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Magyarország Kormánya olyan gazdaság- és társadalompolitikát folytat, amely a nemzet minden tagja, csoportja,
települése és régiója számára lehetővé teszi az előrelépés
és a fejlődés lehetőségét, hiszen az elmúlt évek alatt megteremtettük azt a biztos alapot, amelyre már lehet építeni.
Magyarország a kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően sikeresen került ki a válságból. A 2010-es viszonyokkal összevetve elmondható, hogy választ adtunk az állam, az
önkormányzatok és az emberek súlyos az eladósodásából
adódó kérdésekre és ezzel egy időben gazdaságunk fejlődésének is sikerült új irányt adnunk. Gyakorlatilag minden
fontos – gazdaságunk állapotát jellemző – makroadat a
fenntartható növekedést tükrözi. Bruttó hazai termékünk
2014 után 2015-ben is az Európai Unió növekedési átlaga felett emelkedett és az idei év kilátásai is kedvezőek.
Gazdaságunk erősödését mutatja az is, hogy a 2010-es
kormányváltás óta több mint fél millióval több embernek
van megélhetést nyújtó munkája Magyarországon, az új
munkahelyek mintegy 2/3-a pedig a hazai versenyszférában jött létre.
A világgazdaságban meglévő globális kockázatok, illetve az Európai Unióban jelentkező komoly nehézségeket
rejtő, például a migránshelyzet kezeléséből eredő gondok
ellenére úgy vélem, Magyarország számára jó hátteret adnak az elmúlt évek intézkedései. Mára ugyanis elértük,
hogy térségünk, különösen a visegrádi együttműködésben
részt vevő országok, Európa egyik termelési központjává
váljanak, és fokozatosan felzárkózzanak a kontinens élmezőnyéhez.
Gazdaságpolitikánk fókuszában most az a kérdés áll,
hogy miként tartható fenn, illetve hogyan növelhető az
elmúlt évek növekedési dinamikája. Négy területen látok
lehetőséget az előrelépésre: a beruházások ösztönzésében,
az uniós támogatások kifizetésének felgyorsításában, a piaci
igényeknek megfelelően képzett munkaerő biztosításában,
illetve a hitelezés beindításában. A beruházások ösztönzése
érdekében új iparstratégiát és otthonteremtési programot
dolgozott ki a kormány. Az uniós kifizetések felgyorsítása azt
jelenti, hogy 2017 közepéig a 2014–2020-as időszak összes

pályázatát kiírjuk. Teljes körűvé tesszük a duális szakképzést, a bankokat pedig a bankadó csökkentésével tesszük
érdekeltté hitelezési aktivitásuk növelésében.
Természetesen ahhoz, hogy továbbra is a megkezdett
növekedési pályán haladjunk, változatlanul összehangolt
cselekvési tervre és következetesen végigvitt gazdaságpolitikára van szükség.
A területfejlesztés tekintetében ez azt jelenti, hogy a
kormánynak, az önkormányzatoknak, a térségi fejlesztési
tanácsoknak, valamint a helyi piaci szereplőknek közösen
kell tenniük az ország területileg is kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődéséért.
Ennek a közös munkának teremtenek nélkülözhetetlen
keretet az önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési
tanácsok a programalkotással, a projektek megvalósításával és a helyi kezdeményezések támogatásával. Az önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok ugyanis
a területfejlesztési stratégiák mentén hangolják össze a
különböző szereplők tevékenységét, így biztosítva azk egységet a helyi, a térségi és az országos szinten megvalósuló
tervezésben és válnak mozgatórugóivá a határokon is átívelő
együttműködéseknek is. Ezt a munkát mutatja be a most
átadott kiadványunk.
Kívánom, hogy az
ebben közreadott információk legyenek
hasznosak, segítsék az
Önök munkáját, hiszen
csak jól működő, eredményes és növekvő
térségek, régiók és vállalkozások révén lehet
sikeres a magyar gazdaság is.
Tisztelettel:
Varga Mihály
miniszter

A mérőszámok tiszta egyértelműsége mögött jó szándékú emberek szorgalmas munkája húzódik meg. A mennyiségek minőségeket takarnak, a közösség – egy vállalaté, egy
városé, egy országé – együttes teljesítménye mutatkozhat
meg bennük.
A számok – a magyar gazdaság mutatói – magukért
beszélnek, a sikerességet jelzik az uniós átlag feletti növekedés adatai is. Ehhez társul az a páratlan lehetőség, hogy a
2014–2020 közötti ciklusban 12 ezer milliárd forintnyi uniós
gazdaságfejlesztési forrás áll rendelkezésünkre. A sikerrel kiharcolt hatalmas összeget Magyarország Kormánya a gazdasági növekedés fenntartására, a versenyképesség növelésére
és a foglalkoztatás bővítésére kívánja felhasználni. Ahogyan
az elmúlt években, úgy az előttünk álló időszakban is az a
célunk, hogy megőrizzük a magyar gazdasági növekedés
lendületét, és ebben nagyon fontos szerepet kap az uniós
források hatékony felhasználása.
A felhasználható pénzek 60 százaléka szolgálja közvetlenül gazdaságfejlesztést, a középpontban a hazai mikro-,
kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése,
a munkahelyteremtéssel a teljes foglalkoztatás elérése és a
magyar ipar fejlesztése áll.
A Magyar Kormány az uniós forrásokra – jó gazda gondosságával – mint befektetésre tekint. A 2014–2020-as
időszakban is azért dolgozunk, hogy a lehető legjobban
és leghatékonyabban használjuk fel az európai uniós támogatásokat.
Mindezen célokat figyelembe véve a magyar kormány
úgy döntött, hogy 2017 nyaráig a 2020-ig tartó uniós ciklus
teljes keretösszegére kiírja a pályázatokat, így a legtöbb beruházás 2019 végéig meg is valósulhat. Olyan versenyelőnyt
nyújthat ez a gazdasági élet szereplőinek, amelyre nemcsak
Magyarországon, de az Európai Unió más tagállamában sem
akadt még példa. A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó operatív programok, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP), a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a gazdaságfejlesztés zászlóshajói. A források hatékony felhasználása a 2014–2020-as
periódusban az operatív programok körültekintő tervezése
eredményeképpen válhat valóra.
A számok mögött emberek állnak – jól példázza, hogy a
hosszadalmas és összetett tervezési munka számos partner
gördülékeny együttműködését igényelte. A siker közös ügy,
csak együtt lehetséges. A munkában a szaktárcák mellett részt

vettek a települési és a megyei önkormányzatok képviselői, a
civil szervezetek és a gazdasági társaságok vezetői. A határ menti
területek érdekeinek integrálása is fontos szempont volt, ennek
megfelelő képviselete a TOP és a VEKOP keretein belül megvalósuló megyei területi programok (ITP) mellett a transznacionális
és interregionális területi együttműködési programok kialakításában is érvényre jutott. Mindezen együttműködések, közös
tervezések rendkívül aktuálisak mostanság is, amikor már az
operatív programok végrehajtási ciklusába léptünk, ezért került
e téma a Falu Város Régió (FVR) jelen lapszámának fókuszába.
Az FVR ezen lapszámában igyekeztünk bemutatni a Tisztelt
Olvasónak, hogy az egyes – különböző adottságú – kiemelt
térségeink milyen fejlődési pályát jártak be az elmúlt évek
során, továbbá hogy a Térségi Fejlesztési Tanácsok céljaik és
térségeik képviseletében milyen partnerségi munkát végeztek.
Példaként szeretnénk felmutatni, hogy egyes – meglehetősen
nehéz helyzetből indult – határ menti térségeink milyen fejlődési
modelleket dolgoztak ki felemelkedésük elősegítése érdekében,
illetve szándékunk volt demonstrálni, hogy az egyes térségek
különböző szereplőinek hatékony és koordinált együttműködése
komoly sikereket eredményezhet. Utóbbira jó, követendő példa
az Írottkő Natúrpark által összefogott sikeres együttműködés,
vagy a határon átnyúló együttműködésekkel foglalkozó szakmai
műhely, a CESCI munkássága. A határ két oldalán élők kapcsolatainak gyarapítása, az együttműködések előtti akadályok
megszüntetése a határon átnyúló térségek fejlődését segíthetik,
így e téren jelentős szerepet játszhatnak a hazai EGTC-k is.
Remélem, folyóiratunk
eljut a hazai területfejlesztési szakemberekhez, a
térségi együttműködések
szereplőihez, számukra értékes információkat
közvetítve. Bízom abban,
hogy az immáron a Nemzetgazdasági Minisztérium
által szerkesztett lap elnyeri
a Tisztelt Olvasó tetszését,
és a következő lapszámunk
megjelenésekor is szakmai
közönségünk körében üdvözölhetem majd!
Tisztelettel:
Rákossy Balázs
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
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Dr. Molnár Gábor: „Két területen az elkövetkező években minta értékű előrelépést tehet a régió. Az egyik a
fenntarthatósághoz, éghajlatváltozáshoz kapcsolódik.
A másik lehetőség az innovatív iparágak, szolgáltatások meg-telepítése, térségbe vonzása tekintetében
körvonalazódik.”

„A jövő elképzeléseivel, terveivel egyszerűen megfogalmazható célunk van: az Írottkő Natúrparkban
meglévő természeti és kulturális értékek védelme,
a fenntarthatóság és az együttműködés folyamatos
biztosítása.”
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Térségi Fejlesztési Tanácsok Magyarországon
Kulcsszavak: területfejlesztési törvény, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, kiemelt térségek, társulás, térségi fejlesztési
tanácsok
Absztrakt:
A cikkben áttekintésre kerül a térségi fejlesztési tanácsok jogszabályi háttere, alapításuk körülményei, valamint bemutatásra kerülnek
a jelenleg működő térségi fejlesztési tanácsok. Megismerhető továbbá ezen tanácsok területi lehatárolása, valamint főbb szakmai
céljaik.
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gekben kötelezővé tette a regionális fejlesztési tanácsok
működtetését. Ebből következően
a) a
 fővárosi agglomeráció térségében a Budapesti
Agglomerációs Fejlesztési Tanács,
b) a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács
működött.
1998-ban, a 35/1998. (III.20.) OGy határozattal elfogadott Országos Területfejlesztés Koncepció a megyei
információs rendszerek bázisán megállapította a Európai Közösség Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) által működtetett közös osztályozási rendszernek, azaz az ún.
NUTS (statisztikai területi egységek nomenklatúrája)
rendszernek megfelelő hét tervezési-statisztikai régiót.
Ezen regionális szintű területi felosztás a területfejlesztési törvény 1999. novemberi módosításával törvényi szinten is rögzítésre került, mely a területfejlesztés
intézményrendszerét is jelentősen érintette.
A hét tervezési-statisztikai régió tekintetében létrejöttek a regionális fejlesztési tanácsok új intézményi
működési keretei, három megye (a Közép-magyarországi régió tekintetében Pest megye és Budapest Főváros)
közigazgatási területét lefedő szervezetként. Bár a törvénymódosítás az új céllal kialakított regionális fejlesztési tanácsokat a régi tanácsok jogutódjaként jelölte ki,
a területi érintettség különbözősége miatt, a már meglévő – 1996 és 1999 között regionális fejlesztési tanácsként működő – intézmények külön intézményrendszeri
elemként – térségi fejlesztési tanácsként – működtek
tovább a fejlesztési régiókban, a régió, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátása érdekében.
A kötelezően működtetett Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács a módosítás nyomán megszűnt,
jogutódjaként a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács került kijelölésre. Ugyanakkor fontos
megjegyezni, hogy a területfejlesztési törvény 2004.
szeptember 1-jétől a 2012. január 1-jei módosításáig
ismételten nevesítette a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot.
2012-től 2014-ig azonban egyedüliként a Balaton
Fejlesztési Tanács működött kötelező jelleggel.
2014 februárjában az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció mellett kiemelt
térségként nevesítette a Tokaji Borvidéket.
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Fókuszban

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény (területfejlesztési törvény) hatályba lépésekor két típusú régiót különböztetett meg.
Egyrészről a tervezési-statisztikai (nagy) régiót, mint
több megyére (fővárosra) kiterjedő, de a megyék közigazgatási területével lehatárolt területi egységet, másrészről az egy vagy több megyére (fővárosra) kiterjedő
társadalmi, gazdasági, illetve környezeti szempontból
együtt kezelendő területi egységet, a fejlesztési régiót.
Ugyanakkor meghatározta a kiemelt térség fogalmát
is, mint az egy vagy több megyére (fővárosra), vagy azok
meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő
területi egységet, mely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek vagy más jogszabályban
meghatározott célok is fűződnek. A területfejlesztési
törvény kiemelt térségként nevezte meg fővárosi agglomerációt, a kiemelt üdülőkörzeteket, a több megyét
érintő nemzeti parkokat, a tájvédelmi körzetek térségét,
illetve a határmenti és más sajátos térségeket.
1996-ban a területfejlesztési feladatokat területi
szinten a megyei önkormányzatok, valamint a megyei
területfejlesztési tanácsok látták el. Mindemellett jellemző volt az is, hogy kistérségi szinten a települési
önkormányzatok részvételével, gyakran a megyei (fővárosi) önkormányzat bevonásával kistérségi területfejlesztési egyesületek, szervezetek alakultak az egyes
területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek ellátása érdekében. Megyei területfejlesztési tanács minden
megyében működött, fő feladata a kormányzat, a helyi
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolása volt. A törvény lehetővé tette továbbá, hogy
a megyei területfejlesztési tanácsok önkéntes alapon,
– a megyehatárokon túlterjedő egyes területfejlesztési
feladatok ellátására – a fejlesztési régió tekintetében
érintett területi szereplőkkel megállapodást kössenek.
Ezen megállapodások szervezeti megjelenése az 1996tól 1999-ig regionális fejlesztési tanácsokként nevezett intézményrendszeri elem.
Fontos azonban megemlíteni, hogy az önkéntes
megállapodások megkötésének lehetősége mellett a
területfejlesztési törvény a Balaton kiemelt üdülőkörzet,
valamint a fővárosi agglomeráció kiemelt térségekkel,
mint társadalmi, gazdasági, ökológiai és egyéb szempontból együtt kezelendő területi egységekkel kapcsolatosan szigorúbb szabályozással élt, hiszen ezen térsé-
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Magyarországon a két kiemelt térségi fejlesztési
tanáccsal együtt jelenleg kilenc térségi fejlesztési tanács
működik, melyek az alábbiak:
1. Balaton Fejlesztési Tanács
2. Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
3. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
4. M9 Térségi Fejlesztési Tanács
5. Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács
6. „Szigetköz Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács
7. Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési
Tanács

Áttekintve a térségi fejlesztési tanácsok célkitűzéseit elmondható, hogy a tanácsok által megfogalmazott fő célkitűzések nem csak az adott
térség, hanem az egész ország számára kiemelkedőek és fontosak valamilyen – gazdaságfejlesztési, turisztikai, munkahely-teremtési, ökológiai – szempontból. A térségi fejlesztési tanácsok
fő célkitűzéseit az alábbi táblázat foglalja össze
(1. táblázat).

Érintett települések száma

Balaton Fejlesztési Tanács

180

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

27

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

43

M9 Térségi Fejlesztési Tanács

tervezett nyomvonal

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

37

„Szigetköz Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

34

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

117

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács

a már meglévő, illetve a tervezett nyomvonal

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

90

2. táblázat: A térségi fejlesztési tanácsok tevékenysége által érintett települések száma

A térségi fejlesztési tanácsok tevékenysége által az
ország 16 megyéje és – 3155 településből – 528 települése (melyhez hozzáértendők még a 8-as főút, és
az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalához kapcsolódó
települések) érintett. Komárom-Esztergom megye és

Térségi fejlesztési tanács

Célkitűzés

Balaton Fejlesztési Tanács

A Balaton Kiemelt Térség integrált fejlesztése, a fejlesztési irányok meghatározása a térségi szereplők bevonásával és a közösen elfogadott
fejlesztési program mentén a megvalósuló fejlesztések támogatása,
ösztönzése, új, innovatív ötletek felkarolása, a térség egészére kiterjedő
elképzelések megvalósítása, a végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatok nyomonkövetése, döntéstámogató és -előkészítő
elemzések készítése. Az együttműködés és a hatékony kommunikáció
elősegítése a térségi szereplők és a fejlesztéspolitika központi szervei
között.

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

A kiemelt térség komplex gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztése,
különös tekintettel a kiemelkedő nemzetközi borvidéki jelentőségre és
világörökségi státuszra.

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

A Tisza-tó területét érintő fejlesztési elképzelések összehangolása, a
térség munkahelymegtartó képességének és turisztikai vonzerejének
növelése.

M9 Térségi Fejlesztési Tanács

A M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának
meggyorsítása, így az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolat javítása.

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács

A térség természeti, humán és gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti állapotának megőrzése, irányított fejlesztése, a térség népesség
megtartó képességének növelése, a térségi identitás kialakítása és fenntartása, a térséghez kötődő kulturális hagyományok ápolása.

„Szigetköz Felső-Duna mente”
Térségi Fejlesztési Tanács

A térség fenntartható fejlődésének előmozdítása, a kapcsolódó rekreációs és turisztikai fejlesztések ösztönzése. A Duna Rajka és Ács közötti
szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékág-rendszerének ökológiai rehabilitációja.

Duna-Tisza Közi Homokhátsági
Térségi Fejlesztési Tanács

A Homokhátság fenntarthatósága érdekében, a térség klímaváltozással
leginkább érintett, legfőképpen annak hátrányaival szembesülő természetföldrajzi egységén a fejlesztési elképzelések összehangolása.

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács

A 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének
és megvalósításának meggyorsítása, a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való mielőbbi kapcsolódás érdekében.

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

A térség természeti-, humán és gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti állapotának megőrzése, fejlesztése, népességmegtartó erejének
növelése.

1. táblázat: A Térségi Fejlesztési Tanácsok és célkitűzéseik
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Térségi Fejlesztési Tanács

8. „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
9. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

Zala megye három tanács, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér, Veszprém és Pest
megye két tanács feladatkörében érintett (2. táblázat,
1. ábra).
Bár a térségi fejlesztési tanácsok többségét 2010
előtt alapították, egy kivétellel minden tanács részéről szükség volt a szervezet megújítására a terület-

fejlesztési törvény 2012. januárban hatályba lépett
módosítását követően. Ez főként a regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok megszűnésével, a területfejlesztési feladatok és hatáskörök
újragondolásával, illetve a 2014-20-as uniós költségvetési időszakra való felkészüléssel magyarázható
(3. táblázat, lásd következő oldalon).

1. ábra: A térségi fejlesztési tanácsok működési területének lehatárolása1

1.

Készítette: Chmelik Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium, Területfejlesztési Tervezési Főosztály)
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Ebből következően a területfejlesztési törvény 2014.
februári módosításával előírta a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács kötelező működtetését, így annak megalakulásától (2014. július 2.) ismételten két kiemelt térségi
fejlesztési tanács működik hazánkban.
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Alakulás/újjáalakulás éve

Területi

Balaton Fejlesztési Tanács

6

6

2003/2012

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

2

2010

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

2014

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
M9 Térségi Fejlesztési Tanács

Tagok száma

Térségi fejlesztési tanács

Kormányzati

1997

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

2000/2012

M9 Térségi Fejlesztési Tanács

„Szigetköz Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

2006/2012

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

5

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

2013

„Szigetköz Felső ‒ Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

6

1998/2013

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

6

2004/2014

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács

6

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

4

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

3. táblázat: A Térségi Fejlesztési Tanácsok alakulásának, újjáalakulásának éve

2

Összesen:
Mint, ahogyan az előzőekben is szerepelt, térségi fejlesztési tanácsok létrehozására kezdetben a megyei területfejlesztési tanácsok voltak jogosultak, 1999 novemberétől kiegészülve a regionális fejlesztési tanácsokkal.
A területfejlesztési törvény 2012. január elsején hatályba
lépett hatályba lépett módosítása nyomán a regionális
fejlesztési tanácsok a regionális fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok megszűntek,
így a térségi fejlesztési tanácsok alapító tagjai helyébe
a jogutód megyei önkormányzatok léptek. A jelenlegi
szabályozás értelmében:
„A megyei közgyűlések a régió határokon, illetve a
megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.”
A területfejlesztési törvény mindemellett meghatározza a tanácsok tagi összetételét, mely szerint a tanács tagjai:
a) a
 tanács illetékességi területén működő megyei
közgyűlések elnökei,
b) a
 z érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője.
Mindemellett az üléseken állandó meghívottként
részt vesz a területi gazdasági kamarák, kamaránként
egy-egy képviselője, a területileg illetékes kormányhivatal vezetője, az állami főépítész, valamint mindazon
gazdasági, civil és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a térségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül
érint, vagy akit az ülésen való részvételre felkérnek. A
térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában
való részvételre egyéb szervezeteket, személyeket is, de
ezek létszáma a tagok létszámának egyharmadát nem
haladhatja meg.
A fentieknél kissé bővebb szabályozás vonatkozik a
két kiemelt térség térségi fejlesztési tanácsára.
A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai
a) a tanács illetékességi területén működő megyei
közgyűlések elnökei,
b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője,
c) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter képviselője, valamint

12

4
10

A térségi fejlesztési tanácsok tagjainak 86%-a térségi
szereplő, míg a kormányzati tagok a tagi összetétel kevesebb, mint egyötödét adják. Ugyanakkor a tanácsok
fejlesztési céljaik megvalósításában érintett kormányzati
szereplők képviselői több esetben meghívottként részt
vesznek a tanácsüléseken.
A térségi fejlesztési tanácsok fő feladatait a területfejlesztési törvény megyei önkormányzatok számára megállapított – megyehatáron túlterjedő, illetve kiemelten kezelendő – területfejlesztési feladatok jelentik.
A megyei önkormányzatok a térségi fejlesztési tanács
létrehozásakor megállapodnak abban – valamint a tanács szervezeti és működési szabályzatában rögzítik –
hogy milyen feladatokat látnak el a társulás keretében.
A két kiemelt térségben működő térségi fejlesztési tanács tekintetében a törvény speciális feladatokat is előír.
A Balaton Fejlesztési Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács:
a) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és a Kormánynak elfogadásra benyújtja a kiemelt térség
területfejlesztési koncepcióját, illetve ‒ a kiemelt
térség területrendezési tervének figyelembevételével ‒ a kiemelt térség területfejlesztési programját;

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK
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4. táblázat: A térségi fejlesztési tanácsok tagi összetétele

d) a
 z ágazati operatív programok végrehajtásáért
felelős miniszterek egy-egy képviselője.
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai
a) a tanács illetékességi területén működő megyei
közgyűlések elnöke,
b) az érintett megyei közgyűlés egy képviselője,
c) Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke,
d) Tokaj Kereskedőház Felügyelő Bizottságának elnöke
e) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter képviselője,
f) és a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelős miniszter képviselője. (4-5. táblázat)

10

14

b) k özreműködik a térségre vonatkozó területrendezési terv elkészítésében;
c) vizsgálja és értékeli a kiemelt térség társadalmi és
gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait;
d) vizsgálatok során felhasznált információkat és a
vizsgálatok eredményeit a területi információs
rendszer rendelkezésére bocsátja;
e) előzetesen véleményezi az országos, valamint a
kiemelt térséget érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat;
f) a Balaton Fejlesztési Tanács dönt a hatáskörébe
utalt pénzeszközök felhasználásáról;
g) a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács figyelemmel
kíséri az operatív programok kiemelt térségben
jelentkező feladatainak végrehajtását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában.
Az adott térségre vonatkozó területfejlesztési koncepcióval négy (Balaton Fejlesztési Tanács; a Velencei-tó

Térségi fejlesztési tanács

és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács;
a Tisza-tó Fejlesztési Tanács és az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács), míg területfejlesztési programmal két térségi
fejlesztési tanács rendelkezik. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács által a kiemelt térségre vonatkozó tervdokumentumok jelenleg kidolgozás alatt állnak. Az, hogy
egy térség tekintetében a területfejlesztési koncepció és
program nem került kidolgozásra, természetesen nem
jelenti azt, hogy a térség fejlesztésének célkitűzései nem
jelennek meg az egyéb területi szintű (az érintett megyék és megyei jogú városok integrált területi programja) vagy esetleg ágazati uniós operatív programjában.
A térségi fejlesztési tanácsok munkáját több esetben
is munkaszervezet segíti. A munkaszervezeti feladatokat négy tanács esetében külön – erre a célra a tanács
által alapított – gazdasági társaság, öt esetben pedig az
egyik tagot – leginkább a tanács elnökét – delegáló megyei önkormányzat hivatala látja el. Legnagyobb munkaszervezettel a két kiemelt térségi fejlesztési tanács
rendelkezik.

Elnök neve

Delegáló szervezet

Balaton Fejlesztési Tanács

Dr. Bóka István

Nemzetgazdasági Minisztérium

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

Héjj Dávid

Miniszterelnökség

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Kovács Sándor

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

M9 Térségi Fejlesztési Tanács

Dr. Pál Attila

Zala Megyei Önkormányzat

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

Dr. Molnár Krisztián

Fejér Megyei Önkormányzat

„Szigetköz Felső ‒ Duna mente”
Térségi Fejlesztési Tanács

Babos Attila

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Duna-Tisza Közi Homokhátsági
Térségi Fejlesztési Tanács

Rideg László

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács

Polgárdy Imre

Veszprém Megyei Önkormányzat

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

Szabó István

Pest Megyei Önkormányzat

5. táblázat: A Térségi Fejlesztési Tanácsok elnökei
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Térségi fejlesztési tanács
Balaton Fejlesztési Tanács
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A fentiekhez kapcsolódóan fontos megjegyezni,
hogy „a Balaton Területfejlesztési Koncepció (20142030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program
elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból
megvalósuló beruházásokról” szóló 1821/2015. (XI.12.)
Kormányhatározat 287,96 milliárd forint uniós és 24,5
milliárd nemzeti dedikált forrás felhasználását teszi lehetővé a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben.
Áttekintve a térségi fejlesztési tanácsok kapcsolatrendszerét elmondható, hogy a tanácsok sok esetben kiterjedt
nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkeznek. Ez köszönhető a nemzetközi projektekben való részvételnek, illetve
egyes nemzetközi szervezetekben való szerepvállalásnak.
Ezen túlmenően a térségi fejlesztési tanácsok kapcsolatot
tartanak a fejlesztési céljaik megvalósításában érintett kormányzati és önkormányzati szervekkel, valamint civil szervezetekkel is. Érdekes azonban, hogy a térségi fejlesztési
tanácsok egymással jellemzően nincsenek kapcsolatban,
ami gátolja a működési tapasztalatok (jó gyakorlatok)
megosztását és a közös érdekérvényesítést.
A Nemzetgazdasági Minisztérium területfejlesztési
szakterületének – mint a területfejlesztési törvény alapján a területfejlesztési intézményrendszer feletti szakmai
felügyeletet ellátó szervnek – célja többek között, hogy
meginduljon a párbeszéd a térségi fejlesztési tanácsok
között. További célunk, hogy a térségi fejlesztési tanácsok mind szakmai, mind financiális szempontból kiegyensúlyozottan működjenek annak érdekében, hogy
fejlesztési céljaikat sikeresen megvalósíthassák.
A térségi fejlesztési tanácsok részletes területi lehatárolásáról, munkájáról bővebben és naprakészen,
az alábbi oldalakon, valamint a http://regionalispolitika.
kormany.hu/ oldalon tájékozódhatnak (6. táblázat).

Térségi fejlesztési tanács

Honlap címe

Balaton Fejlesztési Tanács

http://www.balatonregion.hu

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

http://www.tbft.hu

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.tiszato.com

M9 Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.m9autopalya.hu

Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.fejer.hu

„Szigetköz Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.gymsmo.hu

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.bacskiskun.hu/

„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.vpmegye.hu/

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács

http://www.dunakanyar.hu/

6. táblázat: A Térségi Fejlesztési Tanácsok elérhetőségei
Felhasznált dokumentumok jegyzéke:
‒a
 területi folyamatokról szóló, 2016. évben esedékes jelentést megalapozó, térségi fejlesztési tanácsok
részéről kitöltött kérdőívek;
‒területfejlesztési törvény.

A Balaton Fejlesztési Tanács
A térség speciális jellemzői
A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű
tava, hazánk egyik legnagyobb természeti kincse. A
Balaton vonzerejét kellemes hőmérsékletű vize, kedvező klimatikus adottsága és a változatos szépségű
táj, továbbá jelentős kultúrtörténeti értékek hosszú
sora adja. A Balaton Régió turisztikai értékét nemcsak
a névadó tó vizének minősége és mennyisége határozza meg, hanem a táj és az épített környezet egyedi
szépsége, a déli part kellemes homokfövenye, a Balaton-felvidék lankás szőlői, s a térségenként egymástól sok tekintetben elkülönülő, hagyományokra épülő
rekreációs kínálata is.
A Balaton felülete 596 km2, partvonalának hossza
235 km, víztömege 2 milliárd m3. A vízgyűjtő terület
nagysága közel 5.200 km2, a tó fő tápláló vízfolyása a
Zala folyó, mely a tavat tápláló víz 50-60 %-át szállítja.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe a 2008-as bővítésig 4.225 km2 (a tó területével együtt), 15 új településsel történt növekedéssel 4.480 km2. Földrajzi
középpontja 2008-ig Balatonboglár és Révfülöp-, a területnövekedést követően Balatonboglár és Ábrahámhegy között található a tó közepén (É46,803˚, K17,598˚).
Tófelület nélküli területtel (3.886 km2) és a 2011-es állandó népességgel (274.296 fő) számolva az üdülőkörzet átlagos népsűrűsége 71 fő/km2.
A Balaton Régió főváros középpontjához (közlekedési 0 km) legközelebbi pontja 80, a legtávolabbi pedig
183 km-re található. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet három megye (Somogy, Veszprém, Zala) részét képezi. Települései korábban 17 statisztikai kistérséghez, jelenleg
(2013.01.01-től) 11 járáshoz tartoznak. Az üdülőkörzet
területe nem a KSH kistérségekből került kialakításra és

az újonnan létrehozott alsó középszintű államigazgatási
egységek, a járások területlehatárolása sem volt tekintettel a régió határaira.
A régió településeinek gazdasági, társadalmi viszonyait jelentősen befolyásolja földrajzi elhelyezkedésük,
a Balatontól mért távolságuk. A régióban ‒ a többször
módosított 2000. évi CXII. (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló)
törvény besorolása szerint 45 parti, 7 partközeli és 128
háttértelepülés (közvetlen parttal nem rendelkező település) található. A régión belül lényeges különbségek
alakultak ki, főként a Balaton parti és háttértelepülések
között. Ezen dimenzión túl azonban egyéb tényezőkre
visszavezethető jelentős, az előbbihez képest merőleges
tengelyű belső mikro-regionális különbségek is megfigyelhetők az üdülőkörzetben.
A térségben élő lakosság, az önkormányzati vezetők, a mintegy 2.500 civil szervezetet felölelő nonprofit
szektor vezetői, de a Balaton térség érdekeit képviselő csoportok részéről is egyaránt erős (mintegy 80-82
%-os támogatottságú) az igény az önálló területtel rendelkező teljes önkormányzati-közigazgatási jogosultságú régióra.1 A kiemelt térség ‒ mint összekötő elem ‒ a
parti térségek tekintetében nem közigazgatás-szervezési egység, hanem közös területfejlesztési, idegenforgalmi, gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi gondok
megoldásának színtere, azonos felelősség és érdekeltség alapján.2
A régióban ma is kimutatható, erőteljes társadalomés gazdaságtörténeti gyökerekkel rendelkező mikro-regionális különbségek okait a földrajzi adottságok által
meghatározott gazdálkodási viszonyok, termékszer-

Lásd még: Az érintettek többségén nem múlik – Önkormányzati vezetők véleménye és javaslatai a Balaton régió területi kérdéseiről (2002.) A Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet állandó, felnőtt népességének szociológiai vizsgálata (2002) (Helyi és regionális identitás, környezettudatosság) A magyarországi
elit balatoni kötődései (2006), a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoportjának tanulmányai. A balatoni
nonprofit szektor helye és szerepe a civil társadalom fejlesztésében NCA-kutatás, Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Gyenesdiás
1

Szerző:
Kocsor Krisztina – szociológus,
Nemzetgazdasági Minisztérium – Területfejlesztési Tervezés
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A települések sorában különleges helyet foglal el a történelmi okokra visszavezethetően jelentős ipari hagyományokkal rendelkező Balatonfűzfő.
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A térségi fejlesztési tanácsok működése többnyire
tagi befizetésekből kerül finanszírozásra, tekintettel
arra, hogy működési támogatás – a területfejlesztési
törvény alapján – csak a két kötelezően működtetendő
tanács számára nyújtható. Ennek megfelelően mindkét
tanács részesül működési célú költségvetési támogatásban. Mindemellett a Tisza-tó Fejlesztési Tanács szakmai
programjai megvalósításához évről-évre költségvetési
támogatást használhat fel.
A Balaton Fejlesztési Tanács az egyetlen a térségi
fejlesztési tanácsok között, amelynek feladatkörébe fejlesztési célú költségvetési sor felhasználása tartozik. A
forrást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosítja, ám
az előirányzat összege az évek előrehaladásával (2016ig) jelentősen csökkent. (Míg 2009. évben 827,7 millió
forint, addig 2015. évben mindössze 70 millió forint
fejlesztési forrásról felett rendelkezhet a tanács. A 2016.
évben ugyanakkor 220 millió forint lesz felhasználható.)
Mindemellett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztése érdekében időről-időre bevonásra kerülnek egyéb
költségvetési források is, melynek felhasználásában ‒ a
Tanács, munkaszervezetén keresztül együttműködik.
1999 és 2015 között a Balaton Fejlesztési Tanács ös�szesen 7,4 milliárd forint támogatás kihelyezésében
működött közre. Ezen fejlesztési forrás 26 %-át településfejlesztésre (pl.: településkép fejlesztés, útfejlesztés),
10 %-át közbiztonság és vízbiztonság fejlesztésére (pl.:
vízi mentés támogatása, Balatoni Monitoring Rendszer),
4 %-át rendezvények támogatására (pl.: térségi rendezvények, Mozdulj Balaton), 20%-át vízminőség javítására (pl.: szennyvízcsatorna fejlesztése, mederkotrás), 30
%-át turisztikai termékfejlesztésre, 10 %-át tervezésre,
projektfejlesztésre és a térség ismertségének elősegítésére fordították.
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Az elődök hagyatéka – a térség fejlesztésének
története
A Balaton és környékének fejlesztése szempontjából
1763 fordulópontnak számít. Akkor készítette el Kriegel
Sámuel a Balaton lecsapolási tervét, és ettől az időpont3

tól beszélhetünk rendszeres és tervezett fejlesztésekről
a tó körül. A feladatok koordinálása 1882-ben öltött
szervezeti formát, akkor alakult meg a balatonfüredi
székhelyű Balaton-Egylet. Fő tevékenységei között találjuk az első turistautak, pihenők kijelölését, termény-,
bor-, szőlő- és gyümölcskiállítások szervezését, valamint
az első rendszeres balatoni tájékoztató, a Balatoni Kalauz kiadását.
Közigazgatási ügyekben 1867-ig a vármegyék alispánjai döntöttek, a több megyét érintő kérdésekben pedig vagy az Udvari Kancellária, vagy a Helytartótanács
hivatala, elsősorban királyi biztos kinevezésével mondta
ki a végső szót. A jelenleg is fennálló három megyés,
illetve három régiós tagoltság már az 1870-es évek
második felében is megfigyelhető volt, amikor kerületi
kultúrmérnöki hivatalok alakultak székesfehérvári, pécsi,
valamint szombathelyi központtal.
A „Balaton-kultusz” ápolása érdekében a XIX. sz. végén sorra alakultak a települési fürdő- és yacht-egyesületek, ám a települések hamarosan felismerték, hogy
sokkal szélesebb körű társulásra van szükség, ezért
1904-ben Balatonfüreden megalapították a Balatoni Szövetséget, amely 40 évig működött. A szövetség
hatékonyságára jellemző, hogy működése során kezdeményezte a balatoni kikötők államosítását és kiépítését,
a személyszállító hajók számának növelését, a balatoni
körtelefon-hálózat, továbbá a balatoni körút kiépítését,
megszervezte a balatoni villamosműveket, százszobás
üdülőházat építtetett, könyvtárt működtetett és folyóiratokat adott ki. A Szövetség virágzásának a II. világháború vetett véget.
A Balatoni Szövetség mellett több szakmai szervezet
is létezett.
A Balatoni Kikötők m. kir. Felügyelőség 1909-ben
alakult Siófokon. Feladata volt többek között a kikötők építése, fenntartása, a partszabályozás, valamint a
Sió-zsilip fenntartása. A helyi és a vármegyei közigazgatási hatóságok közötti koordinációs feladatok ellátására jött létre 1916-ban a Balatoni Kormánybiztosság,
amely másfél évtizedig működött. Fontos megemlíteni
még az 1921-ben életre hívott budapesti székhelyű közéleti, művészeti, tudományos egyesületet, a Balatoni
Társaságot, továbbá a társadalmi szervezeteket tömörítő, 1936-ban alakult Balatoni Egyesületek Szövetségét. Ők jelentették meg a Balatoni Kurír című hetilapot.
Szintén jelentős szervezet, az 1930-ban létrehozott
és a második világháború végéig fennálló, budapesti
központú M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság (BIB) volt.
Hatásköre a partvonaltól számított 3 km-re terjedt ki,
feladata pedig elsősorban az idegenforgalommal kap-

Schleicher Vera: Terek, képek, eszmék. A hagyományos kultúra és a hagyományhoz való viszony változatai a Balaton térségében, 2005. Kézirat.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása értelmében 2012. január 1-től megszűntek a regionális, a
megyei és a kistérségi területfejlesztési tanácsok. A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a területileg érintett megyei
önkormányzatok lettek. A területfejlesztési és a területrendezési feladatokat tehát egységesen a megyei önkormányzatok látják el. A törvény értelmében megszűnt a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács is. Így kötelezően működő kiemelt térségi fejlesztési tanácsként egyedül a Balaton
Fejlesztési Tanács maradt meg.
4
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csolatba hozható ügyek intézése volt, tekintettel arra,
hogy az 1929-ben megalkotott gyógyfürdőkről, üdülőhelyekről szóló ún. „fürdő-törvény” kimondta, hogy
a Balaton belföldi és külföldi turisták körében történő
népszerűsítése, gazdasági érdek.
A II. világháború jelentős változást hozott a Balaton
környékének életében is, hiszen a térségben súlyos légi
harcok folytak. A hadiesemények miatt a közigazgatási
feladatok ellátása is szünetelt. A fürdőegyesület és az
egyéb társadalmi szervezetek többsége felbomlott, ami
azt jelentette, hogy a Balatoni Szövetség sem tudott
megújulni. Több mint tíz évig kellett várni az intézményrendszer újjáalakulására, ugyanis csak 1958-ban kelt
ismét életre a Balatoni Intéző Bizottság, a ’60-as évek
elején pedig létrejött a „Balatoni Főépítészség”.
A Balaton úttörőnek számít a tervezési feladatok ellátása terén is. Már 1958-ban elkészült a Balaton-környék területrendezési terve, amely a brüsszeli világkiállításon nívódíjat kapott. 1963-as Balaton-környék
regionális terve volt az első olyan hazai regionális terv,
amelyet kormányhatározattal hagytak jóvá. Ezzel előBalaton-Egylet (Balatonfüred)
1882‒1894

Vármegyék

Dunántúli Közművelődési Egyesület
Fürdő egyesületek

ször jelölték ki kormányszinten a Balatonnal kapcsolatos
feladatokat. A későbbiekben megszületett a Balatoni
Központi Fejlesztési Program és a „Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve” is.
1971-ben kezdte meg működését a Balaton-fejlesztési Tárcaközi Bizottság (BTF), amely 1979-ig működött. Ebben az időben három központi államigazgatási szervezet rendelkezett a balatoni ügyek intézési
jogával. A BTF-nek koordináló szerep jutott, az 1974-ben
újjáalakult BIB az idegenforgalomért felelt, majd később
társadalmi érdekképviseletet látott el, míg az Országos
Vízügyi Hivatal rendelkezett a Balatoni Vízgazdálkodási
Fejlesztési Programban meghatározott feladatok pénzügyi fedezetével.
A Balaton ’80-as években fennálló tervei és intézményei hasonlítottak leginkább a jelenlegi helyzethez. A
Minisztertanács 1982 decemberében a balatoni üdülőkörzettel kapcsolatos tárcaközi operatív bizottság létrehozásáról döntött. Ugyancsak a Minisztertanács hagyta
jóvá 1985-ben a 148 települést érintő „Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Fejlesztési Program”-ot.
Udvari
Kancellária

Balatoni Kormánybiztosság
1916‒1931

Yacht egyesületek

Balatoni Szövetség (Balatonfüred)
1904‒1944
1991‒

Balatoni Regionális Bizottság

Balatonfejlesztési Tárcaközi Bizottság
1971‒1979
M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság (Budapest)
1931‒1992
1958-tól balatonfüredi székhellyel

Balatoni Regionális Tanács
1992‒1995

Balatoni Kormánybiztos
1995‒1997

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
2000‒

Balaton Fejlesztési Tanács
1997‒

1. ábra: A Balaton Régió intézményrendszerének folyamatábrája
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kezet és életmódbeli különbségek adták, ami lehetővé
és szükségessé is tette a más és más térségében élők
közti cserét ‒ úgy az áruforgalom, mint a kulturális javak
tekintetében. E több pilléren nyugvó, változatos kapcsolatrendszer történeti metszete ismeretében a Balaton „tereiről”, földrajzi és kulturális szerepéről alkotott
képünket árnyalni szükséges. A tó „elválaszt” ugyan ‒
ahogyan azt már Jankó János is állította a XX. század
hajnalán ‒ ugyanakkor össze is köt, a megfelelő csatornákon és az éppen szükséges mértékben. Lehetőséget
ad az elválasztottságnak, a földrajzi-ökológiai különbségeknek megfelelően más-más irányba fejlődő térségek
eltérő adottságainak kiegyenlítésére. A tó ugyanakkor
történelmi léptékben ‒ és máig is érzékelhetően ‒ gátat
szab a jelentős és tartós népességmozgásoknak. „Valódi
kulturális határ tehát a Balaton ‒ a határszerep minden
ismérvével, hátrányával és előnyével együtt” ‒ vonható
le a hagyományos balatoni helyi társadalom kulturális
konzisztenciájáról alkotott vélemények mérlege3, melynek ismerete a térség jelenleg fennálló sajátos társadalmi viszonyainak megértéséhez nélkülözhetetlen.
A közlekedési viszonyok fejlődése, és a turizmusgazdaság megjelenése azonban annak ellenére is homogenizálta a régiót, hogy annak helyi társadalma
más térségekével összehasonlítva jóval bonyolultabb
szerkezetűvé vált. Az állandó népesség mellett a XIX.
század végétől fokozatosan megjelentek a hazai ‒ ma
már mintegy 72 ezer ingatlant birtokló ‒ nyaralótulajdonosok, a XX. század végére pedig mintegy 50 ország
polgárai váltak a régióban ingatlantulajdonossá (ma kb.
10 ezer ingatlan az övék).
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyedileg szabályozott tanácsával, a megyék, és 2012.01.01-ig4 a tervezési-statisztikai régiók mellett, egyedi jogállást képvisel. Ennek a státusznak az erősítése és megfelelő tartalommal
való megtöltése alapvető feladat. A térség versenyképessé tétele érdekében szerencsés lenne elérni, hogy a sok
szempontból fragmentált, gazdasági-társadalmi-környezeti szempontból viszont mára szerves Balaton régió közvetlenül is, és a három megyén keresztül, illetve azokkal
való együttműködésben is megjelenhessen a hazai és az
európai uniós forrásoknál, ami lényegében a térség ös�szehangolt, fenntartható fejlesztését segítheti elő.
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A BFT fontosnak tartja, hogy folyamatosan figyelve
a régió életének eseményeit, változásait, információval rendelkezzen a végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről
tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács elkötelezett,
hogy egyfajta híd szerepet betöltve teret adjon a régió
fejlesztésében részvevő szervezetek párbeszédének,
együttműködésének.
A BFT a területfejlesztés jogszabályi hátterének átdolgozását követően (2014) is része maradt a hazai
területpolitika intézményrendszerének. Ennek az a nyilvánvaló oka, hogy ennek az igazgatási szempontból valóban megosztott térségnek nem csupán ideiglenesen,
átmenetileg összehangolandó, hanem történelmi léptékben mérve is folytatólagos feladatai vannak, melyek
felelős ellátásához valódi kompetenciákkal rendelkező
intézményi háttérre, megalapozott térségi gazdálkodásra és lelkiismeretes munkavégzésre van szükség.

Együtt a Balaton jövőjéért... – A Tanács munkája
és elért eredményei

A Tanács jelentősége a térségben
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) a térségi fejlesztési tanácsok tipikus példája, programterülete pedig
valódi, integrált területi entitás. A semmi mással össze
nem téveszthető természeti egységet a turizmusipar
tette gazdasági és társadalmi értelemben is szerves,
önálló identitással bíró régióvá. A térség ugyanakkor
mind természeti, környezeti, mind gazdasági, társadalmi, főként pedig közigazgatási szempontból erősen
fragmentált.
A Balaton kiemelt térség területi államigazgatási
szempontból három megye, és egyben három fejlesztési statisztikai régió határán fekszik. Vízgyűjtő területén három igazgatóság osztozik. A tavat körülvevő 17
statisztikai kistérség, 11 járás területe nem igazodik az
üdülőkörzet területéhez, tehát e térségekben egymástól eltérő szabályozás érvényesül (pl.: területrendezési
szabályok). A térség helyi társadalma atipikus, az állandó népesség hasonló számú üdülőtulajdonosi körrel él
együtt, esetenként jelentős érdekellentétben egymással. A különböző érdekek esetenként egymástól eltérő
kulturális értékekkel egészülnek ki. Ezeket az értékeket,
érdekeket, szempontokat, és a belőlük fakadó elképzeléseket, fejlesztési aktivitásokat folyamatosan egyeztetni, integrálni kell. A régió környezeti, gazdasági, társadalmi harmóniája kényes egyensúlyon alapszik, ami
naprakész, folyamatosan frissülő ismereteket és egyben megújuló, innovatív szaktudást feltételez. Ennek
biztosítása a BFT feladata. Erre is irányuló vizsgálatok
eredményei szerint (bár feladatát erősen korlátozott
feladat-, és hatáskörökkel látja el) a Balaton legjobb
gazdája a BFT.
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A Balaton Fejlesztési Tanács feladata, hogy a régió
szereplőivel együtt meghatározza a térség fejlesztési
irányait, a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott
fejlesztési program mentén ösztönözze és külső források, szakértelem bevonásával támogassa a régióban
megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív
ötleteket, ösztönözze a régió egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását.
A Tanács fő tevékenységi körei:
1. A régió fejlesztési irányainak, koncepciójának, stratégiájának meghatározása, fejlesztések megvalósulásának monitoringja;
2. A fejlesztési célok elérését segítő ösztönző, támogatási rendszerek biztosítása, projektek megvalósítása.
1. A régió fejlesztési irányainak, koncepciójának,
stratégiájának meghatározása, fejlesztések megvalósulásának monitoringja
A Tanács feladatát a 1996. évi XXI, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény határozza
meg, mely szerint a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési feladatai: a térség Területfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése, társadalmi és gazdasági helyzetének környezeti állapotának vizsgálata,
értékelése. Ennek megfelelően a Tanács tevékenysége
során biztosította, hogy a régiónak 1999 óta folyamatosan legyen elfogadott fejlesztési programja, igazodva kezdetben az országos fejlesztési dokumentumok,
majd az EU-s fejlesztési ciklusok időtávjához. Az elkészült dokumentumok:
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I. A Balaton Fejlesztési Tanács Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója (2000‒2013)
A területfejlesztési koncepció célja a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet fejlődését befolyásoló tényezők komplex
értékelése, a térség egészének hosszútávú fejlesztési
irányainak meghatározása, az azt megjelenítő fontosabb programok tartalmi elemeinek kijelölése, s mindezek megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolása.
II. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója (2007 – 2020)
A BFT fontosnak tartotta, hogy a későbbi tervezési, programozási munkák megalapozásaként, a Balaton
térség számára meghatározó fejlesztések kijelölése és
megvalósítása érdekében, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzete is rendelkezzen az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, valamint az érintett régiók
koncepciójának időtávjával azonos időtartamra, a 20072020 közötti időszakra szóló területfejlesztési koncepcióval. Ennek érdekében a korábbi 2000-2013 időtávra
szóló koncepció egy új dokumentum keretében felülvizsgálatra, és módosításra került.
III. A Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája (2007-2013)
A dokumentum célja a Koncepcióban megfogalmazott hosszútávú – 2020-ig tartó – célok eléréséhez
szükséges fejlesztési területek és intézkedések kijelölése
az EU-s tervezési ciklushoz igazodó 2007 – 2013 közötti
időszakra.
IV. Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve (2007-2013)
A Részletes Fejlesztési Terv az uniós fejlesztéspolitika által támogatható tevékenységekre összpontosít.
Meghatározza, valamint orientálja a 2007-2013 között
Magyarországra érkező európai uniós források felhasználását a Balaton Régióban. A programdokumentum
részletesen bemutatja a támogatandó tevékenységeket,
a fejlesztések mennyiségét, valamint a szükséges források nagyságát.
V. Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja
 K
 oncepció (2014 – 2030),
T
 erületi Terv ‒ Stratégia, Operatív Program (20142020)
A Balaton Fejlesztési Tanács 2014-ben elkészítette
a Balaton Fejlesztési Programját. Az ennek részét képező Koncepció hosszútávra (2030-ig), míg a fejlesztési területeket, intézkedéseket tartalmazó Stratégia
és Operatív Program a 2014-2020 tervezési időszakra
vonatkozik, tervezési, programozási munkák megalapozásaként.

A munka során az a vízió vezette a Tanács gondolatait, hogy a Balaton régiót egy olyan hellyé szeretné
fejleszteni, ahol
 jó élni,
 jó pihenni, nyaralni,
 jó vállalkozni, dolgozni.
A Tanács célja, hogy
 megteremtse a szükséges feltételeket ahhoz, hogy
a lakosságban, vállalkozókban, vendégekben kialakuljanak, és hosszú távon megmaradjanak a fenti
érzések,
a
 Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója legyen.
A programozási feladatok mellett kiemelten fontos
a térség gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatainak nyomon követése, a fejlesztési dokumentumokban
foglalt célok megvalósulásának vizsgálata. Az elmúlt
évek fejlesztési programjainak vizsgálata során sajnos
megállapítható, hogy azok csak részelemeiben tudtak
megvalósulni.
2. A fejlesztési célok elérését segítő, ösztönző támogatási rendszerek biztosítása, projektek megvalósítása
A Tanács a tervezési – programozási ‒ monitoring
feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát
el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában,
projektek előkészítésének, felszínre kerülésének segítésében. Ezen feladatát a hatáskörében lévő források
felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósítja meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában
a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban megfogalmazott célokat és a felmerült térségi problémák
megoldását tartja szem előtt.
A Tanács fennállása óta szinte folyamatosan rendelkezett fejlesztési forrással, melyet
 egyes kiemelt projektjei /Balatoni víz és közbiztonság
fejlesztési program, Balatoni kistelepülések szennyvízkezelési programja, Mozdulj Balaton sport-programsorozat, térségi környezeti monitoring rendszer/
megvalósítására, és
 a térségi szereplők, beruházások, fejlesztések támogatására használt fel.
A BFT kiemelt projektjei:
 A Balatoni víz és közbiztonsági program 2000 óta
kiemelt programja a Tanácsnak, hiszen egy elsődlegesen turisztikai térség számára kiemelten fontos,
hogy a vendégek biztonságban érezzék magukat.
Ennek érdekében a Tanács folyamatosan támogatta
a köz és vízbiztonsági szervezetek munkáit, a szol-
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A fejlődés a rendszerváltást követően töretlenül
folytatódott. 1991-ben újjászervezték a Balatoni Szövetséget, bár ennek feladat- és hatásköre nem hasonlítható
össze a korábbi, 1904-ben alakult szervezettel.
1992 nyarán kormányhatározat rendelkezett a Balaton Regionális Tanács létrehozásáról, míg a feladatok
és a működés feltételeinek kidolgozására Balatoni Regionális Bizottság felállításáról döntöttek. Ez egyben
a BIB megszűnését is jelentette. Három évvel később,
1995-ben, a hetvenkilenc évvel korábbi hagyományt
felelevenítve, a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjára kormánybiztost neveztek ki.
Egy 1997. május 28-i kormányhatározattal azonban
megszűnt a kormánybiztosi hivatal, és jogutódjaként
létrejött a Balaton Fejlesztési Tanács, székhelye Siófok lett. A tanács programterülete kezdetben 164, majd
2008-tól 179 településre terjedt ki. Balatonakarattya Balatonkenesétől történő 2014-es önállósodása óta 180
települést számol a régió.
A Balaton Régió intézményrendszerének fejlődését
az alábbi ábra mutatja be (1. ábra):
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Jelenleg a rendszerben üzemelő érzékelők:
 A Balatoni Viharjelző Rendszer meteorológiai szenzorokkal kiegészített 8 parti állomása;
 A KDTVIZIG balatonszemesi hidrometeorológiai mérőkertje és 8 parti vízszintmérő állomása;
 3 db tóközepi cölöp (Keszthely, Szigliget, Siófok) hidrometeorológiai és vízminőség érzékelő elemekkel;
 5 db radaros forgalomszámláló egység.

1 200

A rendszer üzemeltetésében és az eredmények
hasznosításában együttműködő partner területek, szervezetek a vízügy, a vízi-rendészet, a meteorológia, a katasztrófavédelem, a rádiós segélyhívás, továbbá egyetemi és szakmai kutatócsoportok. Az eltelt időszak alatt
több száz felhasználó vette igénybe a nyilvános és ingyenes szolgáltatásokat, az adatbázisokat és az on-line
monitoring hozzáféréseket. Mindezek megerősítették, a
rendszer fenntartásának és üzemeltetésének hasznosságát (2. ábra).

200

Térségi szereplők fejlesztéseinek támogatása:
A Tanács által felhasznált fejlesztési forrás mértéke
1999 és 2015 között 7,4 milliárd forint volt, mely 1.758
db projekt támogatását tette lehetővé. A fejlesztési forrás évenkénti megosztását az alábbi diagram mutatja be
(1. diagram).
A források elsősorban a térség természeti állapotának megőrzését, javítását, a térség fő iparágához, a turizmushoz kapcsolódó települési infrastruktúra fejlesztését és turisztikai beruházások megvalósítását célozták.
A főbb felhasználási területek:
 vízminőség-védelmi beruházások támogatása –
szennyvízkezelési rendszerek, csapadékvíz elvezetés,

Képek forrása: Balaton Integrációs Kft.
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2. ábra: Keszthelyi medence tóközépi
komplex mérőállomás5
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1. diagram: A BFT hazai fejlesztési forrásainak megoszlása évenként (1999–2015) - millió Ft

 településfejlesztési beruházások – útfejlesztés, települési zöldterületek, parkok, parti sétányok,
 turisztikai vonzerőfejlesztés – műemlékek, strandok,
egészségturisztikai fejlesztések, borturisztikai fejlesztések, vitorlás és csónakkikötők, kerékpárutak, stb.,
 v íz- és közbiztonság fejlesztést célzó beruházások,
tevékenységek támogatása,
 a térségben megvalósuló, turisztikai vonzerővel bíró
rendezvények támogatása,
 a térség természettudományi és gazdasági, társadalmi célú kutatásainak támogatása, Balatoni Környezeti Monitoring Rendszer kiépítése,
 a térség fejlődését előkészítő tervezési dokumentumok, projektkidolgozások támogatása.
A fejlesztési források tevékenységek közötti részletes
felosztását az alábbi diagram mutatja be (2. diagram):
A Tanács által felhasznált fejlesztési forrásokat jelBalatoni Környezeti Monitoring rendszer
Mozdulj Balaton projekt
Természettudományi, gazdasági, társadalmi kutatások
Rendezvények támogatása
A térség ismertségét szolgáló PR tevékenység
Tervezési dokumentumok, projekt kidolgozása
Önkormányzati utak fejlesztése
Víz, és közbiztonság fejlesztése
Településfejlesztés
Vízminőségvédelmi beruházások
Turisztikai termékfejlesztés

lemzően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és annak
területfejlesztéssel foglalkozó jogelődjei, valamint kisebb támogatások formájában a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (az FM jogelődje), az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap
biztosította az alábbi megosztásban:
 7.038 millió Ft Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
 3 60 millió Ft Földművelés és Vidékfejlesztési
Minisztérium,
 12 millió Ft Emberi Erőforrások Minisztériuma,
 7 millió Ft Nemzeti Kulturális Alap.
A fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
lebonyolítási feladatokat – támogatási/pályázati feltételek előkészítése, pályázati eljárás lebonyolítása, szerződés-előkészítés, a támogatások felhasználásának ellenőrzése, a támogatások kiutalása – valamennyi forrás
esetében a Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

33,350
60,250
106,365
284,024
259,829
356,422
511,750
690,705
1 392,359
1 474,593
2 207,097
0

500

1 000

1 500

2 000

2. diagram: A BFT hazai fejlesztési forrásainak megoszlása tématerületenként (1999–2015) – millió Ft
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 „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidősport programsorozatot a Tanács 13 éve indította el annak
érdekében, hogy a Balaton medrét, strandokat sportolási célokra lehessen hasznosítani. A programsorozat kezdetben 9 parti településen indult, mostanra
viszont már 33 település 36 strandján zajlanak a
nyári szezonban 10 hétvégén, általában szombat
délutánonként a szervezett sportversenyek (strandröplabda, strandfoci, tollaslabda, asztalitenisz, stb.).
A programsorozat végén, minden év augusztusában
záró sporttalálkozó kerül megrendezésre, ahol a
résztvevő települések csapatai mérkőznek meg több
sportágban a „Legsportosabb település” címért. A
program költségvetését a Balaton Fejlesztési Tanács,
a résztvevő önkormányzatok és strandüzemeltetők,
valamint a szabadidősport támogatásáért felelős
minisztérium biztosítják.
A rendelkezésre bocsátott forrásokból a program
fennállása óta sokmillió forint értékben kerültek szárazföldi és vízi sporteszközök, sportszerek a strandokra,
melyeket a vendégek a hét minden napján, szabadon
és térítésmentesen használhatnak. Az önkormányzatok
által kialakított pályák sok esetben különféle regionális
és országos sporteseménynek is otthont adnak.
A „Mozdulj, Balaton!” nagy eredménye, hogy évente
legalább 30-40 ezer ember – elsősorban a 15-25 éves
fiatalabb korosztály ‒ egészséges szabadidő eltöltését
segíti és a strandi szolgáltatásokat is bővíti.
 A balatoni on-line monitoring mintarendszert
2006-ra a LIFE Balaton projekt támogatásával építette ki a Tanács munkaszervezete. A rendszer alapcélja a tavat és térségét érő antropogén (emberi
tevékenységből eredő) tevékenységek környezeti
állapotot, ezáltal közvetve az életminőséget befolyásoló hatásainak megfigyelése, jobb megértése
volt. Valós idejű adatok gyűjtésével és értékelésével
lehetőség nyílik az azonnali beavatkozásokra elsősorban a vízbiztonság tekintetében, a hosszabb

idejű adatsorok elemzése pedig segít megismerni
a hatásfolyamatokat, melyek támogatják a rövid,
közép és hosszútávú tervezést.

1999

gáltatás színvonalát növelő, innovatív fejlesztéseiket,
pl.: sürgősségi mentőhajó beszerzés, Balatrönk kommunikációs hálózat kifejlesztése, viharjelző rendszerfejlesztése, a Balaton területileg megosztható
meteorológiai előrejelzését lehetővé tevő eszközök
beszerzése.
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2. Pályázatkezelés és -menedzsment

5. Kutatás

Az Ügynökség fontos tevékenysége a központi költségvetés által a Balaton térség fejlesztésére fordított
fejlesztési források felhasználásának lebonyolítása a Tanács döntése alapján.
Az Ügynökség e menedzsmenti tevékenység keretében pályázati felhívásokat készít elő és pályázatkezelési
feladatokat lát el (kiírás, megjelentetés, folyamatos tanácsadás és információszolgáltatás, pályázatok befogadása, hiánypótlási eljárás lefolytatása, döntésre előkészítés, tájékoztatás a támogatási döntésről). Az Ügynökség
végzi továbbá a szerződéskötést a nyertes pályázókkal,
a projektek elszámolásainak pénzügyi felülvizsgálatát,
valamint éves terv alapján a megvalósított fejlesztések
helyszíni ellenőrzését.

Az Ügynökség 2001 óta folytat tervszerű, elsősorban
területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat. E munka a Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjában folyik balatonfüredi
központtal. A természeti-környezeti értékek fenntarthatósága mellett a műhely feladatának tekinti a régió népességmegtartó erejének, a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet helyi társadalma különös szociológiai minőségének
megőrzését, esetleges javulását elősegítő területpolitika
tudományos eszközökkel történő támogatását. Ennek
megfelelően saját kutatások és meglévő adatbázisok másodelemzése által a Kutatócsoport folyamatosan vizsgálja a régió hazai gazdasági súlyát, a tárgyi és az intézményi
infrastrukturális javak állapotát, a helyi társadalom különböző szegmenseinek mennyiségi és minőségi jellemzőit,
a turizmusban érintett és érdekelt szereplők gazdasági és
társadalmi tulajdonságait, viselkedését, elégedettségét,
ezek egymáshoz való viszonyát, környezettudatosságát.
A csoport működésének eredményeképpen a régió esetében készült Magyarországon először tetszőleges mikro-régiókra adaptált GDP-kutatás, és a fejlesztési források
hatékonyságának mértékét elemző szakmai monitoring.
E program eredményeképpen közel száz kutatási
projekt zárótanulmánya készült el.

végezte.

Az Ügynökség főbb tevékenységei

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

1. Programozás, koordináció, monitoring

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. fő feladatai a régió jövőjét
szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési, forrásszerzési és
felosztási feladatok elvégzése valamint a térség szereplői közötti hatékony együttműködés biztosítása.
A régió jövőjéért, a jövő régiójáért...
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t (Ügynökség) 2000 januárjában
alapította a BFT. Az Ügynökség feladata a Balaton térségének fejlődését elősegítő, a BFT tevékenységi köréhez
kapcsolódó szakmai, operatív feladatok ellátása. A Kft.
jelenlegi három irodájában Balatonfüreden, Keszthelyen
és Siófokon összesen 21 munkatárs dolgozik.
Az Ügynökség munkatársai az alábbi feladatokat látják el:
 16 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai
munkát, mely magába foglalta a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, a Balatonra vonatkozó
gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások, tervezési feladatok, illetve a Kft. vállalkozási
tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
 5 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági,
fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.
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Az Ügynökség alaptevékenységei közé tartozik a
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójából adódó feladatok és azok
időarányos végrehajtásának előkészítése a Tanács számára, valamint a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési
Programjának megvalósításában való közreműködés. Az
Ügynökség ellátja a Balaton Régiót érintő programozási
folyamathoz tartozó feladatokat, így korábban
 részt vett az Előzetes Regionális Fejlesztési Program
(Phare „Tükörrégiós” Program 2001-2003) tervezésében és lebonyolításában,
 közreműködött a 2004-2006, és a 2007-2013 európai
uniós programozási időszakok esetében a BKÜ-re
ható országos, regionális fejlesztési tervek, operatív
programok kialakításában,
 elkészítette a
 2007 – 2020 időszakra szóló Balaton Hosszútávú
Területfejlesztési Koncepciót és annak 2014. évi
felülvizsgálatát,
 a Koncepcióhoz kapcsolódóan a 2007-2013 évre
szóló Balaton Régió Fejlesztési Stratégiáját,
a
 2007-2013 évi EU forrás felhasználáshoz kapcsolódóan a Balaton Zászlóshajó Programját, valamint
 a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Balatoni
fejlesztési dokumentumokat – Stratégia, Operatív
Program).
A fejlesztési dokumentumok készítése mellett az
Ügynökség folyamatosan végzi a Koncepció, stratégia,
tervek megvalósulásának vizsgálatát, monitoringját, valamint detektálja és elemzi a térség társadalmi, gazdasági folyamatait.
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A rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának feladatai mellett az Ügynökség fontos feladatának tartja az új projektötletek megszületésének
elősegítését, a meglévő projektkezdeményezések felkutatását és pályázati dokumentummá fejlesztését.
Ezen tevékenység keretében az Ügynökség előkészíti
a térség szereplői által megvalósításra kerülő turisztikai, gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi, településfejlesztési projekteket, elvégzi megvalósíthatóságuk
vizsgálatát, illetve a szükséges forrás elnyeréséhez
kapcsolódó feladatokat (pályázatírás), valamint projektmenedzsmenti tevékenységen keresztül közreműködik a végrehajtásban.
4. Alulról jövő kezdeményezések támogatása
Meggyőződésünk, hogy a régiót csak az itt élők
együttes munkájával lehet fejleszteni. Az Ügynökség
a Balatoni Partnerségi Program keretében indult több
kezdeményezés megvalósításában is közreműködik:
A már korábbiakban is bemutatott „Mozdulj Balaton!” szabadidős sportrendezvény-sorozatot 2002-ben
hívta életre a BFT, mely azóta már a Balaton parti települések többségén biztosítja a bárki számára elérhető,
szervezett sportolási lehetőségeket a strandok területén.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszer a
régió turizmusának legfontosabb megújulási lehetősége. Jelentősége, hogy a megkezdett fejlesztési folyamat
tudatos és következetes folytatásával, a régió képes lesz
megteremteni az európai értelemben véve egységes
„Balaton turisztikai desztinációt”.
Szintén a régió szereplőinek széleskörű együttműködése hívta életre a „Balaton Európa legbiztonságosabb tava” projektet, melynek célja a legbiztonságosabb tó címének kiérdemelése a közbiztonság, ezen
belül is kiemelten a vízbiztonság fejlesztése révén.

6. Regionális projektek
A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton Régió fejlesztése,
valamint az együttműködések hatékonyabbá tétele érdekében számos hazai és nemzetközi projektben vesz részt.
A 21 nemzetközi projekt célterületei a Balaton természeti
értékeinek megóvása, a turizmus fellendítése, valamint a
fenntartható településfejlesztés megvalósítása a térségben.
7. Környezetvédelmi irányítási rendszerek
A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos
a fejlesztések összehangolására, nyomon követésére
képes fenntarthatósági térségi menedzsmenti és tervezési tevékenység kialakítása. Az EMAS (Európai Unió
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere – az
ECOManagement and Audit Scheme) a magyarországi
fejlesztési ügynökségek között elsőként került bevezetésre az Ügynökségnél.
8. Vállalkozási tevékenység
Az Ügynökség térségi szereplőket segítő tevékenységének másik fő csoportját az egyes szereplők megbízásából, egy-egy projekthez, területi egységhez kapcsolódó szakértői tevékenységek alkotják, melyek főbb
szakterületei:
 Pályázati szaktanácsadás, pályázatfigyelés és projektgenerálás, pályázatok elkészítése, megvalósítása,
pénzügyi elszámolása.
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3. Projektfejlesztés, projektmenedzsment
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Az Ügynökség és a BFT egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a regionális internetes portál www.
balatonregion.hu, amely lehetőséget nyújt a régió lakóinak, hogy megismerjék az Ügynökség és a Tanács munkáját, a hazai és nemzetközi programokat, fejlesztési
lehetőségeket.

A BFT kapcsolatrendszere
A Tanács kapcsolati hálója a programterületen működő partnerek változatossága miatt sokrétű és sűrű
szövésű. Az évente megtartott 5-7 ülés állandó meghívottjai között a három megye kereskedelmi és ipar-, illetve agrárkamarája, a megyei kormányhivatalok, vízügyi
igazgatóságok, a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező
szaktárcák, illetve a térség önkormányzati szektorának
képviselői (Balatoni Szövetség, önkormányzati szövetségek) egyaránt szerepelnek. Az ülésekre a tudományos
kutatóhelyek (pl.: MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Siófoki Viharjelző Obszervatórium) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
mellett, a Balatoni Regionális TDM Szövetség, a civil
szektor képviseletében a regionális ernyőszervezetek6,
a vidékfejlesztés területéről a LEADER egyesületek is
meghívást kapnak. Mindezeken túlmenően az üléseken részt vesz/vehet a Forster Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodó Központ, a régió hegyközségei,
és természetesen a regionális fejlesztési ügynökségek,
valamint a térség parlamenti képviselői is. Napirendtől
függően az érintett települési önkormányzatok, vállalkozások, intézmények, kutatók, szakértők is meghívásra
kerülnek.
A Tanács tagja a Regionális Operatív Program Monitoring Bizottságnak, így lényegében aktívan részt
vesz a 2007-2013-as programozási időszak területi
logikájú operatív programjainak végrehajtásában. E
körülmény többoldalú kapcsolatot biztosít a mindenkori központi közigazgatással és az európai uniós intézményrendszerrel.
A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt
kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi együttműködések egyrészt a Tanács partnerkapcsolatai, másrészt a munkaszervezet nemzetközi
projektjei keretében valósulnak meg. Megközelítőleg
150 külföldi partnerrel vagyunk kapcsolatban.

A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett a Tanács nemzetközi megkereséseket
követően együttműködési keret-megállapodásokat
kötött azonos adottságú területek irányító szervezeteivel közös programok, projektek kezdeményezésére és
megvalósítására. A megállapodások célterülete a fenntartható fejlődés elősegítése, különös figyelemmel a
környezetvédelem és turizmus területére.
Megpályázott és elnyert nemzetközi projektek keretében intenzív együttműködés alakult ki az évek során a
Nemzetközi Fenntartható Fejlődés Intézettel (IISD, Kanada), az OECD-vel, Horvátország határmenti fejlesztési
ügynökségeivel, osztrák partnerekkel (Bécsi Egyetem,
tartományok).
További együttműködő szervezetek:
 Living Lakes – Élő Tavak nemzetközi hálózata;
 Poyang-tó, Kína;
 Dongqian-tó, Kína.
Az intenzív partnerkapcsolatokat mutatja, hogy a
Tanács és az Ügynökség több külföldi konferencián is
ismertette a Balaton régió jellemzőit, valamint több külföldi delegációt is fogadott és szervezett szakmai programokat a partner szervezetekkel együttműködve.

Országos jelentőségű programok és a tervezett
térségi fejlesztések
Az Országgyűlés 2014. év elején 1/2014 (I.3.) számú határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030
– Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót
(OFTK). A koncepció külön kitér a Balaton térség fejlesztésének országos szintű fontosságára a kiemelkedő táji
értékű térségek fejlesztése részeként.
Az OFTK célrendszerével összhangban a területfejlesztési törvény felhatalmazása alapján (Tftv. 15.§
(2) bek.) a BFT 2014-ben elkészítette a Balaton térség
2014-2020-as programidőszakra szóló tervdokumentumait. A dokumentumokat az egyeztetéseket követő módosításokkal 2014. decemberi ülésén 31/2014. (12.19.)
számú BFT határozatával a Tanács elfogadta és döntött
a dokumentumok Kormányzati jóváhagyásra történő
felterjesztéséről.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében a nemzetgazdasági miniszter felel a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért. A miniszter koncepciókat és javaslatokat
készít az országos területfejlesztési politika megalapozására és a stratégiai politikát érvényesíti tervezési, szervező és információs feladataiban.
A végrehajtás tekintetében már a Partnerségi Megállapodás tervezése során javaslat került megfogalmazásra a Balaton Kiemelt Térség integrált fejlesztésének

kísérleti integrált területi beruházási (ITB) kezdeményezésként történő megvalósítására. Az ITB eszköz alkalmazása végül nem került be az elfogadott Partnerségi Megállapodásba. Az integrált területi beruházási
eszköz alkalmazásának elvetését követően a Kormány
1334/2014. (VI. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint
döntött arról, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozóan több operatív program (OP) keretében nyílik támogatási lehetőség azzal, hogy a Kormány
egyedi határozattal dönt a kiemelt térségi beruházásokról.
A tervezés és a megvalósításhoz szükséges összehangolt finanszírozás biztosításának kérdéskörét összevonva a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös előterjesztésében a Kormány elfogadta
„a Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as
uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról”
szóló előterjesztést.
A 1821/2015. (XI.12.) Kormányhatározat – a fenti tervdokumentumok elfogadása mellett ‒ nevesíti
azokat a Balaton specifikus kiemelt térségi fejlesztési
irányokat, amelyek támogatását az érintett operatív
programok beruházási prioritásaihoz illeszkedő Balaton specifikus támogatási konstrukciók tervezésével
és az azokhoz szükséges források hozzárendelésével
biztosítani kell.
A kormányhatározat alapját képező stratégiai dokumentumokban megfogalmazott jövőkép alapján a következő programozási időszak végére a Balaton régió,
a természetesség és a magas életminőség egységes
közép-európai mintarégiójává kíván válni. E vízió megvalósítását a BFT négy kiemelt szempont mentén tervezi
végrehajtani, melyek: természetesség, fenntarthatóság,
megújuló képesség, egészség. Egyrészt a kiemelt üdülőkörzet természeti és társadalmi adottságai, illetve a
programtervezés során feltárt térséget jellemző olyan
specifikumok predesztinálták mindezt, melyekre a regionális szintű fejlesztéspolitikai tervezésnek reagálnia
szükséges.
A stratégiai dokumentumokban a fenti témakörökön
belül meghatározott főbb stratégiai fejlesztési irányok,
az azokhoz kapcsolódó témaspecifikus célkitűzések és a
tervezett intézkedések az alábbiakban foglalhatók ös�sze:
1, Gazdaságfejlesztés, kutatás-fejlesztés, innováció:
A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó
tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az
új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén.

Tervezett intézkedések:
 Helyi, térségi tudásbázisokhoz kapcsolódó, innováció
orientált, térségi alapon szervezett vállalkozás-fejlesztés;
 Balatoni kézművesipar fejlesztése;
 Turisztikai vállalkozások tevékenységének diverzifikálása;
 Térségi marketing – befektetés-ösztönzés;
 Egészségipari K+F+I.
2, Turisztikai fejlesztések
A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a
kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként.
Tervezett intézkedések:
 Kerékpáros turizmus;
 Természetjárás;
 Vitorlázás;
S
 trandok fejlesztése;
H
 orgászturizmus;
 Kulturális turisztikai vonzerő és programok fejlesztése;
 Turisztikai menedzsment-rendszer és marketing
fejlesztése;
 Szálláshelyfejlesztés – a színvonal minőségi javítása.
3, Egészségipar
A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti
forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe
vétele és közvetítése által.
Tervezett intézkedések:
 Lakosság közeli egészségügyi szolgáltatások fejlesztése;
 Az időskori ellátások és szolgáltatások fejlesztése;
 Rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások fejlesztése;
 Az egészségturizmus fejlesztése.
4, Mezőgazdaság, helyi termékek
Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése.
Tervezett intézkedések:
 Mezőgazdasági termelés és értékesítés ösztönzése;
 Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozása, mi-

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége, a 21 parti csoporttal rendelkező Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, a
horgászegyesületek szövetségei, a Balaton Világörökségért Alapítvány, Balatoni Kör

6.

24

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

FÓKUZSZBAN

 Megvalósíthatóságitanulmányok,költség-haszon
elemzések elkészítése.
 Környezetvédelmi tervek, programok, hatásvizsgálatok készítése.
 Területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatások végzése.
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5, Környezet-fejlesztés
A táj fenntartható módon való használata az eltérő
területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás megőrzése, a környezetszennyezés mérséklése és a
környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését
biztosító keretek közé szervezése a települések építészeti színvonalának növelése.
Tervezett intézkedések:
 Vízpart-rehabilitáció;
 Balaton és térsége vízgazdálkodásához kapcsolódó
fejlesztések;
 Egységes környezeti és vízügyi megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer kialakítása,
Balaton-kutatások ösztönzése;
 Települési környezet minőségének javítása;
 Biodiverzitás és természeti rendszerek fenntartása;
 Energiahatékonyság javítása és kapcsolódóan megújuló energia használat terjesztése;
 Elektromos közlekedés balatoni pilot-projektjei.
6, Közlekedés
Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan
reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer
működtetése a Balaton térségében.
Tervezett intézkedések:
 Vasút fejlesztések;
 Közúti fejlesztések;
 Balatoni közlekedési rendszer működtetése.
7, Társadalmi megújulás
A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő
közösségek folyamatos megújulása.
Tervezett intézkedések:
 Egészséges életmód iránti elköteleződés;
 A helyi társadalom kulturális és területi identitásának
növelése;
 Közösségfejlesztés és foglalkoztatás az elhanyagolt
ingatlanok hasznosítására;
 Személy és vagyon biztonsági programok.

8, Intézmény-fejlesztés
Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi
együttműködés a különféle intézményi szereplők között.
Tervezett intézkedések:
 Balaton térségi együttműködések állandó szervezése;
 Fenntarthatóan működő pénzügyi támogatási alap
létrehozása.

Zárszó gyanánt ‒ az előttünk álló feladatokról…
Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a fentiek alapján mi lehetne más, mint az elfogadott Balatoni
tervdokumentumokban megfogalmazott stratégiai célok elérése, a tervezett és szükséges fejlesztési beavatkozások szakmailag megalapozott és hatékony végrehajtása által. Mindehhez reményteli alapot biztosíthat a
hivatkozott 1821/2015. (XI. 12.) számú Kormányhatározat, melynek segítségével a megvalósítandó fejlesztési
programok forrásai is rendelkezésre állhatnak, ezidáig
példátlan fejlődési potenciált biztosítva a kiemelt üdülőkörzetnek. A jövőre tekintve ez súlyos felelősséggel járó
történelmi lehetőségként is értelmezhető, hiszen nem
tudhatjuk, milyen feltételeket hoznak a következő európai uniós programozási időszakok, lesz-e még egyszer
ilyen mértékű fejlesztési forrás kihelyezésére lehetőség
térségünkben.
A Balaton testi, szellemi, társadalmi megújulást
adó térség. A térség, ahol magától értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők
vitalitása. A térség országosan kiemelkedő példája
a környezet és a társadalom egységének, a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés
megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom
(az itt élők és az ide látogatók) úgy védi, formálja és
építi környezetét, a természetes és épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet
visszahatva a társadalomra, biztosítja annak gyarapodását és jólétét. Nemes, de elhivatottságot, odaadást
és áldozatokat is igénylő feladat mindezt fenntartani, gyarapítani, s tiszta lelkiismerettel tovább adni a
következő generációknak. Sokrétű tevékenységünk,
munkánk veleje pedig ebben válhat kézzelfoghatóvá
és nyerhet valódi értelmet.

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj az ország kiemelt fejlesztési térsége, ezért különösen fontos,
hogy fejlődése érdekében társadalmi és gazdasági helyzetének megfelelő, környezeti adottságaihoz leginkább
illeszkedő programok, fejlesztési tervek készüljenek.
A térség kiemelt státusza egyedülálló lehetőséget biztosít az itt élőknek, az önkormányzatoknak, a gazdasági
és civil szervezeteknek céljaik sikeres megvalósításához,
hiszen a közeljövőben számos támogatás igénybevételére nyílhat alkalom.

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kulturtáj bemutatása
Tokaj-Hegyalja több mint ezer év óta sértetlenül
fennálló, markáns szőlészeti tradíciókkal rendelkező
borvidék, jelentőségét és nemzetközi hírét szőlőkultúrájának köszönheti. A terület a világ első zárt borvidéke volt, az 1737-ben született királyi rendelet felsorolta
azokat a településeket, amelyek határában a tokaji bor

előállításához alkalmas szőlő termelhető. Az elmúlt ezer
év alatt kialakult szőlőművelési hagyományok érintetlen, eredeti formában való továbbélése és a terület
évezredes egysége indokolta, hogy a borvidéket a világörökség részévé nyilvánítsák. Az UNESCO 2002-ben
„Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” névvel
vette fel a világörökségi listára.
Tokaj-Hegyalja hosszú történeti múlttal rendelkezik kulturális és gazdálkodási szempontból egyaránt.
Ez érződik a tájban, az épületekben, a hírnevében és a
borban. Geológiai és klimatikus szempontból is különleges adottságú borvidék, ami a szőlő és borkészítés
szempontjából egyedülálló. A hegyaljai borok sokszínűségének egyik oka a talajtakaró változatossága, amely
településről településre, dűlőről dűlőre változik. Szűkre
szabott, utánozhatatlan, összetett karaktert adó terület,
furminton, hárslevelűn és a sárgamuskotályon alapuló
ásványos egyedi borok előállítására alkalmas, ami világviszonylatban kiemelkedő. A borvidék jellemző szőlőfaj-
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nőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás és helyi
termék értékesítés ösztönzése;
 Szőlészet és borászat fejlesztése;
 Halgazdálkodás fejlesztése.
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aránya, a kis- és középvállalkozások térségi súlyának
elégtelensége, az ipari parkok, a telephelyek gyenge
kihasználtsága –, ami a fejlesztéspolitika részéről sürgős
beavatkozást igényelt. Az 1945-1990 közötti időszakot
nevezhetjük a térség fekete korszakának, amikor a tokaji
név rengeteget vesztett pozíciójából, s mind hazai, mind
nemzetközi elismertsége lényegében összeomlott. A
fejlődési pályáját tekintve az 1980-as évek végétől az elhagyatottság volt jellemző. A tömegtermelés miatt nem
érződött a vitalitás a településeken és pincészeteken.
A Tokaji Borvidék nem haladt szerves fejlődési pályán,
nem illeszkedett be a helyi hagyományokba, fejlődéstörténetében egyfajta törés történt. Az 1990-es évektől
kezdve azonban számos borászat megújult. Külföldi
befektetők jelentek meg a térségben, akik alapvetően
változtatták meg az addigi tevékenységeket. A táj használatát tekintve új erőre kapott a térség. Olyan nívós,
elit irányba léptek a nagy pincészetek, amelyek a tájképben és arculatban korábban nem voltak jellemzőek.
Új szellemet, új világot hoztak a borvidékre. A francia
technológia következtében felgyorsultak a folyamatok,
gyümölcsös, primőr jellegű borokat kezdtek el készíteni.
Ezzel párhuzamosan azonban a régi pincék és településrészek nem tudtak megújulni. A társadalomszerkezetben nagy kontraszt vált láthatóvá: az elegancia és a
társadalmi elesettség együttesen jelenik meg.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2014 júliusában
alakult meg azon célkitűzéssel, hogy kellő szakértelemmel és helyi beágyazódással egy központban kerüljön
koordinálásra a Tokaji Borvidéket érintő – annak kiemelt térségi, illetve világörökségi jellegéből, valamint a
BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programból fakadó
– fejlesztések összessége.
A Tanács tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat elnöke és egy további képviselője, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, a Tokaj
Kereskedőház Felügyelőbizottságának elnöke, továbbá
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnökséget vezető miniszter egy-egy képviselője.
A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program a
helyi borászközösség munkája nyomán indult el, előzményei 2007-re nyúlnak vissza. A helyi borászok alakították meg a Tokaj-Hegyalja Fejlődéséért Szövetséget,
amely később átalakult BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja
Társaság Egyesületté. Ez a szervezet indította el azt a
munkát, amely a Tokaj-Hegyalja Programiroda megnyitásához és a Nemzeti Program előkészítésének megindításához vezetett. Körültekintő előkészítést követően a
kormány 2013. december 29-én elfogadta a BOR-VIDÉK
Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről szóló
1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot, amely formálisan is döntött többek között a Nemzeti Program előkészítéséről, illetve kezdeményezte a Tokaji Borvidék
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kiemelt térséggé nyilvánítását. A Nemzeti Program a
világörökségi címmel rendelkező Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj hosszú távú, komplex, értékalapú fejlesztését célozza, összhangban az UNESCO
Világörökség Egyezményben foglalt nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, illetve a Kormány azon szándékával, hogy a Tokaji Borvidék termékei (elsősorban, de
nem kizárólag borai) nemzetközi szinten is ikonikus, országimázst építő, exkluzív exportcikkeivé váljanak.
A Nemzeti Program célja a Tokaji Borvidék egészének fenntartható fejlesztése. Elsődleges fontosságú
a térségben élők gazdasági helyzetének átfogó megerősítése, ezen belül, természetesen, kiemelt figyelmet
érdemel a minőségi bor előállításának megalapozása,
melyben nagy szerepet kap az ökológiai állapot megóvása, a gazdasági struktúra megújítása, az infrastruktúra fejlesztése, a humánerőforrás fejlesztése, a térségi
együttműködés és kohézió erősítése, a környezeti állapot és közlekedési kapcsolatok javítása, valamint a turizmus fejlesztése.
A Tanács átfogó célja a Tokaj-hegyalja táj- és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontjaival ös�szehangolt, minőségi oktatási, szociális, gazdasági
(kiemelten borászat) tevékenység ellátására, az eddig
megszokottnál magasabb színvonalú és nagyobb volumenű turizmus fogadására alkalmas térség kialakítása.
A fejlesztés gerincét és pontos fókuszpontjait a kiemelt
térség fejlesztési stratégiája határozza majd meg, annyi
azonban már most nagy biztonsággal állítható, hogy az
országosan és nemzetközileg is egyedi természeti környezet, kulturális háttér és potenciális borászati termékportfolió, erre alapozva pedig a minőségi bortermelés
kialakításával és értékesítésével a Tokaj-hegyaljai térség
turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése kiemelt figyelmet kap.
A Tanács törvényből fakadó hatásköre a térség
gazdasági, környezeti vizsgálata és értékelése, a Tokaji
Borvidéket érintő ágazati fejlesztési tervek és programok véleményezése, valamint a kormányhatározathoz
igazodva valós társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét és a realitásokat figyelembe vevő, közösségi
részvételen és egyeztetésen alapuló területfejlesztési
koncepciójának és programjának elkészítése.

A Nemzeti Program számos fejlesztési célt határozott meg a Tokaji Borvidékre vonatkozóan, amelyek
hatékony megvalósítása érdekében a Tanács munkaszervezete, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
(munkaszervezet) megkezdte a megvalósítás folytatásának fokozatos átvételét a Széchenyi Programirodától.
Jelenleg világos célrendszerű programok állnak
rendelkezésre, melyek megvalósítása, pontosabban az
ezekhez kapcsolódó pályázati felhívások részletes kidolgozása és kiírása az irányítóhatósági döntést követően
kezdhető meg. Legfontosabb fejlesztési prioritások az
átfogó infrastruktúrafejlesztésen és a komplex borvidéki
képzési programok elindításán túl, a munkahelyek megtartása, új munkahelyek létesítése, a kis- és középvállalkozások fejlesztése és a fiatalok helyben tartása.
Tekintettel a fejlesztéssel célzott terület gazdasági
lemaradásának okaira, egy olyan fejlesztési program kidolgozására van szükség, amely eszközök és ágazatok
tekintetében is képes kombinálni a szükséges fejlesztési
programokat és azok megvalósításának pénzügyi hátterét. A 2014-2020 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fel-

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács által elért eredmények, jelentősebb fejlesztések
A Nemzeti Program megvalósításának érdekében a
Kormány a Széchényi Programiroda közreműködésével
2013. évben 1,5 milliárd forintot biztosított a hegyaljai
települések európai uniós forrásból nem finanszírozható
fejlesztési céljaira. Ezt követően sor került további 2,3
milliárd forintnyi uniós maradványforrás megítélésére is.
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tája még a kabar, a zéta és a kövérszőlő. A táji értékek,
a szőlészeti és borászati kultúra, a mezőgazdaság meghatározó jelentőségű. A településmorfológia, építészeti
jegyek, a dombságból adódó vegyesség, kaotikusság a
térség szerves részét képezik.
A világörökségi terület Magyarország északkeleti részén, a Zempléni‐hegység lábánál, a Bodrog
folyó mentén, illetve a Bodrog és a Tisza összefolyásánál található. A térség 87 km hosszúságban és 3–4
km szélességben helyezkedik el, közigazgatásilag
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Területét és a táj
karakterét három jellegzetes hegy, az abaújszántói
és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy uralja. A borvidék 1561 óta dokumentált
története bizonyítja, hogy a szőlőtermelés és az aszú
bor készítése évszázadokon keresztül a „három sátorhegy” által meghatározott háromszögön belül zajlott.
A világörökségi helyszín és védőövezete 27 település
(Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop,
Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs,
Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu) közigazgatási
területét fedi le. A térség kiemelt számú és jelentőségű
építetett örökséggel rendelkezik országos viszonylatban is. Világörökségi státuszát a szőlőtermesztés és a
borászat tájképformáló ereje mellett az ehhez szervesen kapcsolódó építészeti karakterének is köszönheti,
mely kivételes gazdagságú pinceállományában, helyi
sajátságokat mutató épületeiben, település-struktúrájában egyaránt megnyilvánul. A világörökségi terület
magterülete 8 települést (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Mád, Mezőzombor, Szegi, Tállya, Tarcal, Tokaj) és
6 világörökségi objektumot [Ungvári pincék (Sátoraljaújhely), Rákóczi pince (Sárospatak), Gombos-hegyi
pincesor (Hercegkút), Kőporosi pincesor (Hercegkút),
Oremus pincék (Tolcsva), Tolcsvai Bormúzeum pincéi
(Tolcsva)] foglal magába. A védőterülettel együtt alkotják a kultúrtájat, amelynek kiterjedése összesen 88
124 hektár. Jelenleg megközelítőleg 5.500 hektáron,
jellemzően vulkanikus talajon termelnek szőlőt. Az
ország szőlőterületeinek körülbelül 8%-a található Tokaj-Hegyalján. Tokaj szerepe nemzetgazdasági szempontból is jelentős, hiszen közel 600 borászat található
a területén, szőlőtermeléssel pedig közel 15 ezren foglalkoznak.
A Borvidék lakosságának száma 73.979 fő (KSH,
2013), bár demográfiai tendenciái erőteljes csökkenést
mutatnak az elmúlt évtizedeket vizsgálva. A térség elhelyezkedését és gazdasági-társadalmi fejlettségi szintjét
tekintve is periférikus helyzetben van, holott számos jó
adottsággal és lehetőséggel rendelkezik. A térség gazdasága a szerkezetváltás megkezdése óta eltelt évtizedek folyamán igen leromlott állapotúvá vált – a belső
tőkehiány, a külföldi tőkebefektetések alacsony rész-
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re, illetve annak környezetére kiható nagy projekt.
A projektötletekhez kapcsolódó forráselemzési folyamat jelenleg is tart, az irányító hatóságokkal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal egyeztetések zajlanak.
A munkaszervezet a térség területfejlesztési koncepciójának és programjának megalapozásaként elkészítette a térség – értékelő vizsgálatot tartalmazó – helyzetelemzését. A dokumentum teljes egészében igazodik a
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet tartalmi követelményrendszeréhez, és nem csupán a tényadatok leírásával,
hanem tematikus térképek, valamint részletes statisztikai elemzések segítségével mutatja be Tokaj-Hegyalja főbb ágazatainak tendenciáit, kiemelve a társadalmi-gazdasági folyamatokat.
A Tanács alakulásától kezdve részt vett a Világörökségi Kezelési Terv kidolgozásában és véglegesítésében,
valamint aktív szerepet vállalt a kapcsolódó szakmai
kérdések megválaszolásában, a helyi érdekek összehangolásában. Koncepciót dolgozott ki egy nemzetközi
színvonalú világörökségi látogatóközpont kialakítására,
valamint a világörökségi gondnokság komplex funkcióbővítésére vonatkozóan. Ennek részét képezi egy
világörökségi értéktár kialakítása is. A térség átfogó
fejlesztése érdekében számos új feladat ellátása válik
szükségessé, különös tekintettel egy borvidéki átfogó
programirodai és komplex turisztikai funkcióra, szoros
együttműködésben a helyi TDM szervezetekkel. A Tanács célja, hogy a világörökségi törvény előírásainak,

valamint a kezelési tervben megszabott feladatoknak
megfelelve olyan fejlesztések valósuljanak meg a térségben, amelyek méltón képviselik a Tokaji Borvidéket
a nemzetközi világörökségi borvidékek rangos mezőnyében.
Tokaj-hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatai
ellátására 2015 augusztusában a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. került kijelölésre. Ebből következően a munkaszervezet megkezdte a világörökségi
terület gondnoksági feladatainak végrehajtását szoros
együttműködésben a Miniszterelnökség Kulturális
Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársaival.

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetének bemutatása, működése
A munkaszervezet részben költségvetési támogatásból, részben pedig saját bevételeiből működik, központja Tokajban, fióktelepe Budapesten van.
Kiemelt cél, hogy a munkaszervezet tevékenysége
egyre hangsúlyosabb mértékben jelenjék meg a Borvidéken. A munkaszervezet két munkavállalója állandóan
jelen van helyben, és a budapesti fióktelepen dolgozó
térségfejlesztési szakértők is heti több napot töltenek
a Borvidéken. A munka hatékonysága és sikeressége
szempontjából elengedhetetlen a borvidéki jelenlét folyamatos erősítése, együttműködés kialakítása helyi és
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központi közigazgatási döntéshozókkal. Magyarország
felzárkóztatási programja megköveteli, hogy kirajzolódjon egyfajta konvergencia irány annak érdekében, hogy
a különféle fejlettségi szintű települések egy irányba
mutatóan felzárkózzanak, ami komoly társadalmi konszenzus megteremtését jelenti. A munkaszervezet 2015.
szeptembertől valamennyi borvidéki településhez fejlesztési szakértő referenst delegált, kiknek feladata az
adott települések valamennyi fejlesztési tevékenységének segítése.
A települések egyéni lehetőségeinek feltárása és
megismerése kiemelten fontos a jövő fejlesztési irányaihoz való alkalmazkodás szempontjából. Más gazdasági,
társadalmi és kulturális intézményekre, fejlesztésekre és
stratégiákra, és más emberi készségekre van szükség
attól függően, hogy a település önmagát hogyan definiálja.
A települési szintű projektötletek összehangolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a települések számára fontos fejlesztések egymást kiegészítsék, egymásra
építsenek és ne egymást gyengítő, kioltó párhuzamosságokat teremtsenek. A versenyképesség egyik előfeltétele, hogy oly mértékben kerüljenek meghatározásra az
egyedi értékek, hogy az a fejlesztési célokat egymástól
elkülönülten egyértelműen kirajzolja. Ennek érdekében
a munkaszervezet fejlesztési céltérkép kidolgozását
kezdte meg, amelynek segítségével a települések fejlesztési irányai illeszkednek és hozzájárulnak az egységes borvidéki fejlesztéshez.
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használásának lehetősége olyan megoldási módot kínál
a komplex program eszközével, amely egy több ágazatot érintő és több operatív program keretében megvalósítandó, egymással szoros kapcsolatban álló projektek
együttesét jelenti.
A Tanács munkaszervezete összegyűjtötte a térség településeinek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban megvalósítani kívánt települési,
illetve térségi szintű projektötleteit. Ennek keretében
a munkaszervezet szakértői felkeresték a települési
vezetőket, és strukturált interjú keretében a fejlesztési
ötletekkel kapcsolatos további adatokat, információkat gyűjtöttek, illetve feldolgozták az előző tervezési
időszak során szerzett vezetői szintű tapasztalatokat is. Az elvégzett munka elsődleges célja az, hogy
a munkaszervezet így biztosítsa a Tanács számára a
területfejlesztési törvényben előírt feladatainak ellátásához szükséges információkat, továbbá a kiemelt
térség területfejlesztési koncepciója és programja elkészítése során figyelembe vegyék a települési, esetleg településcsoporti szinten megjelenő elvárásokat,
igényeket.
A Borvidéken felmerülő legfontosabb fejlesztési
projektek számbavételét követően megvalósult a borvidéki projektlista racionalizálása, majd érdemi kibővítése. Ennek során összesen 429 borvidéki fejlesztési
projekt került azonosításra és egységes rendszerbe
foglalásra. E projektek között egyaránt található települési fókuszú mikro projekt és az egész borvidék-
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Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jelentősége a
térségben, kapcsolatrendszerének főbb irányai
A Tokaji Borvidék átfogó fejlesztésének feladata
megköveteli a Tanácstól, hogy munkája során a térség
összes érintettjével, illetve az érintettek reprezentatív képviselőivel együttműködjön. A partnerek közül a
legfontosabbak közé tartoznak a térség településeinek
polgármesterei, akiknek a tapasztalatát, véleményét, a
jövővel kapcsolatos elképzelését – legalább az általuk
vezetett település, de sokkal inkább az a térség egésze
kapcsán – a Tanács kiemelten figyelembe veszi.
A településvezetők mellett fontos a közigazgatás helyi és térségi vezetőivel történő kapcsolattartás, továbbá
a fejlesztésekben érintett területeken – többek között
köznevelés, szakképzés, felsőoktatás – működő állami
és nem állami feladatellátókkal való együttműködés. A
Tanács számára kiemelten fontos a helyben található
oktatási intézményekkel történő együttműködés, hiszen
a térség fejlődése szempontjából is kiemelt jelentősége
van annak, hogy a fejlesztések következtében várhatóan bővülő munkaerőpiac által igényelt magasan képzett
szakembergárda rendelkezésre álljon.
Tokaj-Hegyalján a világörökségi státusz alapjául
szolgáló szőlészek és borászok munkájára kiemelt figyelem irányul. Tekintettel arra, hogy a szőlőtermelés
és borkészítés minőségének emelése közvetlen, vagy
közvetett módon a térség egésze fejlődésének motorja
lehet – lásd turisztika, gasztronómia, kapcsolódó me-

zőgazdasági és ipari tevékenységek, illetve szolgáltatások –, a Tanács által kijelölt fejlesztési területek között legfontosabbak a szőlő- és borágazatra irányuló
célkitűzések.
A Tanács munkáját nem csak a térségben végzi, illetve a munkája akkor lehet csak hatékony, ha megfelelő figyelmet fordít a Tokaj-Hegyaljához kapcsolódó,
de helyben nem elvégezhető feladataira is. Megfelelő
közigazgatási kapcsolattartás és érdekérvényesítés, illetve elemző- és tervezőmunka nélkül nem lehet sikeres
fejlesztéspolitikát végrehajtani, ezért a Tanács partnerei
között kiemelt helyet foglalnak el a munkájában érintett
szakminisztériumok és egyéb állami szervezetek.
A szőlészethez-borászathoz, mezőgazdasághoz,
térségfejlesztéshez kapcsolódó szervezetekkel a Tanács
megalakulása óta törekszik a jó kapcsolat kialakítására;
ezek közül többel már megkezdődött az együttműködés. A világörökségi értékek feltárása körében a Herman
Ottó Intézettel együttműködésben a munkaszervezet a
Borvidéken fellelhető hagyományok kutatásába kapcsolódott be.
Mindemellett a Tanács törekszik a nemzetközi együttműködések kialakítására is. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő borvidékek közötti együttműködésbe a Fejlesztési Tanács is bekapcsolódott.
Megtörtént a kapcsolatfelvétel más európai világörökségi borvidékekkel, amelynek keretében partnerségi
együttműködés kezdődött Champagne, Bordeaux és
Rajna-völgy borvidékek világörökségi gondnokságaival

a világörökségi borvidékeken a fenntartható turisztikai
fejlesztések összehangolása és tapasztalatcsere tárgyában. Jelentős tudás és tapasztalat gyűlik össze egy ilyen
kooperációban, amely Tokaj-Hegyalja fejlesztése során
jó gyakorlatként hasznosítható.

Jövőre mutató tervek, fejlesztési elképzelések
A Tanács kiemelt feladata, hogy a 2014-2020-as
fejlesztési időszakban rendelkezésre álló európai uniós
forrásokból a Tokaji Borvidék fejlesztései összehangoltan, egymást erősítve és kiegészítve valósuljanak meg.
Ennek érdekében kiemelt cél a területfejlesztési törvény
által meghatározott tervezési dokumentumok előkészítése, társadalmasítása.
Mindemellett prioritást élvez az európai uniós forrásokból megvalósítandó fejlesztési projektek kidolgozása, a pályázati és végrehajtási folyamatok koordinálása,
és a Nemzeti Program keretében hazai költségvetési
forrásokból megvalósuló projektek tervezésének és
megvalósításának koordinálása. Döntő fontosságú a folyamatos kapcsolattartást az egyes operatív programok
irányító hatóságaival, a fejlesztésekkel érintett településekkel, valamint a kedvezményezettekkel.
A világörökségi gondnoksági feladatok ellátásának
első lépéseként megindult a Tarcali Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettől a Világörökségi Gondnoksághoz
tartozó szakmai anyagok és eszközök átvétele. A gondnoksági feladatok között elsődleges a Világörökségi
Kezelési Terv kormány általi elfogadásának nyomon követése.
A szüreti időszakot követően, 2015-2016 telén tervezés alatt áll egy borvidéki konferencia megszervezése, ahol a települések által delegált és egyéb szakértők,
érdeklődők bevonása mellett nyílik lehetőség a tervek

szerint a munkaszervezet tervezési feladatai keretében
előkészülő Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzésének, település-karakterisztikai anyagának társadalmi
egyeztetésére. Fontos feladat az európai uniós források
lehívására és felhasználására irányuló képzés szervezése, illetve a térségben élők és dolgozók megismertetése
a Tanács és munkaszervezet tevékenységével. Ez utóbbit
segíti a kidolgozás alatt álló információs füzet, amelyből
egyrészt a Tanács és munkaszervezete azon kapacitásai ismerhetőek meg, amelyeket helyben igénybe lehet
venni, másrészről pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos általános és operatív program szintű tájékoztatás
lesz elérhető.
Folyamatban van továbbá a Tanács és munkaszervezet honlapjának (www.tbft.hu) fejlesztése, és ahhoz kapcsolódóan egy rendszeres (havi szintű) online hírlevél kidolgozásának előkészítése. A hírlevél egyaránt szolgálja
majd a borvidéki szereplők azonos szintű tájékoztatását
az aktuális tevékenységekről, eseményekről és pályázati
hírekről, valamint közös információs platformot teremt a
települések és más borvidéki szereplők számára.
A képek a Tokaj Alapítvány (www.tokajfoundation.
com) által évről évre meghirdetett borvidéki fotópályázatok kiemelt alkotásai. Ezúton is hálásan köszönjük a
Tokaj Alapítvány hozzájárulását a fotók felhasználásához.
Szerzők:
Dr. Papp Gábor ügyvezető
és Luda Szilvia PHD. területfejlesztési szakértő

A cikk megírásához segítséget nyújtottak a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. munkatársai, Ekler Gergely és Flier Nikolett, valamint külső szakértőként közreműködött Dr. Váradi Zsuzsanna.

Luda Szilvia élelmiszeripari mérnöki diplomát szerzett a Szent István Egyetemen 2002-ben. PhD
fokozatát a „Vidékfejlesztés integrált szemléletben ‒ Agrárvállalkozói életutak és értékrendek”
témában, a Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerezte 2012-ben. 2015. januárjától térségfejlesztési szakértőként dolgozik a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetében. 2015-től részt vesz a Budapesti Corvinus Egyetem „szőlő- és
borgazdasági szakmérnök” képzésében.
5. kép5
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Dr. Papp Gábor jogi diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2006-ban. Ezt követően jogi, szervezési, vezetési és szervezetfejlesztési tapasztalatait a központi közigazgatásban
és a piaci szektorban egyaránt bővítette. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetének
vezetőjeként 2015. nyarától fő kihívásnak a szervezetszerű működés stabilizálását tartja annak
érdekében, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források lehető legnagyobb arányban hasznosulhassanak a Tokaji Borvidéken.
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A Tisza-tó térség1
négy megye határánál, az
Alföld és az Északi-középhegység
találkozásánál
helyezkedik el. Fekvéséből adódóan a táj nagyon
változatos: a térségben,
melynek vázát a Tisza-folyó és a Tisza-tó alkotja
az alföldi, dombvidéki, és
ártéri jellegű tájrészletek
egyaránt megtalálhatóak.
A Tisza-folyóra, mint meghatározó térszerkezeti
elemre fűződnek fel a Hortobágy és a Borsodi Mezőség országos jelentőségű ökológiai rendszerei,
amelyek északi irányban az Északi-középhegység táji
adottságaival, élővilágával, délen pedig a Nagykunság
mozaikos tájszerkezetével sajátságos ökológiai rendszert alkotnak. A Tisza-tó körüli tágabb térségbe tartozó települések lakosságszáma megközelíti a 130 ezer
főt.
Földrajzi, valamint társadalmi-gazdasági helyzetét
tekintve a Tisza-tavi térség, illetve az itt található települések távolabb esnek mind az érintett tervezési-statisztikai régiók, mind a megyék központi, gazdaságilag

fejlettebb területeitől. Ennek következtében a térség
országos összehasonlításban társadalmi, gazdasági
szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű területnek
számít.
A hátrányos helyzetből való kiemelkedés leginkább
meghatározó eleme a Tisza-folyó és a Tisza-tó adta lehetőségek kiaknázása lehet.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (Tanács) 2003
áprilisában alakult meg azzal a céllal, hogy a térség társadalmi-gazdasági erőforrásainak aktivizálásával elősegítse a Tisza-tó közvetlen és tágabb környezetébe tartozó települések társadalmi-gazdasági felzárkóztatását,
a térségben élők életkörülményeinek javítását, a térségi
szereplők hatékony együttműködésének megalapozását, és a térség fejlesztéseinek összehangolását.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács operatív működtetését, munkaszervezeti feladatait a Tisza-tó Fejlesztési Kft. látja el.
A Tanács illetékességi területeként, megfelelő előkészítés és egyeztetés után 2004 augusztusában, az
érintett négy megye (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár megye, Heves
megye) 73 településéből álló térségi lehatárolást fogadott el. A lehatárolás 2012-ben és 2013-ban is módosításra került.

A térség fejlesztési irányai
A Tisza-tó ökológiai jelentősége és turisztikai szerepe megkívánja a közelmúltig meghatározó gazdasági szerkezet fokozatos, irányított átalakítását, valamint
a térség turisztikai szolgáltatásainak továbbfejlesztését.
A gazdasági szerkezet átalakítása tekintetében szükség van az ipari és mezőgazdasági termelés újszerű formáira is, melyek segítségével a térség a megfelelő fejlődési pályára állhat. A hagyományos termelési formák
mellett ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a helyben
megtalálható értékek bevonásával, felhasználásával történjenek a gazdaságfejlesztési törekvések.
A minőségi turizmus (és annak a környezeti alkalmasságot figyelembe vevő egyes ágazatai) gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő képessége a térség
szempontjából különleges fontosságú lehet. Kizárólag
a turizmusra építeni azonban nem lehet, szükség van
a megfelelő infrastrukturális ellátottság elérésére és a
gazdaság többi elemének turizmusra is építő megerősítésére.
A fejlődés ütemét, mértékét a jelenlegi állapotok
nagymértékben determinálják, mely számtalan problémát jelent. Az akadályok leküzdésére a már elkészült
területfejlesztési koncepció igyekszik megoldást adni. A
fejlődés kulcsa, a minőségi turizmus alapjait megteremtő, azt továbbfejlesztő térségi gondolkodásban rejlik.
A térség fejlődését segíti a 1701/2013. (X.4.) számú

1. kép: Tisza-tavi látkép1
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kormányhatározattal megalapozott Tisza-tó Nemzeti
Program, mely lehetőséget nyújt a Tisza-tó térség fejlesztésére, az ökoturizmusban és az ökológiai gazdálkodásban rejlő, a térségben élők életminőségét érdemben
javító lehetőségek kiaknázására. A Program célja a Tisza-tó térségének természeti, társadalmi és gazdasági
környezetet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly
fenntartásával történő, komplex fejlesztése, a hosszú
távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.
A Tanács működése
A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt években
jelentős támogatást nyújtott a Tanács szakmai feladatainak megvalósításához. A támogatások segítségével
megvalósult a Tisza-tavi médiaközpont, egy egységes
arculat és a www.tisza-to.com honlap. Elkészült a „Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020”,
mely dokumentáció a 2014-2020-as időszak fejlesztési
irányainak alapját képezi.
A Tanács 2015-ös kiemelt fejlesztési feladatai:
 A Tisza-tavi térség 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó operatív tervdokumentumainak
kidolgozása igazodva a Tisza-tó fejlesztési programjaihoz – így a kapcsolódó Tisza-tavi térség
2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó operatív tervdokumentumokhoz és a Tisza-tó fejlesztési

2. kép: Tisza-tó Napja – Tour de Tisza-tó2

2

Képek forrása: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
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Távlati cél
A Tanács által támogatott fontos célkitűzés, hogy a
megfelelő előkészítő munkát követően az Országgyűlés
mielőbb elfogadja a „Tisza-tó törvényt”. Ezen jogszabály egységesen kezelné a vízügyi, turisztikai, gazdaságfejlesztési, környezet- és természetvédelmi, valamint
világörökségi szempontból a Tisza-tó és térségének
problémáit, határozott megoldási javaslatokkal.
A térség további kiemelt törekvése, hogy a Tisza-tó
és a Hortobágy tájegységeket Tisza-tó – Hortobágy néven, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben nevesítve együtt kezelendő
területi egységként, a kiemelt térségek közé emelje a
jogalkotó – biztosítva ezek összehangolt fejlesztését.

A Tisza-tó – Hortobágy térsége gazdasági lemaradásának leküzdését a kiemelt térség státusz elősegítheti, a szükséges fejlesztési programok kidolgozása és az
azok megvalósításához nélkülözhetetlen pénzügyi háttér hosszú távú biztosítása segítségével.

váltófutással, félmaratonnal, a Tour de Tisza-tó kerékpáros, görkorcsolyás sporteseménnyel, és különböző szakmai konferenciákkal a térség településein.

A térség „kiemelt” projektjei

2009-ben, a második Tisza-tó Napján, döntés született arról, hogy szükség van a Tisza-tó vízfelület- és parthasználatra vonatkozó szabályozásra, melyet egy Kódex
formájában javasoltak elkészíteni.
2010. májusában került sor „A Tisza-tó működtetői
és működésében érdekelt szervezetek között a Tisza-tavi
Kódex megvalósítására” tárgyú megállapodás aláírására.
A Kódex célja annak meghatározása, hogy a Tisza-tó
vízfelületét és a közösségi használatban levő vízpartokat milyen célra lehessen használni. A Kódex nem veszi
át a fejlesztési stratégiák vagy településrendezési tervek
szerepét, hanem egy olyan vízfelületi, parthasználati és
fejlesztési szabályrendszert összefoglaló anyagnak tekintendő, amely iránymutatásokat fogalmaz meg, és
mintegy kézikönyvként segíti megtalálni a lehetőségeket.

 Tisza-tó Napja
Elsőként a 2008-ban megrendezésre került Tisza-tó
Konferencián emlékeztek meg a résztvevők az akkor 30
éves Tisza-tó kialakításáról, és ekkor döntés született
arról is, hogy az elkövetkezendőkben május 14-ét, a Tisza-tó Napjaként ünnepeljük.
A Tisza-tó Napja rendezvény legfőbb célja a tó kezelésében érintett szervezetek közötti párbeszéd elősegítése a fejlesztések lehetséges irányairól, az esetleges
problémákról, annak érdekében, hogy a tó és környezete
egyre magasabb szinten tudja kiszolgálni az itt élők és ide
látogatók környezeti, társadalmi és gazdasági igényeit.
A Tisza-tó napján ünneplik meg a térség települései, hogy az alacsonyabb téli vízszint után a vízügyi
szakemberek beállítják a természet és az idegenforgalom számára lendületet adó magasabb nyári vízszintet
a tavon.
2015. évben a Tisza-tó Napja, már egyhetes rendezvénnyé nőtte ki magát, a Tisza-tó körüli vízszintavató

T
 isza-tavi kódex

T
 isza-tavi Ökocentrum

3
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 Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma
a Tisza-tónál

2012. április 28-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a Tisza-tavi Ökocentrum, melyet Poroszló
Község Önkormányzata 2,2 milliárd forint uniós forrás
segítségével valósított meg. A turisztikai látogatóköz-

3. kép: Tisza-tavi Ökocentrum3

pont fő attrakciója Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, melyben szinte az összes hazai halfajta
megtekinthető, köztük a hatalmas méretű, hazánkban
egykor honos viza.
Az Ökocentrum számtalan időtöltési lehetőséget,
szórakoztató programot, szolgáltatást kínál a látogatóknak: rendezvényekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan
természetismereti és kézműves foglalkozásokra, rendhagyó tanórákra, horgász-szakkörre, bemutatókra adva
lehetőséget
Poroszlón minden hétvégén történik valami „érdekes” ‒ a Tisza-tavi Ökocentrum szervezésében kulturális
és közösségi programok, főzőversenyek, koncertek követik egymást.
Az Ökocentrum közelségében található – a tó vízszintje fölé épített – Tisza-tavi Vízi Sétányon 1.500 méter
hosszan vezet az út a különböző megfigyelési pontokhoz, ahonnan a látogatók megcsodálhatják a Tisza-tónál élő madarakat anélkül, hogy megzavarnák őket. A
sétányhoz és vissza menetrend szerinti kishajó-járatok
szállítják a vendégeket.

A Poroszlói Ökocentrum megnyitását követően
újabb beruházás vette kezdetét a Tisza-tónál, mellyel ismét unikális színfolttal bővül a már 15 éve tudatosan az

4. kép: Kerékpáros centrum Tiszafüreden4

4

Képek forrása: Tisza-tó Fejlesztési Kft.
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programjaihoz illeszkedő térségi projektgyűjtés és
projektgenerálási javaslatokból megyénkénti 3-3
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
 Térségi befektetés-ösztönzési tevékenység megalapozása, melynek keretében elkészül a befektetés-ösztönzési stratégiát megalapozó befektetési
adatbázis, majd erre alapozva a befektetés-ösztönzési stratégia;
 Tisza-tavi médiaközpont működtetése;
 A már hagyománynak számító időszakos kiadvány,
a Tisza-tavi tükör kiadása a térség településein élők
számára.
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A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
A Tanács jövőbeli szerepe és lehetőségei a Homokhátság régiójában

5. kép: Tavirózsák a Tisza-tavon5

ökoturizmus, aktív turizmus irányába fejlesztett Tisza-tó.
2015. február 26-án a budapesti Bringaexpo Kiállításon
került sor a Tiszafüreden megvalósuló, az országban
egyedülálló, elsősorban a kerékpáros turizmust célzó
beruházás bemutatására.
A több mint egymilliárd forint értékű beruházás
keretén belül 2016. év elején kerül átadásra Tiszafüreden (Tisza-tó – Balneum ‒ 33-as főútvonal által határolt háromszögben) Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma, mely számos innovatív kerékpáros
szolgáltatást biztosít. Ilyen lesz többek között a mobil
kerékpár-szerviz, MP4 GPS-es túravezetés, sisakkamera
kölcsönzés, pihenő, vagy a túrában elfáradt gyermekek,
szülők visszaszállítása a kiindulási helyre.

A nagy szabású projekt részeként összekapcsolásra
kerül az EuroVelo11 nemzetközi kerékpárút Tiszafüred
feletti és alatti szakasza, elkészül a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút eddig még hiányzó Tiszafüred és
Tisza közötti szakasza, valamint megépítésre kerül egy
pihenőpont és egy emelhető szerkezetű híd a X. sz. öblítő-csatornán.
A projekt része a nemzetközi vonzerőként jelentkező Tisza-tó – Hortobágy síkvidéki élménykerékpárútnak,
mely később akár Debrecen – Eger viszonylatra is továbbfejleszthető lesz.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési
Tanács 2013. évi életre hívásakor célkitűzésként fogalmazódott meg a térség élhetőbbé tételét szolgáló, népességmegtartó képességének megőrzését előmozdító, nemzetgazdasági súlyának növelését eredményező
beavatkozások kezdeményezése, a politikai döntéshozók figyelmének felhívása. A 2007-2013 közötti uniós
időszak operatív programjainak hatását értékelve megállapítható, hogy a Homokhátság két eltérő fejlesztési
régióba tartozik, ebből következően a forrásallokációs
képesség differenciált: a Bács-Kiskun megyébe tartozó
térség rendkívül alulértékelt szerepben jelent meg a
beruházási érték, arány tekintetében. Ezen kívül a Homokhátság problémáinak okait nem kezelő, a gazdasági
szereplők egyéni érdekei mentén történő forráslehívás
jellemezte az elmúlt uniós költségvetési időszakot. Az
egymástól elszigetelt beavatkozások, fejlesztések, beruházások nem építettek egymás szinergiáira. A hibákból
okulva, új beavatkozási stratégia mentén kíván tevékenykedni a Tanács a 2014-2020-as ciklusban.

A Duna-Tisza közi Homokhátság Bács-Kiskun megye
jelentős hányadát, Pest megye déli harmadát, Csongrád
megye nyugati, észak nyugati peremét kitevő, speciális
táji, környezeti problémák, adottságok alapján jellemezhető, összetett megoldásokat kívánó térsége. A térséghez 28 Pest megyei 71 Bács-Kiskun megyei és 18 Csongrád megyei település tartozik.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a nagyarányú
területi érintettség okán, a homokhátsági program újjáélesztése érdekében a Duna-Tisza Közi Homokhátsági
Térségi Fejlesztési Tanács (Tanács) 2013-as életre hívásában kezdeményező szerepet töltött be, és a Tanács
célkitűzéseinek megvalósításában azóta is élen jár.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elsődlegesen
a vízgazdálkodással összefüggésben kezelendő feladatokat emelte a megyei fejlesztéspolitikai diskurzusok
fókuszába és érdekérvényesítési célterületei közé. Az
érintett megyei önkormányzatok felismerték, hogy a
térség talajvízszintjének tartós csökkenése, a víz gazdasági, ökológiai célból történő hozzáférésének beszű-

Szerző:
Kovács Sándor
elnök (Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács)

1. kép: Szikes puszta1
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A családommal a térségben élve és egyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökeként
kiemelt feladatomnak tekintem a Tisza-tó és környezetének fejlesztését, így elengedhetetlen a táji
adottságoknak megfelelő agrár- és vidékfejlesztés, az összehangolt turizmus-, környezetvédelmi,
valamint ár- és belvízvédelmi fejlesztés. A Tisza-tó és környezete remek lehetőség a nyugodt
pihenésre, valamint a vízi sportok szerelmeseinek is.
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A Tanács küldetése
A Duna-Tisza közi Homokhátság a klímaváltozással leginkább érintett, legfőképpen annak hátrányaival

szembesülő természetföldrajzi területegység. A kezelendő probléma meghatározása, kiindulópontja jól
szemlélteti hazánk egyik legsérülékenyebb térségének,
középtájának az éghajlatváltozásból fakadó folyamatos állapotváltozását. A Tanács nem új keletű probléma
megoldását tűzte ki céljául, hiszen a térség szárazabbá
válása több évszázados folyamat során ment végbe,
ugyanakkor az emberi élettér szempontjából kedvezőtlenebbé váló környezet sérülékenységének okaként az
utóbbi két évszázad emberi behatásai mindenképpen
kiemelendőek.
Fontos megjegyezni, hogy az alapprobléma megoldásával kapcsolatos feladatok és fejlesztési irányok, de
maguk az okok és következmények is a társadalmi, szakmai és politikai viták vissza-visszatérő tárgyát képezik.
A Homokhátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak mérséklése Magyarország
egyik legfontosabbnak ítélt és ezért kiemelten kezelt (kezelendő) területfejlesztési kérdésévé vált.
A Tanács működési területén a térség kiemelt fejlesztési feladatainak ellátása érdekében a megyei önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai
figyelembe vételével a következő feladatokat látja el,
valamint a következő tevékenységeket végzi:
a) közreműködik a térségre vonatkozó fejlesztési
koncepciók kidolgozásában,

b) közreműködik a térségre vonatkozó területrendezési terv elkészítésében,
c) közreműködik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Homokhátságra vonatkozó speciális programjának
tervezésében, végrehajtásában,
d) elősegíti a térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők
együttműködését, a fejlesztési feladatok összehangolását,
e) együttműködik az érintett megyei közgyűlésekkel,
a működési területén illetékes önkormányzatokkal, kistérségi önkormányzati társulásokkal, illetve
a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve
közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal és civil
szervezetekkel,
f) megállapodhat a megyei közgyűlésekkel és más, a
térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel
a programok és fejlesztések finanszírozásáról,
g) javaslatot tesz térsége tekintetében a megyei fejlesztési koncepciókra,
h) dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról,
i) kiemelt figyelmet fordít a térség gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztésére,

2. kép: Fülöpházi buckák2

2
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j) h ozzájárul a térségében élők életfeltételeinek
javításához, a humán erőforrások fejlesztéséhez,
térségi identitás fenntartásához,
k) kiemelt figyelmet fordít a térség fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére,
l) ö
 sszehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és
társadalomszervező döntéseket,
m) biztosítja a térség egységes, komplex társadalmi-gazdasági kezelését.

A Tanács tevékenysége
A Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri, és véleményével alakítja a fejlesztési tervezést és a tervdokumentumokat. A Homokhátság vízhiányos ökológiai
állapotának javítását célzó tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatait a Tanács Pest, Bács-Kiskun és
Csongrád megyék sajátos területfejlesztési szempontrendszeréből kiindulva, vizsgálva véleményezi. Ez jellemzően azt jelenti, hogy a vízügyi beavatkozások
értékelését, a megyei önkormányzatok és a Tanács
által kijelölt más beavatkozási területekre gyakorolt,
vélhetően és elvártan kedvező tovagyűrűző hatásai
szempontjából tekinti át. Annak tudatában teszi ezt,
hogy az egyes változások nem csak időben, de térben

3. kép: Szikes puszta3

3
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külése egyre komolyabb problémát okoz a térségben
rejlő adottságok, gazdasági- társadalmi potenciál kihasználhatóságában, és a térség felzárkóztatása szempontjából az egyik legfontosabb akadállyá lépett elő. A
Tanácsot létrehívó megyei önkormányzatok ugyanakkor
a vízgazdálkodás kérdése mellett a tágabb társadalmi,
gazdasági összefüggésrendszer összetett problémáinak
komplex – nem kizárólag a vízpótlás technológiai, gazdaságossági kérdéseiben kimerülő – kezelésében látják
a megoldást.
A Tanács koordinálja az érintett megyei önkormányzatoknak és egyéb, a térségi fejlesztési tanács
munkájában résztvevő szervezeteknek a Homokhátság
vízutánpótlása érdekében végzett tevékenységét. A vízháztartás kiemelt témaköre tekintetében a Duna programhoz is kapcsolódik.
A Fejlesztési Tanács ülésein a tagok mellett, a területi
kereskedelmi és agrárkamarák képviselői, az illetékes területi főépítészek, az önkormányzati hivatalok vezetői, a
Kiskunsági Nemzeti Park, Bácsvíz Zrt. képviselői is jelen
vannak.
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A Tanács kapcsolatrendszere, együttműködése
más szervezetekkel
A Fejlesztési Tanács kiemelt fontosságúnak tartja,
hogy tevékenységét minél szélesebb körű szakmai és civil szervezeti együttműködésben végezze. Az együttműködés mellett ezzel a transzparencia követelményének is
eleget kíván tenni. Ilyen együttműködés jött létre 2014ben a Homokhátság Vízpótlásáért Egyesülettel, melynek
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is alapító tagja. E civil kezdeményezés célja illeszkedik a megyei önkormányzat, a Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács fejlesztéspolitikai céljaihoz, melyek közül kiemelendők:
 A Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlása érdekében társadalmi párbeszéd folytatása, illetve annak
előmozdítása, segítése.
 A homokhátsági vízpótlást érintő, továbbá a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos kormányzati,
önkormányzati jogszabályalkotás és döntéshozatal
előkészítési folyamatainak támogatása.
 A homokhátsági vízpótlás, illetve a klímaváltozás
hatásainak kérdésében ismeretterjesztő, tudományos illetve kutatói tevékenység elősegítése, szervezése, koordinálása.
 Környezettudatos, különösen víztakarékos közgondolkodás kialakítása, a felnövekvő generá-

ciók ez irányú elkötelezettségének kialakítása,
fejlesztése.
K
 örnyezeti terhelést minimalizáló, továbbá a modern vízgazdálkodási elveknek megfelelő mezőgazdasági és ipari kultúrák elterjedésének segítése.

A Tanács célkitűzései
A Tanács a 2014-2020 közötti programozási időszakban alapvető célkitűzésként határozta meg, hogy a Pest,
Csongrád és Bács-Kiskun megyei területfejlesztési programokban megfogalmazott, a Homokhátság tématerületre kidolgozott fejlesztési javaslatok közül minél több
kulcsfontosságú projekt megvalósulhasson. A Homokhátsági komplex területfejlesztési program filozófiájának az a kulcseleme, hogy a különböző típusú fejlesztési
célok megvalósítása csak akkor éri el a kívánt hatást, ha
azok rendszerbe integráltan, egymással összehangoltan és egymásra épülve kerülnek megvalósításra. A cél
olyan komplex, egyedi jellegű és mintaértékű fejlesztési
programok és arra épülő beruházások, projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a fenntartható, az érintett
népesség és gazdasági szereplő mind nagyobb körét
érintő terület- és településfejlesztés megvalósításához és
a homokhátsági településeken élők szemléletváltásához,
környezettudatos magatartásához. A Duna-Tisza közi

5. kép: Szikes puszta5

4. kép: Szikes puszta4
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Homokhátság fejlesztési irányait meghatározó problémacsokrok közül három: a vízgazdálkodás, a népességmegtartó erő csökkenése, a tanyás térségek pusztulása jelölik ki a beavatkozások szükséges irányait.
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer fejlődése, a
különböző nemzetközi partnerségen alapuló programok megjelenése kihívást jelent a megyei önkormányzatok számára és e tekintetben különösen felértékelődött a Homokhátság földrajzi elhelyezkedése révén
egymásra utalt három megye közös, intézményesített
érdekegyeztető és együttműködésükre alapozó fóruma
a Tanács működése, integráló szerepe. A 2007-2013 közötti uniós időszak operatív programjainak hatását értékelve megállapítható, hogy a Homokhátság két eltérő
fejlesztési régióba tartozik, ebből következően a forrásallokációs képesség differenciált, a bács-kiskuni térség
rendkívül alulértékelt szerepben jelent meg a beruházási érték, arány tekintetében. Ezen kívül a Homokhátság
problémáinak okait nem kezelő, a gazdasági szereplők
egyéni érdekei mentén történő forráslehívás jellemezte
az elmúlt uniós költségvetési időszakot. Az egymástól
elszigetelt beavatkozások, fejlesztések, beruházások
nem építettek egymás szinergiáira.
A hibákból okulva, új beavatkozási stratégia mentén kíván tevékenykedni a Tanács a 2014-2020-as ciklusban. A hazai fejlesztéspolitikában, összhangban az
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is eltérően hatottak a Homokhátság különböző mikro
térségeiben, melyek differenciált beavatkozást tesznek
szükségessé. Kiemelten az intenzív erdőgazdálkodás és
szántóföldi művelés átalakítása irányába ható, a vízfolyásokon (Duna, Tisza, hátsági erek) érkező víztöbblet
természetes megtartását eredményező, a Hátság tájhasználat-váltását előmozdító, a folyók szabályozottságának csökkentését eredményező, a víztartalékok megőrzését eredményező, végezetül a folyók árvízvédelmi
töltésein kívülre juttatható víz lehetőségével is számoló
beavatkozások élveznek prioritást. Kiemeli és támogatja mindazon elképzeléseket, amelyek a Homokhátság
vízigényének biztosítását szolgálják, környezetvédelmi
és fenntarthatósági szempontból optimális módon stabilizálják, javítják a térség ökológiai állapotát. Végezetül,
de legfontosabbként a kialakítandó projektek megvalósítása hozzájárul más nem közvetlen ökológiai
célok megvalósulásához. Nagy figyelmet fordít arra,
hogy a tervezett intézkedések az ökológiai vízigény biztosításán túlmutató értékeket is hordozzanak, és más
problémákat is megoldjanak. Lehetőség szerint olyan
megoldások előtérbe helyezését erősítik, amelyek kellően rugalmasak, és az ökológiai vízigény biztosítása
mellett más igények kielégítési lehetőségeit is magukba
foglalják, optimális lehetőséget biztosítanak a mainál
jobb gazdálkodási és életfeltételek megteremtésére.
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Európai Unió által nyújtott versenyképességi felzárkóztatási célú támogatásokkal 2014-2020 között új
fejlesztési időszak nyílt. A fejlesztéspolitika homokhátsági térségre allokált decentralizált forrásait 2014-2020
között a Vidékfejlesztési Program (VP), a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) és a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
vissza nem térítendő forrásai, illetve pénzügyi eszközei
jelentik. Hosszabb távon cél, olyan a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer keretein túl mutató, a Homokhátság térségéhez illeszkedő egységes – a Tanács szervezetébe integrálódó, úgynevezett támogató ‒ segítő
irodák kialakítása, melyek a területi együttműködések
erősítése és a komplex fejlesztések eredményes megvalósítása érdekében hatékonyan segíthetik, koordinálhatják a projektek előkészítését, illetve menedzselését. Ezen irodák segítségével a projektgazdák, majd
a kedvezményezettek számára biztosítottá válhat az
a szakmai háttér, mely elengedhetetlen a projekt ötletek szakmai szempontú előszűréséhez és az ötletek
projektekké történő alakításához, valamint a támogatásban részesülő fejlesztések folyamatba épített segítő
támogatásához. Az irodák által biztosított szakemberek a szakágazati kérdésekben, illetve a támogatási
rendszer támasztotta elvárások, működési, eljárásrendi

szabályok, a támogatásból megvalósuló közbeszerzések speciális ismeretével segíthetik a projektgazdákat.
A Tanács támogató, koordinatív tevékenységét a jövőben a megnyíló pályázati források felhasználása során,
azok kedvezményezettjeként is erősítheti.
Végezetül említést kell tenni arról, hogy a Fejlesztési
Tanács munkája feltételezi a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlása érdekében a társadalmi párbeszéd folytatását, illetve annak előmozdítását. Feltételezi továbbá a
homokhátsági vízpótlást érintő, továbbá a klímaváltozás
hatásaival kapcsolatos kormányzati, önkormányzati
jogszabályalkotás és döntéshozatal előkészítési folyamatainak támogatását, illetve a környezettudatos,
különösen víztakarékos közgondolkodás kialakítását, a
felnövekvő generációk ez irányú elkötelezettségének
kialakítását, fejlesztését, a modern vízgazdálkodási elveknek megfelelő mezőgazdasági és ipari kultúrák elterjedésének segítését. Mindebben siker csak együtt,
egymásért tevékenykedve érhető el, úgy helyi szinten,
mint közép és kormányzati szinten egyaránt!
Szerző:
Rideg László,
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi
Fejlesztési Tanács elnöke

M9 Térségi Fejlesztési Tanács
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (Tanács) 2010-ben
alakult, a Baranya Megyei, a Győr-Moson-Sopron Megyei, a Somogy Megyei, a Tolna Megyei, a Vas Megyei,
és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsok részvételével. Működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi
út gazdasági, társadalmi és települési vonzáskörzetét,
Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és
Zala megyék közigazgatási területét öleli fel.
A Tanács tagjai (16 fő) a területfejlesztési törvény
2012. évi módosítását követően a Baranya Megyei,
Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna
Megyei, Vas Megyei, és Zala Megyei Önkormányzat
elnökei; a közgyűlések egy-egy képviselője; az ágazati
operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek
képviselői, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője, továbbá az érintett megyei jogú városok képviselői.
A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a területfejlesztési törvényben
meghatározott személyek, szervezetek: a területi gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője, a
kormányhivatal vezetője, az állami főépítész, valamint
mindazon gazdasági, civil és egyéb szervezetek kép-

viselői, amelyeket a térségi fejlesztési tanács döntése
közvetlenül érint, vagy akit az ülésen való részvételre
felkérnek.
A Tanács munkaszervezeti feladatait a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
látja el.
A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása az érintett
megyék célkitűzéseivel összhangban, és a régión belüli
és a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása.
A cél megvalósítása érdekében a Tanács feltárja és
összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi-, gazdasági
célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódását. Rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és
feladatának tekinti továbbá a régiók, megyék közötti
együttműködés fejlesztését, a regionális és megyei fejlettségbeli különbségek csökkentését, az elmaradott
térségek elérhetőségének javítását, a kiegyensúlyozott
térségi fejlődést, a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását, valamint a belső gazdasági és
társadalmi kohézió erősítését.

1. kép: M9 ‒ Kaposvár elkerülő útszakasz1
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Rideg László 2014 óta a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. Ezt megelőzően bizottsági tagként, illetve alelnökként vett részt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájában. A Pest,
Csongrád és Bács-Kiskun megyei önkormányzatok által alapított Duna-Tisza Közi Homokhátsági
Térségi Fejlesztési Tanács elnökeként a kormányzat, a helyi önkormányzatok és a gazdasági szervezetek homokhátsággal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit koordinálja. „
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úthálózat helyett hálós szerkezetűre van szükség, amely
sokkal hatékonyabb fejlesztési potenciállal rendelkezik.
Ennek érdekében számos terv készült, a legfontosabbak
egyike az M4-M8-as autópálya kiépítése és összekötése,
valamint az M9 megépítése. Tolna és Zala megye fejlesztési irányai között is megtalálható az M9-es gyorsforgalmi út
A Tanács fontos célkitűzése volt, hogy az M9 gyorsforgalmi út a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú
távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI.29.) Kormányhatározatban foglaltak
megvalósításra kerüljenek, illetve a gyorsforgalmi út
s Nemzeti Közlekedési Stratégiában kiemelt beruházásként szerepeljen, valamint az M9 Sopron térsége
‒ Szombathely (M86) közötti gyorsforgalmi útszakasz
előkészítési tervezési munkái elinduljanak.
Az M9 gyorsforgalmi út fejlesztése a fentieken túl
helyet kapott a Nemzeti Közlekedési Stratégiában (az
indikatív projektek, azon belül is a főváros központú
hálószerkezetet oldását segítő közúti projektek között),
valamint a 2014-2020 tervezési ciklus hazai közlekedésfejlesztési operatív programjában, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) is.
Kiemelt eredménynek tartjuk, hogy Magyarország
Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város között
létrejött együttműködési megállapodásban rögzítésre
került az M9 gyorsforgalmi út Vasvár-Zalaegerszeg közötti szakaszának megvalósítása. A szakasz tervezése
várhatóan 2017-ig megtörténik, építésének elindulása
2018-ra tehető.
Az országunk közlekedési hálózatára jellemző főváros központúságból adódóan a tanács illetékességi
területe észak-déli irányban még nem került feltárásra.
A térség közúti elérhetősége javításának szükségességét legfőképpen a gazdaságfejlesztési cél, a turizmus
fejlesztése, a K+F+I, valamint a logisztikai fejlesztések
támasztják alá.
Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésével és tevékenységével kapcsolatos információk megtalálhatók
honlapján, a www.m9autopalya.hu weboldalon.

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
A 8-as főút térségének jellemzői
Az út menti járások, települések több megyéhez, sőt
régióhoz tartoznak, mely eltérő szervezeti kultúrát, más
és más vezető testületeket jelent. Tekintettel arra, hogy
a térség szereplői más régióhoz tartoznak, bizonyos fejlesztési forrásokhoz más döntési körökön keresztül jutnak hozzá, más projektcsatornába kerülnek bele, amely
nemcsak az információ-áramlás nehézségét, de a párhuzamos fejlesztések megjelenését is eredményezheti.
A térségben speciális helyzetet eredményez,
hogy míg a Rábafüzes-Körmend-Vasvár-Jánosháza-Ajka-Veszprém-Székesfehérvár vonalon magára a
8-as főútra kell koncentrálni, addig a Rábafüzes-Körmend-Vasvár-Jánosháza-Ajka-Veszprém-Balaton keleti
partja-Dunaújváros vonalon az M8-as autópályáról kell
beszélnünk, többnyire új nyomvonalon.
A Székesfehérvártól Szentgotthárdig tartó 8-as főút
korszerűsítésére és az út vonzáskörzetébe tartozó területfejlesztési feladatok összehangolására Fejér, Veszprém és Vas megye területfejlesztési tanácsai 1998-ban
megalakították a „8-as Főút” Regionális Fejlesztési Tanácsot. A Tanács első elnöke Horváth Balázs országgyűlési képviselőt, az Antall-kormány volt belügyminisztere
volt. Fő cél a 8-as számú főközlekedési útvonal gyorsforgalmi úttá történő átépítése volt1.

2000 októberében a szervezet korábbi három tagja
mellé csatlakozott Zala megye, amely ugyan közvetlenül
nem érintett a 8-as út fejlesztésében, de szem előtt tartotta az egész régió egységes fejlődését2.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács (Tanács) működését 2012. évtől a költségvetési támogatások elmaradása nagymértékben megnehezítették. A tanács ülései elmaradtak, vagy az összehívott ülések nem voltak
határozatképesek.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas
Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán kezdeményezte a Tanács újjáalakítását.
A Tanács tagjai:
 a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke;
 a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke;
 a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke;
 a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja;
 a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke;
 a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
egy tagja.

1. ábra: Tervezett nyomvonal2
Szerző:
Dr. Pál Attila,
a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, illetve
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
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A Tanács 2014-ben csatlakozott a Közép-európai
Közlekedési Folyosó (CETC ROUTE65) kezdeményezéshez, melynek célja a Baltikumot és az Adriai-tenger
térségét összekötő észak-déli irányú új, multi-modális
közlekedési folyosó létrehozása és a környezetbarát
közlekedési ágak fejlesztése Közép-Európában. A CETC
Régióközi Irányító Bizottsága 2010 májusában határozott úgy, hogy az erőteljesebb érdekérvényesítés és az
eredményesebb forráslehívás érdekében Európai Területi Társulássá (ETT, angolul: EGTC) alakul. A Tanács tagjai
közül Vas megye és Zala megye vesz részt a megalakult
CETC EGTC-ben.
A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszak
programozási tevékenysége során az M9 gyorsforgalmi
út megjelent a megyei fejlesztési koncepciók helyzetelemzésében, majd a megyei területfejlesztési koncepciókban.
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójában az M9
gyorsforgalmi út a tervezett fejlesztések között szerepel,
mivel a megye határon átnyúló együttműködés intenzívebbé válásának kiemelt fontosságú akadálya az É-D
irányú közlekedési kapcsolatok (közúti, vasúti) elégtelensége, hiánya.
Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában megtalálhatók az 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat szerinti, a megyében tervezettek fejlesztések, a megye É-D
irányú elérhetőségének és a megye középső területei
megközelítésének javítása miatt.
A megye határán túlnyúló észak-déli gazdasági, ipari
és közlekedési tengely (Szombathely˗Zalaegerszeg˗Nagykanizsa) biztosítja a térség versenyképességét és
társadalmi-gazdasági kohézióját. A kedvező adottságoknak az ország érdekében történő kihasználásához
elengedhetetlen a Nyugat-Dunántúli Régión belül és a
Dél-Dunántúli Régióhoz kapcsolódva hiányzó, már az
Országos Fejlesztési Koncepcióban is meghatározott
dunántúli fejlődési tengelyre illeszkedő M9-es autópálya legalább Nagykanizsa és Sopron térsége közötti
megvalósítása.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is utal arra hogy a jelenlegi sugaras rendszerű köz-
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A Tanács megalakulása kezdetétől 2013 áprilisáig a
Tanács munkaszervezeti feladatait önálló szervezett látta el Veszprém, illetve Szombathely székhellyel. A 2013.
évi újjáalakulást követően a Tanáccsal létrejött megállapodás alapján, a tanács munkaszervezeti feladatait
határozatlan ideig a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal látja el.

A Tanács feladatai
A Tanács célja, hogy létrejöjjön egy olyan gyorsforgalmi út Magyarországon, amely oldja az ország sugaras szerkezetű gyorsforgalmi úthálózatát, tehermentesíti
a főváros környéki úthálózat zsúfoltságát, ugyanakkor
pedig kapcsolatot teremt, Nyugat- és Kelet-Európa gazdasági térségei között az M8-M4 gyorsforgalmi út kapcsolatán keresztül.
A Tanács helyi területfejlesztési feladatainak alapját a
Közlekedéstudományi Intézet által készített M8 korridor
területfejlesztési programja képezte. Az abban megfogalmazottak szerint reálisan elérhető cél a korridoron
belül 2-2,5% GDP növekedés, amelynek megvalósítása
a Tanács fontos célkitűzése volt.
A Tanács tevékenységének fő irányvonala a főútfejlesztés szakmai teendőinek kiemelt segítése és a korridoron belül a területfejlesztés, településfejlesztés segítése, koordinálása.
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi
CXXVIII. törvényben megfogalmazott területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok szorosan kapcsolódnak a „8as főút” Térségi Fejlesztési Tanács célkitűzéseihez is:
 kedvezményezett járások, hátrányos helyzetű térségek elérhetőségének javítása,
 k iegyensúlyozottabb térségi fejlődés elősegítése,
 belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a
területfejlesztés eszközeivel,
 országhatáron is átnyúló regionális együttműködés
fejlesztése.
A Tanács legfőbb tevékenysége az út által érintett
önkormányzatok, és önkormányzati társulások – közvetve az itt lakók és az ide települt cégek – érdekeinek
összefogása és képviselete, és ezzel egyben a jó értelemben vett lobbytevékenység kifejtése.
a) A
 Tanács területfejlesztési törvény alapján rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és feladatának tekinti

 az országhatárokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztését,
 a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentését,
 a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségének
javítását,
 a kiegyensúlyozott térségi fejlődést,
 a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését.
b) A Tanács egyik legfontosabb feladata a kormányzati, önkormányzati és területi fejlesztések
figyelemmel kísérése, harmonizálása, folyamatos
kapcsolattartás közlekedésfejlesztési szervekkel,
hatóságokkal együttműködési megállapodás keretében. A Tanács részt vett a regionális operatív
programok illetékességi területét érintő részeinek
véleményezésében.
c) A
 Tanács a területfejlesztési törvényben biztosított
lehetőségek és az egyéb jogszabályokban megfogalmazott célkitűzések keretén belül, a gyorsforgalmi utak építtetőjével együttműködik.
d) A Tanács a viszonylag fejletlen, régiókon belüli,
belső közlekedési kapcsolatok, közlekedési hálózat
rendszerű szakmai fejlesztésekbe a koordinációs
lehetőségek kihasználásával aktívan bekapcsolódik
a területfejlesztési programok keretében.
e) A Tanács feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi kohézió
erősítésének érdekében.
f) A Tanács egyik fő feladata a koordináció a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai
központok elérhetőségét javító bel- és külterületi
utak fejlesztése, a logisztikai hálózat rendszerszerű
továbbfejlesztése tekintetében.
g) A közlekedésbiztonság javítása érdekében a Tanács
segíti a problémafeltáró tevékenységet, a biztonsági
rendszerek kiépítését.
h) A Tanács a megfogalmazódott és egyeztetett elképzeléseket egységes programba foglalja, annak
eredményeit a megyei és országos szakmai szervezetek rendelkezésére bocsátja.
i) A Tanács megszervezi az EU-s és egyéb támogatási
rendszerek igénybevételét.
j) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít.
k) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét
érintő különböző szintű fejlesztési elképzeléseket.
l) H
 azai és külföldi forrásokat gyűjt a Tanács működtetéséhez a fejlesztési programok kidolgozásához
és megvalósításához.
m) A korridor menti járásokkal közvetlen kapcsolatot
épít ki a 8-as főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének érdekében.
A cél elérése érdekében a Tanács megfogalmazott és
elfogadott programja fontos szerepet szánt a lehetséges partnerekkel történő együttműködésben.

1. kép: Herend-Szentgál csomópont4

A 8-as főút – M8-as korridor fejlesztésének logisztikai-területfejlesztési lehetőségei
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2006-ban
logisztikai fejlesztési tervet készítetett „A DUNÁNTÚL
KELET-NYUGATI KÖZLEKEDÉSI TENGELYE – A 8-AS ÚT”
megnevezéssel.
A logisztikai fejlesztési terv megállapította, hogy a
8-as főút fejlesztésének az európai közlekedési hálózat egészének fejlesztése szempontjából is kiemelt
jelentősége van – hiszen a 8-as főút egyes elemei
több ponton is érintkeznek a TEN-T (Trans-European Transport Network), ill. a korábbi TINA (Transport
Infrasructure Need Assessment) folyosókkal. A 8-as út
összeköti a hazánkon áthaladó folyosókat, amennyiben
geometriai középtengelyt képez a fent bemutatott ún.
„Helsinki-folyosók” között, a TEN-T IV. és V. folyosó főága
között az országhatártól, majd az V. folyosó főágához folyamatosan közelítve keresztezi azt a Balaton keleti partjánál. Dunaújvárosnál keresztezi az V/B közúti folyosót,
és a VII. vízi folyosót (Duna folyó), majd a dunaújvárosi
hídon keresztül áthalad az Alföldre, és M4-es útként folytatódik.

A 8-as főút fejlesztésének jellege (követő jellegű
infrastruktúra-fejlesztés)
A településeket érintő infrastrukturális fejlesztések
egyik legfőbb ellentmondása, hogy az infrastruktúrát
kezelő szervezetek számára általában ott éri meg újabb
4
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beruházást eszközölni, ahol az infrastrukturális ellátottság szintje már eleve magasabb az átlagosnál.
A közlekedési infrastruktúra terén megvalósuló fejlesztések alapvetően kétfélék lehetnek:
 „ Követő” jellegű, amennyiben már meglévő ‒
vagy kialakulóban lévő ‒ gazdasági centrumok
helyzetét erősíti meg a közlekedés fejlesztése, pl.
az elérhetőségi viszonyok javulása révén. Ez a változat üzleti szempontból jóval kiszámíthatóbb, és
jelentős további fejlődést indíthat meg a térségben.
 „Megelőlegező” jellegű, ha fejletlen térségeket
tár fel a fejlesztés, arra építve, hogy az ennek
hatására meginduló fejlődés meg fogja hozni a
forgalomnövekedést mind a személy, mind a teherszállításban. Ezek a fejlesztések beruházási
szempontból bizonytalanabb jövőjűek, ugyanakkor
hatalmas segítséget nyújthatnak az elmaradottabb
térségeknek a fejlődés megindításához.
A 8-as főút fejlesztése egyértelműen a követő
jellegű infrastrukturális beruházások közé sorolható – hiszen az út mentén számos olyan gazdasági
centrum található, melyek meglévő gazdasági erőtere önmagában is indokolja a közúti összeköttetés
további javítását.

A 8-as út fejlesztésének prognosztizálható hatásai
A leendő új gyorsforgalmi tengely egyértelmű és
pozitív hatást fejt ki az ország – korábbiakban ismertetett – térszerkezetére, amennyiben a Dunaújvárosi híd

Képek forrása: NIF Zrt.
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A Tanács üléseinek tanácskozási joggal meghívott
résztvevői:
● Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja;
● területi gazdasági kamarák;
● állami főépítészek.
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A 8-as számú kiemelt főút fenti szakaszainak korszerűsítése tovább lendíti a Székesfehérvár ‒ Várpalota
– Veszprém – Ajka innovációs tengely gazdasági fejlődését. Segíti az Ausztria felől a Balatonra irányuló turisztikai forgalom lebonyolítását és nyáron a Balaton és
Székesfehérvár között Budapest irányába segíti továbbá
az M7-es autópálya forgalmának elvezetését.
Kedvező továbbá, hogy a 8-as út felújításával egy
időben megvalósul a 62-es út korszerűsítése is, ennek
során Székesfehérvár és Dunaújváros között 11,5 tonnára erősítik a burkolatot. A megerősítés eredményeként
kialakul egy olyan Veszprém – Székesfehérvár – Dunaújváros útvonal, amelyet Kecskemétig terveznek továbbfejleszteni. Szükséges megjegyezni, hogy a főút osztrák
határig történő korszerűsítésének elhúzódása Veszprém
megye gazdaságának fejlődésére kedvezőtlenül hat.

Jövőre mutató tervek, fejlesztési elképzelések

2. kép: Bándi híd
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magyar-német és ezen belül a magyar-bajor, valamint
a magyar-osztrák gazdasági és társadalmi kapcsolatok
intenzitása mindig is meghaladta a magyar-olasz kapcsolatokét.
Fentieken túlmenően – illetve részint a fenti hatások
multiplikálódása révén – számos egyéb pozitív hatás is
fellép a megépítendő út mentén. Így mindenekelőtt nőhet a beáramló külföldi működő tőke nagysága, s ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak száma. Számítások szerint a külföldi tőke beáramlása mintegy 44.500
fő számára jelentene új munkalehetőséget. Mindez a
hazai többletteljesítménnyel együtt azt jelentené, hogy
az M8 autópálya tartósan – ideális esetben – akár 50.000
fő újrafoglalkoztatását tenné lehetővé. Ez egyfelől a
munkanélküli ellátások megtakarítását jelentené, másfelől a személyi jövedelemadók és a fogyasztásnövekedések többlet-adóbevételhez, illetve megtakarításhoz
juttatná az állami költségvetést.

Szerző:
Polgárdy Imre
„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

A Tanács által elért eredmények, jelentősebb fejlesztések

A közeljövőben befejeződik a 8-as út felújítása
Székesfehérvártól (Székesfehérvár nyugati elkerülővel
együtt) Herend nyugatig.
A kivitelezés befejeződött vagy folyamatban az alábbi szakaszokon:
 S zékesfehérvár nyugati elkerülő szakasz (Fejér
megye);
 Várpalota – Hajmáskér közti szakasz;
 Hajmáskér – 72 sz. főúti csomópont közötti szakasz;
 Márkó – Herend nyugat közti szakasz;
 Várpalota elkerülő szakasz.
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3. kép: Tervezet Veszprém Füredi út csomópont
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által az egész Dunántúl számára közvetlen kapcsolatot
biztosít Kelet-Magyarország, illetve nemzetközi szinten
Erdély és a Balkán irányába. Az útfejlesztés bár mindenütt kifejti pozitív hatásait, mégis legerősebben az eleve
fejlettebb központokban jelentkezik, mint Dunaújváros
és Veszprém. Ugyanakkor az egész térség regionális
együttműködése a várható multiplikátor hatásokra alapozva jelentősen bővülhet.
Térszerkezetileg a legjelentősebb hatást kétségtelenül a Budapest központúság oldása, és a közvetlen
kelet-nyugati tengely kiépülése jelentheti.
Az egyik legígéretesebbnek tűnő hatás – a fentiek
mellett ‒ az Ausztriához és az Ausztrián keresztül az
Európai Unióhoz történő közvetlen, magas színvonalú
összeköttetés kiépülése. Ezzel Magyarországnak egy új,
gyors és modern csatornája nyílik meg legfontosabb
külpiaci partnere, az Európai Unió irányába.
Korábbi tapasztalatok – így mindenekelőtt az M1es autópálya mentén bekövetkezett fejlődés – alapján
részint előre vélelmezhetőek azok a változások és hatások, melyek e téren felléphetnek.
Az M1 autópályától nyugatra egy rendkívül erős
gazdasági tengely húzódik; milliós nagyságrendű városokkal ‒ Bécs, München ‒ és egyéb, jelentős gazdasági
vonzerővel bíró térségekkel (Linz, Salzburg, Bajorország). Ilyen jelentős gazdasági térség nincs az M8 autópályától nyugatra, mert a Graz-Klagenfurt, valamint
a Milano, Torino, Genova, Bergamo és Brescia városait is magába foglaló Lombardia, Veneto, Trentino
‒ Alto Adige, Friuli ‒ Venezia Giulia, Piemonte és
Liguria tartományok gazdasági potenciálja érezhetően elmarad az M1 esetén felsoroltakétól. Emellett a

2015 októberében átadásra került a 8-as főút legújabb, Márkó és Herend közötti szakasza.
Székesfehérvár és Herend között jelenleg öt helyszínen 28,7 kilométer hosszon fejlesztik a 8-as számú
főutat. A székesfehérvári elkerülő 2016 nyaráig, a várpalotai elkerülő szakasz 2017-ig valósul meg. Budapest
irányába a gyors, biztonságos elérés végre valóra válik.
Szorgalmazzuk, hogy a 8-as főút fejlesztése az országhatárig, Rábafüzesig mielőbb megvalósuljon. Fontosnak tartjuk, hogy a Dunántúlt biztonságos út kösse
össze az észak-olasz, a szlovén és a dél-osztrák térséggel. A gyorsforgalmi út fejlesztések az eddigieknél sok-

kal élénkebb gazdasági kapcsolatok kialakulását teszik
lehetővé, hiszen Európa egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági térsége a magyar vállalkozások számára piacot, munkalehetőséget nyújthat.
Információink szerint az osztrák közlekedési minisztérium jóváhagyta az S7-es gyorsforgalmi út megépítését, mely az A2-es autópálya leágazójától indul, és
Heiligenkreuzig tart. Az új útszakasz, aminek megépítése hamarosan megkezdődik, közelebb hozza Stájerországot a rábafüzesi határátkelőhöz, ahol a 8-as főúthoz
csatlakozik majd.
Végezetül nem szabad megfeledkezni az M8-as autópálya (Rábafüzes – Körmend – Vasvár – Jánosháza –
Ajka – Veszprém – kelet–Balaton – Dunaújváros vonalon)
megvalósításáról sem. A leendő új gyorsforgalmi tengely a Dunaújvárosi híddal az egész Dunántúl számára
közvetlen kapcsolatot biztosít Kelet-Magyarország, illetve nemzetközi szinten Erdély és a Balkán irányába.
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Magyarország észak-nyugati, Szlovákiával és
Ausztriával határos részén, a Duna jobb partján található térség a Szigetköz, amelynek „fővárosai” Győr és
Mosonmagyaróvár. A Duna és a Mosoni-Duna által határolt egykori vadvíz-ország a közelmúltig valóban a
természet ajándéka volt. A térséget azonban immár évtizedek óta sújtja a – korábbi Csehszlovákiával közösen
megkezdett, majd magyar oldalon 1989-ben leállított –
torzóban maradt nagyberuházás (Bős-Nagymaros vízlépcsőrendszer) és az 1992 októberében történt szlovák Duna-elterelés okozta mérhetetlen kár, valamint a
mindmáig lezáratlan vízlépcső-vita miatti bizonytalan
jövőkép.

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács története, megalakításának célja,
működési területe
Szigetköz települései és a Felső-Duna menti térség
községei kezdeményezésére 2006 decemberében, az
akkor hatályos területfejlesztési törvény adta lehetőséggel élve a két társalapító testület
 a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési
Tanács és

 a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési
Tanács
létrehozta a győri székhelyű „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanácsot (Tanács).
Az alakuló ülésen a területi szereplők (megyék, kistérségek, nyugat-dunántúli régió) delegáltjai mellett
több minisztérium képviselőjét is sikerült a tagok között
regisztrálni. A testület az induláskor 9 szavazati jogú
taggal és 18 állandó meghívottal dolgozott.
A Tanácsnak „fénykorában” már 11 szavazati joggal
rendelkező tagja volt, és a szaktárcák jellemzően térségi kötődésű személyeket delegáltak a testületbe. A Tanács mellett ekkor négy bizottság működött, amelyben
összesen 51 személy (környezet- és természetvédelmi,
idegenforgalmi, kistérségi, civil, stb. szervezetek által
delegált szakember, illetve önkormányzati vezető) tevékenykedett. A Tanács emellett a világörökségi címre
aspiráns Római Limes felső-dunai térséget érintő ügyeinek gondozására munkacsoportot hozott létre.
2012-ben – a területfejlesztési törvény módosítása nyomán – a megszűnt megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a megyei önkormányzatok lettek.
A jogutód megyei önkormányzatok egyetértettek ab-

ban, hogy a Tanács működtetésére továbbra is szükség
van. A Tanács összetétele 6 tagra csökkent (a megyei
közgyűlések elnökei (2 fő) és képviselői (2 fő), valamint
Győr város és a mosonmagyaróvári járás 1-1 delegáltja.
A Tanács megalakításának legfőbb célkitűzései:
 a Duna Rajka és Ács közötti szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékág-rendszerének ökológiai
rehabilitációja,
 a térséghez kapcsolódó rekreációs és turisztikai
fejlesztések előmozdítása (beleértve a Duna menti
kerékpárút és a vízi-túrázás feltételeinek kiépítése),
 a térségben az infrastrukturális és gazdaságfejlesztési elképzelések előkészítésében, koordinációjában, összehangolásában és megvalósításának
támogatásában való közreműködés.
A Tanács főként információközvetítő és érdekképviseleti tevékenységet végez. A Tanács ülésein számos
kényes téma (vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, vízgazdálkodási társulatok, intenzív erdőgazdálkodás és
kavicsbányászat okozta problémák) kerül napirendre
és megvitatásra, melynek eredményeként számos kezdeményezés, javaslat jut el az adott ügyben illetékes
szervezetekhez. A Tanács mindemellett támogató nyilatkozatokkal, illetve a térségi fejlesztési tervekkel való
összhang igazolásával (néhány esetben a stratégiai
partner szerepének vállalásával) segíti a térségből pályázó önkormányzatokat és egyéb területfejlesztési szereplőket.

A Tanács működési területe Győr-Moson-Sopron
megye Győri és Mosonmagyaróvári járásainak, valamint
Komárom-Esztergom megye Komáromi járásának 34 településére terjed ki, ahol 997,46 km2-en összesen 215
ezer fő él.
A térségi fejlesztési tanács alapítása óta arra törekszik, hogy működési területének összes települését sikerrel szolgálja.

A Tanács munkaszervezetének bemutatása, működése
A Tanács üléseinek előkészítését, lebonyolítását és
az elfogadott határozatok végrehajtását, illetve az egyes
kezdeményezések további ügyintézését munkaszervezetként a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
hivatalának köztisztviselői látják el. A Tanács és munkaszervezete a területfejlesztési törvényben előírt kötelező feladatok, valamint az önként vállalt tevékenységek
ellátása során, a testületi munka keretében (amelynek
anyagai a www.gymsmo.hu/szigetkoz honlapon tanulmányozhatók), valamint a hazai és nemzetközi fórumokon képviseli a működési terület érdekeit.

A Tanács főbb tevékenységei és eredményei
A Tanács által felkarolt, illetve gondozott témák közül kiemelendő a szigetközi komplex problémacsomag
megoldásának sürgetése. A testület többször tárgyalt

1. kép: Ács, Dunapart 1
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„Szigetköz – Felső-Duna mente”
Térségi Fejlesztési Tanács
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 A Tanács részt vesz a határ-közeli, valamint a
magyar-szlovák és magyar-osztrák államhatáron
átnyúló, a közlekedés és turizmus alapinfrastruktúrája (utak, hidak, kompok, kerékpárutak, vízi
utak) fejlesztésében. Mindemellett közreműködik
a határon átnyúló együttműködés egyéb lehetőségeinek felkutatását szolgáló tevékenységekben
(tanulmányutak, projektgenerálás). Együttműködéseket kezdeményez továbbá a felső-dunai térség felsőoktatási intézményeivel (Széchenyi István
Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Edutus
Főiskola), valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarákkal.
 A Tanács részt vett a Duna Régió Stratégia kidolgozásában, a területfejlesztési szereplők észrevételeinek összegyűjtésében, feldolgozásában és
projektjavaslatok megfogalmazásában.
 A Tanács gesztori szerepet töltött be a működési
területének nagy részére kiterjedő „Felső-Duna
menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program” című területfejlesztési projekt előkészítése
és megvalósítása során. Közreműködik továbbá
a turisztikai főszezonban elkerülhetetlen, évente
jelentkező szúnyoggyérítési feladatok elvégzésében
(kezdetben finanszírozással is, majd koordinációval). Mindemellett megvalósította „A turizmus, mint
a vidékfejlesztés motorja a Duna mentén” és a „Kis

3. kép: Mosoni-Duna a Bolgányi hídról
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kikötők a turizmus és a vidékfejlesztés szolgálatában” című vidékfejlesztési projekteket.
 A Tanács a nemzetközi jelentőségű közlekedési korridorokkal (TEN-T közutakkal, vasúttal és vízi úttal)
határolt Szigetköz érdekeit képviselve rendszeresen
állást foglal a nagytérségi közlekedés-fejlesztési ügyekben (pl. a Nemzeti Közlekedési Stratégia
munkaközi dokumentumainak véleményezésével,
a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő fejlesztésnek szorgalmazásával).
 A Tanácsnak gesztorként a „Duna Stratégia – Start”
pályázat kapcsán, majd intenzív koordinációt végezve sikerült vízi turisztikai projektcsomaggá
fejleszteni 27 hazai település fejlesztési ötleteit.
A szigetköziek, valamint a hozzájuk hasonló fejlesztési csomaggal csatlakozó pozsonyi és csallóközi partnerek közös támogatási igény benyújtását
tervezik a 2014-2020-as szlovák-magyar határon
átnyúló program első felhívására.
 A Tanács véleményezi a működési területét érintő
területrendezési és területfejlesztési dokumentumokat (koncepciók és programok), a települési és
térségi szempontok rögzítésével.
 A Tanács megalkotta és 2014-től használja logóját
és szlogenjét.

A Tanács kiemelt projektje: a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő
A Magyar Állam tulajdonában lévő vízi, közúti és
vasúti árutovábbítást kiszolgáló 110 hektáros kikötő
a Mosoni-Duna torkolatában található. A területen az
első nagyobb fejlesztés – RO-RO terminál – 2000-ben
készült el. A multimodalitást 2008-ra teljessé tevő (a
vasúti kapcsolat kiépítését megvalósító) újabb infrastruktúra-fejlesztési programhoz az Európai Unió közel
6 milliárd Ft KIOP-támogatást, a kormány pedig 2 milliárd Ft hazai forrást biztosított. Továbbra is hiányoztak
azonban a betelepülő vállalkozások, így az áruforgalom növekedésére vonatkozó indikátorvállalások nem
teljesültek.
A Tanács volt a kezdeményezője annak az együttműködési megállapodásnak, amelynek célja, hogy elősegítsék a kikötő már működő létesítményeinek jobb
kihasználását és támogassák a további fejlesztési ütemek mielőbbi megvalósítását. A 2013 januárjában aláírt
partnerségi dokumentumra hivatkozással az összefogás
résztvevői (a Tanács, a MAHART, az ÉDUVIZIG, az Iparkamara, a megyei és települési önkormányzatok) az év
októberében „Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő (befektetési lehetőségek, fejlesztési tervek)” címmel
nemzetközi konferenciát szerveztek. A területi szereplők
sikeres lobbi tevékenységének eredményeként a Kormány kiemelt üggyé nyilvánította a kikötő fejlesztését,
majd állami kötelezettségvállalással garantálta a betelepülés elősegítéséhez szükséges további fejlesztések

megvalósulását. Ezek közé tartozik az állami beruházásban több mint 7 milliárd forintból történő függőleges
partfal és új hajóállások kialakítása, valamint a közvetlen
vasúti rakodás lehetőségének megteremtése. Egyidejűleg komoly befektető is érkezett: a német Wuppermann
acélipari cég 31 milliárd forintos beruházással világszínvonalú galvanizáló üzemet épít és logisztikai, adminisztrációs központot hoz létre a kikötőben. Garantált
tehát a dunai teherforgalom növekedése, a betelepülő
cégeknél, a hazai beszállítóknál és a logisztikai partnereknél pedig várhatóan 3-400 új munkahely jön létre.
A fejlesztések hozzájárulnak a felső-dunai térség ipari
fellendülésének folytatásához, továbbá elhárult az uniós
KIOP-támogatás akár kamatos visszafizetésének kockázata.

Vidékfejlesztési tanulmányutak
A Tanács 2012-ben sikeresen megvalósította a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott, „A turizmus, mint a vidékfejlesztés motorja a Duna mentén”
című projektjét. Az egynapos tanulmányút hazai, burgenlandi és alsó-ausztriai helyszíneket érintett (pl. a Petronell-Carnuntum Archeológiai Parkot). Részt vettek a
Tanács tagjai és a működési terület (a magyar Felső-Duna menti térség) polgármesterei, valamint az előadásra
felkért turisztikai és vidékfejlesztési szakemberek. A tanulmányút célja az egymáshoz sok szállal kötődő, magyar és osztrák Duna menti térségben működő jó gyakorlatotok megismerése, és a turisztikai-vidékfejlesztési
tapasztalatok megosztása.
A Tanács 2013-ban lebonyolította „A kikötők a
vidékfejlesztés szolgálatában” című projektet, mely
ugyancsak a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával valósult meg. A vidékfejlesztési témák köré
szervezett programon a Felső- és Közép-Duna menti
térségek polgármesterei és szakemberei tapasztalatcserét folytattak a jól bevált kikötő-működtetői és vidékfejlesztési gyakorlatok megismerése érdekében. A projekt során a Tanács delegációja megtekintette a csepeli
kikötő egységeit, műszaki megoldásait és a különböző
tevékenységeket (szállítmányozás, rakodás, beszállítók).
A helyszíni bejárást követő programon a vidékfejlesztés kapott nagy hangsúlyt, ahol a két térség előadásai és helyi termékek bemutatása kerültek napirendre.
A ráckevei térséget nem csak az előadásokból, hanem a
helyszínek bejárásával is megismerhették a szigetköziek, akik megtekinthették a vendéglátó településcsoport
termékeit és turisztikai kínálatát (kikötők, kempingek,
kölcsönzők, horgászat, strand). A kölcsönösen bemutatott eredményekből és kudarcokból építkezve, valamint
a jó példákat átvéve és azokat a saját térségben megvalósítva fejlődhet mindkét Duna menti vidék. A térségközi kooperációt szolgáló projekt a résztvevők reményei
szerint csak csupán első lépése volt a Duna menti térségek kibontakozó kapcsolatának.
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például az államhatárt képező Duna magyar szempontból hátrányos vízmegosztásáról és az aggasztó mértékű
medersüllyedésről.
A Tanács közbenjár a felső-dunai térség fejlesztését
szolgáló kiemelt projektek megvalósulása érdekében.
E tevékenységnek is köszönhetően uniós támogatással
táj-rehabilitációt, ökológiai célú vízpótlást és árvízvédelmi biztonságot eredményező fejlesztések valósultak
meg a térségben.
A Tanács által az elmúlt időszakban elvégzett fontosabb tevékenységek, feladatok:
 A működési területen található Ács község 2007ben történt várossá nyilvánítását megelőző eljárás
során vizsgált alátámasztó dokumentumok egyike
a Tanács által kidolgozott érvanyag volt.
 A Tanács a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület
tagjaként folyamatos kapcsolatot tart a vidékfejlesztés szereplőivel, közös projektek generálása és
megvalósítása érdekében.
 A Tanácsnak az egykori gazdasági vasutak megmaradt műtárgyai megőrzését és felújítását célzó
koordinációja és anyagi támogatása eredményeként sikerült a Mosoni-Duna Kunsziget és Dunaszeg
közötti amortizálódott hídját megmenteni.
 A Tanács figyelemmel kíséri a Duna-projekt megvalósítását, elérve így az építési forgalom okozta
károk helyreállítását.
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 a megváltozott vízpartok optimális használatát
segítő „HullámTÉRkép”;
 magyar-szlovák kerékpáros zarándokutak hálózata
(SacraVelo) című projekt;
 a térség kerékpárút hálózatának teljessé tételét és
felújítását célzó projektcsomag;
 a Duna teljes rehabilitációja.

Összeállította:
Babos Attila elnök
és Székely Imre munkaszervezet-vezető

Babos Attila a Budapesti Kertészeti Egyetem elvégzését követően, 1981-től 1998-ig a dunaszegi
termelőszövetkezet kertészmérnöke volt. 1990-től Dunaszeg község polgármestere. 1998 és 2002
között a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja. A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi
Fejlesztési Tanácsnak 2006-tól tagja, 2011-től elnöke.

Székely Imre a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának elvégzését követően, 1979-től
a megye szolgálatában közlekedési, vízügyi és területfejlesztési munkakörökben tevékenykedik.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal vezető főtanácsosa és a „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács
A régió- és megyehatáron átnyúló Dunakanyar és
térsége országos jelentőségű, kiemelt üdülőkörzet,
melynek területfejlesztési feladatai ellátására hozta létre a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsot a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és
a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács, 2004. december 13-án.
A Tanács működési területe megalapításakor a következő kistérségekre terjedt ki:
 Esztergom-Nyergesújfalui statisztikai kistérség,
D
 orogi statisztikai kistérség,
S
 zobi statisztikai kistérség,
 Váci statisztikai kistérség,
S
 zentendrei statisztikai kistérség,
P
 ilisvörösvár statisztikai kistérség,
 Dunakeszi statisztikai kistérség,
 Rétsági statisztikai kistérség.
A Tanács 2005 és 2007 között volt a legaktívabb.
Ebben az időszakban több, a térségre vonatkozó helyzetjelentés, SWOT analízis és tanulmány készült, többek
között a Dunakanyar természeti és kulturális örökségére
alapozott fenntartható fejlesztési stratégia, a Dunaka-

nyar Fenntartható közlekedése stratégia, a Dunakanyar
Térségi Fejlesztési Tanács fenntartható területfejlesztési
stratégiája és a Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégiája.
Kidolgozásra került többek között a Dunakanyarra vonatkozó Duna Program 2007-2013, mely magába
foglalja:
1. a Kikötő alprogramot, szállodahajó-kikötők, hajókikötők és vízibusz-járat szervezés fejlesztésére
irányuló intézkedésekkel,
2. a Dunakanyar-Dunapart alprogramot, a Duna-parti
kerékpárút, a Duna-strand és a parti sétány fejlesztésére irányuló intézkedésekkel,
3. a
 z Árvízvédelmi alprogramot, és
4. a
 Dunára merőleges közlekedési kapcsolatok fejlesztésére alprogramot.
A Program kitért a Duna-part tájrehabilitációjának,
valamint az épített örökség védelmének fontosságára is.
2008-tól 2014-ig a Tanács aktív tevékenységet nem
végzett. 2012-ben a területfejlesztési törvény módosítása nyomán az alapító tagok helyébe – jogutódlás folytán
– a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata lépett. 2013 februárjától a Tanács működésével
kapcsolatos feladatokat Pest Megye Önkormányzatának
Hivatala látja el.

1. kép: Dunakanyar Visegrádnál1
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A Tanács jelenlegi legfontosabb feladata a 20142020-as időszak területi, ágazati és határon átnyúló
támogatási programjai rövidesen megjelenő pályázati
felhívásaira való felkészülés. Ennek érdekében a Tanács
számos térségi jelentőségű, fejlesztést megalapozó projektgenerálásban vett részt, például:
 a szigetközi Dunakiliti és a csallóközi Doborgaz
községek között megvalósítandó gyalogos-kerékpáros híd a határfolyón;
 vízi turizmus fejlesztése a csallóközi Kis-Dunán,
a határfolyó Nagy-Dunán és a szigetközi Mosoni-Dunán;
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A Tanács feladatai:
 közreműködik a térségre vonatkozó fejlesztési
koncepciók, programok és területrendezési tervek
kidolgozásában és azok megvalósításában,
 részt vesz az EU Duna Régió Stratégiájához kapcsolódó megyei fejlesztési programok megvalósításában,
 elősegíti a térségi fejlesztésben érdekelt állami,
önkormányzati, gazdasági és civil szereplők együttműködését, a fejlesztési feladatok összehangolását,
 együttműködik az érintett megyei közgyűlésekkel,
az illetékességi területén működő önkormányzatokkal, illetve a térség fejlesztésében közvetlenül
és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel, gazdasági kamarákkal és
civil szervezetekkel,
 megállapodhat a megyei közgyűlésekkel és más, a
térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel
a programok és fejlesztések finanszírozásáról,
 javaslatot tesz térsége tekintetében a megyei fejlesztési koncepciókra,
 hozzájárul a térségében élők életfeltételeinek javításához, a humán erőforrások fejlesztéséhez, a
térségi identitás fenntartásához,
 kiemelt figyelmet fordít a térség fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására,
a befektetések ösztönzésére, elősegítésére,
 biztosítja a térség egységes, komplex társadalmi-gazdasági kezelését,
 elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési
gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.

A Tanács tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít – az idegenforgalommal valamint a környezet- és
természetvédelemmel összefüggésben – az alábbi területekre:
 a térség természeti-, humán- és gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának megőrzése,
irányított fejlesztése,
 a térség népességmegtartó képességének növelése,
 a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése,
 a közös érdekek és feladatok feltárása,
 a térség turisztikai fogadóképességének növelése,
 új turisztikai projektek megvalósításának segítése,
 a vendéglátás, a szálláslehetőségek, a vízi-turizmus,
a konferenciaturizmus fejlesztése,
 az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus,
az ökoturizmus fejlesztése,
 a helyben megtermelt termékek piacra jutásának
segítése,
 kulturális- és örökségturizmus fejlesztése,
 helyi identitás erősítése,
 az épített- és természeti környezet fejlesztésének és a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő
összhang megteremtése, az értékek védelmének,
megőrzésének szem előtt tartásával,
 a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, a kisvasutak, sífelvonók, turistautak fenntartásának és
fejlesztésének előmozdítása.
A Tanács legfontosabb feladata jelenleg, hogy
‒ a működőképességének helyreállítását követően
‒ célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Dunakanyar és térsége kiemelt üdülő körzet fejlődését
elősegítse, idegenforgalomi jelentőségét tovább
hangsúlyozza és növelje. Mindemellett segítse azon
törekvések megvalósulását, amelyek a Duna környezetének megóvását, minél szélesebb körű megismerését, megélését és megbecsülését tűzték ki maguk
elé. A Tanács ennek érdekében a jövőben is együtt kíván
működni az érintett civil szervezetekkel, gazdasági kamarákkal, települési önkormányzatokkal, hogy a Duna
és térsége ténylegesen egy kiemelt üdülőtérség lehessen a felüdülésre, kikapcsolódásra vágyók számára.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
A Tanács Velencei-tó és Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (VVTFT) néven alakult 2000. november 3-án, a két
érintett megyei (Fejér és Komárom-Esztergom) önkormányzat kezdeményezésében.
A Tanács 2012. évben újjáalakult Velencei-tó és
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
(VVVTFT) néven. Mint azt neve is mutatja, a Tanács a
két megye turisztikailag kiemelkedő szerepet betöltő
térségeit foglalja magába. Működési területe a megalakuláskor Fejér megyéből 27, Komárom-Esztergom
megyéből 5 településre terjedt ki. Jelenleg 37 települést
érint a Tanács tevékenysége. Fejér megye térségéből:
Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Csákvár, Felcsút, Gánt,
Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény,
Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa,
Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu települések. Komárom-Esztergom megye térségéből: Bokod, Oroszlány,
Szárliget, Várgesztes, Vértessomló települések. A Tanács
2013. évi döntése értelmében 4 településsel bővült Fejér
megyei településsel bővült (Csákberény, Csókakő, Mór,
Pusztavám), majd 2014-ben további egy Fejér megyei
településsel (Bicske).
A Tanács tagjai a két megyei önkormányzat elnöke
és egy-egy képviselője, valamint a térség országgyűlési
képviselője. A Tanács az aktuális feladatoknak megfelelő
gyakorisággal tartja üléseit.

A Tanács legfontosabb feladatai:
 a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett
területek fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és
hazai erőforrások feltárása,
 a térség turisztikai fogadóképességének növelése,
új turisztikai projektek megvalósításának segítése;
 a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének előmozdítása, elősegítése.
A Tanács munkaszervezeti teendőit (működtetés,
projektmenedzseri tevékenység) kezdettől fogva a Fejér
Megyei Önkormányzat Hivatala látta el.

A Tanács kiemelt projektjei
 Kerékpárút-építés
A Tanács az elmúlt években kiemelt prioritásként
kezelte és kezeli a térség közlekedési hálózatának fejlesztését, mind hivatásforgalmi, mind turisztikai szempontból.
A Tanács a KDOP-2.1.1/B-12 „Turisztikai attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében
2013-ban 288.364.183,- forint összegű támogatást
nyert el a Velencei-tó körüli kerékpárút Gárdony, Szigony utca és Velence, Béke utca közötti szakaszának
megvalósítására. A pályázati forrás kiegészítéseként a

Szerző:
Szabó István

2014. október 21. napjától Pest Megye Közgyűlésének elnöke. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési
Tanács 2014. december 16. napján tartott ülésén választotta elnökévé. A Dunakanyar Térségi
Fejlesztési Tanács elnökeként irányítja és koordinálja a Tanács munkáját, valamint képviseli a
Tanácsot a területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetéseken.
1. kép: Velencei tópart1

1
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A területfejlesztési törvény vonatkozó rendelkezése
alapján a jogutód megyei önkormányzatok a megyei
közgyűlések elnökei mellett az érintett megyei közgyűlésekből egy-egy képviselőt is delegáltak a Tanácsba,
ugyanakkor a Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat Tanácsból történő kilépéséről döntött.
A Tanács 2014. december 16-án újjáalakult. Jelenlegi működési területe Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata vonatkozásában 24 településre,
míg Pest Megye Önkormányzata területén 66 településre terjed ki.
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Korm. határozatban foglalt célok, amelyek megvalósításához, illetve előkészítéséhez a Korm. határozat 46,64
millió forintot biztosított a Tanács részére.
A finanszírozás segítségével elkészített tervek a Velencei-tó mellett elhelyezkedő települések (Velence,
Kápolnásnyék, Sukoró, Nadap) esetében jó alapot képeztek a tényleges megvalósításra. Az elkészült tervek
átadásra kerültek a Fejér Megyei Önkormányzat részére,
amely sikeresen pályázott a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015
pályázat keretében, így az érintett kerékpárutak 2015.
decemberéig átadásra kerültek.
A kerékpárút-fejlesztési tevékenységekhez sorolhatók továbbá a Kápolnásnyék – Pázmánd, Pázmánd
– Lovasberény – Felcsút – Bicske útvonalak is, amelyek
tervezési munkáit a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ végzi, a Tanács munkaszervezetének szakmai
közreműködésével.
A középtávú terveink között szerepel a Lovasberény
– Csákvár – Vérteskozma – Várgesztes – Majk – Oroszlány nyomvonal kiépítése is.
A Tanács eltökélt szándéka, hogy az eddig nevesített kerékpár-útvonalak mellett Komárom-Esztergom
megye területét is érintő nyomvonal megvalósítását is
szorgalmazza, illetve az ahhoz szükséges előkészületeket megtegye, mivel számára legfontosabb a Velencei-tó – Váli-völgy – Vértes – Mór négyszög fejlesztése,
illetve hosszabb távon Tata elérése.

Ezzel létrejöhet a megyehatáron átívelő kapcsolat, melynek integrált beruházásként történő hálózatos
megvalósítása jelentős multiplikatív hatással bír, egyben
jól látható eredményeket hoz a területnek, a térséget alkotó két megye turisztikai és hivatásforgalmi kerékpáros
közlekedésének összekapcsolásával.
V
 elencei-tavi partfal megerősítése
A Tanács 2014-ben 791.590.000,- forint összegű támogatást nyert „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című pályázatának megvalósítása érdekében. A pályázat általános célja a Velencei-tó
vízminőségének fenntartható javítása, a part-menti
területek természet-közeli állapotának magasabb színvonalú megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos
rehabilitációja, továbbá mindezekkel a Víz Keretirányelvnek megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésnek biztosítása.
A Velencei-tó környezetének fejlődésével kapcsolatban az 1930-as években kezdődött, majd döntően az
1960-70-es években megépült, főleg vasbeton szerkezetű partvédőművek jelentős része mára elavult, illetve
a megváltozott környezeti szempontok figyelembevé-

telével meghatározott vízszinthez képest nem megfelelő magasságú. A pályázat konkrét célja a Velencei-tavi
komplex partfal rehabilitáció (bontási-helyreállítási és
újjáépítési, mederkotrási műszaki beavatkozások) megalapozása, tervi előkészítése. A támogatási szerződés
megkötése után megtörtént a közbeszerzési eljárás a
projektmenedzsment, valamint a tervező szervezet kiválasztására. Ennek eredményeként a tervek teljes dokumentálása 2015 decemberében lezajlott.
 Velence, Bence-hegyi kilátó
A Velence, Bence-hegyi kilátó megépítésére kiírt
építészeti ötletpályázatra 2014. évben 156 pályamű
érkezett. Ezek közül hosszas és körültekintő zsűrizéssel sikerült a 3 díjazottat és a 11 dicséretben részesülőt kiválasztani. Ezt követően megtörtént az ünnepélyes
eredményhirdetés, amelynek méltó helyet biztosított a
múlt évben felújított budapesti Várkert bazár.

Összeállította:
dr. Molnár Krisztián,
a Tanács elnöke

1982-ben születtem és a Velencei-tó partján lévő Sukorón nőttem fel, jelenleg is ott élek feleségemmel és egyéves kislányunkkal. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán diplomáztam, ezt követően 2008-ban az ELTE Állam és Jogtudományi Karán szereztem jogi doktorátust. Pályakezdőként 2004-ben kerültem a Fejér Megyei
Önkormányzathoz, ahol azóta is dolgozom. A hivatali ranglétra minden fokát végigjárva megismertem a közigazgatás működését, és a megye egészét. A Fejér Megyei Közgyűlés 2011-ben
nevezett ki megyei főjegyzővé, 2014 októberében pedig elnökké választott, ezt követően vettem
át a VVVTFT elnöki tisztségét L. Simon Lászlótól.
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fenti összeg további 15%-át kitevő támogatást sikerült elnyernünk.
A beruházás sikeres lebonyolításához a Tanács további 150 millió forint vissza nem térítendő kiegészítő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.
A fenti források felhasználásával a déli parton közel
817 millió forintos támogatásból, mintegy 12 km-es szakaszon új kerékpárút épült, melyből 6,068 km-t a Tanács,
6,050 km-t pedig Gárdony Város Önkormányzata (ugyancsak pályázati pénzek felhasználásával) építtetett meg.
Az út építése mellett kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése és gyermekbarát elemek kiépítése
is megtörtént. A kerékpárút ünnepélyes átadását 2014.
március 30-án tartották meg, amit azonnal birtokba vettek a bringások.
A Velencei-tó déli oldalán, a 2013-2014 között
megvalósult kerékpárút-hálózat bővítése révén jelentős forgalomnövekedést realizálhattunk. A Tanács ezzel párhuzamosan elindította a tó és a környező
települések összeköttetését biztosító további kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés előkészítését. Ennek keretében megtörtént a lehetséges nyomvonal-alternatívák vizsgálata, mely összesen 15 útvonalszakaszt foglal
magába.
A Tanács eddigi tevékenységével jól szinkronizálnak a Velencei-tavi kerékpáros úthálózat fejlesztéséhez
szükséges forrás biztosításáról szóló 1780/2014.(XII.18.)

2. kép: Kerékpárút Sukórónál2
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INTERJÚ

Legyen a Balaton a természetesség és a magas
életminőség mintarégiója
Beszélgetés dr. Molnár Gáborral, a Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójával
Mi a legkorábbi emléke a Balatonról? 		
‒ A felhőtlen gyermekkor egy része. A szó szoros értelmében is! Az első asszociációk változatlanul a nyári
Balatonhoz kötődnek: felhőtlen ég, napsütés, játék, fürdés
a tóban. Természetesen jobban visszagondolva vannak
emlékek azokról a témákról is, amikkel immár szakmailag foglalkozunk, de gyerekként még(is) bosszúságot
okoztak: árvaszúnyog rajzás, iszapos strandok, a parti
öv rendezetlen használata (csónakbejárók, nádasok és
hínarasok), stb.
Szakmailag 1997 óta foglalkozom a Balatonnal. Igaz,
a kezdetekkor még csak a víz- és környezetgazdálkodás
témakörében. A Budapesti Műszaki Egyetemről indulva,
diplomamunkámat a Delft-i Műszaki Egyetemen készítettem, PhD doktori fokozatomat a Tokió Egyetemen
szereztem. Hazatérve bekapcsolódhattam a japán kormány által finanszírozott JICA Balaton vízminőség javító
projektbe, amely kiváló lehetőséget biztosított számomra a Balatonnal kapcsolatos legfrissebb ismeretek megszerzésére.
Ezt követően, 1999 év végén kaptam felkérést arra,
hogy csatlakozzam a 2000-ben újonnan megalapított
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság munkatársai közé. A felkérést örömmel elfogadtam.
2002. óta vezeti a Balaton Fejlesztési Tanács szakmai
szervezetét a Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft-t. Mi az, ami Ön számára az
elmúlt 13 év legnagyobb sikerét jelenti, és melyek azok
a nehézségek, amik legtöbbször kihívások elé állítják?
‒ Talán kevesen tudják, hogy nevünkben az „integrációs” szó eredendően hazánk tervezett európai uniós
csatlakozásához kapcsolódóan a Balaton térség minél
hatékonyabb felkészülését és integrálódását is jelentette az EU-s fejlesztéspolitikába. Az alapítók tisztában
voltak vele, hogy az akkoriban „7+1-dik” régiónak, „kvázi-régiónak” vagy „funkcionális-régiónak” is nevezett
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek nem lesz egyszerű a
NUTS rendszerre (NUTS-II) felépített EU-s regionális politikába való integrálódása, hiszen a térség három olyan
megyében található, amely három különböző tervezési-statisztikai (NUTS-II) régió része.
Sikereinket, nehézségeinket ezért nem csak egy-egy
megvalósított projektben elért eredményeinkhez viszonyítva, hanem sajátos fejlesztéspolitikai státuszunkhoz
mért lehetőségeinken keresztül nézem. 2015-ben volt
15 éves az ügynökségünk. A stabilan 20-22 fős munkavállalói állományból 17 fő több mint 10 éve, és közülük
is 7 fő legalább 14 éve dolgozik nálunk, szinte a kezdetektől. Sem a gazdasági boomnak, sem a válságnak
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nevezhető időszakban nem volt jelentősebb munkaerő
fluktuáció a cégnél. Az évek alatt összegyűlt szakmai tapasztalat és szervezeti lojalitás tette lehetővé számunkra, hogy a hazai és uniós szinten is egyaránt gyakran változó környezethez rugalmasan tudjunk alkalmazkodni.
2000 óta végezzük a Tanács hazai forrásból finanszírozott pályázati rendszerének menedzselését, egyedi
programok végrehajtását. A pályázói oldalt is ismerjük,
önkormányzatoknak, egyesületeknek végzünk projektmenedzsmentet, de önállóan is pályázunk hazai és nemzetközi forrásokra. Saját társadalom-kutató csoportunk
nem csak a területi tervezéshez és monitoringhoz biztosít hátteret, de külső megbízásokat, elemzéseket is készít. Nemzetközi szinten szinte az összes európai „nagy
tavas” térséggel élő munkakapcsolatban vagyunk. Ami
hiányzik a teljes körű ügynökségi portfóliónkból, az az
EU-s források menedzselése. Mivel jelenleg ezek a legjelentősebb fejlesztési források, így van még cél és feladat az integráció teljessé tételében.
A Balaton a magyar emberek számára kultikus hely,
ugyanakkor az utóbbi időben többször lehetett hallani a
térség turizmusának válságáról. Milyen terveik vannak a
vendégéjszakák csökkenő tendenciájának visszafordítására? Milyen eredményei vannak a szezonalitást mérséklő,
új szezonokat (tavaszi, őszi) erősítő tevékenységeknek?
‒ Nem gondolom, hogy a térség turizmusa válságban lenne. Fogalmazzuk inkább úgy, hogy erős átala-
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kulások jellemzik, hasonlóan a rendszerváltozást követő
szinte minden ágazathoz. A Balatont sem kerülték el a
gazdasági, társadalmi átalakulás hatásai, azok következményei, mindezt még nehezítette a tó környezeti
sérülékenysége. A német egység megteremtése, majd
a német turisták elmaradása, a 90-es évek elején a vízminőség romlása, a külföldiek egy részének turistából
ingatlan-tulajdonossá válása (70 ezer üdülőingatlanból
több, mint 10 ezer külföldi tulajdonban van), az állami
üdülők privatizációja, a kárpótlás, a 2000-es évek elején az alacsony vízszint, a lakás- és apartmanház-építési
programok, melyek keretében sok belföldi turistából lett
balatoni ingatlantulajdonos, az I. Széchenyi Terv célzott
balatoni fejlesztései, EU-s csatlakozásunkat követően a
szabad munkaerő-áramlás, a 2008-as hitel-, majd pénzügyi válság legalábbis árnyaltabb helyzetértékelésre int.
Mindezt még tetőzi, hogy a statisztikai adatszolgáltatás
megbízhatóan csak a kereskedelmi szállásférőhelyeket
méri, ami nem elég a teljes látogatószám megítéléséhez.
Ha nem a turisztikai statisztikát vesszük alapul, hanem például az ingatlan m2-ár változását, akkor kimutatható, hogy a Balaton Magyarország – Budapest után
– második olyan térsége, ahol az elmúlt 15 évben az ingatlanárakban folyamatos növekedés volt tapasztalható
és erre a 2008-at követő ingatlanpiaci válság is csupán
a legkisebb mértékben volt hatással. A szakszerűen fejlesztett és működtetett balatoni helyeken az ingatlanok
megtartották, sőt növelték értéküket. Ez azt bizonyítja,
hogy a Balaton hosszú távon is jó gazdasági befektetés.
Természetesen mi sem vagyunk elégedettek a turisztikai lehetőségek kihasználtságával. Hisszük, hogy
a Balaton térsége a turizmus révén az országos átlag
feletti gazdasági növekedést és foglakoztatás-bővülést
tud elérni. Egyetértek, az elvárt eredményeket a vendégéjszakák számának a növekedésében lehet a legszemléletesebben mérni, már csak azért is, mert az elmúlt
évek adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy
1 új vendégéjszaka 0,02 új munkahely teremtését hozza a régióban (nem csak turizmus). A vendégéjszakák
számának növelésével szükségszerűen arányosan növekszik a direkt és közvetett szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban foglalkoztatottak száma is. Hogyan érhető
el a leggyorsabban ez a növekedés?
Két olyan témakört szeretnék bemutatni, ami a korábbi stratégiákban nem, vagy csak alig szerepelt. Az
első egy, a főszezonon kívüli időszak turisztikai termékkínálatát bővítő, plusz vendégéjszakát generáló komplex,
egész napos kikapcsolódást biztosító tematikus témapark létesítése. Tanulmányt készíttettünk, ami igazolta,
hogy önmagában egy ilyen jelentős turisztikai attrakció
5 éves működéssel elérheti az 1 milliós látogatószámot,
akiknek jelentős része a térségi szállásférőhely szolgáltatásokat is igénybe veszi. Összehasonlításnak a Fővárosi Állatkert által kidolgozott Pannon Park projektet
ajánlom, amely hasonló mértékű látogatószámmal számol. A hazai területpolitika szempontjából változatlanul

jobb megoldásnak vélem, hogy nem egy már meglévő
attrakció mellé kell telepíteni egy ilyen jelentős új attrakciót, hanem olyan térségbe, amelyikben még egyáltalán nincs, azonban hasonlóan jó megközelíthetőséggel
rendelkezik, mint pl. a Balaton. Bécs, Pozsony, Zágráb,
Budapest 2-3 órás elérhetőségen belül van, ami önmagában jelentős potenciál.
A másik területre talán most kevesebb időnk maradt, ez pedig az egészségipar. Az egészség, az annak
elérését, megtartását segítő egészséges életmód és az
egészségtudatosság egyre fontosabb szerepet tölt be
az emberek életében. Az egészséghez kapcsolódó szolgáltatások iránti kereslet további, tartós növekedésére
lehet számítani a lakosság elöregedése, az egészségturizmus terjedése és az időskorú aktív turisták számának
növekedése miatt. A Balaton térsége ideális helyszín lehet ezen egészségipari szolgáltatásoknak a kialakítására
és igénybevételére.
A turizmus növekedése szorosan összefügg a táj fenntarthatóságának kérdésével. A víz minősége 2015-ben
kiváló volt. Milyen tervek vannak a környezet fenntarthatóságának biztosítására?
‒ A kérdést szabályozási és intézményi oldalról szeretném megválaszolni. A Balaton térség területén a táji,
természeti és települési környezet minőségének védelmét a területrendezés eszközeivel a Balaton törvény és
az annak részét képező vízpart-rehabilitációs tervezés
biztosítja. A törvényi szabályozás a fenntarthatóság érdekében a Balaton 180 településén határozza meg a fejlesztési kereteket. A törvény soron következő felülvizsgálata része a Kormányzat építésügy átalakítását célzó
intézkedési tervének.
További fontos keretrendszert biztosít az EU Víz Keretirányelvének alkalmazása. A Keretirányelv szerint a
felszíni és felszín alatti vizeket jó állapotba kell hozni és
ezt a jó állapotot fenntarthatóvá kell tenni. A szükséges
beavatkozásokat a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek tartalmazzák. Mint egyetlen 100%-ban magyar területen
lévő vízrendszer, a Balaton és vízgyűjtője önálló részvízgyűjtőként került lehatárolásra a Duna, Tisza és Dráva
vízgyűjtői mellett.
Mindez azt erősíti, hogy a Balaton és térsége környezeti rendszerét egységes egészként kell kezelni. Ennek ellenére a térség környezetvédelmi, vízügyi kezelése
három Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. A zalai rész a
Nyugat-Dunántúli, a tó és az északi part a Közép-Dunántúli, míg a déli part a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz. Régi célunk, hogy elérjük a tó és vízgyűjtője
egységes vízügyi kezelését, egy Balatoni Vízügyi Igazgatóság létrehozását. Itt az egységes vízgazdálkodást biztosító „gazda” kérdése merül fel. Követendő példaként
említhetem a természetvédelmi gazdálkodást. 2004ben a BFT kezdeményezésére a környezetvédelmi tárca
kibővítette a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét a Balatoni Kiemelt Üdülőkör-
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zetbe tartozó Somogy megyei településekkel, melyek
korábban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz
tartoztak. Az egységes vízügyi kezelés hasonlóan minisztériumi döntéssel megoldható lenne.
A környezeti fenntarthatóság, az éghajlatváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodás előtérbe kerülésével
bízunk abban, hogy a Balaton és vízgyűjtőjének egy
vízügyi igazgatóság működési területébe szervezése is
megvalósulhat.
Három megye osztozik a Balaton területén. Hogyan látja, sikerült-e összefogást elérni az üdülőkörzet
településeinek körében? Létezik-e balatoni identitás?
‒ Kutatásaink bizonyítják, hogy a Balaton térségében igen nagymértékű az állandó lakosok, az üdülőtulajdonosok régiós identitása, és ugyanez mondható el
a helyi gazdasági, társadalmi és civil elitről is. Mi sem
jelképezi ezt jobban, mint a Balatoni Civil Szervezetek
Szövetségének az „Önálló Balatoni Régiót!” kezdeményezése. Ez nagyon fontos érzelmi azonosulás a térséggel. A mindennapi feladatok elvégzésében már a pragmatizmus érvényesül. Ahol szükséges az összefogás,
ott összefognak, ahol verseny van, ott versenyeznek a
települések. A Tanács és az önkormányzatok együttműködésében csak pozitív példák vannak. Köszönhető ez
annak, hogy települési ügyekbe a Tanács nem akar és
nem is tud beleszólni, a térségi érdekekben pedig, amit
képviselnie kell, törekszik a konszenzus elérésére.
A Balaton térség területfejlesztési intézményrendszerbe tagozódását a területfejlesztési törvény kellően
szabályozza. A törvény rendelkezik országos kiemelt
szerepéről, a megyékhez való viszonyáról. A Balaton fejlesztésének támogatása önálló költségvetési sor a központi költségvetésben. Mindezek alapján elmondható,
hogy a hazai szabályozás mind intézményi, mind finanszírozási rendszerében kellően hatékony. A nehézségek
a NUTS rendszerre épülő EU-s források elérésében van.
Itt még nem sikerült megoldani a direkt programfinanszírozást. Ezért van az, hogy minden NUTS beosztás felülvizsgálati időszakban ‒ ahogy 2015 őszén is -, kérjük
az illetékeseket, hogy vizsgálják meg a 3 megyés Balaton régió (Szerk.: Somogy, Veszprém és Zala megye) kialakításának lehetőségét. Amennyiben a Balaton régió
kialakítása nem okoz forrásvesztést az érintett dunántúli
megyék számára, akkor már csak a Balaton integrált fejlesztése érdekében is érdemes lenne megtenni a szükséges módosításokat a hazai NUTS rendszerben.
Véleménye szerint a Balaton Fejlesztési Tanács be
tudja-e tölteni a gazda szerepet a helyi kezdeményezések felkarolásában, a helyi érdekek képviselete terén?
Sikerült-e a 2007-13 uniós időszak tervezett fejlesztési
céljait megvalósítani?
‒ Mivel hazánkban nincs regionális/térségi adózás,
a térség és a területén osztozó megyei önkormányzatok
nem rendelkeznek közvetlen adóbevétellel, forrásokkal,
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és így nincs lehetőségük arra, hogy önerőből létrehozzanak egy balatoni fejlesztési alapot. A Tanács lehetőségét ezáltal meghatározza a központi bevételekből való
részesedés mértéke, amely az éves költségvetési egyeztetések eredménye. Ennek változatosságát a legjobban
az szemlélteti, hogy a 2004-es EU csatlakozásig a tisztán
hazai forrásból, ágazati fejlesztési alapokból a Tanács
évi közel 1 milliárd Ft-os fejlesztési kerettel rendelkezett.
2004-től a hazai források beolvadtak az uniós források
nemzeti társfinanszírozásába és már csak az uniós programok forráselosztási mechanizmusaiból lehet érdemi
fejlesztési eszközökhöz jutni. Mivel a Balaton térsége
nem NUTS II-es régió, így mind az I és II Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtási rendszeréből kikerült, a 7+1
régióból 7 régió maradt. Ez természetesen csökkentette
a Tanács mozgásterét, ugyanakkor – visszakanyarodva
az előző kérdéshez – egyben erősítette a helyi szereplőkhöz való viszonyát, a pályázói oldal jobb megismerését, az alulról jövő kezdeményezésekben való aktívabb
részvételét.
A 2007-2013-as időszak céljainak elérésében vegyes
a kép. A ROP-ok turizmus támogatási rendszerébe országos szinten sikerült beilleszteni a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek létrehozásának
és működésének pályázati támogatását. Még egy 20042006-os, az I. NFT-ből finanszírozott Balaton Partnerségi
Program keretében, ügynökségünk kezdeményezésére
és menedzselésében sikerült megismertetni, kidolgozni
és elterjeszteni a TDM rendszer létrehozásához szükséges alapismereteket. A program eredményei meggyőzték a döntéshozókat arról, hogy a turizmus szervezeti
rendszerének megújítása érdekében országos programmá, pályázható céllá kell tenni a TDM-ek létrehozását.
A program végrehajtása felemás eredményt hozott,
melyet mind belső, mind külső körülmények befolyásoltak. Legjelentősebben talán a 2008-ban induló pénzügyi-gazdasági válság, amely természetszerűen kedvezőtlen hatással volt a helyi gazdasági szereplőkre is. A
gazdasági válság hatása sajnos megjelent a turisztikai
attrakciók fejlesztésére kiírt pályázatoknál is. Megnyert
pályázatok kerültek visszamondásra, mert időközben a
banki finanszírozási feltételek megváltoztak.
De pozitív példát is említhetek. A balatoni regionális
kötöttpályás közlekedési rendszer átfogó fejlesztésére
2006-ban elkészített terveink végrehajtására, annak jelentős költségvonzata miatt mi is a 2014-2020-as programidőszakot láttuk reálisnak. Az előbb említett változások nem csak a turisztikai, de a közlekedésfejlesztési
pályázatokat is érintették. Menetközben azonban jelentős források szabadultak fel és így lehetőség nyílt arra,
hogy terveinket már a 2007-2013-as ciklusban elkezdjük megvalósítani. Ennek a folyamatnak a legemblematikusabb projektje a déli parti vasút rekonstrukciójának megindítása, melynek eredményeként a napokban
megtörtént a Lepsény-Szántód-Kőröshegy korszerűsített vasúti vonalszakasz ünnepélyes átadása is.
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Összességében a térség az országos egy főre eső
átlag közelében jutott fejlesztési forrásokhoz, de a turizmus tekintetében, az elkülönített 24 milliárd Ft-os kereten túlmenően nem tudott érvényesülni a stratégiában
megfogalmazott összehangolt kiemelt fejlesztési igény.
A Kormány elfogadta a Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program
elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló előterjesztést. A kormányhatározat alapján a térség jelentős uniós (274,2 milliárd
Ft) és hazai forrásokkal (24,5 milliárd Ft) fog gazdálkodni.
Milyen fejlesztési elképzelései vannak a térségnek a turizmus erősítésén túl?
‒ Nagy öröm számunkra, hogy a koncepció és a
stratégiai dokumentumok megszokott elfogadási rendjén túlmutatóan a Kormány döntésében konkrét fejlesztési célokat és hozzárendelt forrásokat is nevesített,
ezért nevezhetjük a döntést egy megvalósítható integrált programnak is. A turizmus tekintetében a Balaton
térsége az idegenforgalomban betöltött mértéke szerint
részesedik. Sajnos az országosan rendelkezésre álló turisztikai keret nem túl nagy, így a Balaton részesedése
is kevesebb annál, mint amit terveztünk. Ugyanakkor a
turizmus eredményes működése szempontjából meghatározó területeken, mint a térség elérhetőségének
és belső közlekedésének javítása, a tó és környezete jó
természeti állapotának fenntartása vonatkozásában a
Kormányzat szinte teljes mértékben elfogadta a javasolt
projekteket.

Két területen az elkövetkező években minta értékű
előrelépést tehet a régió. Az egyik a fenntarthatósághoz, éghajlatváltozáshoz kapcsolódik. Az elektromos
közlekedés kiépítéséhez és elterjesztéséhez kapcsolódó
széleskörű fejlesztések (kerékpár, hajó, személygépjárművek, buszok, vasút) nem csak egy innovatív és modern iparág termékeinek a megjelenését, alkalmazását
jelentik, de kedvező környezeti hatásai miatt hozzájárulnak a nem is annyira ambiciózus cél, a zéró CO2 kibocsátású régió cím eléréséhez.
A másik lehetőség az innovatív iparágak, szolgáltatások megtelepítése, térségbe vonzása tekintetében
körvonalazódik. Ha az infokommunikációs szektorra
gondolunk, ami jelenleg a GDP 7 százalékát adja, folyamatosan növekszik és az elkövetkező 3-5 év alatt az
előrejelzések szerint 10-15 ezer új munkahelyet teremt.
Továbbá, az EU átlag figyelembevételével 2020-ra a távmunka keretében foglalkoztatottak száma Magyarországon 8-10% körül várható, melynek kb. 30% lesz új
munkahely, a többi meglévő munkahelyek kiszervezése. A tervezett térségi fejlesztéseknek nem csak direkt
gazdasági hatásai vannak, hanem a Balatonnál kialakult
magas színvonalú környezet vonzó lakó és munkakörnyezetet is biztosít, mely elősegítheti az innovatív, tudás alapú gazdaság régióbeli letelepedését. Mindezzel
közelebb kerülünk a koncepcióban megfogalmazott jövőkép eléréséhez, mely szerint: „a Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai
mintarégiója” lehet 2030-ra.
Dr. Molnár Gábor, Kocsor Krisztina
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Búcsúzunk Horváth Gyula kollégánktól
Nagy tisztelettel búcsúzik a Falu Város
Régió szerkesztőbizottsága Horváth
Gyulától, a regionális tudomány egyik
legelismertebb alakjától. Közismert
kutató itthon és külföldön egyaránt,
sikeres tudományszervező, népszerű
oktató, örökké küzdő ember volt.
Horváth Gyula egyetemi tanár, tudományos tanácsadó az MTA doktora.
2015. október 4-én lett volna 64 éves,
ereje teljében érte a váratlan halál.
Horváth Gyula egész szakmai munkássága a regionális tudomány pozíciójának megerősítését szolgálta. De nemcsak a
tértudományok elismertetéséért harcolt, hanem a
térbeli folyamatok megváltoztatásáért is. Tanácsadóként és kutatóként mindig az ország gazdasági fejlődése érdekében dolgozott, meggyőződéssel érvelt
a kiegyensúlyozott területi fejlődés szükségessége, a
vidékben rejlő potenciál kiaknázása mellett. Közreműködött Magyarország uniós csatlakozási feltételeinek
megteremtésében, a lehetőségek mind jobb kiaknázásban.
Kutatásai a regionális fejlődés hajtóerői, az EU és az
európai országok regionális politikái, a Kelet- és közép-európai regionális fejlődés vizsgálatára terjedtek
ki. Biztos értékekkel rendelkezett, talán ennek is köszönhető termékeny munkássága. Kutatásainak eredményét jelzi, hogy 25 könyvet írt és 384 publikációja
jelent meg. Számos nemzetközi és hazai projektben
vett részt. Elismertségét számtalanszor megtapasztaltam nemzetközi fórumokon is, John Bachtler-től Fabrizio Barca-ig neves tudósok és politikusok figyeltek
gondolataira.
Tudományos pályafutása Pécsről indult, az MTA Dunántúli Tudományos Intézetéhez, majd jogutódjához
az MTA Regionális Kutatások Központjához kötődött,
amelyet tizenöt éven keresztül vezetett. Irányítása
alatt a Regionális Kutatások Központja fénykorát élte,
és mint a területfejlesztés kormányzati felelőse személyén keresztül igen jelentős támogatást kaptam a
regionális politika megalapozásához, az intézményrendszer formálásához, eredményeink nemzetközi
elfogadtatásához. Kutatásainak európai horizontja
mellett kiemelt figyelmet fordított a kárpát-medencei térformáló folyamatok feltárására, fáradtságot
nem kínélve utazott a kárpát-medencei oktatási és
tudományos műhelyek eseményeire. Szervezője és
sorozatszerkesztője volt „A Kárpát-medence régiói”
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Gondolatok (személyes emlékezés)1
Farkas Tibor építész, urbanistáról, aki az apám volt

13 kötetének. Egyedülálló módon
oroszországi kutatási kooperációt szervezett, aminek eredményeit
ugyancsak önálló kötetben vehetjük
kézbe. Számos folyóirat és könyvsorozat szerkesztésében vállalt szerepet.
Szerepe elvitathatatlan a regionális
tudomány rangjának megerősítésében, úttörő szerepet játszott a regionális tudomány felsőfokú oktatásba
történő bevezetésében. A Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára volt
és egyben alapító tagja is a Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolának. Alapítója
és éveken keresztül elnöke volt a Magyar Regionális
Tudományi Társaságnak.
Alelnöke volt a Határon Túli Magyar Tudományos
Kutatások Kuratóriumának, tagja a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak és számos
nemzetközi szervezetnek, az Academia Europaea-től
az RSA-ig (Regional Studies Association). Egy évtizeden át harcolt a tudomány művelőinek elismertetéséért a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottságában.
A legfontosabb mindezek közül az MTA Regionális
Tudományi Bizottság elnökeként végzett tudományszervezői munkássága, illetve a Pécsi Területi Bizottság munkájában való részvétele. Horváth Gyula számunkra mindig pécsi maradt, reprezentálva, hogy a
szellemi élet nem Budapest sajátja, hogy Pesten kívül is lehet nemzetközi sikereket felmutatni. Ezért is
mindvégig a decentralizáció elkötelezett hirdetője
maradt.
Horváth Gyula Széchenyi-díjban részesült 2005-ben,
Akadémiai Díjban 2001-ben, Pro Régió díjban 1998ban, Akadémiai Ifjúsági Díjban 1982-ben. Pécsi munkásságát ismerte el Pécs város Pro Communitate, illetve Millenium Díja, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara Baranya Gazdaságért Díja, a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díja. A Miskolci Egyetem
Pro Facultate Oeconomica díja, a Debreceni Egyetemért Emlékérem és a Kaposvári Egyetem díszdoktori
elismerése annak az embernek szólt, aki minden nap
tett valamit a vidék szellemi életéért.
És végül egy nem mérhető adat. Gyulát szerettük! Emlékét megőrizzük!
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Nagyapám három évig szolgálta a monarchiát, a Navarrone fennsíkon, szikra-távírászként. Nagyanyám menyasszonyként várta hazatértét Dombóvárott. 1922-ben
született első gyermekük, Apám, az első világháború
után, a túlélés eufóriájában és Trianon sokkjában.
Jó korszakban nőtt fel. Apja, anyja igen szegény sorból,
de nagy ambíciókkal és sikeresen emelkedtek fel a békeévekben, apja kőművesből, Pesten tanulva lett építési
vállalkozó. Négy gyermeküket taníttatták, és az első, a fiú
egyetemet végzett. Szegénységi bizonyítvány, megfelelő
tanulmányi eredmény és másodévtől munka a hétvégén
Tömböly Dénes építész irodájában kellett hozzá.
A második világháború utolsó évében negyedéves.
Azon évfolyam hallgatója volt, amelyiket nem telepítették ki az egyetemmel, sőt, összevonhattak két félévet,
így 1944 októberében lediplomázott. Még nem töltötte
be a 22-ik évét, így csak némi utánajárással kapta meg
a diplomáját.2
Kár volt siettetni. Egy hét múlva karpaszományos honvédként bevonult, utásznak. Kisbodakon, a Dunából
emelték ki a roncsokat, hogy szabaddá tegyék a vízi
utat. Ennek eredménye vérmérgezés, hadikórház Mosonmagyaróváron, csodával határos módon megúszta
fél lába levágását, a front átvonulását, és még mindig
csak 22 éves volt. Orosz katonákkal és orvos barátjával
tért vissza Pestre, egy ingyen foghúzásért cserébe.
Pesten kezdte szakmai életét a háborús károk helyreállításával, majd hazatérve önálló építész irodát nyitott, az
első komoly megbízására, Dombóvár 10 ezer fős új városrészének megtervezésére és kimérésére. Erre a munkára volt pesti diáktársak kis csapata gyűlt össze Nagyanyámék házában, és remekül érezték magukat.
Itt került kapcsolatba a várostervezéssel, -rendezéssel
először. Az egyetemi képzés erre, bár tanulták Korompay professzornál – ilyen tevékenység akkoriban nem
lévén –, a gyakorlatra kevéssé készítette fel. Alapvetően
a józan ész és a gyakorlatias gondolkodás segített egyedül. Megoldották. A 2000 telek hamar beépült, híre is
ment az országban, mint az újjáépítés jeles példája, s ez
további munkákat hozott.
Az 1946-47-ben remekül indult szakmai pályát a családi élet boldog (nősülés és gyermekszületés) és kevésbé
boldog (a családi ház, cég államosítása és kitelepítés
veszélye) történései befolyásolták, alakították. 1948ban, még az államosítás előtt, már tanácsosnak tűnt

Dombóváron kívüli megélhetést keresni. A háború utáni
helyreállítás jegyében az országos házépítő szövetkezet
(OHÉSZ) építésvezetője, először Simontornyán, majd
az építkezések dunántúli, végül országos vezetője és
ellenőre. A jól működő szervezetet – tán éppen ezért
– megszüntették. Időközben megtörtént, amitől tartot
tak: először Nagyapámék házát államosították, majd
1952-ben a céget, minden „termelőeszközével”, még a
terveket is.
A várostervezések, a Pesten végzett munka bővülő ismeretséget eredményezett, más munkahelyet és további ingázást a családtól Budapestre. Sámsondi Kis Bélával
az ÉTI-ben (Épülettervezői Intézet) a vékony betonszerkezetek előregyártási lehetőségét keresték a tömeges
lakásépítés megoldására, nem eredménytelenül. Ez már
az ötvenes évek eleje volt, amikor az individuális egyéni
lakások építése kezdett nemkívánatos lenni, azaz tömeges felhasználására már nem került sor.
Innen hívták a következő helyre, a Mezőterv falurendezési csoportjához, majd újabb telefon jött a megfelelő
minisztériumból: „pakoljatok össze, mert átmentek a Lakótervbe, ahol már működik egy kisebb városrendezési
csoport, s velük megalakítjátok a leendő nagy városrendezési irodát. … Innen hamarosan átköltöztünk az Erzsébet térre, ahol már, mint VÁTI, önállóan üzemeltünk.”3
Itt készültek a szocialista mezővárosok rendezési tervei.
A feladatokkal nőtt a cég, a többi állami tervező irodához hasonlóan, az államilag biztosított feladatokon,
óriáscéggé. A VÁTI addigra már a Krisztina körúton, az
ÁÉTI-vel (Állami Épülettervező Intézet) egy épületben
működött, és több száz dolgozója volt.
A vezető pozícióban lévőket igyekeztek rávenni a megfelelő politikai továbbképzésre, vagy a pártba történő
belépésre, lojalitásuk biztosítására. Ennek tudható be
Nagyapámék kitelepítésével való fenyegetés, amit csak
jelentős békekölcsön jegyzésével sikerült elkerülni. Ebben az évben, 1954-ben, 7 év után végre megtörtént a
„családegyesítés” is, Pestre költöztünk. Apám ekkor még
mindig csak 32 éves volt, és az állandó munkaellátottságot biztosító ötéves tervek mellett váratlan vészhelyzetek, különleges feladatok elé állította csoportja kreativitását.
1956 eseménydús év volt: tavasszal földrengés és jeges
árvíz, mely elmosta Mohács sziget településeit. A mentés után kormánybiztos vezette a helyreállítást. A VÁTI
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Az általam ismert tanulmányok, cikkek, melyek ezt a munkát szakmai szempontból részletesen ismertetik:
• Wettstein Domonkos: Léptékváltások. A Balaton-part urbanizációjának építészeti vonatkozásai;
• Marton Rozália: A 60-as évek balatoni építészete;
• Sipos Zsuzsa és Mohácsi Katalin munkája, Corvinus Egyetem;
• Zábránszkyné Pap Klára Az építésügy meghatározó személyiségei Építésügyi Szemle 2011/3.
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A József Nádor Egyetem szabályzata a diploma kiadását 22 év betöltéséhez kötötte. Apám csak november 7.-én töltötte be ezt a kort
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A továbbiakban: az idézetek apám kiadatlan kéziratos önéletrajzából valók.

Összeállította: dr. Szaló Péter
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fiatal csapata odautazott, úgy érezvén, hogy itt szükség lesz rájuk. Az egyetlen száraz helyen, a kocsmában,
gyertyafénynél tárgyalták, hogy mit és hogyan kellene
tenni a helyreállítás során. Ezt meghallva a kormánybiztos, aki szintén ott ült, átült az asztalukhoz és reggelre
megbeszélték, hogyan is kezdjék. Izgalmas és hatékony
volt a munkamódszer és a tempó. A térképekről, mikor
kisrepülőn felszálltak, kiderült, hogy a szintvonalak fordítottak, de mire lement a víz, a magas fekvésű, először
szárazra kerülő területekre elkészültek az új települések
tervei. Az őszbe még a 10 000 bányászház tervezésének
beindítása is belefért.
Apám a forradalom alatt a munkástanács elnöke volt a
vállalatnál. Novemberben a forradalom leverése után
napokig nem aludt otthon, de végül semmi retorzió
nem érte, és a pártba való belépés igénye is aktualitását
vesztette. Így nyugdíjazásáig főmérnökként, több igazgató mellett dolgozott.
„… a Balaton ügye az ötvenes évek elejétől 56-ig csak
kínlódással jutott odáig, hogy pár vizsgálati anyag készült. Az első évnegyedben kineveztek a Balaton környék
főépítészének, HITES mérnökként, a kormány titkársága
és az igazságügyi miniszter egyetértésével, közvetlenül
a miniszter alá tartozóan, hatósági jogkörrel, körpecsét
használattal. … Szinte ezzel egy időben megrendeltek a
Balatonra egy regionális tervet, amit akkor tervvázlatnak neveztek. Hogy miért tervvázlat? ... Mert regionális
tervet még senki nem látott, sem hazánkban, sem más
országban. Maga a kifejezés is idegen volt. Útmutatást
tematikára és metodikára senki adni nem tudott.”4
Sok minden játszott össze ennek a megbízásnak a létrejöttében, és abban, hogy miért ez a fiatal építész kapta a
feladatot. Benne volt, hogy a VÁTI az az állami szervezet,
amelyet a területfejlesztés/rendezés céljára hoztak létre,
aki vagy ami „hivatalból volt okos” ezen a téren, ahol
létrejötte óta, a három év alatt sok és ilyen irányú munkát végzett, hogy igazán ilyen feladatra nem volt más
állami cég, talán a jeges árvízi helyreállítás sikeressége
stb. Miért Farkas Tibor? Épülettervezésben, formai gondolkodásban nálánál sokkal kitűnőbb tapasztalt építészek voltak az országban. De ennek a csoportnak ő volt
a vezetője. A feladatra alkalmas volt, a racionalitás, józan
paraszti ész megléte, a gyakorlatiasság, a jó szervezőkészség és az átfogó gondolkodás volt itt fontos. Az is
számíthatott, hogy származása nem volt osztályidegen,
és korából adódóan – utolsóként végzett a háború vége
előtt, azóta pedig még nem végeztek fiatalabbak – nem
kompromittálta magát jelentős háború előtti múlttal.
A munka során nem a ma szokásos előírt, hanem a hasznos és szükségesnek ítélt szervezetekkel, szak-intézményekkel egyeztettek. Számos tudományág és szakember
vett részt a munkában, örömmel, hogy hasznosul a tu-
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dása, melynek mindenki a javát adta. Egy ilyen feladat
minden munkahelyen lehetővé tette a szükséges és elegendő időráfordítást. A határidő 1957 decembere volt.
„Alighogy elkészült, híre jött, hogy az UIA (International
Union of Architects) 1958-as, Liége-ben tartandó kongresszusának témája a regionális tervezés”. A kiállítási
anyag elkészült, és Plan Regional du Balaton Hongrie
címmel be is mutatták, az árvízi telepítési tervvel együtt.
Az Országos Tervhivatal 1958-ban 20 millió forintot adott a megvalósításra. Megbízatása értelmében
Farkas Tibor, mint főépítész és a terv készítője volt a
megvalósítás művezetője. „Ez biztosította a naprakész
informáltságot, ami hihetetlenül nagy előnyökkel járt5.
1959-re az összes tervezett déli parti létesítmény elkészült, ami lehetővé tette az idegenforgalom itt kívánt
beindulását”.
A fejlesztési – épülettervezési munkáiban számos fiatal
építész vett rész és alkotott maradandót – művezetéssel látványosan haladt, a Minisztertanács folyamatos
tájékoztatása mellett, bár meglepő módon a „Minisztertanács az öt év gyakorlati eredményeit is értékelve,
a regionális tervet 1963-ban hagyta jóvá. A jóváhagyás
főbb elemei meghatározták a régió határait (az északi
parton a vízválasztó, délen a Kis-Balaton, a Lelléig húzódó berek, onnan a parti területek községeinek közigazgatási határa), azon belül az üdülő területeket, a későbbi
beépítésre szánt nagyüdülő területeket… A települések
belterületeinek behatárolása egyben megszabta a Balaton térségének maximális befogadó képességét, amivel
a túlnépesedést kívánta megakadályozni.
A belterületi határokat az általános tervek rögzítették,
négy építési övezetre bontottan. Az övezetek beépítésére üdülőhelyi építési szabályzat készült6. A távlati beépíthető területek határain kívül szigorú építési tilalom
volt, a külterületeken a minimális telekméret kétezer
négyzetméter.
A belterületeket védőövezet vette körül, amely csak szőlő, vagy gyümölcsös lehetett. Ezek a szigorú szabályok
1969-ig szigorúan betartattak a heti állandó ellenőrzéssel. Az új gazdasági mechanizmus bevezetése döntő és
katasztrofális fordulatot eredményezett.
A új törvények alapján kialakítható zártkertek, kisparcellák lehetősége sikert aratott az embereknél, de a
nagyüzemi termelésre alkalmatlan földek feldarabolása
a szőlőterületeknél a védő zöldek üdülőterületté válását,
a védő zöldterületek megszűnését és a táj karakterének
– főleg az északi parton – pusztulását eredményezte. Ezt
tetézte a főépítészségek, a kontroll megszüntetése.
Az eredeti nagyvonalú gondolkodás, koncepció és a
gyors megvalósulás azóta is példátlan, nemcsak hazánkban. A körülmények egyedülálló szerencsés összejátszása tette ezt lehetővé: erős volt a központi hatalom, az
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Kisléghi Nagy István „A Balaton-táj fejlesztése építészeti szempontból; tárgyalási alapul szolgáló javaslat a MÉSZ részére” című kiáltványa előzte meg

5.

motelek vásárlásával, 1200 szálláshely épült egy év alatt, az előregyártott variálható vb gémszerkezetekkel épültek az éttermek 1959-re.
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Ennek megfogalmazása olyan volt, hogy akikre vonatkozott, azok is értsék, mert csak így várható el hogy betartsák.
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ingatlanok igen jelentős része az államé volt, a magántulajdon, mint jog, igen gyenge volt, a fejlesztési program kialakítására az állam adta a megbízást egy állami
szervezetnek, és a megvalósítást az állam finanszírozta.
Ez tette lehetővé, hogy ekkora területet, egy földrajzilag
jól lehatárolható régiót nem csak tervezésben, hanem a
megvalósításban is egy kézben tartva lehetett kezelni.
Szerencse volt, hogy a csapat, amely hivatalból kapta a
megbízást, tapasztalt volt, a legjobb szaktudásokat volt
módja bevonni, és sikerült a szinte ismeretlen műfajban,
az akkori feltételrendszerben jól működő, a világban is
elismert7 eredményt produkálnia.
Amint ez a feltételrendszer változni kezdett, a működés
torzult, és végül a rendszer működésképtelenné vált.
Különböző módokon próbáltak korrigálni, más típusú
rendelkezésekkel, tervezésekkel8, de a korábbi gondolkodásra, működésre többet már nem volt lehetőség9.
Az általános tervekben a „tervezési programot” a későbbiekben különféle normatív alapon számított igények

alkották, a tervezés súlypontja a műszaki/technikai feltételrendszer megoldása volt, a megvalósítás változatlanul állami forrásokból történt.
A rendszerváltás után az összes feltétel megváltozott: az
ingatlanok döntő mértékben magántulajdonba kerültek, mely igen erőssé vált, a megvalósulás a piac és a
magántulajdonosokon keresztül történik. Ebből következően a fejlesztési/tervezési program e szereplők igényei és a széles társadalmi támogatottság megszerzésével alakítható ki, mert csak így van esély, hogy a fejlődés
a kívánt irányban haladjon.
Apám pályája, az élete során végbement történelmi változások és személyisége egymásra hatásának eredménye.
Kalandos, bár messze nem egyedülálló életút.

Összeállította:
Farkas Mária

Farkas Mária 1948-ban született Dombóváron, első gyermekként, családjából ő vitte tovább a
családi szakmát. Középiskolába az Ybl Miklós építőipari technikumba járt, majd elvégezte az
ÉKME, illetve a BME építészmérnöki karát. Szakmai pályafutását a VASITERV-nél annak kőszegi
irodájában kezdte, új épületek és műemlékek helyreállításának tervezésével, és ezt folytatta Budapestre visszatérve, a BUVÁTI-nál. Várostervezéssel Algériában kezdett foglalkozni, és 1983-tól
a VÁTI-nál, majd 1995-től saját vállalkozásában egyaránt műemléképületekkel és történeti területek fejlesztésével, rendezésével foglalkozott. 24 évig volt a BME Lakó tanszékén külső korrektor,
mely munkát nagy élvezettel végezte. Három éve nyugdíjban van, és kertészettel foglalkozik.
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1965-ben elnyerte az UIA Sir Abercrombie-díját.
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A Balaton Központi Fejlesztési Programja és a vízminőség vizsgálata stb.

Apám 60 éves koráig volt a VÁTI főépítésze, és végig foglalkozott a Balatonnal. Részese volt a Dunakanyar, Magyarország Termálvizeinek idegenforgalmi hasznosítása, Észak-Vietnám legnagyobb tartományának, a Ha Long öböl környékének regionális, általános és részletes rendezési munkáinak.
Ezek a munkák a VÁTI archívumában megtalálhatók. Apám szakmai hagyatékát, Wettstein Domokos feldolgozását követően, remélhetőleg befogadja
a Lechner központ, ahol nyilvános és kutatható lesz.
9.
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Balaton a tájrendező ablakából
A Balaton-térségnek, hazánk egyik legértékesebb
természeti-gazdasági egységének üdülési célú hasznosítása évszázadok óta folyamatos. A fürdőélet már a
XVIII. században elkezdődött, de a térség turisztikai fejlődése csak a XIX. század közepétől érzékelhető.
Az 1861-ben elkészült, a déli parton végigfutó vasút
jelentős változást hozott és néhány évtized alatt több
mint tíz déli parti településen alakult ki élénk fürdőélet.
Az északi parton, amelyet hosszú évszázadokon keresztül szőlőhegyek jellemeztek egészen a XIX. század
végéig, szintén erősödött az üdülési tevékenység, de
az 1880-as években pusztító filoxéra vész kellett ahhoz,
hogy a borvidékek szőlő és bortermelés szempontjából
legértékesebb, tóra néző lejtőin üdülési célú fejlesztések induljanak el. A filoxéra vészt követő évtizedekben
addig nem létező települések jöttek létre az egykori
szőlőhegyek területén (Balatonalmádi, Vonyarcvashegy,
Gyenesdiás, Révfülöp). A megnövekedett üdülési forgalom hatására elkezdődött, már az üdülők igényeit is
figyelembe vevő intézményrendszer kialakulása.
A gondolati, koncepcionális változás a Balatoni Egylet (1882), majd igazából a Balatoni Szövetség (1904)
megalakulását követően következett be. A Balatoni Szövetség a turisták számának növekedése következtében
egyre több térségi jellegű feladat megoldását tűzte ki
célul úgy, mint a balatoni hajózás fejlesztése, vasútvonalak bővítése, Balaton körüli műút kiépítése, stb. Az 1910ben átadott Budapest–Tapolca vasútvonal – amelynek
megépítését korábban a Balaton-felvidéki borok kön�nyebb piacra juttatása indokolta – alapvetően kedvező
megközelítési lehetőséget teremtett az északi part településeihez.
Furcsa leírni, de a filoxéra vész, majd az I. világháborút lezáró Trianoni döntés – az ország kétharmadának, s
vele együtt a magashegységi, tengerparti üdülőhelyek
és a számos, kedvelt fürdőhely elcsatolása – vezetett a
Balaton térség gyors fejlődéséhez. A két világháború
között polgári jellegű villanegyedek épültek a korábban
kevésbé ismert településeken is és tovább fejlődtek a
már meglévő üdülővárosok, üdülőtelepülések is. Ekkor
alakult ki a balatoni üdülőkörzet jellegzetes arculata. A
fejlődés minőségében nagy szerepet játszott a térségi
szempontokat kiemelten fontosnak tartó Balatoni Intéző Bizottság (1931) tevékenysége.
A II. világháborút követően nagy létszámú, kifejezetten szegény városi népesség jött létre. A hatalom által
a polgári villák, üdülők állami tulajdonba vételével, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) fejlesztéseinek, szállásépítéseinek következtében az üdülővendégek száma több mint tízszeresére emelkedett.
Az addig meglévő minőségi turizmus ekkor, az ötvenes
években alakult át – csaknem fél évszázadig – igénytelen mennyiségi turizmussá.
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Az 1956-os forradalmat követően a politikai vezetés próbálta szabályozni, átgondolni a Balatonnál folyó
nagymértékű üdülési folyamatot és elrendelte az üdülőkörzet regionális tervének elkészítését.
A tervezők felismerték, hogy a megnövekedett forgalomra és az egyre erősödő környezeti problémákra
csak egységes, térségi tervezői gondolkodással lehet
megoldásokat találni.
Farkas Tibor építészmérnök, Balatoni Főépítész által
irányított regionális terv meghatározta a települések jövőbeni szerepét és foglalkozott a külterületi értékekkel,
a tájhasználattal is. Részletes vizsgálatok alapján a terv
tartalmazta a nagymérvű forgalom számára szükséges
infrastrukturális fejlesztéseket, pl. utak, vasutak, kikötők,
strandok, közmű hálózatok kialakítását, szállásférőhelyek, vendéglátóhelyek stb. biztosítását.
Rendkívül fontos volt, hogy a tervezők az egész
térség fejlesztését, megújítását tűzték ki célul és ezért
olyan műszaki és infrastrukturális beruházásokat javasoltak, amelyek az ott élőket éppúgy szolgálták, mint az
üdülőket. A rendezés és a fejlesztés összhangjának kiváló példája volt, hogy a tervben meghatározott fejlesztések megvalósulását minőségi épülettervekkel, illetve
a tervezett épületek folyamatos zsűrizésével próbálta a
Balatoni Főépítész felügyelni, kézben tartani.
A politikai szempontok – „a Balaton mindenkié”, „a
dolgozó nép szolgálata” –, a szakmai, természetvédelmi,
vízminőség-védelmi szempontokat azonban fokozatosan háttérbe szorították. A természeti adottságokat, a
tervben meghatározott terhelést, keretszámokat, konkrét tényeket figyelmen kívül hagyó fejlesztések következtében zsúfolt strandok, partszakaszok, településrészek alakultak ki, igénytelen épületekkel, a szükséges
infrastrukturális feltételek – például a szennyvíztisztítás
– biztosítása nélkül. Az üdülő-települések külterületén,
illetve a Balaton vízgyűjtő területén folytatott gazdasági tevékenység esetén sem volt szempont a felszín és a
felszín alatti vizek minőségének védelme.
A fejlesztés és a területi tervezés összhangja mindössze egy-két évig működött. A hatvanas évek közepétől az üdülőkörzet egyre zsúfoltabbá vált, amit még
tetézett az évtized végétől kijelölésre került zártkerti területek – még megmaradt egykori szőlőhegyi területek
– üdülési célú használata, sűrű beépítése.
Összefoglalva, a tulajdonképp jogszabályi hatállyal
nem bíró kiváló terv (1965-ben Abercrombie díjat is
kapott) nem tudta megakadályozni a vízpart túlterhelését, túlépítését, a települések esztétikai értékcsökkenését, a természeti értékek pusztulását, a vízminőség
egyre aggasztóbb romlását. Az átfogó térségi szemlélet, valamint a fejlesztés és a rendezés gyakorlati ös�szhangjának kialakítása azonban máig példamutató az
utódoknak.
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Az 1970-80-as években készült regionális tervek és
koncepciók szakszerű javaslatokat fogalmaztak meg és
az üdülőkörzet területének kibővítésével, a vízgyűjtő
területen folyó tevékenységek környezetvédelmi szempontból szigorú szabályozásával megkezdődött az üdülőkörzet egyfajta rehabilitációja.
Mégis, a rendszerváltás idején, az 1990-es évek elején egy agyonépített, igénytelen esztétikai megjelenésű, természeti értékeiben sérült, igen rossz vízminőségű,
tömegturizmusra berendezkedett üdülőkörzet létezett a
tó körül, amely továbbra is jelentős veszélyeknek volt
kitéve.
A rendszerváltás során a termőföld magántulajdonba kerülése, valamint a nyugati határok megnyitása
jelentették a két fő veszélyt. Az egyik a privatizáció, a
magánosítás folytán újabb több tízezer balatoni tulajdonos és tulajdonosi érdek megjelenése, a másik a külföldi, ún. „kalandor” tőke beáramlása. Mindkét „veszély”
lényege, hogy a területek eladásával, felparcellázásával,
belterületbe vonásával, majd a telkek eladásával újabb
tőkét vonjon ki az amúgy is kirabolt balatoni tájból és
újabb épületekkel tovább zsúfolja az esztétikailag már
erősen sérült tájat.
Az 1990-es évek közepére érett meg a felismerés,
hogy a korábbi időkben, az előző politikai rendszerben
készült tervek nem adnak védelmet az üdülőkörzetnek
és nem tudják megakadályozni a leginkább veszélyeztetett, még beépítetlen külterületek beépítését.
Az 1996-ban kihirdetett területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény jelentős változást hozott a
két szakterület, a fejlesztés és a rendezés közötti összhang megteremtésében és jelentős változást hozott a
Balaton térség életében is, a Kiemelt Üdülőkörzet létrehozásával. Ez a törvény tette lehetővé a Balaton térség
átfogó szemléletű újratervezését, valamint a szabályozás törvényi erőre emelését.
Paksy Gábor, a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI) vezérigazgatója ekkor, 1996-ban hívott
vissza a Magyar Mezőgazdasági Múzeumból, hogy vállaljam el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tervezésének
irányítását. Hosszas szakmai munkát, majd az éppoly
hosszú társadalmi egyeztetéseket követően 2000-ben
került a területrendezési terv és szabályzat az Ország�gyűlés elé. A képviselők 2000. október 17.-én fogadták
el – több mint kétharmados többséggel – a magyar törvényhozás első, több mint tíz térképlapot tartalmazó
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési törvényét.
A 2000. november 3.-án kihirdetett törvény érthető módon a táj, a természeti és települési környezet
minőségének védelméről, a minőségi fejlesztésekhez
szükséges feltételek megőrzéséről és javításáról szólt.
A többszörös szabályozási szintek miatt a törvény az
átlagos szabályozásnál jóval bonyolultabb volt, ezért
valahol az is érthető, hogy az anyagot részletesen nem
ismerő polgármesterek – utólag ‒ szinte fellázadtak a
törvény szigorúsága kapcsán. A törvény ugyanis kö-

vetkezetesen védte a meglévő természeti értékeket, és
nemcsak szöveges előírásokkal, hanem jellemzően kettő
vagy három térképen szabályozott övezettel fékezte a
belterületek indokolatlan növekedését. A törvény a belterületi építkezéseket a vízminőség-védelme érdekében
a csatornahálózat kiépítéséhez, illetve a szennyvíztisztítás szakszerű megoldásához kötötte, a legértékesebb,
közvetlen Balaton-parti területsávra pedig part-rehabilitációs tervek készítését írta elő. A kárpótlás tapasztalatai
alapján korlátozta a külterületi földrészletek oszthatóságát és ahol még lehetett, megakadályozta a települések
beépített területeinek összenövését.
Rendkívül sokat segített a törvény céljainak megvalósulásában, hogy 1997-ben létrehozták a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot és az Igazgatóság azóta hatalmas
munkát végez a táji és természeti értékek védelmében
és megújításában. Ugyancsak nagy jelentőségű, hogy
1999-től működik a Balaton Fejlesztési Tanács, amely
monitorozza a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet változási
folyamatát és az Integrációs és Fejlesztési Kht. folyamatosan kidolgozza, frissíti a térség fejlesztési koncepcióját
és stratégiáját.
A területrendezési terv a fejlesztési koncepcióval,
fejlesztési elképzelésekkel szoros kapcsolatban készült,
de ahogy említettük, a törvény az alapvető gondok
szabályozására összpontosított. A területrendezési terv
készítői akkor is és azóta is azt vallják, hogy fejlesztés
nélkül a meglévő értékeket sem lehet megvédeni, azaz
fejleszteni szükséges, fejleszteni kell.
A fejlesztés tartalma, minősége, helye azonban az
adott városrész, település, táj adottságainak megfelelően kell, hogy meghatározásra kerüljön.
A 2000-ben jóváhagyott Balaton törvény a történelmi körülményeknek megfelelően az értékmentésre, a kedvezőbb környezeti állapotok megteremtésére
összpontosított, ezért joggal nevezhető szigorúnak, túlszabályozottnak, azonban akkor a túlszabályozás volt
az egyetlen lehetséges védekezés. Az egy másik kérdés,
hogy főleg az utóbbi években jellemző rendkívül merev főépítészi gyakorlat tovább nehezítette a törvény
fejlesztéseket, gazdaságot segítő elemeinek érvényesítését.
Most, 15 év elteltével, megérett az idő a területrendezési szabályozás, a törvény újragondolására, és
az üdülőkörzet területfejlesztési koncepciójával, egyéb
fejlesztési szándékokkal való térségi összhang megteremtésére.
A törvény újragondolását alaposan elő kell készíteni.
Nyilvánvaló, hogy a külterületen, a tájban is kellenek turisztikai fejlesztések, de fontos, hogy ezek a fejlesztések
növeljék az adott táj vonzerejét, erősítsék a táj jellegét.
A szűkebb világomnál maradva – szőlőhegyek, borászat –, a szőlőhegyeken szerintem nem az a fejlesztés,
ha kiírtjuk a szőlőt – vagy sok helyen már a bozótot,
csihart – és felparcellázzuk a területet, majd beépítjük
házakkal, teljesen tönkretéve a táj jellegét. Nekem a sző-
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lőhegyeken a fejlesztés a szőlő- és borkultúra európai
szintű megújítása – lásd a szomszéd Ausztria példáját
–, a szőlőhegyi élet értékeinek magasabb színvonalú
megvalósítása (újratelepítés, utak, támfalak visszaépítése, gazos területek folyamatos gondozása, pihenőhelyek, tájban fontos megálló és kilátópontok kialakítása,
esztétikai megújítás, stb.), a borturizmus egyedi, magas
minőségű megteremése (borozók, vendéglátóhelyek,
visszafogott szállásférőhely létesítése).
Halkan jegyzem meg, hiába az utóbbi 15 évben a
többször átdolgozott fejlesztési koncepció és a Balaton
körüli borvidékek jelentőségének folyamatos hangsúlyozása, még nem készült egy egységes, a fejlesztést és a rendezést, a szakmai – szőlészet, borászat –,
a táji, természetvédelmi és a turisztikai szempontokat
egyaránt figyelembe vevő borvidéki, szőlőkataszterbe
tartozó területek hasznosításáról szóló tanulmányterv,
fejlesztési koncepció! Pedig ez alapján lehetne a fejlesztési lehetőségeket, feladatokat és a szükséges rendezési
irányelveket rögzíteni. Sőt, csak az elmúlt öt évben értük
el azt, hogy a – 2018-ban befejeződő – szőlőtelepítési
támogatásoknál a termőhely-értékpontszám kerüljön
figyelembe vételre, mivel azt megelőzően a balatoni
szőlőhegyeknél sokkal gyengébb termőhelyek kaptak
támogatást és a Balaton körüli történelmi borvidékek
szőlőterülete folyamatosan csökkent!
A törvény átdolgozásakor el kell gondolkodnunk
azon is, hogy amikor a Balaton parti sávjában – különösen a déli parton – az épületek jelentős része kihasználatlanul áll, akkor a zöldmezős fejlesztésekre kell-e
irányuljon a figyelmünk.

A fejlesztés és a rendezés összhangjának megteremtése érdekében a 2014-ben elkészült, a területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott
turisztikai fejlesztéseknek tudatosan kell helyet keresni.
Azaz a meghatározott, szükséges fejlesztésekhez hozzá kell rendelni a legalkalmasabb területeket, amelyhez
részletes településmélységű tanulmányt kell készíteni,
amely valamennyi fontos szempont figyelembevételével meghatározza, hogy hol van lehetőség turisztikai
fejlesztésre és a települések mely külterületi részein,
milyen jellegű tevékenységek ösztönözhetők. Ebben
a munkában feltétlenül részt kell, hogy vegyenek a
fejlesztők, beruházók képviselői, a Balatoni Fejlesztési
Tanács, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei,
a települések vezetői, főépítészei, tervezői. Egy ilyen
alapos térségi szemléletű tanulmánnyal lehetséges a
fejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési elemeket az egész üdülőkörzet fejlődése szempontjából
kedvezően elhelyezni és ezekkel a megfelelő helyre telepített fejlesztésekkel erősíthető, őrizhető meg a táj
jellege is.

Badacsony 2015. október 28.
Dr. Laposa József
Szerző:
Dr. Laposa József,
Pro- Regio-, Pro-Natura-, Balaton-díjas, tájrendező mérnök,
városépítési- városgazdasági szakmérnök.

Az 1970-es évek második felétől beosztott tervezőként részt vett a VÁTI-ban a Kotsis Lajos vezette balatoni területrendezési tervezési munkákban, majd 2000-ben a törvény kidolgozásakor,
valamint a Balaton törvény 2008. évi módosításakor a tervezési munka vezetőjeként dolgozott,
2008-tól a Tájterv Műhely Kft. ügyvezetője.
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Kulcsszavak: Natúrparkok, Természetvédelem, Vidékfejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés, Turizmus.
Absztrakt:
Az alábbi írás bemutatja a hazai vidék, természet, ember és kultúra, az épített és a szellemi örökség fenntartható védelme, bemutatása és hasznosítása, fejlesztése érdekében létrehozott natúrparkokat. Röviden ismerteti a Natúrparkok történetét, jogi, működési és
elméleti hátterét, majd áttekintést ad a hazai Natúrparkokról.

A jelentős természeti és kulturális örökséggel rendelkező tájak tudatos védelmére és megújítására jöttek
létre Európában a natúrparkok helyi közösségei, hálózatai. Céljuk a vidék, a táj, a természet, az ember és a
kultúra, az épített és a szellemi örökség fenntartható
védelme, bemutatása és hasznosítása, fejlesztése. A
több évtizedes nyugat-európai tapasztalatok szerint a
natúrparkok képesek a táj, az állat- és növényvilág, valamint az ember életfeltételeinek, illetve érdekeinek az
összehangolására.
A „natúrparkok” elnevezései és feladatai Európa-szerte nagyon sokfélék. A natúrpark fogalma gyakran keveredik egyfajta „tájvédelmi körzet” fogalommal,
a parkok méretei, pénzügyi lehetőségei, menedzsment
szervezetei is nagy eltéréseket mutatnak. Eltérőek a
parkok ernyőszervezetei is, hiszen egyes országokban
bizonyos állami szerv(ek), vagy hivatal(ok) áll(nak) a parkok rendszerének hátterében, bár jellemzőbb az, hogy
ezen ernyőszervezetek nem állami fenntartásúak, amellett, hogy esetleg részesülnek állami támogatásban. Az
ernyőszervezetek elsődleges feladata a natúrparkok érdekképviseletének biztosítása, az információ áramlásának megszervezése és a több parkra kiterjedő hálózati
projektek lebonyolítása.
A Magyar Natúrpark Szövetség részvételével működő német, svájci, osztrák, luxemburgi, szlovén natúrpark-együttműködésben megfogalmazott natúrpark
definíció kimondja, hogy „a natúrpark egy helyi kezdeményezésű, a helyi fejlesztési döntésekben részt vevő,
védelemmel és használattal egyaránt foglalkozó, turisztikai és vidékfejlesztési célkitűzéseket is követő kezdeményezés, amelyek a – későbbiekben ismertetésre kerülő ‒
négypilléres natúrpark-modell célrendszerét követik.”
Kijelenthető, hogy a hazai Natúrparkok, korlátozott
lehetőségeik ellenére is képesek fejlődni. Perspektívaként érdemes egy pillantást vetni a környező nyugat-európai országokra, hiszen míg Magyarországon 2015-ben
kilenc Natúrpark-szerveződés működött, ezzel szemben
Ausztriában 48 és Németországban 104, míg az utóbbi
évek legfigyelemreméltóbb natúrpark-hálózat fejlődése
után Svájcban is 16 elismert natúrpark van.

Előzmény – a hazai natúrparkok létrejötte
A natúrpark mozgalom hazai fejlődése az 1990-es
évek közepén indult el, részletes szabályozás nélkül. A
natúrparkokra vonatkozó első hazai szabályozás 2004-
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ben született. A természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (Tvt.) 2004. évi módosítása előtt a natúrpark
fogalma hazánkban hivatalosan nem volt meghatározva egyetlen jogszabályban sem és csak e törvény 2004.
évi módosításakor került be a jogszabály szövegébe a
natúrpark fogalma és a létesítésére vonatkozó szabályozás. Mindezek mellett az is meghatározásra került, hogy
a natúrpark elnevezés használatához a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.
A natúrparkokra vonatkozóan jelenleg is kizárólag a
Tvt. tartalmaz előírásokat, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
 „4. § q) natúrpark: az ország jellegzetes természeti,
tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés,
gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá
a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását
szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e
jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre.”
 „29/A. § Természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen területek meghatározott része
tekintetében a miniszter – ha annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és elfogadott feltételei
fennállnak – a natúrpark elnevezés használatához
hozzájárulhat.”

A natúrpark fogalma, céljai, jellemzői
2013-2014 során a Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának (VM NPTF)
irányításával a Magyar Natúrpark Szövetség (MNSZ), a
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) együttműködésével készült el „A
Magyarországi Natúrparkok Szakmai Koncepciója.
Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása” című dokumentum, melyet Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter 2014. január 30-án hagyott
jóvá.
Ezen dokumentum meghatározása szerint „a natúrpark a helyi közösségek által létrehozott együttműködés, melynek célja a természeti és kulturális
örökség megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása.” A natúrpark a természeti és kulturális örökséget középpontba helyező, a helyi
közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek,
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gazdálkodó szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő tájszintű terület- és vidékfejlesztési együttműködés. A natúrparkok a helyi tudás, kultúra és gazdaság, kiemelt helyen az ökoturizmus,
illetve a helyi közösségek fejlesztésével hozzájárulnak:
 az érintett terület természeti és kulturális örökségének, nevezetességeinek, természeti értékeinek,
kultúrájának megőrzéséhez és fejlesztéséhez;
a
 környezeti szemlélet formálásához;
 a táji identitás és a táj iránti fogékonyság erősítéséhez;
 a foglalkoztatás bővítéséhez;
a
 lakosság életminőségének javításához;
 a tudatos, összehangolt térségi vidékfejlesztéshez.”
Az Európai Natúrparkok Nyilatkozatában foglaltakból és a fenti fogalom-meghatározásokból eredeztethetőek a natúrparkok főbb tevékenységi területei:
1. pillér – A természeti és kulturális örökség megőrzése: a táj gondozása, ápolása, a táj megőrzésre érdemes karakterelemeinek és a tájértékeknek a védelme,
az élőhelyek, fajok fennmaradása és a hozzájuk fűződő
tudás és ismeret alkalmazása.
2. pillér – Környezeti nevelés, szemléletformálás:
az érintett lakosság és a natúrpark területére érkező látogatók környezeti szemléletének formálása a helyi természeti örökség és a megőrzésükre tett erőfeszítések, a
helyi környezettudatos életmód bemutatásán keresztül.
3. pillér – Vidékfejlesztés: a helyi természeti és kulturális örökségi elemeken, valamint táji adottságokon
alapuló, a táji értékeket megőrző, gyarapító helyi társadalmi-gazdasági fejlesztések támogatása a helyi közösségek bevonásával (pl. helyi termékek, helyi piacok,
megőrzést, bemutatást támogató infrastruktúra fejlesztése, gazdasági együttműködések).
4. pillér – Turizmus és rekreáció: az érintett táj
szépségére, harmóniájára, természeti és kulturális
adottságaira, sajátos értékeire, egyediségére építő és
azt fenntartó turisztikai és rekreációs kínálat megfogalmazása, a gyógyulást és pihenést elősegítő termékfejlesztés, desztináció- és brand-építés, turisztikai piacra
vitel, együttműködés, közös értékesítés, stb.
Mindezek alapján a natúrparkok legfontosabb
jellemzői a következők:
 jellemzően összetartozó táji egységet alkotnak,
tájképi szempontból harmonikusak, vonzók;
 gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkeznek, melyek egy része országos és/vagy helyi
szintű természetvédelmi oltalom alatt áll;
 a natúrpark területét érintő tevékenységek – kiemelten a fejlesztések tervezése és megvalósítása
– során a fenntarthatóságot tartják szem előtt, a
gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok
közötti összhangra törekedve úgy, hogy a natúrparkok területén élő lakosság boldogulása biztosít-

ható legyen, illetve a táj élővilágának életfeltételei
javuljanak, fennmaradjanak;
 alkalmasak a táji, természeti és kulturális örökségen
alapuló, azokat bemutató és a fenntartásukhoz
hozzájáruló turizmusra, rekreációra, s ehhez rendelkeznek a szükséges turisztikai infrastruktúrával,
illetve törekszenek annak kialakítására;
 létük és tevékenységük a települési önkormányzatok és egyéb helyi, térségi szereplők közötti valós együttműködésen alapul, amit létrehozásuk
során hivatalos formában is kinyilvánítanak; operatív feladataik végrehajtását közösen kialakított
és elfogadott együttműködési célok és stratégiák
mentén végzik, tevékenységüket, eredményeiket
rendszeresen értékelik;
 a natúrpark képviseletére és az operatív feladatok
koordinálására, végrehajtására jogi személyiséggel
rendelkező szervezetet, munkaszervezetet hoznak
létre.

A natúrpark névhasználati cím adományozásának
és visszavonásának folyamata
A natúrpark név használatához a természetvédelemért felelős miniszter kérelem alapján, a szükséges
szakmai és szervezeti-működési feltételek együttes
megléte esetén járul hozzá. A natúrparkok területi kiterjedésével és lehatárolásával kapcsolatban – a mindenkori aktuális helyzetet is figyelembe véve – számos
teljesítendő szakmai feltétel került meghatározásra (pl.:
minimum három települési önkormányzat összefogása
szükséges egy natúrpark létrehozásához; a natúrpark
minimális területmérete 10.000 hektár). A folyamat során figyelembe veszik a natúrpark és esetleg a területén
található védett területek viszonyát, a tervezett szervezeti- és működési feltételeket. Fontos, hogy a natúrpark
kezdeményezésben részt vevő szervezetek határozott,
világos fejlesztési célokat fogalmazzanak meg, amelyek
összhangban vannak a nemzeti szintű vidékfejlesztési és
természetvédelmi prioritásokkal.
A natúrpark névhasználati cím adományozásának folyamata két szakaszból, az egyeztetetési és a felterjesztési szakaszból áll. Az egyeztetési szakaszban elkészül
a natúrpark széles körben egyeztetett (pl. érintett szakmai szervezetekkel, megyei kormányhivatalok erdészeti
igazgatóságaival) megalapozó szakmai háttértanulmánya. A tanulmányt a szakminisztérium véleményezi és
elfogadja. A felterjesztési szakaszban a natúrpark munkaszervezete kérvényben fordul a természetvédelemért
felelős miniszter felé, amelyben hivatalosan is kezdeményezi a natúrpark névhasználati cím adományozását. A
natúrpark névhasználati címet kizárólag azok a térségi
együttműködéseket képviselő szervezetek használhatják, amelyek rendelkeznek a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával, illetve kizárólag a kérelemben nevesített területekre.
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Natúrparkok Magyarországon
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A hazai Natúrparkok
2015-ben az országban a következő 9, a természetvédelemért felelős miniszter által elismert natúrpark
működött (1. táblázat, 1 ábra.):

szerinti pályázati projektek megvalósítására fókuszáló
natúrparkok túlnyomórészt egyesületi formában működnek.
A változatos szervezeti formák mellett ugyancsak
jellemző a tevékenységek eltérő hangsúlya. A szervezetek többségének működését meghatározza a fenntarthatóságuk szempontjából is meghatározó ‒ tartalmilag
nagyon sokféle ‒ fejlesztési projektek lebonyolítása.
A natúrparkok a közösségfejlesztő projektektől kezdve a

Terület (ha)

Települések száma

Névhasználati cím
megszerzése

Vértesi Natúrpark

35.838

17

2005. október 27.

Írottkő Natúrpark

24.849

16

2006. április 1.

Írottkő Natúrparkért Egyesület

Sokoró-Pannontáj
Natúrpark

62.670

30

2006. április 1.

Pannontáj- Sokoró Közhasznú
Egyesület (korábban: Sokoró
Ökológiai Park Alapítvány)

Cserhát Natúrpark

38.260

22

2009. október 22.

Cserhát Natúrpark Közhasznú
Alapítvány

Szatmár-Beregi
Natúrpark

103.802

67

2010. január 17.

Szabolcs-Szatmár-Beregi
Természetvédelmi Közhasznú
Alapítvány

Hét Patak Gyöngye
Natúrpark

10.177

8

2011. október 28.

Hét Patak Gyöngye Natúrpark
Egyesület

Gerecse Natúrpark

79.611

29

2013. február 1.

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási
és Fejlesztési Szövetség

Koppányvölgye
Natúrpark
(Külső-Somogy)

16.000

10

2014.

Völgy Hangja Egyesület

Körösök Völgye
Natúrpark

207.247

14

2015.

Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület

Összesen:

578.454

212*

Natúrpark

Natúrparkot képviselő
szervezet
Pro Vértes Közalapítvány

(* Tatabánya a Vértesi Natúrparkhoz és a Gerecse Natúrparkhoz is csatlakozott, ezért a natúrparki települések száma
országosan összesen nem 213, hanem 212.)
1. táblázat: Natúrparkok Magyarországon, 2015.

A natúrparkok működése
A magyarországi natúrparkok keletkezését, működését és fenntarthatóságát is alapvetően meghatározta
és meghatározza a szabályozó és támogató környezet,
a kiszámítható fejlődési irányok hiánya. A natúrparkok
létrejöttét az alapítási körülményeknek megfelelően változatos, de alapvetően természetvédelmi, illetve természetközeli gazdálkodási, turisztikai, környezeti nevelési,
illetve vidékfejlesztési célú, többnyire pályázatokból finanszírozott tevékenységekre alapozták. Ennek megfelelően a ma működő natúrparkokat a helyi adottságok
és az esetenként eltérő fenntarthatósági stratégiák által
meghatározott sokszínűség jellemzi. A tevékenységük
középpontjába a természetvédelmi szolgáltató tevékenységet és/vagy természetközeli gazdálkodást helyező natúrparkok jellemzően alapítványi, közalapítványi,
míg a turisztikai hálózatépítésre, önkormányzati igények
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turisztikai és foglalkoztatási projekteken keresztül a környezeti-szemléletformálásig a legkülönbözőbb tárgyú
és finanszírozású projektek megvalósításában vesznek
részt. A natúrparkok működésében a natúrparki működés négy pilléréhez köthető tevékenységek a mindenkori projektek tartalmi hangsúlyainak megfelelően eltérő, és időben változó súllyal vannak jelen.
Annak ellenére, hogy a natúrparkok a közösség
szempontjából nyilvánvalóan hasznos tevékenységet
folytatnak, ritka kivételnek számít, hogy a natúrpark területén aktív önkormányzatok pénzügyileg (pl. tagdíj)
támogassák a natúrparkokat. Állami pénzügyi támogatásban a natúrparkok gyakorlatilag nem részesülnek.
A működéssel kapcsolatos stratégiák és jó gyakorlatok megosztásának, az érdekegyeztetésnek fontos színtere a 2005-ben alakult Magyar Natúrpark Szövetség,
mely a natúrparkok nemzetközi hálózatépítésében is
aktívan részt vesz.
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1. ábra: Natúrparkok Magyarországon, 20151

Röviden az egyes Natúrparkokról
Vértesi Natúrpark
A kihirdetés éve:
2005. Lakossága meghaladja a 130 ezer főt,
területe 35.838 hektár,
összesen 17 településen
(pl.: Csákvár, Csókakő,
Mór, Oroszlány, Tatabánya, Várgesztes, Vértesboglár). Képviselője és
működtetője a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. A Vértesi Natúrpark a Dunántúli-középhegységben található, magában foglalja szinte az egész Vértes
hegységet és a Zámolyi-medence nagy részét. Területének 69%-a valamilyen természetvédelmi védettség
alatt áll.
A Pro Vértes Közalapítvány és a két megyét érintő Vértesi Natúrpark 17 önkormányzata mellett a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Vértesi Erdő
1.

Zrt. is nagy szerepet vállalt a természeti, kultúrtörténeti, történelmi adottságokra, értékekre alapozott
térségfejlesztésben. Ennek eredményeként a csákvári
Geszner-házban 2000-ben megnyílt a Vértes élővilágát
bemutató kiállítás, 2005-ben pedig a Vértesi Natúrpark
Látogatóközpontja is, mely a térség egyik legismertebb turisztikai attrakciójává fejlődött. A közalapítvány
kijelölte a natúrpark területi határvonalait, kihelyezte a
natúrparki információs táblákat, kialakította a 150 km
hosszú lovastúra útvonalat, 2006 óta üzemelteti a Vértesi Natúrpark honlapot, ahol minden natúrparki szolgáltatónak (szálláshely, vendéglátóhely) és programnak
megjelenési lehetőséget biztosít. 2007 óta működteti
a Boglártanya Erdei Iskolát, helyi oktatási szintű rendezvényeket segít, az országos Madarak és Fák Napi
vetélkedősorozatot rendezi. Működteti a helyi védett
területeket, természetgazdálkodási, kutatási és monitoring tevékenységet végez, valamint a natúrparki településekkel összefogva számos rendezvényt szervez és
bonyolít le, figyelve a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítására is.

A SIKER TITKA

A névhasználathoz való hozzájárulás meghatározott
időre, 5 évre szól, amely kérelemre lefolytatott felülvizsgálati eljárás alapján 5 évre meghosszabbítható.

Készítette: Chmelik Tamás, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály. Forrás: saját szerkesztés
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Sokoró-Pannontáj
Natúrpark
A kihirdetés éve: 2006.
Területe: 29 településen
62.670 hektár. Képviselője és működtetője a PannontájSokoró Közhasznú Egyesület (korábban a Sokoró Ökológiai Park Alapítvány).
A terület a sokorói dombvidéket és a Bakonyalja vidéket részben fedi le. A dombvidéken évszázados
szőlőtermesztési hagyományokkal rendelkeznek a községek. A dombvidék északi részén található Győr városa. Az utak a dombok közötti völgyekben haladnak,
keresztirányban nem szelik át utak a dombvidéket. A
térség hátránya, hogy a dombvidék és a Bakonyalja
települései 4 különböző járáshoz tartoznak (Győr, Tét,
Pannonhalma, Pápa).
A Sokoró Alapítvány a térségi önkormányzatokkal
már 1993 táján kifejlesztette azt a fenntartható vidékfejlesztési programot, amely ma is a munka alapját képezi. Az eltelt évek során jó kapcsolat alakult ki a térségi önkormányzatok, vállalkozók, kézműves mesterek
és civil szervezetek között. Közreműködésükkel több,
a térségi gazdákat, vállalkozókat segítő szervezet alakult, mint például a Pannonhalma – Sokoróaljai Borút
Egyesület.
A Pannontáj-Sokoró Natúrpark szervezeti és látogatóközpontját a Sokoró-térség úgynevezett Szemerei-dombvonulata mellett tervezik kialakítani.
A dombvidékből következően a fejlesztési programok
a domboldalak fenntartható használatára fókuszálnak. Olyan tájhasznosítást kell megvalósítani, amely
a talajeróziót csökkenti, hiszen az erózió a legveszélyesebb térségi természeti erőforrást csökkentő folyamat.
A Pannontáj-Sokoró Natúrpark egyik legfontosabb fejlődési területe a térség természeti erőforrásait hasznosító termelés lehet.
Cserhát Natúrpark
A kihirdetés éve:
2009. Lakossága mintegy 15 ezer fő. Területe:
38.260 hektár, összesen
22 településen (Pl.: Hollókő, Nógrádsipek, Rimóc, Szanda és Varsány). Képviselője és működtetője a Cserhát Natúrpark Közhasznú
Alapítvány. A natúrpark területén két Tájvédelmi Körzet
(a Hollókői és a Kelet-cserháti), hat Natura 2000 terület,
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illetve több helyi jelentőségű védett természeti érték található.
A Palócföld ezen részén is jellemző a fogyatkozó lakosság, mely azonban a hagyományaihoz, a szokásaihoz,
a szellemi gyökereihez ma is erősen ragaszkodik. A tájegység természeti és épített örökségének, értékeinek
megóvása, az itt élő emberek megélhetésének segítése
volt az az alapvető motiváció, melynek révén végül 2009.
október 22-én, Hollókőn megalakult a Cserhát Natúrpark, élén a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvánnyal.
A térség rendkívül gazdag néprajzi hagyományokkal rendelkezik. Az apró falvak a palóc népi építészet és
egyházi emlékek gyöngyszemeit őrzik, lakóinak hagyományos viselete a legszebb magyar népviseletek közé
tartozik. Jellegzetes a vidék tájkonyhája, a tárgyalkotó
népművészet forma- és színvilága.
A Natúrpark által elért sikerek közé tartozik, hogy a
Natúrparkot átszelő Zöldút-hálózat kiépítése befejeződött, elkészült az „Élő Cserhát” Integrált Tájrehabilitációs
és Vidékfejlesztési stratégia. Befejeződött a hagyományos gyümölcstermesztés értékeinek feltárása. A program folytatásaként képzések zajlottak elsősorban a régi
gazdálkodási módok és a népi gasztronómia területén.
A natúrpark falvairól több mint ezerperces mozgóképes
faludokumentáció készült, emellett filmek készültek a
tradíciókra épülő gazdálkodásról is.
A Cserhát Natúrpark létrehozásának és működésének fő céljai a Palócföld épített és természeti környezetének védelme, rehabilitációja, a palóc nép hagyományainak, kultúrájának megőrzése, életminőségének
javítása köré csoportosulnak.
Szatmár-Beregi
Natúrpark
A kihirdetés éve:
2010. Területe 67 településen 103.802 hektár,
lakossága meghaladja a
40 ezer főt. Képviselője
és működtetője a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány. A
Szatmár-Beregi Natúrpark hazánk legkeletibb csücskében, az Észak-Alföld északi részén jött létre. A tájat alapvetően a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr alakította
ki. Itt található a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, valamint számos Natura 2000-es terület, melyek a natúrpark
több mint felét teszik ki.
Kilenc település és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány összefogásának eredményeként 2012-13-ban Kisarban elkészült a Szatmár-Beregi
Natúrpark Látogatóközpont, mely a térség legnagyobb
turisztikai attrakciójává vált. Elkészült még a Tisza értékeit bemutató kiállítás, egy Ökoház és 7 természetismereti tanösvény is. 2013-14-ben egy, a Szatmár-Beregi
Natúrpark madarait bemutató 3 kötetes kiadvány készült el, mely eljutott minden Szatmár-beregi iskoláshoz.

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

A natúrparknak, mint területfejlesztési egységnek
célja a fenntartható fejlődés elvére épülő komplex területfejlesztés megvalósítása. Hosszú távon elő kell segítenie a népesség megtartását, a természeti és a művi
környezet magas színvonalú összehangolását, működését, bemutatását, melyhez az együttműködési keretet a
natúrparki közösség tudja biztosítani.
Hét Patak Gyöngye
Natúrpark
A kihirdetés éve:
2011. Területe 8 településen 177 hektár, lakossága 2800 fő. Képviselője és működtetője a Hét
Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. A Natúrpark települései a Dunántúli-dombság területén, főként a Tolnai-dombsághoz tartozó Völgységben és az
Észak-Zselicben találhatók.
A Hét Patak Gyöngye Natúrpark eredményei közé
tartozik, hogy elkészült a Hét Patak Gyöngye Natúrpark
turizmusfejlesztési terve, továbbá a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével kialakult a nyolc települést
összekötő tematikus út, az „Energia ösvény” koncepciója, mely a megújuló energiák hasznosítását mutatja
be. Felmérésre kerültek a 8 település környezeti, épített
és kulturális adottságai, társadalmi környezete, turisztikai jellemzői. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben
elnyert támogatásával megjelent a Hét Patak Gyöngye
Natúrpark ökoturisztikai kincseit és szolgáltatásait bemutató kiadvány.
A Hét Patak Gyöngye Natúrpark céljai közé tartozik a természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági
és társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, melybe
beletartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a
turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása,
fejlesztése, falumegújítás és területi tervezés, nevelés,
képzés, információ-átadás és kísérleti projektek megvalósítása.
Gerecse Natúrpark
A kihirdetés éve:
2013. Területe: 29 településen 79.611 hektár,
lakossága mintegy 162
ezer fő. Képviselője és
működtetője az Által-ér
Szövetség. A Gerecse csaknem valamennyi települése,
továbbá 18 gazdasági és civil szervezet is csatlakozott a
Gerecse Natúrparkhoz.
A hegység középső és nyugati fele 1977 óta a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képezi, emellett az Európai Unió ökológiai hálózatába, a Natura 2000 Madárvédelmi, illetve Természetmegőrzési Területek sorába

csaknem a teljes hegység és peremvidéke beletartozik.
A Gerecse Natúrparkot nyugatról és északról csaknem
egymásba épülő települések szegélyezik, itt helyezkednek el a natúrpark városai: a közel 70 ezres Tatabánya, a
majd 25 ezres Tata, majd a Duna mentén Lábatlan, Nyergesújfalu és Tát. Köztük, de főleg a Gerecse völgyeiben
és magaslatain kisebb-nagyobb falvak találhatók, melyekben váltakozva a hagyományaik megőrzősére nagy
figyelmet fordító magyar-német-szlovák ajkú közösségek élnek.
A Gerecse Natúrpark eredményei közé tartozik, hogy
több tanösvény tervei elkészültek (Tata, Naszály, Tardos,
Héreg, Lábatlan határában) és megkezdődött néhány
újnak az építése is, továbbá Tatán pár éve megnyílt az
Öreg-tó parti ökoturisztikai központ. A natúrpark értékeit bemutató táblák kihelyezése folyamatos.
Koppányvölgy
Natúrpark
A kihirdetés éve:
2015. A természeti és
kulturális
értékeket
védő, egyúttal az ökoturizmust és a vidékfejlesztést szolgáló, több mint 16.000 hektáros terület a
Koppány-patak völgyében fekvő tíz település összefogásának eredményeként jött létre. A Balaton déli partjától mindössze 30 kilométerre fekvő Koppányvölgy
Natúrpark Külső-Somogy legelmaradottabb aprófalvait fogja össze, ahol, éppen az elmaradottságnak köszönhetően, gazdag helyi örökség maradhatott fenn.
A kőkortól kezdve folyamatosan lakott, a római korban számos majorságnak helyet adó völgy különösen
természeti, táji értékekben bővelkedik. Natura 2000
védettségű erdői, a natúrpark aprófalvait felfűző Koppány-patak, a patak mentén található mocsaras rétek
számos ritka állat- és növényfajnak adnak otthont, így
például a parkot szimbolizáló folyami ráknak, a fekete
gólyának, illetve kosborféléknek. A natúrparkot létrehozó és működtető Völgy Hangja Egyesület eddigi
munkája nyomán a sváb paraszti kultúra tárgyi értékei
helytörténeti gyűjteményekbe kerültek, az általános
iskolai testnevelési órákba illesztették a „paprikázás”
nevű hagyományos, helyi, népi játékot, és elindult az
egykori gyümölcs-tájfajták és egy őshonos baromfifajta génmegőrzési programja is.
A természeti értékeken túl főként a helyi épített
örökség kiemelkedő: a völgyek elszegényedett, fogyó
népességű aprófalvainak régi parasztházai, faluképe viszonylagos épségben maradtak fenn.
A látnivalókat kijelölt, pihenőkkel és kilátókkal ellátott, közel 100 kilométer hosszúságú túraútvonal-rendszer (Koppányvölgyi túraút) köti össze, amely gyalogosan, kerékpárral és lóval is bejárható. Szolgáltatásai még
szűkösek, de folyamatosan jönnek létre falusi szálláshelyek, továbbá több helyen lovaglási, kerékpárbérlési és
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A Vértesi Natúrpark számos turisztikai információs
anyaggal rendelkezik, melyek bemutatják a térség természeti és kulturális értékeit, természetismereti tanösvényeit, állat-és növényvilágát, programjait. A Natúrpark
tervei között szerepel egy egységes natúrparki iskolahálózat létrehozása, a települési és natúrparki monográfiák megjelentetése és végül egy natúrparki védjegy kialakítása.
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A tervek között szerepel szabad strandok kiépítése,
meglévő ifjúsági táborok fejlesztése, egy kemping és
egy újabb tábor létrehozása, turisztikai hasznosítás céljából épületek felújítása.

Körösök Völgye
Natúrpark
A kihirdetés éve:
2015. Területe 207.247
hektár, összesen 14 településen (például Békéscsaba, Békés és Gyula).
Képviselője és működtetője a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. A Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület munkaszervezete a Körösök
Völgye Látogatóközpontban működik, mely a békéscsabai Széchenyi liget közepén található.
A Körösök völgye összefüggő, sérülékeny ökoszisztéma. Ennek megőrzése, a lakosság, a környezet és a
gazdaság egészséges rendszerbe foglalása a Natúrpark
célja. A Körösök Romániából érkeznek Magyarország
területére, így a natúrpark is átnyúlik az országhatáron.
Működési területébe tartozik Románia területén a Béli-hegység, a Bihar-hegység és a Király-erdő is.
Kiemelt feladatai közé tartozik kerékpárutak kiépítése és működtetése, pihenőhelyek kialakítása, túra-vezetők képzése, tanösvények felmérése, kialakítása, és
kerékpárkölcsönzés.

Írottkő Natúrpark
Alapításának
éve:
1997, Magyarország első
natúrparkja,
melynek
képviselője és működtetője az Írottkő Natúrparkért Egyesület.
Az Írottkő Natúrpark Nyugat-Dunántúlon, Vas megye északnyugati részén fekszik, közepén a névadó
hegycsúccsal, a 882 méter magas Írottkővel. A natúrpark területének 50 %-a természetvédelmi terület, 25
%-a Natura 2000 terület.
A natúrpark feladata a természeti és kulturális örökség védelme, a helyi-egyedi értékek felkutatása, megőrzése, bemutatása, kiállítóhelyek létrehozása, a fejlesztések összehangolása. Az Egyesület együttműködik a
Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel, az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósággal, a települési önkormányzatokkal és a
helyi civil szervezetekkel.
Az Írottkő Natúrpark látnivalóiról, a működtető szervezetről, az elért sikerekről, a tervekről további részleteket a következő cikkben olvashat.

Felhasznált irodalom:
A Magyar Natúrpark Szövetség weboldala,
a www.naturparkok.hu anyagai;
A Magyarországi Natúrparkok Szakmai Koncepciója;
A Natúrparkok weboldalai.

Összeállította:
Tafferner Bálint
Nemzetgazdasági Minisztérium
‒ Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Összefoglaló az Írottkő Natúrparkról
Az Írottkő Natúrpark megalakítása, célja és eddigi
eredményei
Miniszteri elismerés éve: 2007.
Területe
24.849 hektár (248.49 km²)
Lakosainak száma:
21.260 fő (2014)
Települései: 	Bozsok,
Cák,
Csepreg,
Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszeg,
Kőszegdoroszló, Kőszegpaty,
Kőszegszerdahely,
Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó,
Velem.
Képviseli:
Írottkő Natúrparkért Egyesület
Címe:
9730 Kőszeg, Fő tér 2.
Tel/fax:
94/563-120, 563-121;
e-mail:
ine@t-online.hu
Web:		
www.naturpark.hu
Jelmondata: „Határtalan természet, ezeréves kultúra”

Alakulása:
Magyarország nyugati határszélén a natúrpark létrehozásának ötlete már az 1980-as években megfogalmazódott, az előkészületeket pedig a Fertő-Hanság Nemzeti Park megalakulása segítette. Egy magyar-osztrák
vegyes bizottság megalakulását követően az Európai
Unió Phare-programja duális megoldást hozott. 1996ban az osztrák oldalon a Naturpark Geschriebenstein,
majd 1997-ben a magyar oldalon az Írottkő Natúrpark
és az azt működtető Írottkő Natúrparkért Egyesület jött
lére. Célként a települések gazdaságának, idegenforgalmának, illetve természeti és épített környezetének
összehangolt fejlesztése, a környezettudatos és természetvédelmi nevelés és oktatás elősegítése lett meghatározva.

Ezzel hozzájárul:
a
 z érintett terület természeti és kulturális örökségének, nevezetességeinek, természeti értékeinek,
kultúrájának megőrzéséhez és fejlesztéséhez;
 a környezeti szemlélet formálásához;
 a táji identitás és a táj iránti fogékonyság erősítéséhez;
 a foglalkoztatás bővítéséhez;
 a lakosság életminőségének javításához;
 a tudatos, összehangolt térségi vidékfejlesztéshez.
Cél továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés keretei között az ausztriai Geschriebenstein Natúrparkkal való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a
fejlesztés és működtetés összehangolása.
Közhasznú célok:
 A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
(1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. §. (1)
bekezdés);
 A kulturális örökség védelme. (2001. évi LXIV. tv. a
kulturális örökség védelméről 5. § (1) bekezdés);
 A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. (2001. évi LXIV. tv a kulturális örökség
védelméről 61/B. §. (3) bekezdés);
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horgászati lehetőség is elérhető. A natúrpark előkészítésének szakmai munkájában jelentős szerepet játszott a
működési területével érintett Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság is.

Az Írottkő Natúrpark jelene és eredményei
A Natúrpark Egyesület célja, az Írottkő Natúrparkért Egyesület Alapszabálya szerint Kőszeg-hegyalja és
térsége természeti és kulturális örökségének, épített környezetének bemutatása, idegenforgalmának, gazdaságának összehangolt fejlesztése, a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi és gazdálkodó szervezetek és
az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő tájszintű terület- és vidékfejlesztés összehangolása.

1.
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1. kép: Írottkő kilátó1

A képek forrása: Írottkő Natúrpark Egyesület
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Az együttműködés formái: A természeti és kulturális örökség védelme, a helyi-egyedi értékek felkutatása, megőrzése, bemutatása, kiállítóhelyek létrehozása, a vidékfejlesztési tervek összehangolása terén
szorosan együttműködik az egyesület a Szombathelyi
Erdészeti Zrt, valamint az Őrségi Nemzeti Park munkatársaival. A kulturális örökség terén a települési önkormányzatok és a helyi civil szervezetek partnerei e
munkának. Az egyesület feladata a forrásteremtés,
szervezés, az intézményekkel, a lakossággal és a sajtóval való kapcsolattartás. Az együttműködés formái a
közgyűlés, az elnökségi ülések és a Natúrpark Tanács
rendszeres konzultációi. Fontos feladata a natúrparki
települések és intézmények hálózatának létrehozása, a
civil jelenlét erősítése.
Az egyesület működteti a Tourinform irodát, melyet
nagyobb mértékben Kőszeg Város Önkormányzata, e
mellett tagdíjak formájában a települések is támogatnak. A fejlesztések megvalósítása pályázati források
bevonásával történik. Az egyesület tevékenységét kiemelten támogatták a Phare CBC programok, a Turisztikai Célelőirányzatok, a Környezetvédelmi, Vízügyi,
Vidékfejlesztési, majd Földművelésügyi Minisztérium,
és az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Európai
Területi Együttműködési Programok. Az egyesület napi
munkakapcsolatot tart fenn a város és a térség intézményeivel, LEADER és civil szervezeteivel.
Eddig elért eredmények
Ökoturizmus
 16 km hosszú kiépített és kitáblázott kerékpárút
létrehozása;
 Tanösvények kiépítése ( jelenleg 15 található a natúrpark területén, ebből hat létesítője és fenntartója
az Írottkő Natúrparkért Egyesület);
 Források folyamatos felújítása, tisztítása, újrafoglalása, pihenőhelyek kialakítása;
 Túraútvonalak kijelölése, karbantartása, információs
táblarendszer kiépítése;
 Új, tematikus túraútvonalak kialakítása (Csúcsrajáratás a Kőszegi-hegységben, Búcsújárás, Vártúra a Kőszegi-hegységben, Vizek nyomában, A
Kőszegi-hegység rejtett(ebb) értékei, Avar kortól
napjainkig);
H
 atárátlépő pontok megnyitása két helyen a gyalogos és kerékpáros turisták részére;
 Fotó- és helytörténeti gyűjtemények kialakítása
(Velem, Kőszegdoroszló, Nemescsó, Gyöngyösfalu).
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Marketingtevékenység
 Image-jellegű és tematikus kiadványok, térképek
megjelentetése a térségről;
 Honlap működtetése (www.naturpark.hu);
 Pályázatfigyelés és -írás, valamint a megvalósítások
koordinálása;
 Részvétel belföldi és külföldi turisztikai vásárokon,
kiállításokon;
 Tanulmányutak szervezése, sajtókapcsolatok kiépítése;
 Együttműködés a Naturpark Geschriebensteinnel.
Információs szolgálat
 Tourinform iroda működtetése, információgyűjtés
és információadás a térségről, térképek, útikönyvek,
szállás- és idegenvezető-közvetítés, információ az
ország egész területéről;
 Információs pontok fenntartása a natúrpark szálláshelyein, 5 telephelyen információs ügyelet;
 Natúrpark-hírlevél szerkesztése;
 Folyamatos adatgyűjtés a térség szolgáltatóiról,
kapcsolattartás, az országos turisztikai informatikai
rendszer helyi adatainak frissítése.
 Környezeti nevelés, társadalmi akciók
 Ökoturisztikai látnivalók, Tanösvények, Környezetbarát kiránduló, Környezetbarát nebuló, Természeti értékek és Természetvédelmi kisokos, Helyi
kézművesek és termékeik, Az Írottkő Natúrpark
jellegzetes állatai és növényei című szemléletformáló kiadványok megjelentetése;
 Erdei iskolai programcsomagok összeállítása, azok
szervezése;
 Zöld Jeles Napok megünneplése, az oktatási intézmények bevonásával;
 Környezettisztasági akciók szervezése (illegális hulladéklerakók felszámolása civil szervezetek, intézmények, tagok részvételével; parlagfű-mentesítés);
 Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények
szervezése, tisztasági akciók, Fogadj Örökbe akció;
 Gyógy- és fűszernövény termesztési tanácsadások.
Helyi termékek
 A natúrpark területén élő kézművesek, őstermelők
támogatása, piacra jutásának elősegítése, termékeik ismertségének és elismertségének növelése;
 Helyi termékekre épülő rendezvények szervezése
(Szőlő Jövésnek Könyve ünnepségsorozat, Natúr-napok különböző településeken, Natúrpark
ízei-gasztronómiai fesztivál, Orsolya napi vásár,
Advent a Natúrparkban, Kőszegi Advent);
 Kőszegi Borút kialakítása (egységes táblarendszer,
kiadvány);
 Natúrbolt kialakítása a natúrpark területén élők
kézműves termékeinek egységes megjelenítésére
és értékesítésére.
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2009-ben az Írottkő Natúrpark elnyerte a „Magyarország
legjobban fejlődő ökoturisztikai térsége” kitüntetést, ennek
alapján jogosult az „European
Destination of ExcelleNce’’ (Kiváló Európai úti cél) cím használatára.
Az Írottkő Natúrpark célja és jövőképe
Az Írottkő Natúrpark célja az Írottkő ‒ Geschriebenstein Natúrpark fejlesztésére vonatkozó elképzelések kidolgozása, egyeztetése. Jövőképe a természetvédelem,
a vidékfejlesztési kooperáció ‒ az érintett települések
természeti és épített környezetének, gazdaságának
összehangolt fejlesztése, környezeti nevelés/szemléletformálás, valamint a turizmus/ökoturizmus folyamatos
fejlesztése mentén fogalmazódik meg. Célja a tájegység kultúrtájként történő komplex kezelése, a térségben a meglévő eredmények szinten tartása, az eddig
végzett munka folytatása, a különböző szervezetek
összefogásának elősegítése, több szervezet, vállalkozás
bevonása, a helyi terméket előállítók piacra jutásának
elősegítése, térségi ökoturizmus fejlesztésével mun-

kahelyteremtés, a közös vállalkozások, helyi szereplők
aktív bevonása, a gazdasági növekedés, ezáltal a térségben egészséges és fenntartható fejlődés biztosítása.
A natúrpark munkájában széles társadalmi réteget fog
össze. Az oktatás és megismertetés ‒ mint funkció ‒
számos formában jelenik meg. A Natúrpark területén
erdei iskola, több kiállítóhely (arborétum, látogatóközpont, stb.) működik, számos múzeumot, kiállítást (patikamúzeum, vízimalom stb.) üzemeltetnek, tartanak
fenn. Az egyesület a helyi oktatási intézmények bevonásával rendezi meg a Zöld Jeles Napok programokat,
évente társadalmi akciók keretében környezettisztasági
akciókat szervez. A környezeti neveléssel kapcsolatos
kiadványok a diákok, helyi lakosság, a kirándulók/turisták számára hasznos tanácsokat és etikai kódexet tartalmaznak. Az elmúlt években új tanösvények kerültek
kialakításra, amelyek a természet különböző dimenzióit
mutatják be (madártani ösvény, növényvilág, kőzetek,
források, települések, stb.). A Gyógy- és fűszernövénykert a hasznos növények bemutatásának, a Natúrbolt
pedig a Natúrpark kézműves termékeinek bemutató
tere. Az Írottkő Natúrpark programjai, rendezvényei a
természet, az ökoturizmus, a borászati és gasztronómiai értékek, hagyományok, a kulturális sokszínűség és
örökség bemutatására szolgálnak.

A SIKER TITKA

 Az épített környezet alakítása és védelme. (1997.
évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és
védelméről 57/A §.(2) bekezdés).

2. kép: Kőszeg belvárosa, Jézus Szíve Templom
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Természetföldrajzi, természeti és táji jellemzők:
Az Írottkő Natúrpark a Nyugat-dunántúli régióban,
Vas megye északnyugati részén helyezkedik el. Nevét
a Dunántúl legmagasabb pontjáról, a magyar-osztrák
határon található 882 méter magas Írottkőről kapta. A
Kőszegi-hegység előterében 280-300 m magas dombok szegélyezik a területet, melynek vízgyűjtője a Gyöngyös-patak. A Keleti Alpok tömbjéhez tartozó hegység
5-800 m közötti főgerincéről meredek falú völgyek futnak le a Gyöngyös 220-260 m magasságú síkjára. Jelentősebb patakjai a Hármaspatak, a Szerdahelyi-patak és
az Aranypatak. A natúrpark területének 50 %-a védett
természeti terület, 25 %-a pedig Natura 2000 terület
(4.945,73 hektár), amely 90%-os területi átfedést mutat védett természeti területekkel. A Kőszegi Tájvédelmi Körzet 4303 ha-s területe csaknem teljesen felöleli a
natúrpark területét. Különleges szépségű geológiai képződmény a Széleskő, az Asztalkő és a Kalaposkő, melyek
korábbi térszínek emlékét őrizve magányosan állnak az
erdő borította gerinceken. Természetes állóvíz nincs a
területen, de a natúrpark területe vizekben gazdag.
A hegység kőzetei rossz vízvisszatartó-képességűek,
ennek köszönhetően közel 40 forrás fakad, ebből kb. 16

foglalt forrás. A jelenleg fellelhető erdőtársulások közül
az egyik legnagyobb területtel rendelkezik a 300-600 m
magasságban előforduló nyugat-dunántúli (gesztenyés)
gyertyános-tölgyes, lombkorona-szintjének uralkodó
fafaja a kocsánytalan tölgy. Több országos és helyi jelentőségű védett természeti terület található a natúrpark
területén.
Az Írottkő Natúrpark szemet gyönyörködtető tájképének meghatározó elemei a Kőszegi-hegység, a lankákon található szőlős- és gyümölcsöskertek, magaslatok,
kilátók, kápolnák, a tiszta vizű források, a hegység folytatásaként a Gyöngyös-völgye és a Répcesík Csepreget
érintő szőlősei, gyümölcsösei. A Kálvária, az Óház-kilátó, az Írottő-kilátó, a Szent Vid kápolna, a Cáki pincesor, a Velemi Vízimalom, a Velemi Alkotóház, a bozsoki
Sibrik-kastély, a peresznyei kastélypark, a csepregi Bene-hegy, a horvátzsidányi Péruska Kápolna mind-mind
kiemelt látnivalója és közkedvelt kirándulóhelye a natúrparknak.
A natúrpark központja Kőszeg, a kivételes hangulatos kisváros. Történelmi belvárosa, régi épületei,
hangulatos kis utcái, felújított terei rengeteg látnivalót
és érdekességet kínálnak az ide látogató turistáknak.
Gazdag történelméből kiemelkedik az 1532-es török
ostrom, amikor maréknyi várvédő a horvát származású
Jurisics Miklós vezetésével visszaverte a százezres török
hadsereg támadását. Ennek emlékére itt a mai napig

‒ Magyarországon egyedülálló módon ‒ 11 órakor is
harangoznak. A történelmi emlékek mellett kuriózum a
becsületkassza több száz éves hagyománya, és az 1740
óta vezetett Szőlő Jövésnek Könyve, mely 2013 óta Magyarország Szellemi Kulturális Örökségének része.
A natúrpark vonzereje
Turisztikai szempontból a kőszegi járás vonzerői
alkalmasak egyedi turisztikai termék/brand kialakítására, ezáltal a térség versenyképességének fokozására.
A tervezett fejlesztések során a fenntarthatóságot a
turizmus valamennyi területén alapkövetelménynek tekintik, de ezen belül olyan komplex turisztikai termékek
kialakítására törekednek, amelyek nemzetközileg is versenyképes vonzerőkön alapulnak. A térség ilyen egyedi, átfogó turisztikai terméke a natúrpark. A natúrpark
alapja a fenntartható, ökológiai szemléletű turizmus, a
természeti környezet értékeinek megőrzése, együttélés
ezekkel a jelenben, megőrizve a jövő számára is. Cél,
hogy az Írottkő Natúrpark Magyarországon és külföldön
is márka legyen, ökológiai szemléletű turizmust jelentsen, ahol a vendég szép, tiszta természeti környezetben
ismerheti meg a tájegység értékeit, ahol odafigyelnek
a vendég igényeire, de a vendég számára is fontos legyen a környezet védelme. A natúrpark termékei jó
alapot biztosítanak a turisztikai termékfejlesztéseknek;
a hangsúly a termékek minőségi fejlesztésén, a kínálati
elemek újjáalakításán, kibővítésén, egyedi, új termékek
megjelenésén van. Ilyen kiemelkedő kínálati elem az
„IGEN Natúrpark Turista Kártya”. Az ingyenes, turisták
részére kialakított kártya érvényes az Írottkő Natúrpark
és a Geschriebenstein Naturpark területén igénybevett
szállások esetén (minimum 3 éjszaka), ahol több mint
40 szolgáltató nyújt kedvezményt a vendégek részére.
Helyi termékek
2005-ben a térség helyi termékeinek bemutatóhelyeként jött létre Kőszegen a Natúrbolt. Itt van mód
megtekinteni és megvásárolni a kiváló kőszegi termékeket, főként vörösborokat, hegyalatti akác-, repce-, és
gesztenyemézet, mézeskalácsot, lukácsházi lekvárokat,
szörpöket, kerámiákat, fazekas munkákat, textilkülönlegességeket, szalma-, csuhéfonásokat, terménybábokat, szárazvirág és fűszerdekorációkat, fafaragásokat
és gyöngyfűzéseket, egyedi ruhákat és apró kézműves
ajándékokat.

3. kép: Hétforrás
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Programok
 EDEN-ből EDEN-be (május) – a Kiváló Európai Úti
cél díj megnyerésének emlékére;
H
 étforrás Piknik ( július);
E
 urópai Mobilitási Hét / Autómentes Nap szervezése (szeptember);
 „A Natúrpark ízei” gasztronómiai fesztivál, Orsolya
napi vásár (október);

 Advent a Natúrparkban (november ‒ december);
 Kőszegi Advent (december);
 „Ha hétvége, akkor Natúrpark!” Tematikus, egész
évben, minden hétvégén más-más programot
kínáló rendezvénysorozat (ingyenes gyalogos és
kerékpáros túrák, helytörténeti bemutatók, faluismertetők, hegybejárások, városnézések);
 Éves rendezvénynaptár és heti/havi programajánlók
nyomtatott megjelentetése;
 Kőszeg Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Kőszegi Koronaőrző bunker működtetése márciustól októberig.
Látogatók
A Natúrparkban 2014-ben 74 program került megrendezésre, melynek összes látogatószáma 14.400 fő
volt. A Natúrpark színes programkínálatának egyes jelentősebb eseményein 2015-ben is jelentősnek számító
látogatószámot sikerült elérni a térségben, például:
 a „Ha hétvége, akkor natúrpark!” tematikus programhétvégék éves látogatószáma 3.100 fő volt;
 Madarak és Fák napja környezetnevelési programban Kőszegen 600 fő vett részt;
 Cáki Gesztenyés kalandok rendezvényein 800 fő
volt;
 a Hétforrás pikniken 400 fő jelent meg;
 A Natúrpark ízei ‒ gasztronómiai fesztiválra, és az
Orsolya napi vásár Kőszegen eseményeire 5.000
látogató érkezett!

A Natúrpark működési modellje, a menedzsment
bemutatása, a szerveztet finanszírozása
A natúrparkot működtető Írottkő Natúrparkért Egyesület 1997-ben jött létre. Székhelye 2013 óta Kőszegen, a Fő téren található, ahol az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján ingyenesen áll rendelkezésére iroda. Az egyesület tagságát 16 település, 11
szervezet, 50 turisztikai szolgáltató (13 cég, 37 magánvállalkozás), 25 kézműves, és 28 magánszemély
alkotja. Az egyesületnek három főállású alkalmazottja
van; egyesületi titkár ‒ aki egyben a Tourinform irodavezetője is -, valamint két projektmenedzser. Mellettük alkalmazásban van három részmunkaidős munkatárs is. Az egyesület elnöke 1997. óta társadalmi
megbízatásban végzi munkáját. 2013 óta 47 önkéntes
dolgozik önkéntes szerződéssel, akik 2014-ben 1.233
önkéntes munkaórát teljesítettek (túravezetés, helytörténeti séták, vetélkedők anyagainak összeállítása, rendezvényen való segítés, történelmi emlékhely
bemutatása, tisztasági akciókon, forrástakarításokon
való részvétel, stb.).
Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés,
irányító szervezete a hat fős elnökség. Tagjai az elnök,
a titkár és a négy alelnök, akik a natúrparki alappillérek
szerinti ‒ természetvédelem, környezeti tudatosság és
szemléletformálás, turizmus-rekreáció, vidékfejlesztés
‒ képviseletet látják el. Felügyelőbizottság ellenőrzi az
egyesület által végzett munkát, tanácsadó testületként
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A Natúrpark jelentősége a határmenti térségben
(természetvédelmi, turisztikai, helyi gazdaségfejlesztési oldalról), kapcsolat a települési önkormányzatokkal, a gazdasági élet szereplőivel
A 17 éves múltra visszatekintő egyesület létrejötte
fontos kitörési pontnak számított, hiszen mint leendő natúrpark, új pályázati forrásokat tudott a térségbe
hozni. A települési önkormányzatok, csatlakozott turisztikai vállalkozások esélyt láttak a közös megjelenésben és a turizmus fejlődésében, valamint ennek pozitív gazdasági hatásában. A térség turisztikai vonzereje
nem volt új keletű, de az új natúrparki imázs minden
térségi vállalkozásra jó hatással volt. Saját honlapja lett
a szervezetnek, a Geschriebenstein Naturparkkal egységes logó került kialakításra, minden településen és a
Kőszegi-hegységben egységes információs tábla(rendszer) került felállításra. Az Alapszabály szerinti marketing
TDM-szerűen minden tagnak jár, így a szervezet a térségi marketingfeladatok mellett a települések, szervezetek, egyéni tagok marketingjét is biztosítja: ellátja a
natúrpark képviseletét a bel- és külföldi kiállításokon/
vásárokon, 2014 óta az osztrákokkal közös, kétnyelvű
honlapot üzemeltet, és megjelentet tematikus, illetve
imázs kiadványokat.

A Natúrpark együttműködése a térség osztrák
területén működő Geschriebensein Naturparkkal
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megalakulása óta
jó kapcsolatot alakított ki a határ másik oldalán található
Geschriebenstein Naturparkkal. A hosszú távú elképzelés ‒ miszerint az országhatár nem szab határt a közös
natúrparki gondolkodásnak ‒ nem évült el. Bár sok vonatkozásban eltérő a szervezetek irányítása, jogi háttere
és tevékenysége, de alapelve szerint nem különböznek a
célok. A rendszeres közös rendezvények, majd az utóbbi évek határon átnyúló pályázati együttműködései még
szorosabbá fűzték e kapcsolatot.
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Az elmúlt években fontos eleme volt a térség
együttműködésének az alpannonia® osztrák-magyar
határon átnyúló, közel 150 km hosszú túraútvonal kialakítása, mely az alsó-ausztriai Semmeringtől valamint
a stájerországi Fischbach-tól egészen Kőszeg városáig
vezet. E két tájegység nevének összekapcsolásából ered
az alpannonia® elnevezés is. A projekt több partnerrel
jött létre. A vezető partner Südburgenland Tourismusverband mellett a stájerországi Joglland-Waldheimat és
az alsó-ausztriai Wiener Alpen régió működött együtt.
A magyar partnerek az Írottkő Natúrparkért Egyesület
mellett Kőszeg, Velem, Cák és Bozsok települések önkormányzatai, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal voltak. A 2009-ben benyújtott projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult
meg. A több mint kétmillió euró nagyságrendű projekt
célja az alpannonia® túraútvonal turisztikai hasznosításának elősegítése, a meglévő természeti és kulturális
adottságok megújítása, új látnivalók létrehozása, a Kőszegi-hegység vonzerejének növelése, idegenforgalmi
profiljának erősítése. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
információs és pihenőhelyet alakított ki az Írottkő kilátónál, biztosította a projekt magyarországi marketingjét,
workshopokat szervezett, vállalta az útvonal felfestéseket, csomóponti táblák kihelyezését a Kőszegi-hegységben. Az egyesület 2010-2011-ben Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Veszprémben vett részt
Utazás kiállításokon, túrázást népszerűsítő kiadványokat
készített (pl. Túratár, Bakancsot fel!; alpannonia® projekt
összefoglaló kiadvány). Mindezek mellett kialakításra
kerültek az Élő erdő, Források útja és a Kultúrák hegye
tanösvények, alpannonia® bakancsos túratalálkozók
kerültek megszervezésre. A Kőszegi-hegység forrásainak és környezetének rendbetételét, esőbeállók és pihenőhelyek elhelyezését a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
végezte (Hörmann-forrás, Hétforrás, Ciklámen-forrás).
Kőszeg város projektrészében szerepelt a történelmi
helyszínek felújítása (Koronaőrző bunker helyreállítása,
Szulejmán-kilátó építése), továbbá a Királyvölgyi sétaút, Óház-kilátó környezetének rendbetétele, az alpannonia® túra- és szabadidőpark kialakítása, a Kálvárián
rendezvénytér kialakítása, a Királyvölgyi sétaút felújítása, a Szabó-hegyi pihenő és szalonnasütő kialakítása,
a Királyvölgyi Madártani, az Andalgó és a Történelmi
Panorámaút tanösvények kialakítása, valamint túrarendezvények szervezése. Bozsokon rekreációs park jött
létre és információs táblákat állított fel az önkormányzat, Cákon felújították a Hordómosó-forrást, játszóteret
és esőbeállót alakítottak ki, Velemben megépült a híd a
Nuschy-sétányhoz vezető úton, rendbe tették a szökőkút vízellátását, továbbá játszótéri elemeket helyeztek el
a településen. A Vas Megyei Önkormányzat projektrésze
a velemi Régészeti Park kialakítása volt, de ezenkívül a
rendezvények és a tanulmányút szervezésében, valamint újságcikkek megjelentetésében is részt vettek.
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4. kép: Cáki pincesor

IGEN címmel (Írottkő-GEschriebenstein Naturpark)
az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Írottkő Natúrparkért Egyesület, mint vezető partner, az osztrák Naturpark Geschriebenstein és a Bécsi Egyetem Földrajzi
és Régiókutatási Intézete 2011-ben pályázatot nyújtott
be egy sikeresen működő osztrák-magyar határmenti modell natúrpark létrehozására, bemutatására, mely
projekt 2014. március 31-én zárult.
A megvalósult tevékenységek között szerepelt a
kétnyelvű Natúrpark Magazin hat számának kiadása
11300 példányban, ami 16 magyar és 4 osztrák natúrparki településen ingyenesen terjesztésre került. A
magyar és osztrák natúrparkok munkatársai, az egyesületek tagjai szakmai tanulmányúton vettek részt a
stájerországi Südsteirisches Weinland Naturparkban,
illetve a német-cseh határon található Bayerischer Wald
– Sumava Naturparkban. Az egyesületi tagok magyarországi és ausztriai szemléletformáló tréningeken, a
térség turisztikai szolgáltatói pedig a határ két oldalán
található natúrparkokba szervezett tanulmányutakon
vettek részt. A 2014-ben elkészült Natúrpark kézikönyv
alapján Natúrparki képzést szerveztek, továbbá „Natúrparkbarát szolgáltatások” címmel kialakításra került a
turisztikai szolgáltatásokra, vonzerőkre, illetve kézműves és helyi termék előállítókra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer. Natúrparki, iskolai vetélkedőket

szerveztek („15 év 15 település”, majd „16 év 16 település”, végül „Kőről kőre, az Írottkőre” címmel), melyek
fődíja 1 napos kirándulás volt az Írottkő-Geschriebenstein Naturpark területén. A határon átnyúló natúrparki
modellfejlesztés eredményeinek bemutatása céljából
egy roadshow keretében négy magyar határtérségi natúrparkban mutatta be az IGEN projektet és a határon
átnyúló natúrpark értékeit. A marketingjellegű szóróajándékok mellett a helyi termékek bemutatója (mézek,
lekvárok, sajtok, szörpök, helyi ásványvíz) is nagy sikert
aratott az érdeklődők körében. A natúrparki települések lakossága részére az egyesület két alkalommal Natúrpark Sportnapot szervezett Kőszegen és Rohoncon
(Rechnitz, Ausztria). A sajtó részére két napos tanulmányúton kerültek bemutatásra a projekt eredményei
a határ mindkét oldalán. Kiértékelésre került a térség
turisztikai kínálata és elkészült a közös (magyar és német nyelvű) Natúrpark Kézikönyv, mely a térség aktív,
kulturális és ökoturisztikai kínálatát mutatta be, valamit
a praktikus turisztikai információit felölelő határon átnyúló tananyag és információ-gyűjtemény, továbbá kialakításra került egy kétnyelvű natúrpark honlap (www.
naturpark.hu) is. Fotópályázat alapján öröknaptár jelent
meg és elkészült „A natúrpark képekben” elnevezésű
memóriajáték, melynek segítségével megismerhetőek
a térség állat- és növényvilága, valamint a határ két oldalán található látnivalók.
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pedig Natúrparki Tanácsot hoztak létre. Ennek tagjai az
elnökség, a tagönkormányzatok által delegált személyek, és a natúrparki területen területi illetékességgel
szakmai feladatot ellátó szervezetek vezetői. Közhasznú egyesület lévén végzett tevékenysége mindenki felé
nyitott, az egyesület beszámolói a www.naturpark.hu
és az Országos Bírói Hivatal oldalán is fellelhetőek. Az
egyesület működését a 2011. évi CLXXV. törvény alapján Alapszabály határozza meg. Az önálló civil szervezet finanszírozása a Kőszeg által nyújtott működési támogatásból, tagdíjakból és pályázati támogatásokból
tevődik össze. Évről évre az iroda alaptevékenysége
mellett felvállal olyan pályázatokat, működési támogatást célzó tevékenységeket is, melyek kiegészítik költségvetését. Az Írottkő Natúrpark aktív tagja a 2009ben újjászervezett Magyar Natúrpark Szövetségnek,
melynek fontos feladata a magyarországi natúrparkok
érdekképviselete.
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Az egyesület tevékenységei között nagy hangsúlyt
kap a környezeti nevelés és szemléletformálás. A natúrparkban számtalan módja van e tevékenyégnek, például tisztasági jellegű társadalmi akciók, forrástakarítások
szervezése, a nemzetközi EDEN-díj emlékére alapított
ökoturisztikai nyílt nap, a nemzetközi Mobilitási Hét ‒
Autómentes Nap megrendezése, a Fogadj Örökbe akció beindítása, a 4 éve működő natúrparki vetélkedők
megrendezése (szellemi és gyakorlati feladatainak ös�szeállítása), a Zöld Jeles Napok megünneplése. Ezek
közül is kiemelkedik az Őrségi Nemzeti Parkkal immár
8. alkalommal közösen szervezett „Miénk itt a rét” program (a kőszegi Madarak és Fák Napja). A tevékenységek kiegészítéseként meghatározó jelentőségű a térségi marketing, a kulturális, turisztikai, vagy helyi termék
rendezvények szervezése, a lakossági kapcsolattartás –
plakátok, kiadványok, hírlevelek, Natúrpark Magazinok
terjesztésével. Mára elmondható, hogy ezen rendezvények, akciók alapján kialakult egy környezettudatos,
natúrpark-tudatos lakossági réteg. Cél e lakossági réteg
bővítése, a gyermekek natúrpark-tudatos gondolkodásának kialakítása, erősítése.

Jövőbe mutató fejleszétis tervek, elképzelések
Közös jövőkép és fejlesztési stratégia
Az IGEN projekt részét képezte egy közös turisztikai jövőkép és fejlesztési stratégia megalkotása, melyet számos interjú, a szervezeti struktúra tanulmányozása és a megvalósított eredmények kiértékelése előzött
meg. A stratégia ‒ mely 2013 végére készült el magyar
és német nyelven ‒ irányt mutat a jövőbeni közös fejlesztések, együttműködések terén, konkrét projektötleteket is tartalmaz a magyar-osztrák natúrpark megerősödése, a kooperáció elmélyítése érdekében.
A Bécsi Egyetem ‒ mint IGEN projektpartner ‒ feladata volt a meglévő nemzetközi példák, főleg az osztrák

natúrpark-tapasztalatok áttekintése és összefoglalása,
jó gyakorlatok feltárása, sikerkritériumok megfogalmazása. Ugyancsak a Bécsi Egyetem gondozásában elkészült az operatív együttműködést lehetővé tévő szervezeti modell, melynek célja a határon átnyúló térség
egységes turisztikai kínálatának jobb kétoldali bemutatása, illetve a térségi fejlesztések, a mindennapi együttműködés jobb összehangolása volt. A szervezeti modell
a két natúrpark kulcsszereplőinek bevonásával, mélyinterjúk készítésével és kiértékelésével, valamint a közös
műhelymunkák eredményeit összefoglalva készült.
2013 őszén elindult egy közös gondolkodás a Vas
megyei vidékfejlesztési és területfejlesztési szakemberek részvételével, amely a megalakult vidékfejlesztési
fórum formájában realizálódott. A fórumon merült fel
az az igény, hogy a Kőszegen zajló nagyszabású KRAFT
program („Kreatív város – fenntartható vidék” – új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján) előkészítése kapcsán is készüljön egy Kőszeget, Csepreget
és a környező térséget felölelő Írottkő Natúrpark településeinek komplex, hosszú távon irányvonalakat meghatározó fejlesztési program. Az ötletet döntés követte:
a térséget alkotó 16 település hozzájárulásával 2014
júniusában az Írottkő Natúrparkért Egyesület megbízta
a PROMEN Tanácsadó Kft.-t, hogy készítsen a jelenlegi helyzetet felmérő elemzést, dolgozza ki a térség fejlesztési koncepcióját, stratégiai programját, a térséget
előrelendítő kulcsprojekteket, valamint egy szervezetfejlesztési programot a térség összefogásának és menedzselésének érdekében. Az elkészült anyag az Írottkő
Program nevet kapta.
A jövő elképzeléseivel, terveivel egy egyszerűen
megfogalmazható cél került meghatározásra: az Írottkő
Natúrparkban meglévő természeti és kulturális értékek
védelme, a fenntarthatóság és az együttműködés folyamatos biztosítása.

		

Összeállította:
Somogyi Györgyné titkár,
látta Bakos György elnök,
Írottkő Natúrparkért Egyesület

Geschriebenstein Naturpark – Írottkő Natúrpark Ausztriában
Az Írottkő térsége az uralkodócsaládok és vendégeik, illetve magas rangú hivatalnokaik kedvelt tartózkodási helye volt. Az idelátogató vadászok ismerték a
gazdag vadállományt, a pihenni vágyók a táj szépségét,
megbecsülték az erdők csendjét, a művészetkedvelők és
a romantikázni vágyók pedig csak jöttek és jöttek megcsodálni mindezeket és a szép régi épületeket. Mindez
a mai napig változatlan maradt, csak az idelátogató célközönség összetétele módosult.
Annak érdekében, hogy a táj szépsége továbbra
is hosszú távon hasznosítható legyen és a fenntartható turizmust elősegítse, Kőszeg, Léka (Lockenhaus) és
Rohonc (Rechnitz) önkormányzatai 1996-ban megalapították az Írottkő ‒ Geschriebenstein Natúrparkot.
Azóta sok minden történt és az 500 km hosszúra nőtt
túraút-hálózat, a tanösvények, egy konyhakert, és egy
erdei élményút mellett a határ mindkét oldalán további
látnivalók, programok is várják már azokat a látogatókat, akik többet szeretnének megtudni a természetről és
erről az egyedülálló kultúrtájról.
Az Írottkő – Geschriebenstein Naturpark a 884 m
magas Írott-kő hegycsúcs körül az osztrák oldalon közel
8.500 hektár nagyságú területen és a magyar oldalon
további 25.000 hektáron terül el. Mindkét oldal legfontosabb céljai között szerepelt az egyedülálló felszíni formák, a flóra és a fauna hosszú távú megőrzése. A Natúrpark középpontjában az a kőből és betonból épült
kilátó található, amelyet 1913-ban Rohonc önkormányzata építtetett. A kilátóból, melynek közepén húzódik az
osztrák-magyar határ, gyönyörű kilátás nyílik az Alpoktól a pannon tájakig. A Natúrpark vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít a határellenőrzés megszűnésének,
ugyanis ez hozzájárult ahhoz, hogy a védelemre szoruló
természet szépségét a lehető legszélesebb kör számára elérhetővé, láthatóvá lehetett tenni. Ezen erőfeszítés
egyik mintaprojektje a Lombkorona-út, mely mozgáskorlátozottaknak és látássérültek számára is bejárható,
közelebb hozva számukra is a lombkorona-szint élővilágát. Ez a különleges látványosság több ezer látogatót
vonz évente.
A Natúrpark Kőszeg életében meghatározó gazdasági tényező lett. A város az év egészében színes programokat kínál: hétvégente adott az ingyenes túrázás, városnézés és falulátogatás lehetősége, mely programok
az elmúlt évben 3.000 látogatót vonzottak. A legnagyobb események közé tartozik a Fák és madarak napja,
a Gesztenyés kalandok Cákon, a Hétforrás piknik, és a
„Natúrpark ízei“ helyi piac Kőszegen.
A Natúrpark osztrák oldalán Léka, Rohonc, Városhodász (Markt Neuhodis) és Alsószénégető (Unterkohlstätten) önkormányzatai további számos esemény
3.
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szervezői. Az egész Natúrparkra kiterjedő közös projekt a minden év szeptemberében megrendezésre kerülő Írottkő-Körtúra, mely 2015-ben immáron hetedik
alkalommal került megrendezésre. Az évről-évre több
részvevővel induló verseny során a részvevők a határt
többször keresztező 56 km hosszú útvonalon az Írottkő
hegycsúcsát járják körbe. A kihívást jelentő túra során
mindazon különböző ökoszisztémák láthatók, melyek a
natúrpark sokoldalúságát is adják.
Rohoncon is számos programlehetőség várja az ide
érkezőket: a „Reggeli a szabadban”, az Élménygazdag
gyerekprogramok hete, a születésnapi mulatságok,
a „Karácsony a malmoknál”, a Cséplőbúcsú – Múltidéző Földműves Napok, stb., mely rendezvényekre
2014-ben összesen 9.336 látogató érkezett. Lékán a
Naturpark Általános iskolával közös vezetett túrákat,
túraszezon-indító természetjárást, augusztusban gyerektúrákat, éjszakai lámpás túrákat szerveztek, melyeken 270 fő vett részt. Állandó kiállításként látogatható a Denevérkiállítás a lékai várban, melynek vezetett
bemutatóit 600 fő látta. A lékai Naturpark Egyesület
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A környezettudatos oktatás és nevelés terén kifejtett tevékenységek

1. kép: Léka vára1

A kép forrása: Geschriebenstein Naturpark
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szervezésében a Kogl család tulajdonában levő öreg
fűrészmalomba 110 fő látogatott el. A Kastély kertjében megrendezésre kerülő két napos Adventi vásár
nagy népszerűségnek örvend, minden évben sok száz
látogatót vonz.
A lékai Naturpark Egyesület szervezésében a lékai
kastélyban valósult meg immáron harmadik alkalommal a „Dracula“ színházi esemény, amelyen 2015-ben
1.100 látogató vett részt. Alsószénégető község Naturpark Egyesülete szervezi a Naturpark-túrát, melyen
mintegy 100 fő vett részt, illetve további 200 fő regisztrált a faszénégetőnél, a mészégetőnél, a Királykútnál és
a Hendlsteinnél.
2016-ban lesz az Írottkő-Geschriebenstein Naturpark 20 éves évfordulója, melynek során 20 ünnepi
esemény kerül megrendezésre. A részletes program jelenleg kidolgozás alatt áll, és az év végén kerül bemutatásra.
Az attrakciók bemutatása mellett a Naturpark fontos
feladatai közé tartozik a környezeti nevelés. A Naturparkok egy képzéseket nyújtó céget bíztak meg a környezettudatos szemlélet és a természet iránti tisztelet
gyermekkorban történő rögzítésének feltárásával. Megállapítást nyert, hogy a siker lényeges tényezője a téma
közvetlen óvodai, vagy iskolai bevezetése. Az Osztrák
Natúrparkok Szövetsége által beadott engedélyeztetési
kérelem révén 2007-ben létrejöhettek és működni kezdhettek az ún. Osztrák Naturpark Óvodák és Iskolák. Ezen
intézmények:legfőbb jellemzői:
 nagyon szoros együttműködés van a Naturpark, az
óvoda, az iskola és az önkormányzat között;
 ezen intézmények egészen egyedülálló módon a
Naturpark oktatási központjává válhatnak (képzések, pedagógus- és szülői továbbképzések, stb.),

mely a létesítmény és a pedagógusok számára is
nagy elismerés. Ezért az Oktatási központ a Naturparkban kiemelt megbecsülést kap, természetesen
továbbra is kötelessége a követelményeknek és
az előre meghatározott elvárásoknak megfelelni.
 Az oktatási intézményben alapvető a Natúrpark-filozófia és annak mindennapi életben való minél
szélesebb körű alkalmazása.
 Ezen oktatási intézmény az Önkormányzatok és a
Naturpark képzési tevékenységének legfontosabb
része, egyben kiváló eszköz a Naturpark lakossággal való megismertetésére (gyerekek, szüleik, stb.).
A Geschriebenstein Naturpark sokoldalú fejlődésének egyik lényeges eleme a megfelelő szervezeti forma.
A Natúrpark-települései egymástól független szervezetekként, tevékenységüket maguk szervezik egy helyi
natúrpark-egyesület keretein belül (Kőszeg, Léka, Rohonc, Alsószénégető és Városhodász települések részvételével). A Naturpark Egyesületek két képviselőjüket
küldik a Naturpark Szövetségbe, mely a nyilvánosság
terén közös képviseletet lát el. A Szövetség határozza
meg az összehangolt közös arculatot, melynek legutóbbi eredménye egy új honlap közös megvalósítása volt. A
Szövetség biztosítja a lehetőséget minden tag számára,
hogy megvalósítsa projektjeit, köztük a határon átnyúló
projekteket is.
További információt a következő oldalakon találhat:
http://www.naturparke.at/
http://www.naturpark-geschriebenstein.at/
http://www.naturparke.at/de/Projekte/Oesterreichische_Naturparkschule
http://www.naturparke.at/de/Projekte/Naturpark-Kindergarten/
Naturpark-Kindergarten/Kriterien

Kitekintés
Szerző:
Christian Vlasich,
a Lékai Naturpark Egyesület elnöke,
egyben Léka polgármestere
(Fordította: Tafferner Bálint)
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ziós politikájának gazdasági és társadalmi dimenziója
mellett a területi dimenzió is egyenrangú szintre emelkedjen, és hogy a területi szempontokat valamennyi
releváns szakpolitikában figyelembe vegyék. A területi
politika szereplői 2011-ben ezért nagy várakozással
tekintettek az akkor még csak formálódó 2014-2020as időszakra, és a végrehajtásban is megjelenő területi
eszközökre (Nyikos GY. – Drahos ZS. 2011), amelyekkel
a területi szempontok hangsúlyosabb megjelenítése
révén javítani lehet a szakpolitikai beavatkozások, így
különösen a kohéziós politika eredményességét és hatékonyságát.

TRIO Elnökségi Program

A területi kohézió értékelésének fő megállapításai

Két pillér

1. Területi Agenda TA2020
2. Területi kohézió, mint a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új európai célkitűzés

A luxemburgi elnökség alatt elkészült értékelés
(Böhme, K. et al. 2015) szerint a Lisszaboni Szerződés
életbe lépése óta eltelt időszak eredményeit figyelembe
véve további erőfeszítésekre van szükség a területi kohézió célkitűzéseinek megvalósításához, amit a területi
kohéziós kapcsolattartó pontok hálózatának (NTCCP)
rigai és luxemburgi ülésein a tagállamok és az EU intézmények is megerősítettek.
A jelenlegi területi folyamatok a centralizáció erősödését és a konvergencia lassulását mutatják (2. ábra).
Az ESPON 2014-es monitoring jelentése (ESPON 2014)
is kiemeli, hogy a gazdasági válság eltérő mértékben
érintette az egyes tagállamokat és régiókat, a válságból
viszont jellemzően a fejlett központi térségek lábaltak ki
elsőként, ami tovább erősítette a városi és vidéki térségek közötti polarizációt. E kedvezőtlen trendek ellenére
a területi szempontok és az egyes beavatkozások területi hatásai nem kapnak kellő figyelmet a politikaalkotás
során. Ugyanakkor pozitív előrelépés, hogy a területi
hatásvizsgálat az Európai Bizottság „Minőségi jogalkotás” kezdeményezésében is alkalmazásra javasolt eljárásként jelenik meg. (2. ábra, lásd 92 oldal)
A kohéziós politika 2014-2020-as keretfeltételeit
tekintve egyrészt fontos eredmény, hogy az új kohéziós
politikai szabályozás a végrehajtás számára is dedikált
eszközöket [fenntartható városfejlesztés, integrált területi

Célok

Vita és érdeklődés generálása az unió területi kohézió célkitűzésének megvalósításáról

Akció 1
A területi kohézió célkitűzés megvalósításának helyzete

1. ábra: Az elnökségi Trió területfejlesztési és városfejlesztési célkitűzései1
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A luxemburgi elnökség alatt a területi politika tagállami és európai szereplői hitet tettek amellett, hogy
Európa intelligens, fenntartható és befogadó növekedéséhez kiegyensúlyozott területi fejlődésre van szükség
(LU 2015), amely ellensúlyozni tudja a kevésbé fejlett
térségekben tapasztalható negatív társadalmi-gazdasági folyamatokat. A luxemburgi elnökség olyan gyakorlati
javaslatokat és feladatokat gyűjtött össze a következő
elnökségek és a területi politika szereplői számára, amelyek elősegíthetik a területi folyamatok jobb megértését, a területi kihívások és célkitűzések szélesebb körű
megismertetését, a területi szempontokra érzékenyebb
politikaalkotást, valamint a rendelkezésre álló eszközök
eredményesebb alkalmazását.

Akció 1
EHatáron átnyúló területi
együttműködések jogi
keretfeltételeinek javítása

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépésével
a területi kohézió a gazdasági és a társadalmi kohézió
mellett a kohéziós politika harmadik dimenziójává vált.
A fogalom meghatározására azonban az elmúlt öt évben
sem született általános érvényű definíció, annak mibenléte és jelentősége folyamatos vita tárgya (Faludi, A. and
Peyrony, J. 2011, Othengrafen, F. – Cornett, A. P. 2013).
Ehhez a folyamathoz járult hozzá a magyar elnökség
is 2011-ben, amikor a területfejlesztésért felelős uniós miniszterek informális ülésén elfogadták az Európai
Unió Területi Agendája 2020 című miniszteri állásfoglalást (TA2020). A TA2020 értelmezése szerint „a területi kohézió olyan elvek tárháza, amelyek a harmonikus,
kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható területi fejlődést szolgálják. Egyenlő esélyeket nyújt a polgárok és vállalkozások számára egyaránt, függetlenül lakóhelyüktől
vagy székhelyüktől, annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassák a saját területükben
rejlő lehetőségeket. A területi kohézió megerősíti a szolidaritás elvét, amely szerint elő kell segíteni a gazdagabb,
valamint a fejlődésben lemaradt területek gazdaságai
közötti konvergenciát.” (HU 2013, p. 3-4.)
A TA2020 felkérte a lett és luxemburgi elnökségeket,
hogy 2015-ben „vizsgálják meg és mérlegeljék, hogy a
TA2020 gyakorlati megvalósulásának fényében szükség
van-e annak felülvizsgálatára.” (TA2020, p. 14.) A területi kohéziós célkitűzés érvényesülésének és a TA2020
végrehajtásának vizsgálata ezért az olasz, lett és luxemburgi elnökségi Trió programjának egyik fontos elemét
képezte. (1. ábra)
A kohéziós politika 2014-2020-as kereteinek kialakítását követő elmúlt másfél év megfelelő időszaknak
mutatkozott arra is, hogy a soros EU elnök ország vezetésével a tagországok szakértői megvizsgálják, hogyan
épültek be a területi szempontok a kohéziós politika új
szabályozásába.
A TA2020 fontos szerepet játszott a területi tervezés
és a kohéziós politika közötti kapcsolatok szorosabbra
fűzésében. Kifejezte a tagországok és az Európai Bizottság azon törekvését, hogy az Európai Unió kohé-

Akció 1
Európai területi jövőkép-alkotási
folyamat elindítása különböző
forgatókönyvek alapján, ami elvezet
egy 2050-re szóló területi
perspektívához.

A Lisszaboni Szerződéstől az új kohéziós politikáig

A luxemburgi elnökség javaslatai a továbblépéshez

KITEKINTÉS

Absztrakt:
Az olasz, lett és luxemburgi EU elnökségi Trió 2015 végén zárult programjának szerves részét képezte a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett területi kohézió érvényesülésének vizsgálata, és a Területi Agenda 2020 dokumentum megvalósításának értékelése.
E kitekintés keretében bemutatásra kerülnek a luxemburgi elnökség által vezetett értékelési folyamat legfontosabb megállapításai.
A területi kohézió bevezetésével ugyan javult az összhang a területi tervezés és az európai közös politikák között, azonban a negatív
trendek alapján további erőfeszítésekre van szükség a területi kohézió megvalósításához.

marosan meginduló tárgyalásokhoz érdemes igazítani,
és indokolt szorosan kapcsolódni az EU jövőjéről folyó,
átfogó politikai diskurzusokhoz.

Akció 1
EA területi kohézió városi
dimenziója – kis- és közepes méretű
városok

Kulcsszavak: területi kohézió, területi agenda, EU elnökség, kohéziós politika

beruházás (ITI), közösség-vezérelt helyi kezdeményezés
(CLLD)] biztosít a területi szempontok érvényesítésére. A
megerősített területi dimenzió legmarkánsabban a városi területek előtérbe kerülésén keresztül figyelhető meg,
amelyek a kohéziós politika eredményes megvalósításának kulcsszereplőiként jelentek meg (EC 2014). Másrészt
viszont az Európa 2020 stratégiához való hozzájárulás
és az eredményorientáció szabta kötöttségek az ágazati jelleg erősödéséhez vezettek, ami épp az új területi és
pénzügyi eszközök széleskörű alkalmazásában, és a területi szempontok szélesebb körű figyelembe vételében
bizonytalanította el a tagállamokat.
A TA2020-ban azonosított kihívások, lehetőségek
és prioritások ugyanakkor továbbra is relevánsak, ami
nem teszi szükségessé a dokumentum felülvizsgálatát.
A hangsúlyt inkább a területi folyamatok mögött meghúzódó okok feltárására, és az eredményes végrehajtást
lehetővé tevő eszközök felkutatására és kipróbálására
kell helyezni. A TA2020 megújítását, és a 2020 utáni időszakra vonatkozó új területi jövőkép megalkotását a ha-

Akció 1
Szisztematikus és strukturált
politikai vita a kohézióról

A területi kohézió érdekében eddig megtett lépések
értékelése az Európai Unióban

Forrás: lett elnökségi prezentáció, NTCCP ülés, 2014 alapján, saját szerkesztés
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A területi dimenzió hozzáadott értékének jobb
megismerése és megértése érdekében szükség van az
európai és tagállami területi kutatóintézetek és műhelyek hatékonyabb bevonására a politikaalkotásba. Ebben fontos szerepe van az ESPON 2020 interregionális
együttműködési programnak, amely szintén tényekkel
támaszthatja alá a konkrét területi és ágazati szakpolitikai kezdeményezéseket. Az elméleti és módszertani
ismeretek bővítésével az egyes beavatkozások területi
hatásai is könnyebben azonosíthatók lehetnek, alternatív területi forgatókönyvek felvázolásával együtt (pl.
ESPON 2015) pedig felkelthetik az érintett szereplők és
döntéshozók figyelmét.

zeti és az európai intézmények egyaránt felelősek (CoR
2015), ezért a beavatkozások közötti szinergiák megteremtéséhez biztosítani kell a megfelelő koordinációt és
partnerséget az ágazati és a területi szereplők között.
A hely-alapú (place-based) és integrált szemléletnek fontos szerepe lehet a 2014-2020-as kohéziós politika hatékony és eredményes végrehajtásában (EC 2015), amelynek során értékes tapasztalatok nyerhetők az új területi
eszközökről is. Az eddigi, ágazati politikákat orientálni
szándékozó megközelítés helyett inkább egy nyitott,
kétoldalú együttműködésre lenne szükség, amelyben az
ágazati és területi megközelítések egymást kiegészítve
keresnek válaszokat a társadalom kihívásaira.
Üzenetek beágyazása a meglévő intézményi
keretek közé

Alkalmat teremteni a párbeszédre
Nem elég releváns és tényekkel alátámasztott ismeretekkel rendelkezni a területi folyamatokról és a
beavatkozások hatásairól, hanem gyakorlatiasabb, megvalósítás-orientált megközelítésre van szükség. Megfelelő alkalmat kell teremteni a TA2020 célkitűzéseinek
közérthető kommunikációjára, szakpolitikai beavatkozásokká formálására. Mivel a szakpolitikai intézkedésekért
a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a nem-

A jövőben olyan aktuális politikai témákban kell
eredményes párbeszédet folytatni a területi dimenzió
szerepéről és hozzáadott értékéről, amelyek hatással
lehetnek Európa területi folyamataira. Meg kell találni
azokat a szereplőket, melyek biztosíthatják a szükséges támogatást, és hatékonyan képviselhetik a területi
szempontokat a politikaalkotás és megvalósítás formális
szakaszában is. A legkézenfekvőbb kapcsolódási pont a
kohéziós politika tervezése és végrehajtása, illetve ezzel

összefüggésben a félidei felülvizsgálat előtt álló Európa
2020 stratégia lehet, de számos egyéb európai kezdeményezés indult el, vagy indul el hamarosan, amelyben
a területi szempontok megjelenítése nagy hozzáadott
értéket képviselhet. A teljesség igénye nélkül a luxemburgi elnökség az alábbi ügyek figyelemmel kísérését
javasolta:
 Európa2020 stratégia felülvizsgálata;
 Kohéziós politika jövőjét megalapozó tárgyalások;
 Európai Beruházási Terv megvalósítása;
V
 árosi Agenda kidolgozása;
T
 engeri területrendezési direktíva alkalmazása;
 a területi hatásvizsgálatok kontextusában a Bizottság Minőségi jogalkotás kezdeményezése;
 az ágazati politikák közül többek között: klíma- és
energiapolitika; digitális menetrend; transzeurópai
hálózatok; belső és külső migráció.

töltése ugyanakkor mindig az európai intézmények,
tagállamok, regionális és helyi szereplők szerepvállalási
hajlandóságán múlik. Tanulságul szolgálhat, hogy 2011ben már a lengyel elnökség is összeállított egy intézkedéscsomagot (PL 2011), amely az akkor frissen elfogadott TA2020 megvalósításához szolgált útitervként, és a
mostanihoz nagyon hasonló javaslatokat tartalmazott.
Az elkövetkező időszakban viszont az európai integráció szempontjából is alapvető kérdéseket kell feltenni és
megválaszolni, amelyben felértékelődhet a horizontális
és vertikális koordináció, valamint a több-szintű kormányzás szerepe.

Megvalósítás dilemmái
A luxemburgi elnökség célja egy olyan szabad felhasználású javaslatcsomag összeállítása volt, amely a
területi kohézió elérése érdekében további munkára és
konkrét beavatkozásokra ösztönözné az érintett szereplőket. A javaslatok konkrét tartalommal való meg-

Szerző:
Takács Péter,
referens, EU területi kohéziós kapcsolattartó pont,
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Területfejlesztési Tervezési Főosztály
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2a. ábra: Gazdasági növekedés Európa NUTS2 régióiban
a válság előtt és után2
2, 3
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Területi folyamatok megismerése és megértése

2b. ábra: Gazdasági növekedés Európa NUTS2 régióiban
a válság előtt és után3

Forrás: EC 2014
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Kulcsszavak: Európai Területi Társulások, nemzetközi együttműködés, területi kohézió, határon átnyúló programok, területfejlesztés
Absztrakt:
Az ETT-k létrehozását a 2013-ban módosított, 1082/2006/EK-rendelet tette lehetővé az Unió területén, 2007. augusztus 1-jei hatál�lyal. A határ mindkét oldalán jogi személyiséget elnyerő eszközre vonatkozó rendeletet Magyarország az elsők között honosította,
és a 2010-es kormányváltást követően kormányhatározat is született az új együttműködési eszköz támogatása érdekében. Részben
ennek köszönhető, hogy a cikk megírásának időpontjáig az EU területén bejegyzett 56 ETT közül 23 rendelkezik magyar taggal, 18nak pedig hazánkban található a székhelye is. A tanulmány ezek közül a legaktívabb és bizonyos szakmai múlttal már rendelkező 13
határ menti fejlesztési társulást mutatja be, néhány indikátor segítségével.

Az alábbiakban rövid „gyorsfényképet” adunk a
magyar részvételű határon átnyúló területfejlesztési
európai területi társulások (ETT) eddigi eredményeiről,
néhány mutató segítségével. Ehhez elsőként egyfajta
bevezetésként definiáljuk, hogy mit értünk a fenti szervezeti formán.

A határ menti kohézió erősítésének kormányzási
eszköze: az európai területi társulás
Az európai területi társulások létrehozását a 2013ban módosított, 1082/2006/EK-rendelet tette lehetővé
az Unió területén, 2007. augusztus 1.-i hatállyal. Hosszú
út vezetett idáig, amelynek kezdetén az állami szintű,
bilaterális megállapodások álltak egyfelől, a helyi, informális partnerségek másfelől.
A határon átnyúló együttműködésre a mai napig a
legmeghatározóbb hatást a nemzetállami szuverenitás
paradigmája gyakorolja, amely a vesztfáliai béke nyomán fokozatosan kialakuló európai status quo keretei
között, a területi önrendelkezés elvéből kiindulva, az
állami intézmények monopóliumává tette a kérdés kezelését. Az országhatár a területi szuverenitás legláthatóbb megnyilvánulása, így az ország területén kívüli
tevékenység alapértelmezésben a nemzetállami szuverenitás megsértésének minősül.
Arra, hogy ez a modell nem feltétlenül kell, hogy
a bezárkózást jelentse, számos példa említhető már az
elmúlt évszázadból is, mint amilyen a bázeli repülőtér ügye, vagy a német és francia állami támogatással
megalapított, Kehl-i Euro-Institut, de az államok közötti
sikeres együttműködés bizonyítéka a Benelux Egyezmény, az Északi Tanács vagy a Visegrádi Négyek koalíciója is.
Az állami szintű kooperáció mellett az 50-es évek
végén jelentek meg az első kezdeményezések a helyi
szintű együttműködésre. A legtöbb esetben ezek olyan
informális jellegű összefogások voltak, amelyeknek a
közös földrajzi, kulturális és történelmi örökség jelentette az alapját, és a középpontjukban a személyes kapcsolatok álltak. Erre az informális szintre a legtöbb esetben
1

eljutnak a határtérségek szereplői: a közös kulturális
és sportrendezvények, az iskolai cserelátogatások, civil
szervezeti együttműködések ugyan nélkülözik az intézményesültség szintjét, de éppen ezért rendkívül rugalmasak és termékenyek.
A 70-es években az informális együttműködések mellett / fölött új szint jelent meg: a funkcionális
kooperáció szintje. Számos eset ismert ugyanis, amikor egy periférikus helyzetű határtérség hiányzó funkcióit a másik oldalról pótolhatja. Máskor a két oldalon
meglévő erőforrások hatékony, szinergikus hasznosítása teremtett alapot a közös fellépésre. Így jöttek létre
a komplementer szolgáltatásokra épülő egészségügyi
zónák a francia-belga határon1; a közös kockázatkezelő
szervezetek például a cseh-német határtérségben; de a
Provincia Bothniensis két városa, a svéd Haparanda és
a finn Tornio közös alapfokú és középiskolai rendszert
is létrehozott a 80-as években. A funkcionális szintű
együttműködés már természetszerűleg hozta magával a
normatív szint megjelenését, hiszen ezeknek a funkcióknak az ellátása szükségessé teszi a megfelelő jogszabályi háttér biztosítását is.
Az első kísérletet az ilyen funkcionális együttműködések szabályozására az Európa Tanács tette, az 1980ban elfogadott Madridi Keretegyezménnyel2. Mint a
dokumentum elnevezése is jelzi, a nemzetközi jogi
egyezmény egyfajta keretet kívánt szolgáltatni a helyi
kezdeményezők számára, és bár közel 20 modellt is tartalmazott, ezeket az egyezményt ratifikáló tagállamok
csak ajánlásként tudták használni. A Madridi Konvenció
mindazonáltal megtermékenyítőleg hatott a határ menti
együttműködések jogi kereteinek kialakítása szempontjából. A 80-as és 90-es években sorra születtek azok a
két- vagy többoldalú államközi szerződések [pl. az Isselburg-Anholt Megállapodás (1991) Németország és
Hollandia, a Bayonne-i Szerződés (1995) Spanyolország
és Franciaország, a Karlsruhei Szerződés (1996) Németország, Franciaország, Svájc és Luxemburg között, stb.],
amelyek lehetővé tették az egyik oldalon fekvő önkormányzatok csatlakozását a másik oldalon bejegyzett
jogi személyiségű szerveződésekhez.

ZOAST: Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers

2
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (http://conventions.coe.int/Treaty/en/
Treaties/html/106.htm): Európai keretegyezmény a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködéséről
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A jelzett jogi háttérnek köszönhetően az 1958-ban a
német-holland határon létrehozott együttműködés, az
Eurégió nyomán a 80-as években látványosan megszaporodtak az eurorégiók, de a spanyol határ mentén a
consortio, a francia határok mentén az eurodistrict vagy
a több országot is átfogó munkaközösség formája is a
Madridi Keretegyezmény által teremtett kedvező politikai-jogi légkörnek köszönheti a létezését.
A konvencióhoz fűzött két kiegészítő jegyzőkönyv
(protokoll: 1995, 1998) tovább finomította az eszközök
definícióját, de az igazi áttörést a 2009-ben hatályba lépett harmadik protokoll jelentette, amely lehetővé teszi
közös, önálló jogi személyiséggel rendelkező, határon
átnyúló szervezetek (euroregionális együttműködési
csoportosulások, ECG-k) létrehozását. Jóllehet, a cikk
megírásáig a kiegészítő jegyzőkönyvet már 8 Európa tanácsi tagállam ratifikálta, ECG alapítására nem ismerünk
példát.
Annál sikeresebb viszont az Európai Unió által létrehozott európai területi társulás (ETT, angol nevén
European Grouping of Territorial Cooperation: EGTC3)

eszköze. Az ETT önálló jogi személyiséggel rendelkező
határon átnyúló szervezet, amely alkalmazottakat foglalkoztathat, intézményeket és közhasznú céllal vállalkozásokat működtethet a határ mindkét oldalán, a tagok által
ráruházott kompetenciákon és az általuk lefedett földrajzi területen belül. Mindez forradalmi újdonságot jelent
a nemzetállami területi szuverenitás korábbi gyakorlatához képest, hiszen az EGTC-rendelet jóvoltából ezek a
társulások a szomszédos ország területén is nagyfokú
autonómiával hajthatnak végre fejlesztéseket és működtethetik a fejlesztések révén létrehozott infrastruktúrát.
A jogszabály eredeti kezdeményezőinek célja egy
konkrét határ menti fejlesztési szervezet (European
Grouping of Cross-border Cooperation: EGCC) létrehozása volt. Az eszköz megnevezése és tartalma a jogszabálytervezet uniós vitája során, az európai területi
együttműködésnek a kohéziós politika harmadik célkitűzésévé válásával párhuzamosan bővült ki az ETE-prioritás másik két területi dimenziójával. Ennek megfelelően ma közvetlen határ menti, transznacionális és
interregionális ETT-ket lehet alapítani.
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Helyzetkép a magyarországi európai területi társulásokról

1. ábra: Magyarországi európai területi társulások 2015-ben
A hivatalos angol megnevezés: European Grouping of Territorial Cooperation, amelyet a rendeletet honosító magyar jogszabály, a 2007. évi XCIX.
törvény ’európai területi együttműködési csoportosulás’-ként fordított le, de az elnevezés bonyolultságára tekintettel, a Magyar Országgyűlés 2010ben a CXXVI. törvényben ’európai területi társulás’-ra egyszerűsített. A 2013-ban felülvizsgált uniós rendelet (1302/2013/EU-rendelet) nyomán a
magyar törvény módosítása is szükségessé vált. Az ETT megnevezést általános érvényre emelő 2014. évi LXXV. törvényt 2014 novemberében fogadta
el a magyar Országgyűlés.
3

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

97

2016/1.

A rendeletet 2013-ban, a többi kohéziós politikai
jogszabállyal együtt módosították. Ez a módosítás magán viseli az ETT eszközének értelmezésében a használók jóvoltából bekövetkezett változásokat is. Az eredeti
szándékok szerint az ETT határon átnyúló, transznacionális és interregionális projektek és programok menedzselésére létrehozott együttműködés lett volna. A helyi szereplők zöme azonban nem egyes projektek vagy
programok menedzselésére alapított ilyen társulást
(2013-ig mindössze egy projekt- és egy program-ETT
alapult), hanem zömében határ menti integrált fejlesztések megvalósításának céljával. Ezek a csoportosulások
a korábbi eurorégió típusú kooperációk következő generációjaként is értelmezhetők, azzal a különbséggel,
hogy nem csak a határ egyik oldalán rendelkeznek jogi
személyiséggel, hanem mindkettőn.
A cikk megírásának időpontjáig bejegyzett 56 ETT
közül egyet hoztak létre egy konkrét projekt (egy határ mentén fekvő kórház építése és működtetése) céljával, kettőt pedig egy-egy uniós program menedzselésére. További 7 csoportosulás egy-egy hálózati jellegű
együttműködés koordinációját látja el (itt nem a földrajzi, hanem a tematikus közelség biztosítja a közös
alapot). A többi 46 ETT (82%) viszont kimondottan határ menti fejlesztések céljával alakult, nem egy, hanem
számos közös projekt megvalósítását tervezve. Mindez
jelzi, hogy (szemben az eredeti uniós szándékkal) az
ETT felhasználói területfejlesztési és területi kormányzási eszközként értelmezik az európai területi társulást,
amely két szomszédos határtérség szereplői számára a
közös felemelkedés esélyét nyújthatja.

A magyar ETT-k eredményei
A tény, hogy a 2015 novemberéig regisztrált 56 ETT
közül 23-nak van magyar tagja, 18-nak pedig a székhelye is Magyarországon található, jelentős mértékben
a kormányzat támogató hozzáállásával magyarázható.
2010 augusztusában az új kormány egyik első határozatával rendelkezett egy koncepció elkészítéséről,
amelynek eredményeként a következő évben létrejött
egy ETT működési alap. Ide pályázhatnak a létrehozott
társulások, működési költségeik részbeni fedezéséért.
Az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon
belül a határmenti területi együttműködéseket támogató főosztály koordinációjában tárcaközi munkacsoport alakult és a csoportosulásokkal foglalkozó szereplőket egyesítő ETT-fórum kezdte meg működését.
A szintén a határozat által előirányzott Pálfi István-díjjal éves rendszerességgel jutalmazták a határmenti
együttműködésekért sokat tevékenykedő európai politikusokat, szakembereket. A néhai EP-képviselő az
EGTC-rendeletet előkészítő parlamenti bizottság tagjaként nem csak a jogszabály megalkotásában, hanem
magyarországi népszerűsítésében is jelentős szerepet
vállalt.
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Ugyancsak a főosztály indította útjára az ETT-ket
jóváhagyó nemzeti hatóságok éves találkozóját, melyre
2016 tavaszán immár 5. alkalommal kerül sor. Az ETT-k
magas számára tekintettel a témával foglalkozó uniós
dokumentumokban, tanácskozásokon, konferenciákon
mindig kiemelt szerep jut hazánknak, az itteni tapasztalatokért más tagállamok is érdeklődnek, a szakmai munkát Brüsszelben is elismerik.
Természetesen az egyes ETT-k nem egyforma színvonalú munkát végeznek (egy részük nagyon fiatal, mások csak néhány kisebb önkormányzatot egyesítenek,
komolyabb finanszírozási és humán kapacitás nélkül), és
a megközelítésmód is rendkívül színes. Van olyan társulás, amely számos kisebb értékű projektet valósított
már meg, van olyan, amely néhány nagy költségvetésű
fejlesztést hajtott végre, van közöttük, amelyik elsősorban projektfejlesztő és projektmenedzsment feladatokat lát el, mások viszont csak a tagokat egyesítik, keretet
nyújtanak a partnerségnek, miközben a szakmai munkát
külsős szakértői szervezet végzi.
A magyar részvételű ETT-k közül 2 tartozik a hálózati társulások közé: az Európai Városi Tudáshálózat
(European Urban Knowledge Network) ETT a városi politikákért felelős tagállami szintű intézményeket egyesít,
míg a CETC (Central European Transport Corridor) ETT
a Dél-Svédországot az Adriai-tengerrel összekapcsolni
hivatott közlekedési folyosó mentén fekvő regionális
önkormányzatokat (Magyarországról két nyugat-magyarországi megyét). Mivel ezeknek a társulásoknak
a munkája más jellegű és kevésbé látványos, jelen írásunkban a 20 határ menti fejlesztési ETT-re koncentrálunk (1. ábra - lásd előző oldal, 1. táblázat)
Ezek közül 13 található a magyar-szlovák, 4 a
magyar-román, egy-egy a magyar-horvát és magyar-szlovén, egy további a magyar-horvát-szlovén
határtérségben, és egy (az EU-ban elsőként bevonva harmadik országbeli entitást) a magyar-ukrán határon, ez a Tisza ETT. Javarészük magyar székhellyel
alakult, de 3 ETT-t regisztráltak szlovák központtal
(Pons Danubii – Révkomárom, Karszt-Bódva – Torna,
Via Carpatia – Kassa).
A társulások döntő többsége (16) helyi (települési vagy községi) önkormányzatokat egyesít, két ETT-t
megyei önkormányzatok hoztak létre (Rába-Duna-Vág
és Via Carpatia), míg további két ETT a többszintű
kormányzás modelljeként egyesít helyi és megyei önkormányzatokat: a Tisza és a Pannon ETT. Utóbbiban
tagként az állami szint is megjelenik, a Duna-Dráva
Nemzeti Park és a Pécsi Tudományegyetem révén.
(2. ábra, lásd 98 oldal)
A helyi önkormányzatokat egyesítő ETT-k között találhatóak egészen kicsik (két tagja van a Novohrad-Nógrád és az Európai Határvárosok ETT-nek, 3 a Karszt-Bódvának), mások jelentős számú taggal büszkélkedhetnek
(az Ister-Granumnak 82, a Banat Triplex Confiniumnak
74 tagja van).

FÓKUSZBAN A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

ETT neve

Érintett országok (elöl a székhely ország) és székhely

Regisztráció
éve

Tagok
státusza

Tagok száma
(2015. IX)

Ister-Granum

Magyar-szlovák (Esztergom)

2008

Helyi
önkormányzatok

82

Karszt-Bódva

Szlovák-magyar (Torna)

2009

Helyi
önkormányzatok

3

Ung-Tisza-Túr-Sajó,
UTTS

Magyar-szlovák (Kántorjánosi)

2009

Helyi
önkormányzatok

3

Abaúj-Abaújban

Magyar-szlovák (Miskolc)

2010

Helyi
önkormányzatok

14

Pons Danubii

Szlovák-magyar (Révkomárom)

2010

Helyi
önkormányzatok

7

Arrabona

Magyar-szlovák (Győr)

2011

Helyi
önkormányzatok

28

Banat ‒ Triplex
Confinium, BTC

Magyar-román (Mórahalom)
(szerb tagok megfigyelői
státusszal)

2011

Helyi
önkormányzatok

74

Novohrad-Nógrád

Magyar-szlovák (Salgótarján)

2011

Helyi
önkormányzatok

2

Rába-Duna-Vág

Magyar-szlovák (Tatabánya)

2011

Helyi
önkormányzatok

5

BODROGKÖZI

Magyar-szlovák (Miskolc)

2012

Helyi
önkormányzatok

17

Európa-kapu

Magyar-román (Nyíradony)

2012

Helyi
önkormányzatok

35

Európai Közös Jövő
Építő

Magyar-román (Pusztaottlaka)

2012

Helyi
önkormányzatok

4

Pannon

Magyar-szlovén-horvát (Pécs)

2012

Vegyes

56

Sajó-Rima

Magyar-szlovák (Putnok)

2013

Helyi
önkormányzatok

4

Svinka

Magyar-szlovák (Tolcsva)

2013

Helyi
önkormányzatok

3

Torysa

Magyar-szlovák (Sárazsadány)

2013

Helyi
önkormányzatok

3

Via Carpatia

Szlovák-magyar (Kassa)

2013

Helyi
önkormányzatok

2

Európai
Határvárosok

Magyar-román (Nyíregyháza)

2014

Helyi
önkormányzatok

2

MASH

Magyar-szlovén (Nagymizdó)

2015

Helyi önkormányzatok

4

Mura régió

Magyar-horvát (Tótszerdahely)

2015

Helyi
önkormányzatok

16

Tisza

Magyar-ukrán (Kisvárda)

2015

Vegyes

3

EUKN

Hollandia, Belgium, Ciprus, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Luxemburg
(Hága)

2013

Minisztériumok

8

CETC

Lengyelország, Magyarország,
Svédország (Szczecin)

2013

Regionális
önkormányzatok

5
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A hálózati ETT-k adatai

1. táblázat: A magyar részvételű határ menti fejlesztési ETT-k alapadatai5
5

Forrás: saját szerkesztés
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kozásfejlesztési beavatkozásokat tartalmaztak, viszont
több mint 10 településen jelentettek kisebb-nagyobb
fejlesztéseket, esetenként több 100 ezer euró értékben.
(4. ábra, lásd 100 oldal)
A Pons Danubii ETT legnagyobb értékű beruházása
egy 20 km-es kerékpárút megépítése volt Komárom és
Gúta között. Ezenkívül az iparipark-fejlesztési, a média- és
a foglalkoztatási pályázatok rendelkeztek még nagyobb
költségvetéssel. A társulás folyamatosan pályázik, jelenleg egy nagy értékű H2020-as, egy Interreg Europe és
egy transznacionális projekt eredményére várnak.
A világ első UNESCO-minősítéssel ellátott határon átnyúló geoparkjának menedzselésére alapított
Novohrad-Nógrád ETT csapata egy kiemelt magyarországi projekt lebonyolításával szerzett tekintélyt a szervezetnek. A pályázat keretében a geopark bemutató és
oktatási központját építették meg.
A Bánát-Triplex Confinium (BTC) ETT első körben az
együttműködés közös fejlesztési céljainak beazonosítására pályázott, majd a régióbeli vállalkozások kapcsolatépítését segítő projektet valósított meg. A harmadik
pályázat a kulturális együttműködés erősítését célozta.
Az Ister-Granum több sikeres pályázatot is maga
mögött tudhat a helyi termékek piacra jutását segítő,
határon átnyúló rendszer kialakításának terén. A társulás
termelői adatbázisában több mint 500 rekord található.
A saját védjeggyel rendelkező ETT szorosan együttműködik a térségben található LEADER helyi akciócsoportokkal és helyi termelői piacokkal.

Említésre érdemes ugyanakkor, hogy nem minden
esetben a nagy értékű projektek jelentik a szakmai munka eredményességének fokmérőjét. A BODROGKÖZI ETT
tagjai például havonta legalább egyszer találkoznak egymással, hogy programjaikat, terveiket megvitassák. Az Európa-kapu ETT pedig 2014-ben éppen egy olyan kezdeményezésért nyerte el a Régiók Bizottságának EGTC-díját,
amely minimális költségvetésből indult el: a határ két oldaláról egy klubban sikerült egyesíteni számos gazdálkodót.
Az ETT-k teljesítményének másik fokmérője a
forrásabszorpciós-képességet jelző éves kiadási főös�szeg. E tekintetben fokozatos, de lassú növekedés volt
megfigyelhető 2013-ig. A 2014-es kiugró érték kivételes,

ebben az évben több ETT is nagyobb értékű projekteket
hajtott végre vagy zárt. Ezek közül különösen is kiemelkedik a Pons Danubii ETT 2 millió eurós kerékpárút-építési pályázata. Nem véletlen, hogy ennek az ETT-nek az
éves kiadási főösszege 2014-ben kimagasló értéket ért el.
(5. ábra, lásd 101 oldal)
Mint az ábráról leolvasható, a megvalósított projektek értéke nem mindig köszön vissza az éves ráfordításban. Ennek oka az, hogy egyes ETT-k elsősorban menedzsmentfeladatokat látnak el: a tagságukhoz tartozó
települések projektjeit menedzselik, így az adott pályázat költségvetése nem náluk, hanem a pályázó településeknél jelentkezik. (6. ábra, lásd 101 oldal)

KITEKINTÉS

Az ETT-k teljesítményének mérésére első körben az
eddig megvalósított projektek számát és értékét vesszük
figyelembe. Meg kell itt említeni, hogy egyes ETT-k még
nem valósítottak meg egyetlen projektet sem. Ennek a
legtöbb esetben az adott társulás fiatal életkora az oka,
mivel az előző uniós költségvetési időszak felhívásai már
lezárultak, mire a működésüket megkezdhették. Ilyen az
Európai Határvárosok, a MASH, a Svinka és a Torysa ETT,
valamint a 2015 őszén nyilvántartásba vett Tisza ETT.
Ugyanakkor a 2009-ben bejegyzett Karszt-Bódva és
az UTTS ETT-k sem valósítottak meg egyetlen pályázatot sem. Ez azt is jelenti, hogy nem teljesítik az alapításkor kitűzött feladataikat, alvó ETT-knek tekinthetők.
(3. ábra)
Az aktív ETT-k 2015 közepéig összesen 78 pályázatot
valósítottak meg, amelyek összértéke meghaladja a 19
millió eurót. A legtöbb pályázatot, 11-et az Arrabona és
a BTC hajtott végre. Az ábráról az is leolvasható, hogy jelentős különbség mutatkozik a két ETT által menedzselt
projektek értékében. Az Arrabona 11 pályázatának
összértéke jelentős mértékben meghaladja a többi társulás által végrehajtott pályázatokét. A győriekéhez hasonló mértékű beruházásokat az Abaúj-Abaújban ETT
hajtott végre, amelynek jelentőségét növeli, hogy egy
rendkívül forráshiányos térségben valósultak meg a fejlesztések, kis lélekszámú településeken. Míg a győri projektek között nagy értékű infrastrukturális beruházás is
található (a győri ipari park iparvágányainak fejlesztése),
addig az abaúji pályázatok főként turisztikai és vállal-

3. ábra: Az aktív ETT-k által megvalósított pályázatok száma és értéke (2015 első feléig)6
2. ábra: A hazai ETT-k taglétszámának változása
6
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Végül érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen szerepet játszanak az ETT-k a foglalkoztatás terén. Nem
meglepő módon a legtöbb alkalmazottja 2014 végén
általában a legjelentősebb költségvetéssel és legtöbb
projekttel rendelkező társulásoknak volt. Az átlagosnak
nevezhető 3 fős létszám fölött 5 ETT teljesített, mindegyik esetében növekvő tendencia figyelhető meg a
foglalkoztatási kapacitások terén. Ez azt is jelzi, hogy
ezeknél a társulásoknál a szakmai munka további erősödésére számíthatunk.
Ki kell emelni, hogy a fenti összesítés egy olyan
időszakra vonatkozik, amikor a határmenti programok
gyakorlatilag kifutottak, vagy az utolsó kiírásokat jelentették meg. Várható, hogy a társulások tevékenysége
2016-tól jelentősen megélénkül, számítva az új ciklus
határmenti programjainak egymás utáni elindulásával.
A nagy kitörést mindazonáltal az jelentené, ha az ETT-k
aktívan tudnának bekapcsolódni a nemzeti, ún. „mainstream” operatív programok végrehajtásába is, mivel az

adott, gyakran periférikus helyzetű, forráshiányos határtérségek felzárkóztatásának tekintetében a korlátozott
költségvetési keretből gazdálkodó területi együttműködési programok csak kisebb injekciózást jelenthetnek,
jelentős integrált területfejlesztési hatásuk nincs. Pedig
az ETT-k valódi küldetése az adott határtérségek integrált gazdaságfejlesztésében, valamint a társadalmi kapcsolatok szorosra fűzésében, egyfajta területi kohézió
kialakításában állna. Mint láthattuk, már ma is vannak
olyan társulások, amelyek egy ilyen összetett szerepre
alkalmasak lennének. Ezek az ETT-k rajzolhatnák igazán
újra az európai kontinens térképét, új értelmezést adva
az országhatároknak.

Összeállította:
Ocskay Gyula, főtitkár,
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai
Segítő Szolgálata,
Intézetigazgató

KITEKINTÉS

5. ábra: Az aktív ETT-k átlagos éves kiadási főösszegének alakulása8

6. ábra: Az ETT-k alkalmazottainak száma9

4. ábra: Az aktív ETT-k átlagos éves kiadási főösszegének alakulása7

7
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Ocskay Gyula 2009, vagyis a megalapítása óta irányítja főtitkárként a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (CESCI). Ezt megelőzően Esztergom város határon átnyúló kapcsolatainak fejlesztésében vett részt, illetve politikai filozófiát és
politikatudományt oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Első tanulmányát a határon
átnyúló regionalizmusról 1992-ben írta, azóta foglalkozik regionális kérdésekkel, illetve társadalmi és politikai térelmélettel. 2013-ban Luc van den Brandéval együtt Pálfi István-díjjal tüntették
ki a határon átnyúló együttműködés terén végzett munkájáért.
8, 9
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A Duna-térség kohéziója és transznacionális
fejlesztésének kihívásai
Kulcsszavak: Duna-térség, transznacionális programok, CESCI, adat- és információbázisok, területi kohézió

A CESCI gondozásában elkészült területi analízis a
Duna-térség (a programterület) egészét figyelembe véve
igyekezett feltárni a régió kohéziós kihívásait, hogy azután ezekre a megállapításokra alapozva kezdetét vehesse a program prioritástengelyeinek meghatározása. A
munka során az elvi vezérfonalat a CESCI módszertani
innovációja, a kohézióvizsgálat jelentette, melynek során
a tervezők a területi együttműködés, a transznacionális
lépték speciális igényeket jobban szolgáló, a vonatkozó
EU-s szakpolitikákhoz is jobban illeszkedő, a hagyományos, ágazati megközelítést ilyen értelemben meghaladó
szemlélettel tárják föl a vizsgálati térség területi, gazdasági és társadalmi összetartó erejét befolyásoló tényezőket. A munka során meghatározásra kerültek a térség
legfőbb kohéziós kihívásai, illetve felépült egy egyedülálló Duna régiós területi adat- és információbázis is.

Bevezetés

Tudomány / Tanulmány

A makroregionális megközelítés erősödésével a
tervezésben is előtérbe kerülnek az olyan régiók, mint
amilyen a Duna-térség is. Jelentős szinergia (ami egyúttal szerep- és fogalomzavarok csapdáját is rejti), hogy
a Duna Transznacionális Program területe megegyezik
a Duna Régió Stratégia területével. Ez a Duna vízgyűjtő-medencéjéből kiinduló programtérség összesen 14

1. ábra: A programterület térképe2

országot (Németországot és Ukrajnát csak részben)
integrál, 69 régiót és mintegy 114 millió lakost érintve.
(1. ábra)
Az összesen 1.083.580 km2 kiterjedésű programtérség természetföldrajzi adottságaiból és történelmi
örökségéből következően számos közös témát szolgáltat a résztvevő országok együttműködése számára, és
a transznacionális együttműködés reális keretét adja.
Mindamellett igen jelentős gazdasági fejlettségbeli
és társadalmi különbségek jellemzik a Duna-térséget;
mindez szintén az együttműködés szükségességét húzza alá.
Az együttműködés, a transznacionális program
megalapozása érdekében, lényegében a programozási
munka első lépéseként egy igen részletes területi analízis készült a CESCI gondozásában (Regional Analysis of
the Danube Region, 2014). A következőkben voltaképpen ennek a kiterjedt tervezési munkának adjuk egy
szűken vett kivonatát1.
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Absztrakt:
Jelen tanulmány lényegében arra hivatott, hogy összefoglaló betekintést nyújtson abba a 2013 végén megkezdett és 2014 elején
lezárt tervezési munkába, mely a 2014-2020-as Duna Transznacionális Program programozási munkálatainak alapos előkészítését
szolgálta.

Kohézióvizsgálat
A területi analízis célja a makrorégió területi szükségleteinek azonosítása volt, a potenciális beavatkozások körének meghatározása érdekében, hogy e munka
mentén kiválaszthatóak legyenek a program tematikus
célkitűzései.
A helyzetfeltárást (a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus megújuló szakmai elvárásainak és a területi
együttműködési programok igényeinek megfelelő módon) a kohézió oldaláról közelítettük meg. A programterület helyzetének értékelésekor az általános kohéziós
szempontokat helyeztük előtérbe. A területi értelmű
kohézió kapcsán táji, környezeti, vízrajzi, városhálózati,
a határok státuszát érintő, nagytérségi és határ menti
kormányzási szempontok szerint vizsgáltuk a makrorégió térfolyamatait. A klasszikus ágazati megközelítést
javarészt a gazdasági kohéziót kutató fejezetben bontottuk ki, egy olyan újszerű, komplex megközelítésben,
amely egyrészt elhelyezi a makrorégiót a globális világgazdaságban, másrészt hangsúlyozza a térség közös, illetve egymást kiegészítő gazdasági sajátosságait, belső

Így a következő szakaszban szereplő megállapítások és ábrák hivatkozásai is mind erre az egy átfogó anyagra mutatnak – annak teljes, több 10
oldalas bibliográfiáját itt nem ismételjük.
1

2
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A területi kohézió fő elemei a Duna-térségben
Magától értetődik, hogy a makroregionális fejlesztéseket megalapozó programnak már a helyzetelemzési
szakasza is integráns egészként tekint a fejlesztési területre, továbbá annak nemcsak belső, de leglényegesebb
külső térkapcsolataira is figyelmet fordít. Összefüggő
vizsgálati területként tárgyaltuk azt a régiót, amely a
programterületet alkotja. A helyzetfeltárás során törekedtünk arra, hogy a régiót egy tágabb kontextusba
helyezve értelmezzük, ezáltal szemléleti szempontból is
alátámasztva a területi kohézió kérdését. A jelenséget
érintő helyzetképet több releváns területi vonatkozású
megközelítésben vizsgáltuk meg. Sor került táji, vízrajzi,
környezeti, városhálózati, határátmeneti és kormányzási
fókuszú elemzésekre, mindvégig szem előtt tartva a későbbi programalkotáshoz szükséges, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós kohéziós rendeletekben
megjelenő 11 tematikus célkitűzés alátámasztásához
szükséges mutatókészlet szerepeltetését is.
A Duna-térség területi kohéziójának állapota térségenként különböző képet mutat, azonban azt leginkább
a számos tekintetben jelentkező, északnyugat-délkeleti
irányú egyenlőtlenségek gyengítik. A nyugati területek
szinte minden aspektusban fejlettebbek a keletieknél (ez
egyúttal jelentős kohéziós kihívást is jelent a térség egésze számára). A Duna-térség gazdasági központjai, funkciógazdag területei a térség nyugati részében találhatók.
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gazdasági kapcsolatait, külön kitekintéssel a hiányosságokra, összehangolatlanságokra, továbbá lehetőségekre és infrastrukturális potenciálokra. A helyzetfeltárás
harmadik pilléreként pedig a társadalmi kohézión keresztül vizsgáltuk meg a térség demográfiai állapotát,
szociális kihívásait, meglévő társadalmi kapcsolatait
és munkaerő-migrációs, foglalkoztatási helyzetét. Ez a
hagyományostól első látásra talán kissé eltérő helyzetértékelési megközelítés jobban szolgálja a térségi és
ágazati szempontból is integrált fejlesztési lehetőségek
beazonosítását és e fejlesztések megalapozását, ös�szességében a hatékony transznacionális programalkotást.
A kohézióanalízis alapját az elérhető statisztikai
adatok adták, amelyeket a feldolgozott irodalomból
és egyéb információforrásokból származó adatokkal
egészítettünk ki. Az analízis kidolgozása során a Duna-térség egészében összeegyeztethető statisztikai
információk összegyűjtése és (részben) előállítása
jelentette az egyik legkomolyabb tervezői kihívást.
Mindazonáltal az összes lényeges vizsgálati terület
vonatkozásában sikerült kielégítően kezelni a nemzeti
statisztikai hivatalok gyakran eltérő adatfelvételezési
eljárásaiból adódó nehézségeket; egyúttal a munka
eredményeként egy egyedülálló duna-térségi területi
adatbázis is kiépült.

3. ábra: Elméleti városi vonzáskörzetek a Duna-térségben (Reilly-képlettel kifejezve)4

A fejlettség azonban sokszor kedvezőtlen következményekkel is jár, így például a biodiverzitás egyes tényezői tekintetében. A tájhasználat sokkal intenzívebb
a fejlettebb területeken, amit sok esetben csak a jobb
erőforrás-hatékonyság, a környezettudatosabb, innovatívabb tájgazdálkodás tud ellensúlyozni. Az egységes
európai térben a határok által szabdalt tájak adják a területi kohézió természetes keretét. Ezeknek a tájaknak a
természetes belső egysége a területi kohézió szempontjából kedvező adottság; ahogyan a régió országaira ös�szességében jellemző fenntartható környezeti mutatók
is. Az egyre gyakrabban jelentkező szélsőséges vízháztartási helyzetek jó alapot teremtenek a vízgazdálkodási
együttműködésre. (2. ábra)
Jelentős potenciált jelentenek a határon átnyúló vonzáskörzettel rendelkező városok. A pólus városok intelligens fejlesztésével erős, transznacionális policentrikus
városhálózat érhető el, mely többek között egy jobb területi gazdaságosság irányába is hathat. A városi funkciók
elérhetőségének harmonizációjával és szinkronizálásával
csökkenthetőek a különbségek a város-vidék és a centrum-periféria kapcsolatokban. (3. ábra)

A határok nagy sűrűsége miatt a térség országai közötti kohéziót jelentősen befolyásolják a rendelkezésre
álló határátmenetek, melyek nyitottsága, minősége és
mennyisége nyugatról kelet felé folyamatosan csökken. A határátmenetek kiépülését a természet nyújtotta/korlátozta lehetőségek mellett a térségben lezajlott
rendszerváltozások és az EU-integráció befolyásolta,
és befolyásolja még napjainkban is. A belső határok
adminisztratív elválasztó funkciója is igen eltérő, azonban jórészt az enyhülés irányába hatnak a folyamatok.
(4. ábra, lásd következő oldal)
Szintén a határok elválasztó szerepét enyhíthetik (és
ezáltal a kohéziót erősíthetik) a térség határon átnyúló együttműködései, továbbá az ezekhez kapcsolódó
különféle kormányzási keretek összessége, minősége.
Sok olyan tématerület van a makrorégióban, ami több
országra kiterjedő együttműködéseket tesz szükségessé, mint például a kockázatkezelés vagy a közös ágazati
stratégiák végrehajtása. Ezeket a szempontokat szolgálhatnák a transznacionális intézményi együttműködések.
(5. ábra, lásd következő oldal)

2. ábra: Védett területek a Duna-térségben3
3
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repű. Az infokommunikációs hálózatok egyenlőtlenségei nem kedveznek a virtuális elérhetőségen alapuló
elektronikus információs és értékesítési rendszerek gazdaságélénkítő hatásainak, viszont a közeljövőben gyors
ütemű fejlődés várható. (9. ábra, lásd 111 oldal)
Fontos megjegyezni, hogy a tágan értelmezett
Duna-medence egy optimális makroregionális keretet
jelent az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő
hatékonyabb áramlásának megteremtéséhez. Mindez
megkívánja a határon átnyúló gazdasági együttműködések erősítését, főleg az Európai Unió és a nem
EU-tagországok nemzeti gazdaságai esetében. A Duna-térség hiányzó közlekedési és energetikai kapcsolatainak kiépítésével a makrorégió az észak-déli és a
kelet-nyugati irányú transzeurópai áramlások metszéspontjává válhat.
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A kelet-nyugati egyenlőtlenség megjelenik a gazdasági infrastruktúra kiépítettségében, mennyiségi és
minőségi jellemzőiben is. Az elkövetkező programozási időszakban a közlekedési és energetikai hálózatok
észak-déli és kelet-nyugati összeköttetéseinek kiemelt
támogatása csökkentheti az elérhetőségi különbségeket, növelheti az energiabiztonságot és a határon átnyúló ipari-logisztikai övezetek kialakulásának esélyét.
Az energetikai szektor terén nemcsak az orosz importfüggőség csökkentése, hanem a megújuló energiaforrásokra való átállás, az energiahatékonyság növelése is
nagy kihívást jelent. Az oktatási-képzési intézményrendszer különbségeinek kohéziócsökkentő szerepével, és a
szakképzés és piaci kereslet eltérő összehangoltságával
szemben a hallgatói migráció erősödése, a nemzetközi
tudományos hálózatok kialakulása kohézióerősítő sze-

4. ábra: A határok státusza a Duna-térségben5

A gazdasági kohézió fő elemei a Duna-térségben
Egy terület népességmegtartó képessége nagyban
függ annak gazdasági, foglalkoztatási potenciáljától.
Ilyen módon természetszerű, hogy a teljes térség komplex kohéziójában mennyire kardinális szerepet játszik a
szűkebben értelmezett gazdasági összetartó erő. Annak
érdekében, hogy e gazdasági kohéziónak az állapotáról reális képet kapjunk, a hagyományosan megszokott,
ágazati taxonómiájú megközelítés helyett elsősorban
azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy a teljes
programtérséget szemlélve melyek azok a közösen
meglevő, egymást kiegészítő, illetve hiányos összehangoltságú pontok, amelyeket erősítve illetve orvosolva,
az egész térség egységesebb, integráltabb gazdasági
irányultsággal jelenhetne meg a jövőben. Mindennek
külső, európai kapcsolódásait, infrastrukturális, intézményi lehetőségeit, mozgásterét is számba véve vizsgáltuk meg a régiót, az alkalmazott indikátorkészlet
nyomán nem megfeledkezve a 11 tematikus célkitűzés
alátámaszthatóságáról.

A Duna-térség gazdasági kohézióját alapjaiban határozza meg a programterület eltérő gazdasági súlyú
és fejlettségű államai közti nagymértékű kelet-nyugati fejlettségbeli egyenlőtlenség. A makrorégió nyugati
államai, mindenekelőtt Németország, jelentős gazdasági térszervező erővel rendelkeznek a térségben, mely
megmutatkozik az egyes országok külkereskedelmében,
valamint tőke- és technológiatranszferében, akárcsak a
nagyvállalatok és a KKV-szektor versenyképességében
is. Ezzel szemben a keleti, délkeleti programterület alacsonyabb gazdasági fejlettséggel és innovációs potenciállal rendelkezik. A térség egésze számára lényeges
azonban, hogy a kis- és középvállalkozások meghatározóak a gazdasági és a munkaerőpiaci stabilitás szempontjából. A KKV-k innovációs képességének erősítése
makroregionális szintű kihívást jelent. A vidékfejlesztés
diverzifikálása, a szakképzési rendszer és a munkaerőpiaci kölcsönhatások erősítése szintén fontos feladat.
(6-7-8. ábra, lásd 108 oldal)

5. ábra: EGTC-k a Duna-térségben a tervezés időszakában (2013)6
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a helyenként még markánsan jelen lévő nemzetiségi
konfliktusok helyi szinten kezelhetők a legjobban, és a
teljes térség társadalmi kohéziója érdekében is a közös
elvek mentén, de helyspecifikusan megvalósított intézkedések ösztönzendők.

Transznacionális kihívások és lehetőségek a Duna-térségben
A kihívások azonosítása során speciális SWOT-analízis készült, a transznacionális, több-országos együttműködési felületek keresése mellett törekedtünk a helyzetfeltárás kohéziós logikájának megőrzésére, beépítésére.
Az egyes kohéziós témákon keresztül, a területi elemzés
felépítését követve jelöltük ki az egyes értékelési tématerületekhez tartozó, Duna-térséget érintő erősségeket
és gyengeségeket. Az így azonosított állapotokat a jövőben pozitív vagy negatív irányba befolyásolni képes
lehetőségeket és veszélyeket is ugyanilyen rendezőelv
mentén vettük számba. E megközelítés által a programozás számára azonosíthatóvá váltak a régió átfogó
kohéziójának szempontjából lényeges kihívások, melyekre a tematikus célkitűzések nyújtotta eszköztárban
kereshetjük a lehetséges válaszokat, potenciális beavatkozásokat.

6. ábra: A Duna-térség GDP-növekedési üteme7

A társadalmi kohézió fő elemei a Duna-térségben
Az új kohéziós politikából következő megközelítésünk harmadik pilléreként a társadalmi kohézió szemüvegén keresztül értékeltük a programtérség helyzetét.
Azokat a szociográfiai kapcsolódási pontokat kerestük,
ahol a makrorégió színes társadalmi csoportjai, etnikumai jó eséllyel fűzhetik szorosabbra az egymáshoz
kötő szálakat, ezzel is növelve a régió komplex összetartó erejét. Kitértünk a klasszikus demográfiai adottságok bemutatására, interetnikus sajátosságokra, szociális, kulturális és kormányzási vonatkozásokra és a
munkaerőmozgást, foglalkoztatást érintő kérdésekre.
A használt indikátorok kiválasztásakor itt is szem előtt
tartottuk a 11 tematikus célkitűzés későbbi azonosíthatóságát.
Bár a Duna-térség országait és népeit egyértelműen
összeköti történelmük, a jelenben tapasztalható helyzetkép nem azonos társadalmi kihívásokról tanúskodik.
Az elvégzett vizsgálatokból kitűnik, hogy a társadalmi
kohéziót nagymértékben befolyásolhatják a Duna-térséget napjainkban jellemző öregedési, vándorlási,
természetes szaporodási, szociális, etnikai és munkaerő-migrációs folyamatok. A térséget minden vizsgált
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szempont szerint megosztottság jellemzi, s bár ennek
területi képe némileg eltérő lehet egy-egy mutató tekintetében, az alapvető egyenlőtlenségi dimenzió, az
északnyugat-délkeleti lejtő szinte valamennyi vizsgált
aspektusban kirajzolódik. A heterogenitás csökkentésére ugyanakkor számos lehetőség is kínálkozik. (10. ábra
lásd 112 oldal)
A társadalmi kohézió színvonalát alapvetően befolyásolják a demográfiai viszonyok, a térségbeli vándorlás irányai és ezekkel részben összefüggésben a munkaerőpiacon jelentkező és a szociális ellátórendszerre
nehezedő problémák. A munkaerőpiac és a képzési
szektor közötti kapcsolat erősítése közös kihívás. Az atipikus foglalkoztatási formák transznacionális terjedésének támogatása szintén kiemelten fontos. A Duna-térség társadalmi különbségeinek enyhítésében alapvető
fontosságú lehet a népesség stabilizálása, mindenütt
megfelelő munkahelyhez juttatása, a szociális szempontú esélyegyenlőség erősítése. Amennyiben sikerül egy, a
vonzóbb régiók szívóhatásától kevésbé függő, kevésbé
markáns bérkülönbségeket hordozó, integráns fejlesztési teret létrehozni, a térség népességmegtartó erejével
párhuzamosan az egész régió összetartó ereje javulni
fog. (11. ábra lásd 112 oldal)

Forrás: CESCI

7. ábra: Egy főre eső GDP értékek a Duna-térség országai szerint8
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A társadalmi kohézió erősítése érdekében a térségben óriási lehetőségek rejlenek az interetnikus
kapcsolatok további javításában. A Duna-térség mintegy harminc etnikai csoportjának szétszóródott tagjai
nemzetek feletti és kultúrák közötti összekötő szereppel rendelkeznek, s a társadalmi kohézió jövőbeli bázisát jelenthetik. Szintén fontos szerep hárulhat rájuk
egy közös, Duna-térségi identitás kialakításában és terjesztésében, melynek létrejötte minden jellegű együttműködést pozitívan befolyásolhat. Az interetnikus, interkulturális alapú társadalmi kohézió útjából azonban
még fel kell számolni néhány hátráltató tényezőt, így
például a romák tekintetében erősíteni kell a társadalmi
befogadást. De úgyszintén speciális megközelítést igényel a Duna-térségbe kívülről érkező migránsok ügye.
A Duna régióban számos intézményesült társadalmi és
kulturális kapcsolat létezik már, ezek további ápolása,
valamint újabbak életre hívása szintén jótékony hatással lehet a társadalmi kohézióra. A sokszínű kulturális
örökség a meglévő felsőoktatási intézményekkel és kutató intézetekkel összekapcsolva lehetőséget biztosít a
kreatív gazdaság látványos fejlesztésére az egész régióban. (12. ábra lásd 113 oldal)
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a társadalmi,
szociális, munkaerő-piaci egyenlőtlenségek, valamint

Forrás: CESCI
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A főbb azonosított kihívások és lehetőségek
Az azonosított lehetséges beavatkozásokhoz kapcsolódóan elmondható, hogy összességében igen
sokféle területen kínálkozik lehetőség transznacionális
akciókra. A SWOT-táblát elemezve, néhány fontosabb
megállapítás kiemelhető a részletek sokaságából. A
legfontosabb támogatandó területnek a különféle intézmények közötti együttműködések tűnnek. A makrorégió majdnem minden kihívására lehet (különféle
hatásfokkal) válaszokat adni az országok közötti intézményi és szakpolitikai összehangoltság erősítésén
és a jó gyakorlatok terjesztésén keresztül. Konkrétabb
következtetés, hogy a makrorégió-szerte gazdag természeti értékek jól hasznosíthatók a leszakadó vidéki
térségek felzárkóztatása terén, amennyiben sikerül a
diverzifikált vidékfejlesztés jó gyakorlatait makroregionális logika mentén terjeszteni és megerősíteni. Emellett a város-vidék, centrum-periféria viszonylatokban
meglévő fejlettségbeli különbségek jól kezelhetőnek
tűnnek egy transznacionális léptékben működő policentrikus városhálózat megerősödésének támogatásával. A térség egyik legerősebb kohéziós kihívásaként

jelentkező, sűrűn futó határok elválasztó szerepének
meghaladásában szintén segíthet egy transznacionálisan átgondolt, határon átnyúló együttműködési stratégia megvalósítása. A gazdaságfejlesztési problémák
legáltalánosabb kezelési lehetősége a KKV-szektor
versenyképességének erősítésén és a gazdaságélénkítési stratégiák összehangolásán és diverzifikálásán
keresztül tűnik a leginkább elérhetőnek. Ennek érdekében a jó gyakorlatok terjesztésén és a klaszteresedés
támogatásán túl erősíteni kell a vállalkozások innováció-adaptációs képességét. Az infrastrukturális (úgy a
közlekedés, mint az energetika vagy az oktatás terén)
fejlesztésekben is kiemelkedő fontosságúnak tűnnek
a „multi-country” fellépések, az összehangoltabb és
ezáltal gazdaságosabb, versenyképesebb rendszerek
elérése érdekében. A változatosan jelentkező migrációs nyomások szintén jól kezelhetőek intézményközi együttműködéseken keresztül. A foglalkoztatási
helyzet leginkább az oktatási és kutatási szféra piaci
igényekhez történő jobb hangolása révén javítható. A
térség szociális kihívásaira pedig leginkább a gazdag
közös kulturális erőforrások támogatásán keresztül találhatók válaszok.

9. ábra: A Duna-térség legfontosabb infrastrukturális elemei10

Összegzés
Az elkészült tanulmány eredményeire alapozva indulhatott meg a programozási munka, mely során végig kiemelt szempontként jelentkezett e területi analízis megállapításaival való összhang keresése. Ennek
nyomán joggal bízhatunk abban, hogy a 2014-2020as Duna Transznacionális Program valóban képes lesz
megfelelően reagálni a Duna-térség legjelentősebb
transznacionális kihívásaira.
Azonban a Duna-térség kohézióját, transznacionális
fejlesztési lehetőségeit illető következtetéseken, a programozás megfelelő szakmai megalapozásán túlmenően
fontos elemzés-technikai tanulságokkal is járt a hivatkozott területi analízis megalkotása. Világossá vált, hogy a
területi statisztika oldaláról mennyire gyermekcipőben
jár még a Duna makrorégió. Az egyes nemzeti statisztikai hivatalok egymástól gyakran teljesen elszigetelt
módszertanok, gyakorlatok alapján gyűjtik informáci-
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óikat, komoly kihívások elé állítva ezzel a makrorégió
egységében gondolkodó tervezést. Az eltérő területi
szintek, adatfelvételezési évek és módszertanok, illetve
az eleve meglévő hiányosságok (melyek jobbára a nem
EU-s államokban jelentkeztek) gyakran áthidalhatatlan
elemzési problémát okoztak; a makroregionálisan ös�szevethető adatok, információk köre jelentősen leszűkült az ideálishoz képest.
Mindebből két dolog következik. Egyrészt a jelen
tervezési folyamat során standardizált, összehangolt
adatbázisok értékes, egyedülálló forrást jelenthetnek
a következő évek során elvégzendő vizsgálatokhoz
is. Másrészt (és e következtetés sokkal lényegesebb
az előzőnél) a 2014-2020-as időszakban elengedhetetlen transznacionális feladatként jelentkezik majd a
Duna-térségben egy makroregionális statisztikai ös�szehangolás elvégzése, mely folyamat sikeréhez szoros szakpolitikai és intézményközi együttműködésre is
szükség lesz.

8. ábra: A Duna-térség országainak értéktermelése, ágazatonként9
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10. ábra: Vándorlási különbözetek a Duna-térségben11
12. ábra: A Duna-térség etnikai képe13

Felhasznált forrás:
Jaschitz M. – Ocskay Gy. (ed.): Regional Analysis of the Danube
Region. CESCI, Budapest, 2014. p. 459.

Szerző:
Jaschitz Mátyás
– CESCI, Intézetigazgató-helyettes

(A Duna Transznacionális Programot 2015. augusztus 20-án
fogadta el az Európai Bizottság. A program keretében meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokkal kapcsolatos részletek az
http://interreg-danube.eu/ honlapon találhatóak.)

Terület- és településfejlesztő geográfus, a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata) tervezési igazgatója. 2009 óta foglalkozik hivatásszerűen határon átnyúló
területfejlesztéssel, illetve a határ menti társadalmi térfolyamatok kutatásával. Legtöbb hazai és
nemzetközi publikációja, illetve az ELTE TTK-n kidolgozás alatt álló PhD tézise is e téma körül
forog.

11. ábra: A Duna-térség munkanélküliségi rátái12
11, 12
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Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI)
Kulcsszavak: Határon átnyúló kezdeményezések, CESCI, stratégiai tervezés, együttműködések támogatása, mediáció
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A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (angol nevének rövidítésével:
a CESCI-t) 2009-ben magánszemélyek alapították a
francia Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
mintájára és kezdeményezése nyomán. A francia testvérszervezetet a kormány hozta létre 1997-ben, minisztériumi háttérintézmények segítségével, azzal a céllal,
hogy a határ menti együttműködéseket a francia határok mentén szakmailag segítse. Az egyesületnek azóta
már több mint 60 tagja van (főként határ közeli önkormányzatok, valamint határon átnyúló intézmények, de
olyan, az adminisztratív határok meghaladásában érdekelt szervezetek is, mint a Francia Államvasutak), és
Európában az egyik legelismertebb szakmai szervezet a
témában.
A CESCI létrehozását is az egyesület főtitkára, Olivier Denert javasolta, hogy a közép-európai térségben
állandó szakmai partnerrel tudjanak együttműködni. Az
alapítás évét követően a MOT-hoz hasonlóan a CESCI-hez is főként határ menti települési és megyei önkormányzatok, valamint határon átnyúló intézmények
(eurorégiók, európai területi társulások), illetve szakmai
szervezetek (köztük a MOT) csatlakoztak. A szakmai
szervezetek közül ki kell emelni a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítványt, mivel a CESCI a néhai néppárti EP-képviselő szellemi örökösének tekinti magát, és
európai szinten törekszik a határok elválasztó hatásait
csökkenteni egy területi alapú konfliktusoktól oly gyakran sújtott térségben.
A Miniszterelnökség háttér szakmai szervezeteként
működő egyesület tevékenysége négy területre terjed
ki. (1. ábra)
Egyrészt tudományos igénnyel kutatja a határmentiség kérdéskörét. E célból 2013 májusában, Esztergomban önálló intézményként hozta létre az Európa Intézetet (European Institute of Cross-border Studies), amely
sikeresen menedzselte a Crossing the Borders elnevezésű kutatási projektet, a Duna Stratégia 10-es prioritási
területének útitervéhez (Road map) igazodva. A magyar
állam által támogatott projekt keretében 7 ország kutatói elemezték a Duna-régió határon átnyúló együttműködéseinek társadalmi, gazdasági és kormányzási
vonatkozásait, és 14 konkrét együttműködésről esettanulmányokat is készítettek. A kutatások eredményeit
bemutató tanulmánykötet jelenleg szerkesztés alatt áll.

Az ELTE Földrajztudományi Intézetének munkatársai
(Bottlik Zsolt és Farkas György), valamint a pécsi MTA
KRTK részéről Balogh Péter is részt vesznek egy másik
kutatásban, amely az Esztergom-Párkány várospár térségében vizsgálja a lakosság térhasználati szokásainak változásait, a határ fokozatos megnyitásával párhuzamosan.
Ugyancsak az intézet jelenteti meg a Cross-border
Review című tudományos évkönyvet, amelynek főszerkesztője a téma világhírű kutatója, James Wesley Scott.
Kutatásokkal nem kizárólag az intézet munkatársai
foglalkoznak: a CESCI tervezési és fejlesztési irodájából
elsősorban a jogi-intézményi együttműködéssel, valamint az integrált határon átnyúló területi tervezéssel
kapcsolatos elemző munkák kerülnek ki.
Az egyesület fő tevékenységi területét az elmúlt években a határon átnyúló stratégiai tervezés jelentette. A
CESCI egyik fő erőssége, hogy szakmailag felkészült ter-
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Absztrakt:
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (CESCI), és annak munkáját, amely lefedi a határon átnyúló együttműködések mind a négy szegmensét: a határtani kutatásoktól kezdve a részben ezek
eredményeire alapozott határ menti programozáson, stratégiai tervezésen keresztül a stratégiailag megalapozott konkrét projektek
fejlesztéséig és megvalósításáig, valamint a különböző szintű, érdekelt felek közötti szakmai koordinációig, mediációig.

1. ábra: A CESCI tevékenységi körei
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vezői csapata újszerű módszerrel készít határon átnyúló
integrált fejlesztési terveket, amelyhez főként a földrajztudományok legkorszerűbb eredményeit használja fel,
erős térinformatikai háttérrel. A kohézióanalízisre épülő
stratégiai tervezési módszertant használták a szlovák-magyar határ menti INTERREG V-A program elkészítése során, de a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési
terv kidolgozásakor is. Az új módszertan középpontjában
azoknak a tényezőknek a vizsgálata áll, amelyek erősítik,
illetve gyengítik a határ menti térségek közötti területi,
gazdasági és társadalmi kohéziót, a beavatkozások pedig olyan integrált projekt- és akcióegyütteseket tartalmaznak, amelyek révén ez a kohézió javítható. Az ágazati
megközelítés helyett ez a metodológia elsősorban a területi viszonyok, a területi potenciál elemzésére, valamint
az ennek érvényesülését akadályozó tényezők kiszűrésére és megoldások kidolgozására fókuszál.
Az egyesület tevékenységeinek harmadik területét a
projekt- és intézményfejlesztés jelenti. A tudományosan
megalapozott stratégiai tervek lehetőséget biztosítanak
arra, hogy egy adott határtérség sajátos fejlesztési igényei alapján a helyi szereplők konkrét és valódi, határon
átnyúló hatással járó projekteket valósítsanak meg, és
az eredmények hosszú távú fenntartása érdekében határon átnyúló intézményeket is létrehozzanak. (2. ábra)

A CESCI munkatársai koordinálták 11 határon átnyúló fejlesztési európai területi társulás (köztük az Unió
első, harmadik állam részvételével létrehozott ETT-jének) létrehozását a magyar határok mentén; szakmai
előkészítő szerepet játszottak a lengyel székhelyű CETC
(Central European Transport Corridor) ETT létrehozásában; és jelenleg a 14 uniós tagállam közlekedési hatóságait tömörítő Euro-Contrôle Route hálózat ETT-vé
alakulását segítik.
Emellett a CESCI szakmai támogatást nyújt az
Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség, valamint a
magyar-szerb-horvát hármas határon formálódó
Pannon-Duna mikroregionális együttműködés munkájához is.
A szervezet aktivitásainak negyedik területét a mediáció jelenti. A kidolgozott projektek megvalósítását,
a létrehozott határon átnyúló menedzsmentstruktúrák
működését ugyanis nagyon gyakran nehezíti, akadályozza az információhiány és az eltérő jogi-adminisztratív környezet. Ezen a problémán a CESCI többféle
módon igyekszik segíteni, elsősorban rendezvények
(konferenciák, műhelyek, fórumok) szervezésével, valamint elektronikus és nyomtatott kiadványok megjelentetésével. Emellett több szakmai kezdeményezést is
életre hívott az egyesület, amelyek az információáram-

2. ábra: A CESCI tagjai
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lást, a tudásmegosztást és a partnerségek erősödését
szolgálják. Így például évente 3-4 alkalommal tartja
összejöveteleit az ETT-műhely, amelyre az aktív magyar
részvételű társulások menedzserei kapnak meghívást. A
kétnapos találkozókon mód nyílik a szakmai tapasztalatcserére, de a hazai és brüsszeli szakpolitikák alakulásáról is képet kaphatnak a résztvevők, és lehetőségük van
javaslataikat megfogalmazni a hazai döntéshozói szint
jelenlévő képviselői irányába is.
A magyar-román együttműködést hivatott szolgálni
a Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesületével közösen elindított „Nagyváradi folyamat”, amely kétévente rendez szakmai fórumokat a névadó városban, a két
ország szakembereinek részvételével. 2015-ben indult
útjára a magyar-szlovén határon átnyúló kapcsolatokat
erősíteni hivatott Szentgotthárd-Monošter kezdeményezés, amelynek létrehozásában a két ország nagykövetei is meghatározó szerepet játszanak.
A CESCI képviselői aktívan vesznek részt több nemzetközi szervezet és hálózat munkájában is. Az egyesület tagja és gyakori konferencia-előadója a Régiók
Bizottsága által alapított EGTC Platformnak. A 8 nagytérségi szövetséget egyesítő Európai Határmenti és
Interregionális Városhálózatok Konferenciájának (CECICN) jelenleg a titkársági feladatait látja el az egyesület,
amely részt vesz az Eurogeo Egyesület és az Európai
Határrégiók Egyesületének (AEBR) munkájában is. Utóbbival közösen működtet irodát Szerbiában, a vajdasági
„leányvállalatán”, a 2015 elején alapított, Erős Ervin igazgató által irányított CESCI Balkanson keresztül. Hasonló
nagytérségi feladatokat fog ellátni a CESCI Carpathia,
amely 2015 nyarán alakult, kassai székhellyel, a korábbi
megyei elnök és a Régiók Bizottsága szlovák delegációját korábban vezető Rudolf Bauer igazgatásával. Míg
előbbi iroda a balkáni régióban segítheti a határ menti
együttműködést, addig az utóbbi a kárpáti térségben
tölthet be hasonló küldetést.
A MOT-hoz és a CESCI-hez hasonló, állami szinten
tevékenykedő támogató szervezetek 2010 végén alapították meg a Budapest Platformot. A tagállami szakpolitikák közötti harmonizációt és tapasztalatátadást támogatni hivatott együttműködésnek holland és portugál
intézmények is tagjai.
A CESCI az állandó hálózati munka mellett rendszeresen részt vesz a határon átnyúló együttműködést

érintő szakmai műhelymunkákban, platformokban (a
szervezet főtitkára tagja a Régiók Bizottsága által létrehozott, a kohéziós politika jövőjének kialakítását segítő,
valamint az Európai Bizottság által a határ menti adminisztratív akadályok lebontásának támogatására alapított szakértői csoportoknak).
Az egyesület aktív jelenléte a különböző (helyi, országos és uniós) szinteken lehetővé teszi, hogy a helyi
szereplők tapasztalataira és igényeire alapozva vegyen
részt azoknak a nemzeti és uniós szakpolitikáknak az
alakításában, amelyek aztán éppen ezeknek a helyi
kezdeményezéseknek a sorsát határozzák meg. Ennek
érdekében az elmúlt 6 év során számos szakpolitikai
háttértanulmány készült a CESCI műhelyében. A határmentiség szemüvegével véleményezték a munkatársak
az Új Széchenyi Tervet, a Semmelweis Tervet, a közigazgatási reform koncepcióját, a Magyary Tervet vagy a
2014-2020-as magyar operatív programokat, de az uniós EGTC-rendeletet is.
Mindezen tevékenységek révén a CESCI szeretné a
határok átjárhatóságát erősíteni, a határon átnyúló, tartós, stratégiai együttműködések munkáját szakmailag
támogatni és ezeken keresztül a közép- és délkelet-európai népek közötti közeledést előmozdítani. A témának
az elmúlt években konjunktúrája volt, de a migránsválság akár tartósan is háttérbe szoríthatja a határmenti
együttműködések ügyét.
A jelenleg Európában zajló folyamatok tétje, hogy
megtaláljuk-e a biztonság és a szabadság közötti egyensúlyt: tudjuk-e egyszerre garantálni az európai polgárok
biztonságát és szabad mozgását. Ebben meghatározó
szerepe van az adminisztratív határoknak, a határok tematizációjának, értelmezésének, funkcióinak, használatának. 1989 előtt az európai kontinensen 30 állam osztozott. Számuk ma 51. Az országhatárok száma jelentősen
nőtt. A CESCI küldetése abban foglalható össze, hogy
ezeknek az országhatároknak az elválasztó, elidegenítő
hatásait gyengítse, hogy hozzájáruljon egy partnerségen
alapuló közép-európai térség kialakulásához.
A szervezetről bővebben: www.cesci-net.eu
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Segítő Szolgálata, Intézetigazgató

Ocskay Gyula 2009, vagyis a megalapítása óta irányítja főtitkárként a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatát (CESCI). Ezt megelőzően Esztergom város határon átnyúló kapcsolatainak fejlesztésében vett részt, illetve politikai filozófiát és
politikatudományt oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Első tanulmányát a határon
átnyúló regionalizmusról 1992-ben írta, azóta foglalkozik regionális kérdésekkel, illetve társadalmi és politikai térelmélettel. 2013-ban Luc van den Brandéval együtt Pálfi István-díjjal tüntették
ki a határon átnyúló együttműködés terén végzett munkájáért.
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Az adminisztráció csökkentése kapcsán a Kormány
korábban azt tapasztalta, hogy a bürokratikus terhek
csökkentése a közigazgatás belső forrásaiból nem tud
megvalósulni. Ezért a Kormány új utakat keresett. Az elmúlt évben a Miniszterelnökség az építész- és mérnökszakmával történő részletes egyeztetés során, minden
szakember véleményét meghallgatta és elkészítette az
építésügy átalakítását célzó intézkedési tervet, amely
az építésügy területén radikális, innovatív szemléletet
meghonosító átalakítást hajt végre.
Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
jelenleg az építésügy olyan, a jogi és szabályozási környezetet érintő átfogó átalakításán dolgozik, amitől joggal lesznek remélhetők mind a lakossági építkezések,
mind a munkahelyteremtő beruházások szempontjából
pozitív változások. Ennek a döntéscsomagnak első eleme a 1567/2015. (IX. 4.) kormányhatározat az építésügy
átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról.
Ezek az intézkedések Magyarország épített és természeti környezetének teljes körű minőségi innovációját tűzik ki célul, többek közt a területrendezés és a
településügy vonatkozásában is. E változtatások célja,
hogy a Nemzeti építészetpolitikában is megfogalmazott irányelvek mentén az építkezéshez, építtetéshez
köthető beruházások menetét egyszerűsítsék mind a
lakosság, mind pedig az építkezésekhez köthető tevékenységekben résztvevő többi szereplő szempontjából
úgy, hogy közben Magyarország természeti és épített
értékeinek védelme nem csorbul. Ezek az intézkedések
elsősorban az építkezéshez kötődő beruházások adminisztrációjának egyszerűsítését, a jogbiztonságot, valamint az ezekre vonatkozó szabályok egységesítését,
könnyebb átláthatóságát fogják szolgálni. Az itt röviden
ismertetett, a Kormány által tervezett reformok kedvezően fogják alakítani mind az építőipar és az építész,
területrendező és településtervező szakma általános
helyzetét, mind pedig a lakosság épített környezethez
való hozzáállását.
A Kormányhatározat több nagy részterület közt különös hangsúlyt fektet a területrendezés, a településrendezés és a településfejlesztés szabályainak megreformálására. Cél, hogy a nagytól a kicsi felé haladva az ágazati
fejlesztések és a területfejlesztés szorosabb és szinergiákat létrehozó kapcsolatba kerüljön a területrendezéssel
és azon túlmenően a településfejlesztéssel, településrendezéssel. Az egyik legfontosabb feladat például egy
olyan tervrendszer kialakítása, amely a lakosság életminőségét és a települések versenyképességét javítja. A
fent kijelölt célok szempontjából jelentős többek közt a
2014–2020-as európai uniós programozási időszakban
végrehajtandó, Uniós forrásokból megvalósuló beruhá-

zások támogatása, ahogy a Modern Városok Program
támogatása, valamint az ágazati célok területi koordinációjának fejlesztése is.
E források minél hatékonyabb felhasználásának érdekében is fontos a területrendezési tervek egy időben
történő készítése és elfogadása, és a megyei önkormányzatok számára az ehhez szükséges források biztosítása. Ugyanilyen jelentős eredmény lesz egy olyan
jogi környezet megalkotása, amely lehetővé teszi a területrendezési tervek és településrendezési eszközök
új tartalmi követelményrendszerének összehangolását
a terület- és településfejlesztési tervezéssel. Az új tervezési rendszerbe integrálni kell az ország és a kiemelt
térségek területrendezési tervét, melynek nagy jelentősége lesz jellegzetes régióink hagyományos értékét és
tájképét megőrző, ugyanakkor innovatív fejlesztésében.
Erősíteni kell a megyei területrendezési tervek önállóságát olyan mértékig, hogy azok kellőképpen tudják
képviselni a térség érdekeit a különböző fejlesztések koordinációja során. Ugyanebből a megfontolásból egységesíteni és a települési önkormányzatok számára díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni a területrendezéssel
egységes formátumra hozott alaptérképeket, megteremtve így egyrészt a dokumentumok közötti nagyobb
összhangot, másrészt megadni a helyi közigazgatás
számára a beruházások során szükséges információkhoz való folyamatos hozzáférést. Szükséges az olyan
nyilvános fórumok megteremtése is, ahol a lakosság véleményezés útján részt vehet a közösségi tervezésben.
Ehhez hasonlóan az egységesítés célját fogja szolgálni
a különböző térképi adatbázisok (ilyen az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázis vagy az állami távérzékelési adatbázis) szinkronizálása, hogy ezzel egységes, a szakma
számára hozzáférhető és egymásra épülő tervhierarchia jöjjön létre. Az ezeknek a digitális adatbázisoknak
a fejlesztésével járó munkában a Miniszterelnökség és
a Földművelésügyi Minisztérium szorosan együttműködik: a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. segítsége mellett a Földmérési
és Távérzékelési Intézet (FÖMI) és a Nemzeti Kataszteri
Program (NKP) biztosítják a szakmai és informatikai hátteret, tudásbázist. Szintén ők dolgozzák ki az új tervezési
rendszerben készülő területrendezési tervek és településrendezési eszközök közhiteles digitális kezelésére és
adatszolgáltatásra, valamint a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák gyűjtésére és adatszolgáltatásra alkalmas digitális felületet.
A Szaktárcák, a területfejlesztés és a munkahelyteremtő ingatlanfejlesztők, valamint a helyi önkormányzatok számára is különös fontossággal bír a Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép és adatbázis létrehozása, amely
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támogatja a megrendelők, beruházók döntéshozatalát
azzal, hogy megjeleníti a különböző területekre jellemző beruházási lehetőségeket. Tehát ha bárki építkezést
fontolgat, az adatbázis a segítségére lesz az adott területen megvalósítható lehetőségek felvázolásával.
Ugyanígy az egységesség megteremtése a cél a
Nemzeti Településpolitika és Cselekvési Program esetében, amely egyrészt országos szinten foglalja össze a
területrendezés, területfejlesztés illetve a településrendezés és településfejlesztés elveinek jövőbeni irányát,
másrészt hozzájárul a területi beruházások koordinációjához.
Az ágazat fellendítése és a lakosság építkezési kedvének serkentése szintén kiemelt jelentőséggel bír, ennek érdekében a családi házas lakóterületek településrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítése is a
megvalósítandó lépések közé tartozik. Ugyanide tartozik a családi házas lakóterületek településrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítése is. Ezekkel együtt
a lakossági építkezések és befektetői beruházások rugalmas megvalósulását segíti elő a gazdasági területekre vonatkozó településrendezési keretszabályoknak
és alkalmazásuk eljárási rendjének, valamint a mérnöki
létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárásának részletszabályainak kidolgozása. A klímatudatos településrendezés gyakorlati módszertana és az

infokommunikációs, hírközlési mérnöki és különleges
építmények elhelyezésének települési szabályozásának
módszertana is kidolgozásra kerül. E lépések megvalósítása fontos szempont Magyarország III. Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Tervének településrendezési támogatása során is.
Az 1567/2015. (IX. 4.) kormányhatározat a területrendezés és a településügy ilyen irányú megújítása mellett
többek között általánosságban foglalkozik a megvalósuló beruházások szakmai minőségének garantálásával
is, úgy, hogy a jelenleg is a megyékben és településeken működő főépítészi hálózat kiegészül a járási főépítészek rendszerével. Ennek célja egy olyan szakmailag
megalapozott, megbízható szakmai támogató rendszer
felállítása, amely garantálja az építkezések minőségét,
ugyanakkor javítja a beruházások forrásfelhasználás-hatékonyságát. A főépítészi státusznak természetesen
meg kell alapozni szakmai képzettségét és tekintélyét
egyaránt, az ehhez tartozó továbbképzési- és vizsgarendszer megszervezése is a feladatok közé tartozik.
A főépítészi rendszer rendszeresen ülésező helyi tervtanácsot fog üzemeltetni, mely szintén támogatja a
döntéshozási folyamatokat. A főépítész együttműködik
a helyi közigazgatással, például a polgármestereknek
szakmai támogatást nyújt a beruházásokat érintő döntések meghozásában, így a rendszer garantálja a helyi

álláspontok érvényesülését is. Az ő közös munkájukat
pedig az országos lefedettségű főmérnöki rendszer hivatott továbbtámogatni, ami egyszerre képes számolni
az aktuális, vagyis helyi adottságokhoz kötődő szakmai
és lakossági szempontokkal. A főépítész, a főmérnök,
a helyi tervtanácsok és az önkormányzatok együttes
munkája oly módon kontrollálja és támogatja a beruházásokat, hogy garantálva legyen a szakmai minőség
és egyszersmind a beruházások átláthatósága és tisztasága is. A minőség garanciája egyúttal a szakmán belüli
piaci versenyt is az esélyegyenlőség, értékorientáltság
felé fogja vezetni. Ezek az intézkedések megint csak
a közbeszerzésekből megvalósuló beruházások átláthatóságához és sikeres végigviteléhez szükségesek,
különös tekintettel az uniós források felhasználásának
hatásfokára.
Ahhoz, hogy a szereplők közötti kommunikáció
félreértésmentes lehessen, az egységes szakmai nyelv
rögzítésére is szükség van, melynek érdekében Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár összeállítása is
feladat. E fogalomtár segítségével elérhetővé válik az
ágazat egységességének, hatékonyságának növelése.
Azért különösen fontos ez, mert a terület- és településrendezési, településfejlesztési és építésügyi szakterületek sajátos fogalmait jelenleg különböző jogszabályok
határozzák meg. Cél, hogy ezeket egységesítve tovább
egyszerűsödjön az építkezések jogi környezete, növekedjen a kiszámíthatóság, a jogbiztonság. A Fogalomtár
esetében is jelentős szempont, hogy mindenki számára
elérhető legyen, ezért a fent ismertetett építkezést és
döntéshozást támogató adatbázisokhoz hasonlóan digitális felületet fog kapni.
Hagyományos tájaink, természetes és épített értékeink, és a köztük lévő összhang kialakítása és megőrzése
is fontos feladat. Ez a védelem és féltés azonban nem
eredményezheti a fejlődés teljes leállását, ellehetetlenülését. Erre a törekvésre példa a balatoni fejlesztéseket
támogató új tervrendszer, amelynek egyik fontos pontja
a balatoni vízpart-rehabilitáció különálló tervműfajának
felszámolása úgy, hogy közben a fontos védelmi elemek

megmaradjanak és beépüljenek a Balaton törvénybe.
Ennek a megtervezése úgy integrálódik a területrendezési tervbe, hogy egyrészt összhangban maradjon a helyi településrendezési tervekkel, másrészt teret hagyjon
a helyi beruházók elképzeléseinek is.
A Balaton partja kiemelt üdülőterület, így mind esztétikai, mind gazdasági szempontból hatalmas jelentőséggel bír. A Kormány törekvése szerint a balatoni infrastruktúrát úgy kell fejleszteni, hogy a hagyományos
tájhoz idomuljon, és így mind a két aspektusa egyre
nagyobb érvényhez jusson.
A célokat összefoglalva, elsődleges az építkezési
kedv növelése mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők körében, valamint az európai uniós források hatékony, Magyarország érdekeit mindenek felett szem előtt
tartó felhasználása. Ezt többek közt az adminisztráció
jelentős csökkentésével, az építkezéseket kísérő folyamatok és a hozzájuk tartozó területrendezési szabályok
egységesítésével és átláthatóvá, követhetővé tételével,
valamint a szakmai minőség állami részről történő garantálásával tudjuk elérni. Fontos, hogy az építkezésekkel kapcsolatos tudnivalók teljes körűen elérhetőek
legyenek minden résztvevő számára, egy áttekinthető
rendszert alkotva.
A magyar területrendezés és településügy fellendülését olyan törekvések szolgálják, melyek az akadályok
elhárításával támogatják az építőipari beruházásokat,
ezáltal serkentik az építőipart, a munkahelyteremtést,
fejlesztik és erősítik a polgári lét természeti és épített
környezetét és elősegítik a szakma résztvevőinek érték
alapú érvényesülését. A polgárokban ugyanakkor tudatosítják a körülöttünk lévő környezet minőségének a
fontosságát, egyúttal felébresztik annak innovatív, mégis időtálló fejlesztésére való igényét.
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Tanszék docense.

1. ábra: A területrendezés országos és megyei szintű technikai és jogi rendszere
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A 2014-2020-as uniós támogatások hazai felhasználási
rendjének jogszabályi háttere
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet bemutatása

Röviden

A közelmúltban megkezdődött, új pénzügyi ciklusban a tagállamoknak a globális kihívásokra válaszul, az
okos, fenntartható és befogadó Európa kialakításának
jegyében, megadott tematikus célkitűzések szerint kellett megalkotniuk a programjaikat. Az Európai Bizottsággal egyeztetett hazai álláspontot stratégiai szinten
az úgynevezett Partnerségi Megállapodás, operatív
szinten pedig hét ágazati és két területi operatív program, illetve a Vidékfejlesztési Program jelenítik meg. Az
új támogatási időszakban fontos változás, hogy a kondíciók (gazdasági feltételek), a tematikus koncentráció (tematikus célok és azok prioritásai mentén meghatározott
tevékenységek), a determinációk (minimális forrás-allokáció bizonyos célokra/programokra) és a teljesítménytartalék alkalmazásával némileg szűkült a tagállami
mozgástér a források felhasználásában. Ugyanakkor az
új programozásra vonatkozó előírások az uniós források
felhasználásának kereteit meghatározó hazai programozási tevékenységet célvezéreltebb irányba terelték.
2014-2020-ban a Közös Stratégiai Keret (KSK) adja a tervezés-programozás alapját, melynek révén a tervezést a
tagállamoknak az Európa 2020 Stratégia célrendszeréhez igazodva kellett végezniük. Elvárásként jelent meg
a nemzeti szintű Operatív Programok tervezése során a
célvezéreltség és integráltság szem előtt tartása.
A jelenlegi hétéves ciklus végrehajtását mindezek
alapján egy átfogó jellegű, komplex, a programvégrehajtás minden elemére kiterjedő kormányrendelet határozza meg. A 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, mint ún. összefoglaló végrehajtási rendelet alkalmazási területe kiterjed
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Európai
Szociális Alapból, Kohéziós Alapból, Tengerügyi és
Halászati Alapból illetve Európai Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Alapból származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a programok tervezésére, végrehajtására, nyomon követésére,
továbbá a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban,
a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban
részesülőkre. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy bár
a 272/2014-es rendelet a legmeghatározóbb hazai jogszabály a programozási időszakban, hatálya nem terjed
ki az Európai Területi Együttműködés programjaiból
nyújtandó támogatások felhasználásának szabályozására.
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Az alábbiakban a jogszabály legfőbb tartalmi elemeit ismertetjük. A terjedelmi korlátok miatt részletes
elemzésre nincs mód, azonban igyekszünk iránymutatást adni abban a tekintetben, hogy a rendelet mely
főbb témakörökre tér ki illetve, hogy milyen támogatási
rendszerrel kapcsolatos kérdésekre adhat választ.
A rendelet II. fejezete összesen 10 alcímre osztva
mutatja be az intézményrendszer szereplőinek feladatait és jogait, mind a központi szervekre vonatkozóan, mind pedig a speciálisan TOP-hoz kapcsolódó
végrehajtás decentralizált jellegét biztosító területi szereplők tekintetében. A végrehajtási intézményrendszer
hazai résztvevői a 272-es rendelet alapján a következők:
Kormány (feladata az irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszer kialakítása, a fejlesztési
programok összhangjának biztosítása);
 Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (feladta
a döntés-előkészítés);
 európai uniós források felhasználásért felelős miniszter (feladata a végrehajtás koordináció);
 Államháztartásért felelős miniszter (feladata a támogatások ellenőrzésének szabályozása, harmonizációja);
 Audit hatóság (feladata a kijelölési kritériumok
teljesülésének értékelése, auditstratégia készítés,
rendszer- és, projektellenőrzés)
 Igazoló hatóság (feladata a költségek megfelelősége érdekében vizsgálatok lefolytatása);
 Szakpolitikai felelős(feladata az egyes ágazati és
területi szakpolitikai szempontok érvényesítése);
 Területi szereplő (feladata az integrált területi programok összeállítása és végrehajtása).
Az egyes programok végrehajtását az operatív
programok monitoring bizottságai, követik nyomon.
Programonként meghatározott, a következő évre
szóló éves fejlesztési keret1et (ÉFK) kell készíteni. Az ÉFK
operatív programonként, jogszabályban meghatározott
menetrend szerint készülő dokumentum, mely a tárgyévet követő évben meghirdetendő felhívásokra vonatkozó,
stratégiai szintű információkat tartalmazza Az éves kereteket meghatározó felhívások a szakpolitikai felelős által
készített szakmai koncepciók alapján kerülnek kialakításra és csak rendkívül indokolt esetben módosíthatóak.
Az éves fejlesztési keret Kormány általi jóváhagyását
követően az irányító hatóság véglegesíti a felhívásokat,
bevonva a felhívások szakmai koncepciójáért felelős
szakpolitikai felelős(öke)t.

1
Az éves keretek módosítását indokolt esetben az Irányító Hatóság kezdeményezheti az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél,
az esetleges módosítást pedig az adott tárgyév június 30.-áig lehet elvégezni.
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A felhívások meghirdetése kapcsán kiemelt jelentőséggel bíró szabály, hogy az Irányító Hatóság köteles
a felhívást legalább 30 nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott időpont előtt megküldeni az EU-s
források felhasználásáért felelős miniszternek, ahol
minőségbiztosításon2 mennek keresztül. A miniszter
egyet nem értése esetén visszaküldheti a felhívástervezetet az Irányító Hatóság számára átdolgozásra, azonban egyetértése esetén a felhívás megjelenik a www.
szechenyi2020.hu honlapon, az ÉFK-ban meghatározott időpontban. Standard és egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén, ha a támogatásra rendelkezésre álló
kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási
határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti,
vagy a felhívást lezárhatja.
A jelen ciklusban az egyes felhívásokra beérkező támogatási kérelmek elbírálása összesen öt eljárásrend-típussal történhet. Az alábbiakban az egyes eljárásrendek
alkalmazási feltételeit és főbb jellemzőit ismertetjük a
táblázat segítségével:
Eljárásrend típusa

A regisztrációs feltételeknek megfelelt helyi akciócsoportokat az irányító hatóság nyilvántartásba veszi. Ezt
követően az irányító hatóság (IH) a regisztrációs szempontoknak megfelelt helyi akciócsoportok számára felhívást tesz közzé közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia megalkotására.
A stratégiák benyújtása után az irányító hatóság a
beérkezett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat tartalmazó támogatási kérelmekről standard kiválasztási eljárásrendben dönt, majd a kiválasztott helyi
akciócsoportokkal az irányító hatóság szerződést köt,
mely alapján a támogatásokat is folyósítja. A helyi akciócsoportok a támogatási kérelmekről hozott döntés
megalapozása érdekében helyi bíráló bizottságot3 állítanak fel.
A teljes hazai európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozó
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tehát biztosítja a 20142020-as programozási időszak során megfelelően előkészített, átlátható, ugyanakkor gördülékenyen zajló
programvégrehajtásának jogszabályi hátterét.
Alkalmazási feltételek, jellemzők

▪ Az NFK (a későbbiek során az Irányító Hatóság vezetője bizonyos esetekben döntés
előkészítő bizottság javaslata alapján) az éves fejlesztési keretben döntött a támogatást igénylőről, projekt tárgyáról, meghatározta az egyes projektek kapcsán támasztott szakmai elvárásokat, a támogatási összeget és határidőket;
▪ közfeladat megvalósítására irányul;
▪ a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó intézkedésnek vagy közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásnak minősül.

Kiemelt

A 2014-2020 között megvalósuló transznacionális
és interregionális területi együttműködési programok
Az Európai Bizottság 25 évvel ezelőtt, 1990-ben indította el az INTERREG közösségi kezdeményezést, amely
európai területi együttműködés (ETE) néven 2007 óta az
EU regionális politikájának egyik fő célkitűzésévé vált.
A 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikájában is
megmaradt ez a célkitűzés, az Unió területi integrációjának, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének
elősegítése érdekében. E célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és – alapvetően
tapasztalatcserét szolgáló – interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az Európai Bizottság,
valamint egyes programok 2014-től az ETE célkitűzés keretében megvalósuló programok esetében ismét használják a népszerű és közismert Interreg „márkanevet”.
Az európai területi együttműködési programok egyik
jellegzetessége, hogy a programok készítése, valamint
végrehajtása során a döntéseket az érintett partnerországokból álló bizottságok hozzák: a tervezés során a
tervezési, programozási bizottságok, a végrehajtási fázisban pedig a monitoring bizottságok. A program végrehajtása folyamán minden jelentős döntést a monitoring
bizottság hoz meg, a programdokumentum esetleges
módosításától a pályázatokkal kapcsolatos támogatási
döntésig. A döntések nemzetközi környezetben születnek, és minden esetben több partnerország kompro-
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misszumára épülnek. A partnerországok programszintű
döntéseit a program menedzsmentjére kijelölt intézmények (irányító hatóság és közös titkárság) hajtják végre.
Az európai területi együttműködési (azaz régi-új nevükön Interreg) programokról bővebb információ
a http://regionalispolitika.kormany.hu/ honlapon található.
A továbbiakban a 2014-2020 közötti időszakban
Magyarország részvételével megvalósuló transznacionális és interregionális programok kerülnek bemutatásra.

Transznacionális együttműködési programok
A transznacionális együttműködési programok
lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető,
több országra kiterjedő térségek intézményei közösen
keressenek megoldásokat az őket érintő problémákra.
Ezek a programok olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek esetében a közös munka hatékonyabb megoldást
nyújt ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő partnerek külön-külön, nemzeti szinten
kívánnák megoldani. Magyarország 2014-től az Interreg
CENTRAL EUROPE Programban, valamint a Duna Transznacionális Programban vesz részt.

▪ A támogatás közfeladat megvalósítására irányul, de a forrásokat az éves fejlesztési
keretben a lehetséges támogatást igénylők között nem osztották fel;
▪ Helyi akciócsoportok által benyújtott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztása esetén.

Standard

Egyszerűsített

Ha a projektek lehetséges elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft, és a felhívás keretében mikro-, kis-, és közepes vállalkozás is benyújthat támogatási kérelmet.

Területi

A megyék és a megyei jogú városok integrált területi programjai keretében támogatandó projektek támogatási kérelmei esetén, ahol a program területi kiválasztási
eljárásrend alkalmazását írja elő.

Közösségvezérelt
helyi fejlesztések (CLLD)

A CLLD eljárásrendet szükséges alkalmazni az egyes operatív programokban meghatározott esetekben.
1. ábra: Eljárásrendek és alkalmazási feltételek

A hazai fejlesztéspolitikában új elemként megjelenő közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) és a hozzá
kapcsolódó eljárásrendre vonatkozó sajátos a 272/2014.
Korm. rendelet XIII. fejezete tartalmazza. A CLLD kiválasztási eljárásrendben az irányító hatóság regisztrációs
felhívást tesz közzé a helyi akciócsoportok kiválasztása
céljából. A felhívás tartalmazza a regisztráció feltételeit.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet további, részletes
tartalma a http://www.kozlonyok.hu linkről tölthető le.
Összeállította:
Jusztin Valéria,
Nemzetgazdasági Minisztérium
‒ Területfejlesztési Tervezési Főosztály

1. ábra: Az európai területi együttműködési programok típusai 2014-2020 között1

Ha a felhívás módosítása valamely okból (pl. jogszabály-változás) szükségessé válik, úgy az Irányító Hatóság haladéktalanul köteles azt módosítani,
s a módosítás részleteiről közleményt készíteni.

2

A helyi bíráló bizottság összehívását, működését, tagjait a helyi akciócsoport által kiadott, és az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrendben kell
meghatározni az irányító hatóság útmutatása alapján.

3
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Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial alapján szerk.: Móricz Á. (2015)
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Az Interreg CENTRAL
EUROPE program – melyet
az Európai Bizottság 2015.
február 12-én fogadott el – kilenc EU tagország (Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Szlovénia, Horvátország, valamint nem teljes területtel
Németország és Olaszország) területére terjed ki. A program első, kétfordulós pályázati felhívása 2015 februárjában jelent meg. A program második felhívása várhatóan
2016 áprilisában jelenik meg. A program célcsoportját
nemzeti és regionális hatóságok, önkormányzatok, nonprofit szervezetek és vállalkozások képezik. A program
keretében a következő négy szakpolitikai területen nyílik
lehetőség együttműködési projektek kidolgozására: 1)
innováció és versenyképesség; 2) a széndioxid-kibocsátás
csökkentése; 3) a természeti és kulturális örökség védelme, fenntartható növekedés; 4) közlekedési együttműködés a jobban összekapcsolt Közép-Európáért. A program
teljes költségvetése 298,9 millió euró.
A program honlapja: http://www.interregcentral.eu

vesz részt. Az Európai Bizottság 2015. június 11-én fogadta el a programot. Az INTERREG EUROPE Program
átfogó célkitűzése, hogy a partnerek közötti tudás- és
tapasztalatcsere, valamint hálózatépítés révén javítsa a
résztvevő országok és régiók regionális szakpolitikáinak
hatékonyságát. A program tapasztalatcserét és hálózatfejlesztést szolgáló együttműködésekre teremt lehetőséget a résztvevő partnerországok intézményei számára
a program prioritásaihoz illeszkedő témákban. A program a nemzeti operatív programok által leggyakrabban
kiválasztott tematikus célkitűzésekkel összhangban 1)
a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció; 2) a kisés középvállalkozások versenyképessége; 3) alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság; valamint 4) környezet és erőforrás-hatékonyság terén biztosít lehetőséget
az együttműködésre. A program teljes költségvetése
426,3 millió euró. A program első felhívása 2015 júniusában jelent meg. A program második felhívása várhatóan 2016 áprilisában jelenik meg.
A program honlapja: http://www.interregeurope.eu/

A Duna Transznacionális Program – melyet az
Európai Bizottság 2015. augusztus 20-án fogadott el – tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia,
Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina,
Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) területére terjed ki. A
program keretében 1) a kutatás-fejlesztés és társadalmi
innováció, 2) a környezeti és kulturális felelősségvállalás,
3) a közlekedésfejlesztés és az energiabiztonság, valamint 4) az intézményi kapacitások erősítése területén
nyílik lehetőség az együttműködésre. A program támogatja az Európai Unió Duna Régió Stratégia végrehajtását és koordinációját is. A program teljes költségvetése
263 millió euró. A program első, kétkörös pályázati felhívása 2015. szeptember 23-án jelent meg. A program
második felhívása várhatóan 2016 őszén jelenik meg.
A program honlapja: http://www.interreg-danube.eu/

Az ESPON 2020 (Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért
és Kohézióért) Program – melyet az Európai Bizottság
2015. február 12-én fogadott el – területi tények feltárását, alkalmazott kutatásokat, európai területi trendek, perspektívák és politikai hatások elemzését, illetve hálózatfejlesztést és ismeretterjesztést támogat
az európai kutatóhelyek számára, a területfejlesztési
stratégiák és programok alátámasztása érdekében. Az
ESPON 2020 programban az EU tagországok mellett
Norvégia, Svájc, Izland és Liechtenstein is részt vesz.
Az ESPON 2020 program teljes költségvetése 45,76
millió euró. A program egyetlen kedvezményezettje
egy európai területi társulás, amely a külföldi partnerekkel szolgáltatási szerződéseket köt majd az egyes
projektek végrehajtásához kapcsolódóan. Az első ESPON pályázati felhívás 2015 decemberében jelent meg.
Az ESPON 2020 program honlapja: http://www.espon.eu

Interregionális együttműködési programok

Az INTERACT III Program – melyet az Európai
Bizottság 2015. augusztus
13-án fogadott el – az uniós tagországokon kívül Norvégiára és Svájcra is kiterjed. Az INTERACT III Program
a hatékony irányításról és végrehajtásról szól, és – különös tekintettel az Európai Területi Együttműködés
komplexitására – épít a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, valamint
hálózatok által felhalmozott tapasztalatokra. Alapvető
célja, hogy elősegítse az Európai Területi Együttműködési programok minél eredményesebb végrehajtását a
résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak hasznosítása
révén, azok valós igényeire koncentrálva. Az INTERACT
III program teljes költségvetése 46,3 millió euró. A prog-

Co-financed by European Union – European Regional Development Fund

Az európai területi együttműködések közé tartozó
interregionális együttműködési programok az Európai Unió teljes területét lefedik, és céljuk elsősorban
a tapasztalatcsere. 2014 és 2020 között az INTERREG
EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020 és URBACT III interregionális program kerül végrehajtásra. Ezek a programok a 2007–2013 közötti időszakban működő INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON 2013 és URBACT II
programok folytatásai.
Az INTERREG EUROPE
Programban 30 partnerország – az EU tagországai mellett Svájc és Norvégia –
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ram célcsoportját főszabályként az ETE programok menedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják,
elsősorban az irányító hatóságok, a közös titkárságok, a
monitoring bizottságok tagjai, valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, ellenőrzési hatóságok
képviselői. A program speciális jellegéből adódóan nyílt
pályázati felhívásra nem kerül sor.
Az INTERACT III program honlapja: http://www.interact-eu.net/
Az URBACT III Program – melyet az Európai
Bizottság 2015. február 12én fogadott el – célja, hogy a városi önkormányzatok
hálózatba szerveződve, egymással együttműködve tapasztalatot cseréljenek és együtt keressék a válaszokat a
közös, európai városi problémákra. A program nemcsak
tapasztalatcserét és tudásátadást tesz lehetővé, hanem
hasznos eszközöket is nyújt a közösségi részvételen
alapuló, integrált és fenntartható városfejlesztéshez.
A program teljes költségvetése 96,3 millió euró a 20142020 közötti programidőszakban. A program honlapja:
http://www.urbact.eu. A nemzeti kapcsolattartó pont
honlapja: www.urbact.hu.

lósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015.
(XII.12.) kormányrendelet rögzíti az uniós támogatások
és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás hitelesítésének, ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a szabálytalanságkezelésre, a csekély összegű támogatásra,
valamint az európai területi együttműködés célkitűzés
keretében megvalósuló programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és információs rendszerre vonatkozó rendelkezéseket. A végrehajtási rendelet szabályozza a Magyarországról irányított Duna
Transznacionális Program végrehajtási intézményeinek
feladatait is.
A Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE Program, valamint az INTERREG EUROPE
Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes
projektek hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak, valamint kérhetik az európai uniós hozzájárulás megelőlegezését a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.
29.) NGM rendeletben rögzített mértékben és feltételek
alapján.

A transznacionális és interregionális programokra
vonatkozó hazai végrehajtási szabályok

A 2014-2020 programozási időszakban az európai
területi együttműködési célkitűzés keretében megva-
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Összeállította:
Drahos Zsuzsanna

Területi együttműködési szakreferens,
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Drahos Zsuzsanna közgazdászként dolgozik a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztályán, ahol a magyar területfejlesztési szakpolitika nemzetközi és európai uniós kapcsolatainak előmozdításával és elmélyítésével foglalkozik. Az EU elnökségi stáb tagjaként
2010-2011 között a területfejlesztéssel összefüggő európai uniós feladatok ellátását koordinálta.
Ennek keretében kiemelkedő szerepe volt a magyar elnökség idején, az EU tagországok területfejlesztési miniszterei által elfogadott Területi Agenda 2020 című dokumentum előkészítésében.
Az elmúlt tíz évben több európai területi együttműködési program kidolgozásában és végrehajtásában is részt vett. Jelenleg a transznacionális és interregionális programok nemzeti hatósági
feladataihoz kapcsolódóan részt vesz a költségvetési, szabályozási és intézményi keretfeltételek
kidolgozásában és biztosításában is.
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Geográfia a Corvinus közgazdászainak
A jogász végzettségű Teleki Pál a leghíresebb magyar
földrajzos, Lóczy Lajos tanítványa és a nem kevésbé ismert földrajztudós, Cholnoky Jenő pályatársa volt a Királyi Magyar Tudományegyetemen (1921-1950: Pázmány
Péter Tudományegyetem). Első miniszterelnöksége alatt
hozták létre a tudomány-egyetemi Közgazdaságtudományi Kart, ahol 1921-től a Gazdaságföldrajz Tanszék
vezetője volt. A tanszék 1934-ben, a Közgazdaságtudományi Karral együtt került az akkor létrejövő József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol Teleki
Pál 1937-38-ban a rektori tisztet is betöltötte. 1909-1913
között a Földrajzi Intézet igazgatója, 1910-1923 között
a Földrajzi Társaság főtitkára, 1913-tól az MTA tagja, főcserkész, s nem mellékesen két alkalommal (1920, 1940)
miniszterelnök. Nevéhez fűződik a világ első nemzetiségi
térképének elkészítése 1918-ban („vörös térkép”). Teleki
tette elsőként elismertté és nélkülözhetetlenné a földrajzi, térbeli ismereteket a magyarországi közgazdasági

egyetemi képzésben. Felismerte, hogy a közgazdászoknak nélkülözhetetlen a földrajzi tudás, a termelőerők térbeli eloszlásának és környezeti kölcsönhatásának földrajzi
ismerete. Ez a földrajzi – közgazdasági ismerethalmaz felértékelte a társadalom- és gazdaságföldrajzot.
A világháború megakasztotta ezt a fejlődést, de a
szocializmus időszaka alatt a gazdaság térbelisége, a
tervgazdálkodás bevezetése szinte kikényszerítette a
gazdaságföldrajz vezető szerepét a térképekkel operáló
gazdasági tervezés területén. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a tervgazdaság tudományos
megalapozását a gazdaságföldrajzosok részvételével
végezték. Markos György, Radó Sándor, Bernát Tivadar,
Bora Gyula professzorok vezetésével. A tervgazdasággal
nem egyező új hullámot az 1980-as években az ebből az
iskolából kikerülő Enyedi György gazdaságföldrajzos és
közgazdász professzor képviselte, s a tudományos kutatások területén a földrajzból és a közgazdaságtanból egy
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új területet alakított ki, a regionális tudományt. Ennek
akadémiai kutatóhálózatát is megszervezte a Regionális
Kutatások Központjának hálózatában és a regionális tudományt a Magyar Tudományos Akadémiának nem a X.
Földtudományok Osztályán szerepeltette, ahol a földrajz
hagyományosan jelen volt, hanem a IX. Jogi és Közgazdaságtudományi Osztályon.
Ugyanakkor, a rendszerváltás után a jelenlegi Corvinus Egyetemen, vagyis a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a Gazdaságföldrajz Tanszék egyre többet
veszített a presztízséből, s hovatovább egy évtized alatt
a társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek eltűntek a
közgazdász hallgatók kötelező tantárgyai közül. Az Egyetem legtöbb hallgatót vonzó karának, a Gazdálkodástudományi Karnak az üzleti iskola felé tendáló szándékának
az egész Egyetemre kiható eredménye 2015-re az, hogy
a nemzetközi business school portfóliójába nem illeszthető diszciplináris területek – a kritikus hallgatói tömeg
hiányának okán – házon belül gazdaságtalan minősítést
kaptak, s ez által kvázi szükségtelenné váltak a Budapesti
Corvinus Egyetem képzési profiljában. Sajnos a gazdaságföldrajz ezek közé tartozott.
Történt ez annak ellenére, hogy 2013-ban a Tanszék
megjelentetett egy szakkönyvet Gazdaságföldrajz közgazdászoknak címmel, amelyben a Tanszék munkatársai
és külsős szakemberek a Corvinus pesti, közgazdasági
campusának minden alapszakának egy-egy fejezetet
dedikáltak. Népességföldrajzot az Emberi erőforrások
és a Szociológia szaknak, pénzföldrajzot a Pénzügy és
számvitel szaknak, Politikai földrajzot a Politológia és a
Közszolgálati szakoknak, Kultúra földrajzot a Kommunikáció szaknak, Földrajzi információs rendszereket a
Gazdaságinformatikus szaknak, a Virtuális tér földrajzát
a Gazdaságmenedzsment szaknak, Településmarketinget
és kereskedelmi földrajzot a Kereskedelmi és marketing
szaknak, és így tovább.
2014-ben már két kötettel is jelentkezett a Tanszék. A
Jövőföldrajz a hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusait vizsgálta, mégpedig nem csak a jelenben,
hanem a jövőre előrevetítve a lehetséges tendenciákat. A
Turizmus és településmarketing – egy konferenciakötet
– pedig az új önkormányzati törvényben megváltoztatott
feladatokhoz igazodva a települések tőkevonzási, helyi
gazdaságfejlesztési feladatokhoz igazodva próbálta a
gazdaságföldrajz közgazdasági szerepének fontosságára
irányítani a figyelmet. 2015-ben már három kötettel jelent
meg a Tanszék. Az egyik angol nyelvű kötet a Fehérorosz
Tudományos Akadémiával együttműködésben Budapest
és Minszk városföldrajzi, városökológiai összehasonlítását adta. A második angol nyelvű kötet a Regional Studies Association Budapesten tartott turizmus tematikájú
konferenciájának a kiadványa volt, amely a Nagyvárosi
turizmus élményfejlesztésére koncentrált. A harmadik,
2015-ben megjelent tanulmánykötet címe Humán térkép és a humán erőforrások földrajzi eloszlását vizsgálja
három aspektusból: a kreativitás, mint pozitív tényező, a
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deviancia, mint negatív tényező, és a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés, mint humánerőforrás-teljesítmény.
Sajnos a fenti teljesítmény ellenére a Gazdaságföldrajz Tanszék – az időközben hozzácsatolt Jövőkutatás
Tanszékkel együtt – 2015 során a felszámolás veszélyének
árnyékába került, hiszen a Turizmus-vendéglátás alapszakot a Gazdálkodástudományi Kar vezetése áthelyezte
a Marketing Intézethez, s ezzel a Tanszék – alapszakos
hallgatók híján – veszteséges oktatási egység kategóriába került. Történt ez akkor, amikor a Corvinusra 400-450
ponthatárral bejutó hallgatók földrajzi, térbeli ismerete,
helyi, nemzeti identitástudata a nullával egyenlő. S ha a
Corvinuson ez a helyzet, az Y generáció (1980-1995), s az
1996 óta született, a felsőoktatásba most kerülő Z generáció tagjai sem nyújthatnak jobb teljesítményt e téren.
Nem ismerik fel nemzeti értékeinket, nem tudják a térképen megtalálni városainkat; nemzetközi geostratégiai,
geopolitikai, geoökonómiai ismereteiknek nyoma sincs –
az okostelefonok mankója nélkül.
Ebben a helyzetben következett be a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványa életmentő
intervenciója, melynek eredményeképpen – legalábbis a
három éves szerződés időtartamára – a gazdaságföldrajz
nemhogy megmarad a Corvinuson, de Gazdaságföldrajz,
Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés szervezeti egységként a Társadalomtudományi Karon önálló intézetté
fejlődhet, amelyben három központ fog működni: Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ, Geostratégia Központ
és Fenntartható Fejlődés Központ. A leglényegesebb eleme az MNB közbelépésének az, hogy Geoökonómia név
alatt 2017-től egy Magyarországon egyedülálló, új alapszak jöhet létre, amely geográfus-közgazdász képesítést
ad. Ezzel a Teleki Pál földrajzos közgazdász vonala, amelyet Magyarországon Enyedi György jelentetett meg sikerrel az akadémiai szférában, megjelenik a felsőoktatásban
is – új alapszakként. Mindez az MNB gazdaságstratégiáért
és tervezésért felelős ügyvezető igazgatójának, Csizmadia
Norbertnek köszönhető, aki eredetileg maga is földrajzos. A jövőben, amennyiben a Corvinus nem válik üzleti
iskolává, ez az Intézet egy új, geoökonómiai kar alapját
fogja jelenteni. Az itt képzett szakemberekre, a megfelelő
geostratégiai, gazdaságföldrajzi, geopolitikai ismeretekkel
felvértezett közgazdászokra igen nagy kereslet fog mutatkozni mai globalizált, és geoökonómiai érdekek mentén
széteső világunkban.
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Összeállította:
dr. Tózsa István, egyetemi tanár
Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz
és jövőkutatás Tanszék

A 2014-2020-as programozási időszak európai uniós
és hazai tervezési keretei ‒ Területfejlesztési füzetek
különszám
Ezúton szeretném figyelmébe ajánlani a Területfejlesztési füzetek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban rendelkezésre álló támogatáspolitikai kereteket és eszközöket bemutató különszámát.
Engedje meg, hogy elsőként néhány szóban ismertessem a Területfejlesztési füzet kiadványsorozat hátterét és küldetését.
A sorozat 2010-ben azzal a szándékkal indult útjára, hogy ismertté tegye az újszerű térségi tervezési-fejlesztési lehetőségeket és módszereket, ráirányítsa a
figyelmet az időszerű térségfejlesztési témakörökre, és
hasznos segítséget nyújtson a térségi tervezéssel és a
fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára. A megjelent füzetek egyszerre közvetítenek új szemléletet és adnak módszertani, gyakorlati segítséget, miközben ötvözik a szakmai
igényességet a közérthetőséggel. A sorozat keretében
eddig három lapszám jelent meg. Az első a közösségek
bevonásán alapuló területfejlesztési tervezés gyakorlatába vezette be az Olvasót; a második a helyi és térségi
gazdaságfejlesztés témakörére fókuszált; a harmadik
kiadvány pedig a különböző ágazati fejlesztések térségi integrációjának módszereit és lehetőségeit mutatta
be. A Területfejlesztési füzetek szerkesztőségi feladatait
2015. január 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya látja el.
A 2014-2020-as programozási időszak uniós és
hazai tervezési kereteit felölelő lapszám eligazításként
szolgál az új programozási ciklusban, mely a Területfejlesztési füzetek különszámaként, egyfajta kisokosként,
útmutatóként került összeállításra.
2014-2020 közötti időszakban a Közös Stratégiai
Keret (KSK) adja a tervezés-programozás alapját, melyet figyelembe véve, illetve az Európa 2020 Stratégia
célrendszeréhez igazodva kellett a tagállamoknak a
tervezést elvégezniük. A jelenlegi ciklusban rendelkezésre álló, mintegy 12 milliárd forintnyi uniós fejlesztési
főösszeg áll rendelkezésre, mellyel hazánk a 28 tagállam közül az egy lakosra jutó nettó támogatás összegét tekintve a második helyen áll. Az uniós fejlesztési
forrásokat tíz operatív programban használja fel Magyarország. A tervezési folyamat során komoly kihívást
jelentett az uniós források felhasználásának kereteit
meghatározó, paradigmaváltó, szigorú előírások figyelembevétele. Ugyanakkor végeredményként elmondható, hogy a hazai programozási tevékenységet
mindez célvezéreltebb irányba terelte, és hozzájárult
ahhoz, hogy az új, hazai operatív programjaink saját
szakágazatukon túlmutató, integráltabb szemlélettel
szülessenek.
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A kiadvány írásai egyebek mellett kitérnek a
2014-2020 közötti időszak uniós és hazai tervezési
kereteire, a programidőszak ágazati operatív programjainak bemutatására. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív
Program (KÖFOP), valamint a Vidékfejlesztési Program
(VP) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP) összefoglalására az érintett tárcák szakértői
lettek felkérve. Ezen cikkek, az adott operatív program
stratégiai céljaira, logikai felépítésére, potenciális célcsoportjaira, forráskereteire, beavatkozási logikájára,
elvárt hatásaira, kiválasztási kritériumaira, eredményességi keretre vonatkozó szabályaira, speciális lehatárolási
elemeire, az alkalmazott eljárásrendekre, és nem utolsó
sorban az aktuális pályázati feltételekre, eddigi/tervezett pályázati felhívásokra fókuszálnak.
Témájukból adódóan a területi operatív programok, így a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a fejlett Közép-magyarországi régiót
támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
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Program (VEKOP) az ágazati programoknál némileg részletesebben kerülnek bemutatásra a kiadványban.
A kiadvány mindezek mellett betekintést nyújt a
2014-2020-as időszak egyik újdonságként megjelenő területfejlesztési eszközébe, a közösség vezérelt
(CLLD-típusú) helyi tervezés és megvalósítás vidéki
és városi vetületeibe.
A támogatási rendszerben lényeges aspektus a szabályozói környezet és az eljárási folyamatok. Különösen
igaz ez az ellenőrzéseknek és mindenféle szabályossági vizsgálatoknak kitett uniós támogatási rendszerben.
Egy-egy új időszak kezdete alkalmat ad arra, hogy ös�szegyűjtsük és értékeljük a tapasztalatokat, majd figyelembe véve az adott társadalmi, gazdasági és politikai
környezetet újragondoljuk a lehetőségeket, egyszerűsítsük és a kedvezményezettek számára felhasználó-baráttá tegyük a folyamatokat. Ezt a lehetőséget használta
ki a hazai rendszer is, mely részben uniós szabályozási
folyamatokból kifolyólag, részben „saját jogán” jelentős intézményi és szabályozási módosításon esett át az
előző programozási időszakhoz képest. Mindezt a végrehajtási szabályozás főbb változásait ismertető írás
foglalja össze, illetve külön cikkben, részletesebben kerülnek bemutatásra a területi operatív programokra
vonatkozó speciális eljárásrendi változások is.
A 2014-2020 közötti közösségi költségvetési ciklusban finanszírozott operatív programokban a megelőző
időszakhoz képest eltérő, a fejlesztések eredményes-

ségét mérő indikátorok kerülnek alkalmazásra, melyek
az újonnan alkalmazott közösségi rendszerben mérik
az egyes operatív programok hatékonyságát. Az erről
szóló írás az indikátorokra vonatkozó elméleti hátteret,
gyakorlati példákkal kiegészítve ismerteti.
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés
főszabályként tiltja állami támogatás nyújtását a vállalkozások számára annak érdekében, hogy csökkentse a
verseny torzulásának kockázatát a belső piacon, azonban nem minden – a köznyelvben használatos – támogatás minősül állami támogatásnak, ahogy ez kiderül a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának
tollából származó összefoglaló írásból.
Végül, de nem utolsó sorban a kiadvány kitér a
nemzeti operatív programoktól némileg eltérő, a 20142020-as időszak újdonságaként, már önálló rendelettel is szabályozott európai területi együttműködési
programokra is, melyek hasonlóan a korábbi időszakokhoz, szélesebb partnerséggel megvalósított, kisebb
léptékű fejlesztéseket tesznek lehetővé.
Bízunk benne, hogy a Területfejlesztési Füzetek különkiadványa hozzájárulhat ahhoz, hogy Ön, kedves Olvasó átfogó képet kapjon az Európai Unió 2014–2020
közötti programozási időszakának paradigmaváltó fejlesztési irányairól és megújult eszköztáráról.

Globális kihívások és a SMART CITY
Könyvajánló a Magyar Urbanisztikai Társaság
„Városi válaszok a globális gazdasági kihívásokra
és trendekre, különös tekintettel az intelligens városok modelljére” c. kötetről (Szerkesztette: Salamin Géza)
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2015 novemberében jelentette meg a „Városi válaszok a globális gazdasági kihívásokra és technológiai trendekre különös
tekintettel az intelligens városok modelljére” című
kötetet. Az elektronikusan mindenki számára elérhető szakmai kiadvány a terület- és településfejlesztés
szempontjából kiemelkedően aktuális kérdésekkel
foglalkozik, hiszen a gazdasági válság óta egyértelműen tapasztaljuk, hogy a területi, települési tervezés, és
általában a területfejlesztés megítélése szempontjából
alapvető kérdésként jelentkezik az, hogy ezek területi
megközelítése mit tud nyújtani a gazdaság és társadalom nagy kihívásainak kezelésében. A tanulmánykötet
ugyanis a globálisan jelentkező trendek fényében foglalkozik a területi és városi fejlődéssel, a fejlesztéssel és
tervezéssel, külön figyelmet szentelve a technológiai
trendek kínálta lehetőségekre. Az Európai Területi Tervezők Tanácsa (European Council of Spatial Planners
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Összeállította:
Kelenné Török Lívia,
NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

‒ ECTP) vezetőinek közreműködésével létrejött angol
és magyar nyelvű kötet szerzői a hazai szakterületek
mellett a különböző országok és szakterületek gyakorlatát képviselik.
A kötet szerkesztője – a hazai területfejlesztési
tervezésben közismert Salamin Géza, a MUT alelnöke
– bevezetőjében azzal a gondolattal nyitja a kötetet,
hogy a XXI. században a világ globális átrendeződésével összefüggésben a városok szerepe és általában a
területiség a gazdaságban egyre inkább felértékelődik.
Ma már a városok fejlesztése, tervezése és irányítása
során is a tágabb közegben megnyilvánuló, gyakran
globálisan jelentkező változásokra kell reagálni, legyen
szó a klímaváltozásról, a tőke globális mobilitásáról,
a gazdaság telephelyeinek versenyéről, migrációs folyamatokról, vagy éppen a technológiai újításokról.
Véleménye szerint az újraértelmezendő urbanisztikai
tevékenység egyre inkább a gazdasági, társadalmi
és környezeti kihívásokra és lehetőségekre való terület-alapú reagálás képességévé válhat, miközben e
szakterület határai pl. a gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés vagy akár a közösségfejlesztés határaitól elmosódnak.
A kötet felhívja a figyelmet arra, hogy az új technológiák megjelenése átszabhatja a városok és régiók
fejlesztésének, tervezésének és működtetésének módjait, ezzel forradalmasítva az urbanisztikai gyakorlatot.
A két nagyfejezetre tagolódó könyv első fele átfogóbb
témájú, tudományosabb jellegű tanulmányai a városok
fejlődését, tervezését és mozgásterét járják körbe egyes
globálisan jelentkező kihívások és az európai szintű átrendeződés fényében, kiemelten figyelmet szentelve a
gazdaság kérdéskörének. Ebben a blokkban megismer-

hetjük, hogy az ECTP elnöke hogyan értelmezi a területi
tervezők válaszlehetőségeit, a brit tapasztalatok alapján
hogyan válhat a tervezés a fenntartható gazdasági növekedés eszközévé, amelynek egyébként mostanában
elég hányattatott sorsa van a tervezési hagyományairól
híres szigetországban is. Az olvasó megismerheti azt is,
hogy az elmúlt években, különösen a gazdasági válság
kirobbanása óta, hogyan alakul át az Unió gazdaságának makro-geográfiája, hogy a globális kihívásoknak
milyen területi tervezési következményei vannak az
urbanizált Európában, a hazai EU finanszírozású városfejlesztési politikában hogyan válhat az urbanisztika a
klímaváltozás kihívásait integráló platformmá és milyen
gazdaságfejlesztési tartalma van a hazai megújuló integrált városfejlesztési stratégiáknak.
A kötet második része praktikusabb megközelítésű,
tanulmányai az információs és kommunikációs technológiák kínálta lehetőségekkel foglalkoznak. Az új technológiák megjelenése átszabhatja a városok és régiók
fejlesztésének, tervezésének és működtetésének módjait, ezzel forradalmasítva az urbanisztikai gyakorlatot.
Erről a felismerésről szól az intelligens város koncepció, melynek egyes elvi lehetőségei, megközelítései és
konkrét megvalósítási területei kerülnek bemutatásra.
A fejezetek itt olyan kérdéseket boncolgatnak, mint
pl. hogy az információs társadalom adatbősége miként szabja át a várostervezés lehetőségeit, mit mér a
smart city index, e témakörben milyen lehetőségek és
jó példák kínálkoznak a közigazgatásban, az okos város
koncepció.
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Összeállította:
Tafferner Bálint,
NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Hasznos kézikönyv az Uniós fejlesztések megvalósításához
Új kézikönyv jelent meg európai uniós források
rendszere 2014-2020 címmel a Károli Gáspár Református Egyetem és a Hétfa Kutatóintézet szakértőinek
tollából, kormányzati szakemberek közreműködésével,
a Miniszterelnökség gondozásában. A szerzők olyan elismert szakemberek, akik gyakorlati tapasztalatokkal és
széleskörű elméleti ismeretekkel egyaránt rendelkeznek
a fejlesztéspolitika terén. A kötet megszületését az a felismerés vezérelte, hogy a támogatói és pályázói oldalon egyaránt szükség van az európai uniós fejlesztések
tervezéséhez és megvalósításához szükséges alapismeretek rendszerezett, átfogó jellegű, mégis közérthető
közreadására. Különösen így van ez a hétéves fejlesztési
ciklusok közötti váltás idején.
A fejlesztéspolitikában a kormányzati nyelvben
használt fogalmak és a fejlesztők elgondolásai a fejlesztések mögötti folyamatokról gyakran messze
vannak egymástól. A közös nyelv megteremtését is

szolgálja a most megjelent könyv, amely a szabályozási rendszer bemutatása és a jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett a gyakorlati megvalósításhoz
szükséges ismereteket is tartalmazza. Ennek keretében megismerteti a fejlesztéseket tervezőket a 2014
utáni pályázati rendszer működési sajátosságaival, de
egyúttal ‒ a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszak
közötti különbségek bemutatásával – segít összekötni
a már meglevő fejlesztési tapasztalatokat az új intézményrendszer működésével, és a benne dolgozókat
korlátozó vagy ösztönző szabályok logikájával. Fókuszban a megosztott irányítás alá tartozó kohéziós alapok
állnak (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap), de ahol a speciális
szabályozás miatt ez fontos lehet, a szerzők bemutatják a vidéki térségek pályázói számára releváns Vidékfejlesztési Program működését is. Az egyes fejezeteket
összefoglalók vezetik be, az információk áttekintését
számos táblázat, ábra segíti.
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A szerzők tehát nem egy részletes pályázati kézikönyv elkészítését tűzték ki maguk elé, hanem azt, hogy
az olvasók, a jövő fejlesztői otthonosabban mozogjanak
abban a kormányzati rendszerben, amelyben fejlesztési
elképzeléseiket megvalósítani szeretnék. A kézikönyv a
fejlesztéspolitika határterületeit, az Uniós költségvetési,
állami támogatási, közbeszerzési összefüggéseket is kifejti. Emiatt minden bizonnyal haszonnal forgatják majd
a kormányzati oldalon is. Az összefoglaló jellegű könyv
a fejlesztéspolitika iránt érdeklődő kívülállók számára

is hasznos kiindulópont lehet, emellett jól használható
tankönyvként a fejlesztéspolitikával foglalkozó egyetemi
kurzusok számára is.
A könyv korlátozott számban ingyenesen elérhető a
Károli Gáspár Református Egyetemen (szabo.zsolt@kre.
hu), valamint a Hétfa Kutatóintézetben (www.hetfa.hu).
Összeállította:
Soproni Gyula,
NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Zárszó
Tisztelt Olvasó!

Gazdaságtudatos városfejlesztési akciótervezési módszereket
fejlesztett ki a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
A közelmúltban az új önkormányzati törvény nyomán
a városok, községek gazdálkodási szabadsága megnövekedett, ugyanakkor a prognózisok
szerint a településfejlesztésben
jelenleg döntően felhasznált
OP-alapú EU-támogatások – az
EU támogatási politikájának sajátosságai miatt – Budapesten
és Pest Megyében máris lényegesen lecsökkentek, és a
növekedő GDP függvényében 2020 után további megyék kerülhetnek majd a kevésbé támogatott átmeneti
régiókategóriába.
Ennek a helyzetnek a minél jobb kihasználására indította el a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont a Gazdaságtudatos Városfejlesztés akciótervezési K+F programot, amely a meglévő támogatások mellett a nem
OP-alapú EU-s források, illetve a munkahelyteremtő
magántőke bevonásával, a sokszereplős városfejlesztés fenntartható gyakorlatának konkrét esetekben
való alkalmazásával segíti az önkormányzatokat saját
fejlesztési teendőik megfogalmazásában és megvalósításában.

A program hasznosításának egyik első lépéseként a
közelmúltban Nagykőrös Képviselő-testülete fogadta el
egyhangú döntésével a város partnerkapcsolat-építési
és befektetés-ösztönzési stratégiáját, amely – az ITS tartalmát kiegészítve – segíti a várost a tőkevonzó munkahelyteremtő magánberuházások feltárásában, projektté
formálásában és megvalósításában.
Érdeklődés mutatkozik a helyi önkormányzatok részéről a már elkészített többi módszertan, az energiatudatos településfejlesztési tervezés (SEAP), az örökséggazdálkodási és turisztikai vonzerő-fejlesztési stratégia,
vagy a helyi üzletutca-fejlesztési tervezés alkalmazása
iránt is.
Népszerűnek bizonyult a program keretében – eddig
kizárólag budapesti kerületekben – szervezett három Városkommunikációs Mesterkurzus, amely egyes külső kerületeknek segített saját arculatuk kívülről nézve is vonzó
arculatának, kommunikációjának megtalálásához.
A kidolgozott módszerekről, azok gyakorlati tapasztalatairól részletes beszámolókat olvashatnak a MUT
honlapján, a www.mu-tk.hu oldalon.
Összeállította:
Ongjerth Richárd, MUT

Regionális politika a világhálón
Végezetül a Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk a
http://regionalispolitika.kormany.hu/index
weblapot,
melynek célja bemutatni a regionális politikában zajló
legfontosabb hazai, uniós és nemzetközi folyamatokat.
A honlap számos szakmai dokumentumot közvetít a regionális- és területfejlesztési politika, a kohéziós politika,
a területi kohézió, az Európai Területi Együttműködések,
vagy a nemzetközi területfejlesztési együttműködések
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területéről az Olvasók felé. Megtalálhatóak itt a szakterület releváns joganyagai, továbbá a területi tervezés
alapdokumentumai, továbbá számos szakmai kiadvány,
köztük a Falu Város Régió és a Területfejlesztési Füzetek
legújabb és korábbi lapszámai is.
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Összeállította:
Tafferner Bálint, NGM TTF

A Falu Város Régió (FVR) előző megjelenése óta több mint
egy év telt el. Időközben jelentős változások mentek végbe,
amelynek részeként a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2014
év végi megszűnésével a szakfolyóirat szerkesztési feladata is
átkerült a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztályára. Az FVR magas szakmai színvonalának
biztosítékaként sikerült a Szerkesztőbizottságot szinte változatlan összetételben megtartani. A Szerkesztőbizottság közreműködésével a Területfejlesztési Tervezési Főosztály szakértő
csapata az FVR több évtizedes szakmai nimbuszának megfelelő
tartalommal igyekezett megtölteni e lapszámot is, melyet nagy
tisztelettel ajánlok az Olvasó figyelmébe.
Az elmúlt években mind a megjelenésében, mind a szerkezeti struktúrájában megújított szakfolyóirat erényeit megtartva ez alkalommal is olyan releváns és aktuális írásokat közlő
lapszámot nyújtunk át az Olvasó kezébe, amely ráirányítja a
figyelmet a gazdasági és társadalmi folyamatok azon területi
aspektusaira, melyek hazánk egyes térségeiben gazdasági és
társadalmi fejlődést eredményeztek, illetve eredményezhetnek.
A térségi adottságokhoz igazodó fejlesztés a területfejlesztési politika egyik alapelve, megvalósítása egyik legnagyobb
kihívása. Egy térség belső potenciálját kiaknázó, ugyanakkor
az értékeit védő, fenntarthatóságát szem előtt tartó fejlesztés
megvalósítása nem egyszerű feladat. Különösen akkor nem,
ha egyedi adottságai, különleges értékei miatt olyan térségről
van szó, ahol az egyes beavatkozások következményei jóval
túlmutatnak a térség határain. A téma most, a 2014-2020-as
fejlesztéspolitikai ciklus elején, különösen időszerű, hiszen
közös felelősségünk, hogy mennyire sikerül a rendelkezésre
álló fejlesztési forrásokat célzottan, egy-egy ilyen térség fejlesztésére integráltan, a lehető legeredményesebben felhasználni.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény már hatályba lépésekor intézményesítette és meghatározta a kiemelt térség fogalmát, valamint
az Országgyűlés feladatává tette, hogy meghatározza a kiemelt térségek körét. Az Országgyűlés ezen feladatának első
alkalommal az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
1998. évi elfogadásával tett eleget. Az OTK alapján többek
között kiemelt térség lett: a Balaton, a Velencei-tó ‒ Vértes,
és a Tisza-tó üdülőkörzet.
A jelenleg hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kiemelt térségként nevesíti a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet, a Budapesti
Agglomerációt és a Tokaj Borvidéket. Hazánknak ugyanakkor –
a kiemelt térségek mellett – több olyan térsége is van, melyek
fejlesztése ágazatközi és területi együttműködést igényel és
melyek fejlesztésére térségi fejlesztési tanácsot hoztak létre.
A fentiek alapján kilenc térség adottságait, intézményrendszerét és fejlesztési gyakorlatát ismerhette meg az Olvasó
„Fókuszban” rovatunkban.

A térségi fejlesztési tanácsok által megvalósított fejlesztésekről is elmondható, hogy hatásuk nem csak a tanácsok
működési területén, hanem azok környezetében is érzékelhető. Ezen fejlesztések, mint minden sikeres fejlesztés sok
ember megfeszített munkájának és jó együttműködésének
az eredménye.
Ebből kiindulva „A siker titka” és „Kitekintés” rovatainkban
az Olvasó elé tártjuk a jól megszervezett együttműködésekre
építő térségeink példáit. Határmenti térségeink többsége különösen nehéz helyzetben volt/van, azonban itt is be tudunk mutatni olyan együttműködéseket, melyek más térségek számára
is inspirálóak lehetnek. Ezért ajánlom az Olvasó figyelmébe
a hazai természetvédelem és vidékfejlesztés terén elismert
Natúrparkokat, köztük az Írottkő Natúrpark bemutatkozó írását,
illetve a határmenti térségeink gazdaságfejlesztésében fontos
szerepet játszó európai területi társulások működésének modelljét. A sikeres és gördülékeny együttműködések jelentőségét
hangsúlyozva „Műhely” rovatunk betekintést nyújt a Határon
Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
(CESCI) munkájába, mely a területi együttműködésekben érintettek számára nyújt szakmai támogatást Magyarországon és
Közép-Európában.
„Interjú” rovatunkban Dr. Molnár Gáborral, a Balaton
Fejlesztési Tanács munkaszervezetének ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. „Személyes” rovatunkban Prof.
Dr. Horváth Gyulától a hazai regionalizmus egyik legnagyobb
alakjától búcsúzunk. „Gondolatok Farkas Tibor építész, urbanistáról, aki az apám volt” című írásunkban megismerkedhet Farkas
Tiborral a Balaton egykori főépítészével és munkásságával.
Végezetül felhívom a kedves Olvasó figyelmét egy a szakma
szempontjából megkerülhetetlen új jogszabály ismertetésére,
illetve, illetve az „Ajánló” rovatunk szakmai érdekességeire is.
A sikeres együttműködések kiépítése és működtetése,
alkalmazkodás a változó gazdasági körülményekhez, új és
eredményes utak feltárása, a közös célok elérése mind-mind
szakmánk feladatai közé tartoznak. A lapunkban bemutatott
szervezetek, kezdeményezések
is egyfajta példaként állíthatók
a hazai térségek fejlesztésén
munkálkodók elé.
Őszintén remélem, hogy a
Falu Város Régió ezen lapszámában is sikerült értékes, új
gondolatokat, információkat
eljuttatni a tisztelt szakmai olvasóközönséghez!
Tipold Ferenc főosztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Területfejlesztési Tervezési Főosztály

