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Merre tovább területfejlesztés?

Szerkesztői előszó
A Falu Város Régió e lapszámát a területfejlesztés megújításának szenteltük. Célunk, hogy szakmai párbeszédet,
adott esetben vitát kezdeményezzünk a területfejlesztés szereplői, érintettjei között. Ugyanis belelapozva az elmúlt évtized szaksajtójába, felidézve a konferenciákat, áttekintve akár csak az idén megjelent szakmai kiadványokat a területfejlesztés helyéről, szerepéről, sőt fogalmáról, meglehetősen sokféle megközelítéssel szembesülhetünk.
Mi igazít el közöttük? A területfejlesztési törvény? Az Országos Területfejlesztési Koncepció? A területfejlesztési
támogatások? A területfejlesztési intézmények feladat- és hatásköre? Talán a jelen lapszámmal is támogatott közös
gondolkodás legalább közelítő választ adhat e kérdésekre. Reméljük, hogy van egy olyan „legkisebb közös többszörös”, amire azt mondhatjuk: ez a területfejlesztés, ez a jövő területfejlesztése.
A jövő területfejlesztésére óriási feladatok hárulhatnak, hiszen napjaink társadalmi, gazdasági, környezeti válságterületeinek jelentős része leginkább térségileg integrált, területi szemléletű megközelítésben orvosolható, területi dimenziója azonban mindenképpen van. A gazdasági válság tovább mélyül életképes helyi és térségi gazdaságok nélkül. A riogató etnikai konfliktusok, a közös ügyek iránti közömbösség nem enyhíthető tudatos, felelős
térségi, helyi társadalmak nélkül. A fenntarthatóság számos eleme térségi szinten teremthető meg, a klímaváltozás
következményei szintén a sajátos területi, táji adottságoknak megfelelően kezelhetők.
E szakmai kihívások kezelését segítheti, hogy időközben a területfejlesztési szakma közélete is megváltozott,
illetve változik a szakmánkban zajló generációváltás nyomán. Azok a szakemberek, akik még nem lehettek jelen a
jelenlegi területfejlesztés kialakításakor, mostanra elérték a szakmában dolgozók kritikus tömegét, sokan közülük
elismert, meghatározó véleményformálók, és többen is felelős pozíciókat töltenek be. Lapszámunk ezért elsősorban fiatal szakemberek alkotásait közli. Ugyanakkor fontos törekvésünk, hogy a szakma teljes spektrumát megszólítsuk, ezért írásokat közlünk a különböző területi szintek területfejlesztési tervezésében és végrehajtásában
dolgozó kollégáitól ugyanúgy, mint a tudományos tevékenységet végzőktől. Ezért rendhagyó módon, e lapszám
Műhely rovatában szakmai vitát közlünk a területfejlesztés megújításáról, és e vita szellemiségében készítették el
írásaikat a lapszámunkban közölt tanulmányok szerzői is.
A felvezető, vitaindító írásunkat követően a területfejlesztés gyakorlatában dolgozó kollégák hozzászólásai olvashatók. A területfejlesztő gyakorlati szakemberek közösségének teljes spektruma már csak terjedelmi okokból
sem szólaltatható meg, törekedtünk azonban arra, hogy minden területi szintről és az ország minél több térségéből
szülessen hozzászólás. Több felkért szakember nem tudta vállalni a megszólalást, ezért a területi lefedettség elve
nem érvényesülhet tökéletesen. Fontos viszont megjegyeznünk, hogy kivétel nélkül minden megszólított szakember szívesen közzétette volna véleményét, erről csak az idő hiánya miatt kellett lemondaniuk, ami azt mutatja,
hogy a területfejlesztők szakmai közösségében rendkívül élénk érdeklődés tapasztalható a felvetett témákat illetően. Ezt támasztják alá az elmúlt hónapokban szervezett szakmai fórumok élénk vitái is.
Jelen lapszámban a tervezésre és a végrehajtásra egyaránt kiterjedő gyakorlati tapasztalattal rendelkező fiatal
kollégákat kértünk fel hozzászólásra. Nyilvánvalóan számos rendkívül felkészült, nagy tapasztalattal bíró szakembert – a szerkesztői munka egyszerű fizikai korlátai miatt – nem szólíthattunk most meg, még e megcélzott
körből sem. Szintén nem teljes körűen, de igyekeztünk néhány elismert tudós és szakember pár fontos gondolatát
is felidézni a vitánk illusztrálásaként, bizonyítva, hogy e dilemmák milyen régóta napirenden vannak.
Bízunk azonban abban, hogy nem vész el egyetlen gondolat azokból sem, amelyeket most nem vetettek papírra.
A magunk részéről továbbra is igyekszünk mindent elkövetni szakmánk párbeszédének elmélyítéséért, akár a
Falu Város Régió hasábjain, akár a VÁTI egyéb tevékenységei keretében, vagy azon túl.

Kifejezett kérésünk volt, hogy a hozzászólók szakemberként nyilatkozzanak meg, és ne intézményük
hivatalos álláspontját vagy érdekeit képviseljék írásukkal. Ezért intézményi pozíciókat e vitában ne is keressünk.
Ez kifejezett szerkesztői elgondolás volt, és nem a megszólaló szakemberek szándékának eredménye. Az itt közölt
vélemények, beleértve a vitaindító írást és az arra érkező hozzászólásokat is, nem feltétlenül esnek egybe az NFGM
TÉSZÁT hivatalos szakpolitikai álláspontjával és a Szerkesztőbizottság nézőpontjával.

Péti Márton, PhD
irodavezető, geográfus
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és
Értékelési Igazgatóság
Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
e-mail: mpeti@vati.hu
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tervező-elemző főmunkatárs
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A területfejlesztési szakpolitika előtt álló kihívások
A területfejlesztés újkori intézményesülése, vagyis a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény hatályba lépése óta a nyomában megszerveződő intézményrendszer struktúrája, a decentralizált támogatási rendszer működése időről időre – természetszerűleg – szakmai viták tárgyát képezi. A törvény megjelenését követően hamarosan kritika érte a területfejlesztési tanácsok összetételét, a decentralizált források elosztásának mechanizmusát, a pályázati célokat, a források nagyságát. Több alkalommal megfogalmazódott az is,
hogy nem elégséges a decentralizáció megvalósított szintje, a régiónak valódi önkormányzati szerepkört és érdemi
fejlesztési feladatokat kell adni. Szó esett a megyei szint szerepéről, megkérdőjelezve vagy éppen védve a megyék
területfejlesztési feladatainak létjogosultságát. Gombamód szaporodtak a kistérségi egyesületek, szerveződések,
helyet követelve maguknak a területfejlesztési támogatáspolitikában. Folyamatosan kérdés a területi kedvezményezettség ügye: mely térségek kedvezményezettek és miért pont azok? Vita tárgya, hogy a területfejlesztésnek
a térségi felzárkózást kell-e segítenie, vagy kifejezetten a sikeres, versenyképes térségek, városok fejlődését. E
viták egyértelmű hozadéka, hogy 1996-ot követően rengeteg szó esett a területfejlesztésről, a területfejlesztés igazi
közüggyé vált, és így nem véletlen, hogy a közösségi strukturális politika fogadására való felkészülésben komoly
szerepet kapott.
Most, öt évvel hazánk európai uniós taggá válását követően, a területfejlesztés és a területpolitika szabályozási,
támogatási és intézményrendszere újra számos kihívással szembesül. A kihívások között megemlíthető, hogy az
EU támogatáspolitikájához kapcsolódó intézményrendszer több ponton is eltávolodott a területfejlesztés meglévő
intézményrendszerétől. Mindeközben a forrásoknak egyre jelentősebb – de még mindig csak a kisebb – része került a területfejlesztés elveit természetes „feladatként” megjeleníteni hivatott regionális operatív programokba. A
vidékfejlesztés támogatási programjai a területfejlesztéstől elkülönülten működnek. Az uniós fejlesztési források
felhasználására készített programokban a területiség érvényesítése bár növekvő jelentőségű, de még nem meghatározó szempont. Az önkormányzati régiókat megteremtő közigazgatási reform lekerült a napirendről. Az eltelt
időszakban pedig a területfejlesztés hazai forrásai évről-évre szűkültek, az uniós források mellett a területfejlesztés
egyre kevesebb „levegőhöz jutott”. Látható az is, hogy a területfejlesztést életre hívó területi különbségek az uniós
források ellenére sem csökkentek, a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő térségek helyzetbe hozása továbbra is fontos feladata az országnak.
E kihívások ismét határozott területfejlesztési és területpolitikai cselekvésre hívnak, sokasodnak a feladataink.
Az európai szakpolitikai tendenciák csak tovább erősítik ennek szükségességét. A területi kohézió elve a Lisszaboni Szerződés, a városfejlesztés a Lipcsei Charta révén vált európai üggyé, a vidékfejlesztés pedig a közös agrár- és
vidékfejlesztési politika keretében. Oly módon a területfejlesztési szakpolitikánk egyik legfontosabb törekvése,
hogy a terület- és városfejlesztést a 2011-es magyar EU-elnökség egyik központi témájává tegye. Tervezzük a Területi Agenda és az „EU területi állapota és perspektívái” című dokumentumok felülvizsgálatát, a Lipcsei Charta
végrehajtása keretében hangsúlyt helyezünk a várospolitikára.
Nemzetközi törekvéseink hátországát jelenti – és európai szinten is előremutató magyar példák felmutatását
teszi lehetővé –, ha határozottabban folytatjuk azt a munkát, amely a hazai fejlesztési forrásokat mozgósító területfejlesztési támogatási rendszer megújítását célozza. A fenti gondolatok tükrében szándékunk újrafogalmazni,
aktualizálni e rendszer céljait, eszközeit, megteremteni a decentralizált, programalapú területfejlesztést, ezzel is
hozzájárulva a máig érvényes legfontosabb területfejlesztési törekvéshez, a területi egyenlőtlenségek kezeléséhez.
E munkánkhoz nélkülözhetetlen a széles szakmai közvéleménnyel való eszmecsere és a következetes cselekvés.

Dr. Szaló Péter
Területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
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Merre tovább területfejlesztés?

A területfejlesztés (örök?) dilemmái – Vitaindító
Discussion on the renewal of Hungarian regional development

A területfejlesztési vitánk aktualitása, célja és
elvei
Az 1996-ban törvénnyel megalapozott magyar területfejlesztési rendszer napjainkra egy teljesen megváltozott társadalmi és szakpolitikai környezetben működik.
Területfejlesztési szakpolitikánk 13 évvel ezelőtt úttörő lépéseket tett a régióban. Megjelent a területfejlesztési törvény (1996), melyet a tervek elfogadását, egyeztetését szabályozó kormányrendelet (1996) és a tervek
tartalmát szabályozó minisztériumi rendelet (1998) követett. Kiépült az intézményrendszer, melynek keretében fejlesztési tanácsok jöttek létre országos és megyei,
majd regionális, kistérségi szinten és a kiemelt térségekben. Minden területi szinten átfogó területfejlesztési
tervek készültek. A megyei, majd regionális fejlesztési
tanácsok 1996–2008 között összesen 441,753 Mrd Ft decentralizált forrást oszthattak szét a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások, helyi vállalkozók között,
amelyhez 21,802 Mrd Ft központi támogatás járult1.
Mindeközben a területfejlesztés szakpolitikai környezete is teljesen átalakult, elsősorban az uniós csatlako-

zásunknak köszönhetően. A fejlesztési eszközök szinte
egészét az uniós fejlesztési források adják. E források
felhasználását – köztük a regionális fejlesztési forrásokkal – a területfejlesztési szakirányítástól független központosított szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
irányítja. Ezért érthetően a területfejlesztés csak közvetetten képes hatni a fejlesztéspolitikai tevékenységekre.
A területfejlesztési erőfeszítések önmagukban nem
voltak elégségesek a területi különbségek növekedését
eredményező regionális folyamatok érdemi befolyásolásához, amit a területi folyamatokról készített éves
országgyűlési beszámolók is rögzítenek. Az Enyedi
György által 1996-ban (tehát a jelenlegi területfejlesztési
rendszer kiépülésekor) 2010-re vizionált három lehetséges területi forgatókönyvből (1 – polarizált fejlődés,
2 – közepesen koncentrált fejlődés, 3 – dekoncentrált
[kiegyenlített] fejlődés)2 nem az általa jósolt közepesen
koncentrált, esetleg dekoncentrált fejlődés valósul meg,
hanem továbbra is a növekvő területi egyenlőtlenségeket és Budapest kiemelkedő szerepét mutató polarizált
modell érvényesül (Enyedi, 1996).

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (1996-2008). NFGM-VÁTI, Budapest, 2009.
Összefoglalva: 1) Polarizált fejlődés – növekvő területi egyenlőtlenségek, Budapest kiemelkedő szerepe; 2) Közepesen koncentrált fejlődés – dinamikus regionális
központok, hanyatló periféria; 3) Dekoncentrált (kiegyenlített) fejlődés – kiegyenlített regionális fejlődés. A forgatókönyvben figyelembe vett elemek: gazdasági
növekedés, gazdasági szerkezetváltás, vándorlás és foglalkoztatás, a gazdaság térszervezete, infrastrukturális fejlődés, nemzetközi integráció, a környezet állapota,
területfejlesztési politikai célok.
1
2
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Regional development policy faces new challenges in Hungary. On one hand the position of Hungarian regional
development institutions and tools has changed. Financial sources of European Structural Fund have been
arriving to Hungary in great amount since 2007. The European subsidies need a significant self-contribution
from the Hungarian state budget. Therefore the Hungarian domestic development sources have been reduced
dramatically. As results of declining, no more Hungarian domestic regional development sources are available
in 2010. Not only institutional but also economical and social processes are challenging the Hungarian regional
development activities. Many of the Hungarian social and economical problems have had a strong spatial pattern
for decades; still the results of regional development state interventions for solving the spatial problems have only
limited success. Moreover, the global economic crisis is deepening the unfavourable demographic and economic
processes of Hungary.
Numerous questions arise in this situation. Some of the most important ones are the following:
o Is it possible to achieve the Hungarian national regional development goals by using purely EU financed
interventions? Do we need an independent Hungarian national development policy – is there a characteristic
scope of Hungarian regional development missions and activities that is not covered by the EU cohesion policy?
o How could we improve the efficiency and usefulness of our regional planning and implementation activities?
What would be the optimal role of the regional development institutions on different territorial levels?
o How is it possible to integrate the different sector development initiations in regions? How is it possible to use
more relevant and problem-oriented, more creative support tools in regional development interventions?
With the help of this issue we would like to initiate a debate on the above questions. We asked a group of
professionals working in the praxis of regional development – at different territorial levels, in planning and in
implementation – for describing their ideas on the above themes. We hope this set of position papers will introduce
further flourishing professional discussions.

A területfejlesztés tehát egy jelentősen és több ponton
előnytelenül átalakult társadalmi-gazdasági környezetben működik. A magángazdaság uralkodóvá vált, a
külföldi tőkebefektetés és a nemzetközi tőkeáramlások
gazdaságunk fejlődésének meghatározó tényezői lettek,
sok vidékies térségünk szuburbanizációs folyamatok
terepe lett, míg más vidékies terek és perifériák egyre
inkább kiszorulnak a társadalmi munkamegosztásból.
Az egyes országrészek gazdasági és társadalmi állapotát leíró mutatók értékei egyre jobban eltérnek egymástól. Különösen nagy a Budapest és az ország többi része
közötti fejlettségi különbség. Az ország fejlettebb nyugati felének külföldi befektetések által táplált gazdasági
növekedése viszont lelassult, s ez a folyamat a globális
gazdasági válsággal vélhetően tovább erősödik.
„Az nem állítható bizonyosan, hogy a jelentős gazdasági növekedés feltétlenül területi kiegyenlítő hatású lesz. Mivel mindig lesznek régiók, melyek helyi
adottságai kedvezőtlenek a gazdasági fejlődésre, a
kiegyenlítődés a nemzeti jövedelem – költségvetésen keresztül történő – területek közötti újraelosztását igényli. Ez a politikai filozófia alapvető kérdése,
amelyre vonatkozóan nem tudok prognózissal szolgálni. A jelentős gazdasági növekedés lehetőséget ad
a területi kiegyenlítődésre; jelenleg lehetőség sincs
erre. (…)
A közeli jövőre a polarizált fejlődés változata a valószínű, ami az ezredfordulón átvált a közepesen
koncentrált fejlődés változatába, esetleg, különösen kedvező helyzetben, a dekoncentrált fejlődés
forgatókönyvébe. Mindhárom megfelel a „reálisan
optimista” minősítésnek. Realista, mert nem tervez
gazdasági csodát, felzárkózást Nyugat-Európához,
tisztában van vele, hogy egy ország gazdaságának
átalakításához 10 év milyen rövid idő. Optimista
abban az értelemben, hogy nem tervez katasztrófát,
háborús konfliktust, hosszú ideig elhúzódó mély
válságot.” (Enyedi György, 1996)
A fentiek alapján a területi folyamatok kedvező irányú befolyásolásához a nemzetgazdasági léptékben
kevés forrással működő területfejlesztési támogatási
rendszer továbbfejlesztése szükséges: például ágazati források bevonásával, a támogatási célok, eszközök
megújításával, ami az intézmény- és eszközrendszer,
illetve a mögöttük álló „filozófia” átgondolását kívánja.
Egy olyan évtizedes közpolitikai rendszer, mint a magyar területfejlesztés, változatlan külső környezet esetén
is megérett az értékelésre, a változtatásra. A fent vázolt
jelenségek pedig még inkább szükségessé teszik, hogy
a területfejlesztésben dolgozó szakemberek elkezdjenek
gondolkodni saját tevékenységeik jövőjéről. Mindennek
további aktualitást ad, hogy lassan elérjük a 2007–13-as
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uniós fejlesztési ciklus forrásban bővelkedő első felének
végét, miközben a nehéz költségvetési helyzetben napjainkra elapadtak a hazai területfejlesztési források.
A területfejlesztés szakirányítása már tett lépéseket
a megújítás irányába, de a folyamat még csak a kezdeti stádiumában tart. Az első és legfontosabb lépés az új,
2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
elfogadása volt, az új OTK egyértelműen a változtatás
szándékával született meg. Meglepő módon azonban az
új OTK elfogadása óta is több váratlan, a területfejlesztést
közvetlenül érintő, gazdasági-társadalmi folyamat jelentkezett, valamint intézményrendszeri és politikai esemény
történt. E jelenségek tovább sürgetik területfejlesztési
rendszerünk megújítását. Ennek megfelelően a területfejlesztési szakirányítás az utóbbi pár évben számos, a területfejlesztés különböző témaköreit és tevékenységeit érintő módszertani és rendszerfejlesztési munkát indított el.
Ezek még csak kezdeti stádiumban, illetve folyamatban
vannak, így a tervezési-fejlesztési rendszer gyakorlatában
még csak kevés valódi változtatási kísérlet történhetett.
Jelen helyzetben tehát számos, a területfejlesztés jövőjéről szóló kérdés vetődik fel, melyek közül a legfontosabbakat megpróbáltuk összegyűjteni és bemutatni
ebben az írásban. A témafelvetésünkben igyekszünk
idézni a területfejlesztés szerepére, továbbfejlődési
irányaira, lehetőségeire vonatkozó, területfejlesztési
szakemberek, kutatók által felvetett korábbi írásokból.
Mindez bizonyítja, hogy számos itt közölt felvetés már
régóta megfogalmazott területfejlesztési problematika.
Lehet, hogy éppen a területfejlesztés jelenlegi helyzetében nyílik lehetőség végre e kérdések megválaszolására, a megoldások megtalálására?

Kérdések a hazai területfejlesztési támogatások
lehetséges jövőbeli szerepéről és az uniós fejlesztési forrásokkal való viszonyáról
2. § A területfejlesztés és területrendezés célja:
a) az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható
fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció
térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli
szerkezet kialakítása;
b) a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti - az életkörülményekben, a gazdasági,
a kulturális és az infrastrukturális feltételekben
megnyilvánuló - jelentős különbségek mérséklése
és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében;
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A legfontosabb kérdés, hogy mi lehet a hazai területfejlesztési támogatások lehetséges jövőbeli szerepe,
tárgyköre. Ez persze rögtön felveti azt a kérdést is,
hogy az eddigiekben mi volt a hazai területfejlesztési
támogatások szerepe és tárgyköre, mert a megvalósult
területfejlesztési támogatásokat elemezve ez nem rajzolódik ki markánsan. A támogatások felhasználásának
közös motívuma, hogy az erősen forráshiányos önkormányzatok működésükhöz és kisléptékű fejlesztéseikhez támogatáshoz jutottak. Ezért is tapasztalható, hogy
a megvalósult projektek sok esetben inkább elmaradt
karbantartások pótlásáról, és kevésbé valós fejlesztésekről szóltak. Olyan műveleteket támogattak e források, melyeket egy egészségesen működő önkormányzati rendszerben egy település minden külső segítség
nélkül el kellene, hogy lásson (pl. fűnyíró beszerzése,
pár méteres járdaszakasz építése, temetőkerítés helyreállítása, kátyúzás stb.).
Kérdés, hogy a területfejlesztés vajon az eddigi kisléptékű településfejlesztési irányultsága helyett (mellett) tudna-e nyitni új, markáns tárgykörök felé? Esetleg fel tudná-e vállalni a jelenlegi hazai krízishelyzetek
gondozását is? Talán alkalmas lehet rá ez a fejlesztési
rendszer, hiszen sok olyan válsághelyzet van, melyekkel az egyes ágazatok nem képesek foglalkozni (például: az etnikai konfliktusok fenyegetése; a demográfiai
krízis; a gazdaság válság – a helyi gazdasági rendszerek
hiánya; a határon túli magyarsággal való kapcsolattar-
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tás). Nem véletlen, hogy nem lehet ezeket a jelenségeket
ágazati logikák mentén helyesen kezelni, hiszen ezek a
krízishelyzetek kifejezett területi természettel bírnak és
térségenként differenciáltan jelentkeznek. Különösen
ezért gondoljuk úgy, hogy talán érdemes megpróbálkozni egy tisztán hazai kompetenciákkal rendelkező
hazai területfejlesztés kialakításával. Egy olyan rendszert célszerű kialakítani, ami tanul a másfél–két évtizedes hazai és uniós támogatási rendszereink hibáiból.
Kis forrásaival – első lépésekben kísérleti fejlesztésekkel – próbáljon bevezetni egy új fejlesztési paradigmát,
melyben hangsúlyos elem a széles értelemben vett
fenntarthatóság, a térségek autonóm, önszabályozó
rendszereinek megteremtése. A nagy ívű, dinamikus
fejlesztések pedig az uniós programokra maradhatnak.
Az újítások kiterjedhetnének a támogatások tárgykörén
túl a végrehajtásuk módjára is.
„Az önkormányzati helyi fejlesztések finanszírozása
alapvetően az önkormányzati és a helyi gazdasági
forrásokból történjen.” (Horváth Gyula, 1997)
„A területfejlesztési finanszírozásban nem különülnek el a helyi, gyakorlatilag településfejlesztési
finanszírozást szolgáló eszközök és a szó igazi értelmében vett területfejlesztési finanszírozási eszközök.” (Perger Éva, 1998)
Amire az ezredfordulón még nem is gondoltunk volna:
uniós fejlesztési programok között keresi helyét a hazai területfejlesztés
A decentralizált területfejlesztési források jövőjével
kapcsolatos fontos tény, hogy 2010-ben e források már
nem lesznek. Vajon egyáltalán szükség lesz-e hazai
területfejlesztési forrásokra még? A kérdés megválaszolásához tudni kell, hogy e források fokozatos
csökkenéséhez, majd eltűnéséhez vezető szándékok
egyik fontos indoka volt (a nehéz költségvetési helyzet
mellett), hogy e források kedvezményezettjei számára
időközben egyre nagyobb mértékű uniós támogatások
váltak elérhetővé. A kérdést ezért úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az uniós fejlesztési források ki tudják-e
váltani a hazai területfejlesztést? Ha pedig lennének
hazai források, akkor azok milyen viszonyban legyenek az uniós forrásokkal? A kérdések megválaszolásakor felmerül, hogy az önkormányzatok finanszírozási
hiányosságait biztosan a területfejlesztési rendszerben
érdemes-e kezelni, érdemes-e csak e funkció betöltése
érdekében a hazai területfejlesztési támogatásokat újjáéleszteni? Könnyen lehet, hogy nem ez a beavatkozások leghatékonyabb módja, és a hazai területfejlesztési
forrásokat új tárgykörrel érdemes újraalkotni. Reálisan
persze nincs garancia az önkormányzati finanszírozás
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c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése;
d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és
erősítése.
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről.
3. § (2) A területfejlesztés feladata különösen:
a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a
térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika
kidolgozása, összehangolása és érvényesítése;
b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése
az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő
termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet
kialakítása.
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről.

gyors reformjára, ezért a régi és új tárgykörök között
jogosan merülhet fel a fokozatosság és az átmenet biztosításának igénye. Egy újjáélesztett támogatási rendszer viszont csak akkor kaphat igazán értelmet, ha az
önkormányzati forráshiány pótlásánál többre képes, ha
orvosolni tudja a hazai és uniós fejlesztések negatív tapasztalatait, és erősíti a kedvező tapasztalatokat.
Az uniós források tovább tagolták a fejlesztéspolitikát
Sajnos még az egyes uniós fejlesztési rendszerek között sem sikerült megteremteni kellő összhangot. Illetve a megkomponált „összhang” az egyes rendszerek
– ágazati operatív programok, regionális operatív programok és vidékfejlesztés – tárgykörének szigorú lehatárolásában merül ki. A bonyolult és szigorú lehatárolások számos negatív tapasztalattal szolgálnak, gyakran
megnehezítik a komplex, igazi térségi hatást produkálni képes fejlesztéseket. Hasonló a helyzet a hazai és az
uniós fejlesztések harmonizálása terén. Itt is többnyire
az átfedések kiszűrése a kapcsolat alapja.
Mindeközben a területi alapú, integrált közfejlesztési
tevékenységet igénylő vidékfejlesztés a hazai és unós
területfejlesztéstől függetlenül, önálló uniós célokkal,
lényegében független ágazatként működik. A többi
ágazati stratégia és fejlesztési tevékenység sem gondolkodik térben, pedig a megújított Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) már négy éve programszerűen erre ösztönöz.
Ugyanakkor nem kellően kidolgozottak a kapcsolatok a településfejlesztés és a területfejlesztés között
sem. Elég csak a térségi hatás nélküli településfejlesztési jellegű hazai „területfejlesztési” támogatásokra
gondolni. Említhető a városfejlesztés utóbbi időben
megnövekedett uniós regionális fejlesztési szerepe is,
mely hazánkban legalábbis kevés tekintettel van arra,
hogy a városoknak térszervező felelősségük van a határaikon túli térségekben is. (Sőt, az elégtelen rendszerkapcsolatok sora folytatható egészen a területfejlesztés
és területrendezés kapcsolatának számos, szakirodalmakban is feszegetett kérdésével, melyek azonban a
támogatáspolitikai témánktól jóval messzebbre vezetnek.)
Elérhető egymástól független fejlesztési rendszerekkel a várva várt területi alapon integrált fejlődés?
Nyilvánvalóan nem. A hazai területfejlesztésnek, az
uniós regionális fejlesztéseknek és a vidékfejlesztésnek
mind egyazon rendszer részeként kellene működniük,
bármilyen tárgykör mentén is mozognak.
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„Az integrált, jól szervezett vidékfejlesztés legfeljebb egy kisebb része lehet a terület és településpolitikának…
… Nem azért nincs hazánkban sikeres vidékfejlesztés, mert nincsenek pontos vidékies tereket és településeket minősítő kritériumok (egyébként és alapvetően ez minden EU tagállam belügye, s csak a végeredményről kell tájékoztatást adni Brüsszel felé), hanem
mert nincs hosszú távú magyar vidékpolitikai stratégia, középtávú nemzeti vidékfejlesztési koncepció,
nincsenek jól követhető, rövidtávú vidékfejlesztési
prioritások és integrált programok. Az integráltan
értem az agrár-, a szociál-, az oktatás-, a gazdaság-, a
kultúr- és falu-politika, valamint kiemelten a terület
és regionális politika (a tervezés-fejlesztés) vidékies
terekben kifejtett összhatásait.” (Csatári Bálint, 2008)
„A forráskoordináció az egyik neuralgikus pontja a
regionális politikának. Az ágazati források területi
szintű összehangolása nem valósult meg, nincs egyértelműen meghatározva a különféle célelőirányzatoknál, alapoknál a területi elv, vagy területi preferencia.” (Rechnitzer János, 2001)
„A közvetlenül területfejlesztési célú pénzeszközök
nagyságrendje más alapokéhoz képest elenyésző. A
különböző alapok célmeghatározás-, elosztási, elbírálási rendje alig harmonizál egymással, a területi
szempontoknak is eleget tevő összehangolás, koordinálás, egyeztetés és megfeleltetés kívánalma ma
még csak kormányzati igényként, semmint gyakorlatként jelenik meg, továbbra is az ágazati szemlélet
és érdekérvényesítés túlsúlya tapasztalható.”
(Horváth Gyula, 1997)
A hazai területfejlesztési támogatáspolitika mozgástere leszűkült, miközben a megoldandó problémák nem csökkentek
Több lehetséges modell is felállítható a hazai területfejlesztési források és az uniós fejlesztési források viszonyára. Az eddigiekben is alkalmazott modellek szerint
a hazai források komplementer módon, szigorúan az
uniós források által nem támogatott tématerületeket
célozzák meg, vagy egyes esetekben megengedik még
az uniós területekkel való átfedést is, mintegy ráerősítenek az uniós forrásokra. A komplementaritás előbbiekben bemutatott negatív jelenségei miatt nem biztos,
hogy célszerű szigorúan őrködni afelett, hogy a hazai
fejlesztési projektek csak az uniós rendszerben nem támogatható tématerületeken jelenhessenek meg. A hazai
területfejlesztési források újjáalakításának ezért ne az
uniós finanszírozáshoz való viszonyulás legyen a vezérelve, hanem csak a jobbítási szándék, mely közben
nem kell félni a hazai és uniós tárgykörök közötti esetleges átfedéstől sem.
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Kérdések a területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerről
A területfejlesztés – elkészült koncepciói, programjai ellenére – nem programalapon működik
Az egyik legfontosabb, gyakorlatba is átültetett területfejlesztési változtatási kísérlet a regionális területfejlesztési tervezési és támogatási rendszer megújítására
irányult. Ennek keretében 2008-ban, a hazai területfejlesztés történetében először, a programfinanszírozásra
alkalmas regionális területfejlesztési operatív programok (RTOP) készültek. A 2009-es decentralizált területfejlesztési célú támogatások pályázati rendszere pedig
a támogatások szakmai teljesítményét mérő kimeneti
és eredmény indikátorokat vezetett be. Még az RTOP
megújítási folyamat sem befejezett, de a munkálatok
során már most rengeteg új kérdés került a felszínre területfejlesztési rendszerünk megújításának legkülönfélébb területein.
„A területfejlesztési támogatási rendszert korszerűsíteni kell. Az EU támogatási irányelveit ma már
tagságtól függetlenül a hazai támogatási politikában
is alkalmazni célszerű. A támogatások döntő részét
nagyobb (minimum 0,5, de még inkább 2 Mrd Ft-ot
meghaladó) programokba kell szervezni, ezek vonhatók be racionálisan a társfinanszírozásba.”
(Horváth Gyula, 1997)
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„Annak érdekében, hogy a térségi igények a lehető leghatékonyabban legyenek érvényesíthetők az
NFT és az OFK tervezési folyamatában, szükséges a
következő uniós programozási időszakra vonatkozó regionális és kistérségi fejlesztési koncepciók és
stratégiai programok kidolgozása.” (Az Első Magyar
Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési folyamatának tapasztalatai regionális szemszögből.”
(Márton György, 2004)
Tág támogatási célok, területi tartalom nélkül
A hazai területfejlesztési és az uniós fejlesztési tervek
gyakran csak kevés valódi üzenetet adnak az éppen
aktuális fejlesztéspolitikai terminusok szövegbe foglalásán túl. A felkapott kifejezéseket (pl. vonzerőfejlesztés, vállalkozói infrastruktúra, város-vidék kapcsolat,
klaszterek stb.) anélkül visszhangozzák, hogy az adott
terület adottságaira adaptálnák őket, és segítségükkel
az adott területen érvényes jövőképet, célokat és beavatkozásokat vázolnának fel. A terveket elolvasva
gyakran az sem derül ki, hogy például mitől lesz jó egy
turisztikai projekt az adott térségben, vagy hogyan kell
ott megfelelő iskolafejlesztést végezni. A leglátványosabban ez a jelenség a régiók szintjén tapasztalható,
ahol az egyes régiók programjai között nagymértékű a
hasonlóság. E karakterhiány miatt különösen a költségvetéssel rendelkező tervekben alárendeltek a térségi fókuszok, illetve egy-egy térségben az ágazati fókuszok,
a tervek így gyakran a régiót vagy a megyét homogén
egységként kezelik, és így írnak elő számos ágazati fejlesztést.
„A területi tervezési rendszerben a tervek egymásra épültségének csak az általános elvei tisztázottak,
sem a tartalmi elemek, sem pedig a módszertani
meghatározók nem ismertek, azok valójában kidolgozásra szorulnak.” (Rechnitzer János, 1997)
„Nem tudom elfogadni, hogy azért ilyen rossz és
minden konkrétum nélküli a Nemzeti Fejlesztési
Tervünk (NTF), mert kevés idő állt rendelkezésünkre
az elkészítésére … A csatlakozó országok „egységesített” fejlesztési tervei és új intézményeik a nemzeti
sajátosságoktól független technokrata szemléletet
tükröznek, és nem területi szempontok, a decentralizáció és a szubszidiaritás elveinek megfelelően fogantak.” (Faragó László, 2003)
A fókuszhiány miatt a sokat hangoztatott és elméletben mindenki által követett rendszerszemléletű stratégiai tervezés nem érvényesülhet a gyakorlatban. Mi
lehet a fókuszhiány oka? Az a – hazai vonatkozásban
egyébként példamutató együttműködést jelentő – me-
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Felvethető az is, hogy vajon a hazai területfejlesztés
kínáljon-e egyáltalán mást, mint az uniós fejlesztések,
vagy inkább csak azokra erősítsen rá, az ott esetlegesen megmutatkozó forráshiányt pótolja ki. Ennek kapcsán érdemes azon elgondolkodni, vajon az uniós fejlesztések tárgyköre választ ad-e minden mai magyar
krízishelyzetre? Vajon az ország társadalma előtt álló
minden kihívásra a gazdasági növekedésről és a foglalkoztatás bővítéséről szóló törekvések adják-e meg a
választ, ahogy azt az uniós Új Magyarország Fejlesztési
Terv (ÚMFT) céljai sugallják? Talán nem, hiszen a jelenlegi hazai krízishelyzetekből kiindulva a problémák
oka inkább társadalmunk állapotában rejlik. A társadalomépítést, a társadalom tudatosságának fokozását,
önvédelmi képességének újrateremtését talán szintén
érdemes lenne határozottabban felkarolniuk a fejlesztéseknek. Ez akár a hazai területfejlesztés alapgondolata is lehetne, hiszen az ehhez szükséges megújhodási
mozgalmakat leginkább a helyi és térségi társadalmak
szintjéről kiindulva lehetne elindítani, kevés

gyei és regionális politikai kultúra, mely konszenzusok alapján körülbelül egyenlő mértékben elosztja
a forrásokat a települések, illetve kistérségek között?
(A kormányzat időbeni bizonytalanságait pedig azzal
kompenzálja, hogy előre leköti a fejlesztési kereteket.)
Ez a kultúra érthetően képtelen fókuszokat alkotni.
Vagy esetleg a tervezők nem ismerik a tervezendő területet, a területi tervezés szabályait, ezért nem tudnak
javaslatokat sem adni e fókuszokra? A jelenlegi politikai
kultúra biztosan nem lesz képes változásokat bevezetni, és ez a politikai berögzültség csak lassan, külső folyamatok hatására (pl. döntéshozói szemléletformálás?
a választói elvárások átalakulása?) változhat. A tervezői
munka viszont talán addig is elindíthatna kismértékű
változásokat. A tervezőknek rá kellene érezniük a területi tervezésre, földrajzi információkat kellene alkalmazniuk, és a régiókra, térségekre szabott üzeneteket
kellene adniuk a terveikkel. A regionális tervezést is területi tervezésként és nem „kis ágazati” tervek összességeként kellene értelmezni, a regionális programokat
elsősorban komplex térségi prioritásokba kellene szervezni. Úgy gondoljuk, hogy ágazati szemléletű tervekkel a területfejlesztésnek nem lehet önálló arculata és
hozzáadott értéke. A területfejlesztésnek ezért területi
szemlélettel készült, valódi területi terveken kell alapulnia, egyébként kevéssé indokolható e tevékenység
önállósága, hiszen az ágazatok is tudnának térségi bontású terveket készíteni és végrehajtani. Látszik azonban, hogy nem elégségesek az ágazati tervek. Nagyon
hiányoznak a térségi alapon integrált, komplex területi
tervek, és így különösen meglepő, hogy ezekre maguk
a területfejlesztési tervek sem adnak még elengedő számú jó példát.
A kistérségek, megyék, régiók területfejlesztési
terveinek egyik legnagyobb problémája, hogy nem
valósulnak meg. A tervek mindenre terveznek kívánságlista-szerűen, nem csak az adott terv végrehajtásáért
felelős szerv kompetenciájába eső fejlesztési tématerületekre. Igaz az is, hogy az egyes területi szintek kompetenciájának kijelölése sem egyértelmű. Mindez különösen a területfejlesztési programok esetében zavaró, a
programok így végrehajthatatlanná válnak. A területfejlesztési programok megvalósítását egyéb módszertani
hiányosságok is megnehezítik, például nem rendelkeznek valós költségvetéssel, számon kérhető felelősökkel,
ütemezéssel, a megvalósulást mutató indikátorokkal,
senki nem monitorozza és értékeli a teljesülésüket. Ez
is oda vezet, hogy az egyes területegységek a fejlesztési forrásaikat nem a területfejlesztési tervek mentén
használják fel, még a hazai területfejlesztési forrásokat
sem. Persze minden tervezésnek van hozadéka, még
akkor is, ha a terv nem valósul meg, hiszen együtt
gondolkodást és együtt tanulást valósít meg, közös jö-
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vőképet formál. Ha viszont minden egyes esetben elmarad a tervek végrehajtása, az a tervezés hitelességét
veszélyezteti. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy
milyen tervezéseket célszerű közpénzből finanszírozni.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy programalapúvá
(tervszerűvé) váljon a hazai területfejlesztési rendszer.
Ezt próbálta a 2009–10-es RTOP tervezés is.
„A finanszírozási rendszer hatékonyságát fokozhatja
a központi kormányzat, a régió és a területfejlesztés többi szereplője között létrejövő – a nemzetközi
gyakorlatban ismert és jól működő mechanizmusnak, a tervszerződések (a különböző források egyesítésének és felhasználásának jogi-pénzügyi kötelezettségeit tartalmazó dokumentum) rendszerének
a kialakítása és működtetése. Ennek a kidolgozása
valószínűleg jól adaptálható a magyar gyakorlatba,
s ezért az ezzel kapcsolatos elgondolások kialakítása
sürgető feladat. A tervszerződés tartalmazza a célok
megvalósításának szintjeit, ezek elérésének módját, a
végrehajtandó fejlesztéseket, kijelöli a végrehajtásért
felelős szervezetet, a végrehajtás ütemezését, a pénzügyi hozzájárulás összegét, finanszírozási feltételeit
és ütemezését, a programteljesítésről való beszámoló
rendjét.” (Ruttkay Éva, 1998)
„Nem egyértelmű a területi szintek (ország, régió,
megye, kistérség, település) egymásra épülése, a
fejlesztési funkciók kapcsolata, megosztása, a tervezésben a szereplői körök aktivizálása gyenge.”
(Rechnitzer János, 2001)
Az uniós regionális fejlesztési programok a várakozásokkal
ellentétben a területfejlesztéstől különválva indultak el, mégis
messzebbre jutottak
Mindeközben elkészültek az uniós finanszírozású
regionális fejlesztési tervek (regionális operatív programok, ROP-ok), melyek mintha semmilyen kapcsolatban nem lennének a területfejlesztési tervekkel. A
kapcsolat mindössze a dokumentumok szövegében található koherencialeírásban merül ki. A módszertanilag
problémás területfejlesztési tervek alapján persze nehéz
is lett volna a jelentős mennyiségű uniós forrásokat
elosztani. Persze ezt talán nem egy párhuzamos rendszert
építve, mint a létezőt megújítva kellett volna orvosolni. Mindenesetre most regionális szinten az uniós fejlesztési rendszer
a területfejlesztési tervekhez képest mintaértékű és számon
kérhető programokat produkál (sajnos üzenetekkel, főleg területi üzenetekkel persze ezek a tervek – regionális operatív
programok – sincsenek felvértezve). Ez is azt mutatja, hogy
valódi térségek kellenek valódi térségi intézmény- és forrásrendszerrel, amire már van értelme ilyen programot készíteni.
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(Persze a jelenlegi uniós regionális fejlesztési intézményrendszer is számos megválaszolandó kérdést hordoz, különösen a
decentralizáció tekintetében.) Továbbá amíg a hazai források
csak éves előirányzatként léteznek (vagy még abban sem), addig csak bizonytalan programokat alkothatunk.
Szerteágazó okok miatt az EU-csatlakozásra létrehozott intézményrendszer kevéssé épült a területfejlesztés intézményeire. A forrásoknak csak az egyötöde került a Regionális Operatív Programba, bár
a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal viszonylag felkészülten látott hozzá az irányító hatósági feladatok,
a regionális fejlesztési ügynökségek és a VÁTI Kht.
a közreműködő szervezeti feladatok ellátásának. Az
említett megkettőződés végül is olyan látszatot kelt,
hogy a lefektetett alapok mellé épült az új ház és az
alapokra csak szerény melléképület került. Vagy a
várakozások voltak túlzóak? (Szaló Péter, 2006)

Szakma-e a területfejlesztés?
Kérdések a területfejlesztésről mint szakmáról
A területfejlesztés jelenleg gyűjtőnév, nem igazi szakma
A területfejlesztési tervezési problémák, a tervezés
hiányosságainak körüljárása után könnyen felmerül a
kérdés: van-e a területfejlesztésben dolgozóknak egy
közös szakmai háttere, van-e közös szakmai nyelv,
szakmai minimum? Szakma-e a területfejlesztés? Talán azzá tehető, de jelenleg kétségkívül nem az3, és ez
nagyon hiányzik. Sorozatban születnek tervek, indulnak fejlesztések, melyeknek senki nem ítéli meg a minőségét, és ha egy-egy jelentés erre mégis kiterjed (pl.
NFGM TÉSZÁT és a VÁTI jelentései, ÁSZ jelentések,
egyéb szakmai közéleti cikkek), következményei nincsenek. Mindeközben még mindig jelentős közpénzek
mennek el tervezésre, felülvizsgálatra.
Sokszínű ez a szakma, sok eltérő képzettségű és felkészültségű munkatárs tevékenykedik benne. Ezért aztán sokféle tervezési és végrehajtási metódus létezik. Ez
nem jelentene gondot, ha nem lenne gyakran tapasztalható, hogy ezek a folyamatok egészen eltérő igényességgel zajlanak, valamint, hogy közös pontok híján
eredményük nem összehasonlítható, rendszerezhető.
A szakmai sokszínűség elengedhetetlen ezen a területen, de rendszerek híján problémákat is okozhat. A sokszínűség nem nélkülözhet egy közös nyelvet, értékrendet. Kell egy egységes szakmai rendszer, mely legalább

a minimális ismeretanyagokat meghatározza és ajánlásban közzéteszi. Szükséges a közpénzből készülő területfejlesztési terveket szakmailag minőségbiztosítani,
más tervezési rendszerekhez hasonlóan.
Probléma az is, hogy nagy a fluktuáció a területfejlesztési munkakörökben, sok fiatal itt kezd, de versenyképes fizetés hiányában vagy bizonytalan foglalkoztatás miatt továbbáll, jobb esetben a szakmában marad,
de sok esetben nem; kevesen maradnak meg a szakterületen sokáig. (ld. pl. kistérségi munkatársak változása
1996 óta). A szakmai munkahelyeken túlnyomórészt
politikai döntéshozók a munkáltatók. Többek között
ezért sem alakulhatnak ki jelentős, független szakmai
szervezetek, különösen nem a gyakorlatban dolgozó
szakemberek részvételével. Ezért alig van szakmai érdekképviselet. A helyi és központi politikai döntéseket még akkor sem tudja senki érdemben vizsgálni,
megkérdőjelezni, ha azok teljes mértékben ellentmondanak a szakmai szabályoknak, a közpénzek felhasználásának hatékonyságát rontják. Úgy gondoljuk,
hogy mindig is politikaközeli tevékenység marad a területfejlesztés. Ugyanakkor egyértelmű, hogy vannak
a területfejlesztésben is – mint más szakmákban is –
olyan szakmai alapszabályok, melyeket nem tanácsos
áthágni politikai döntésekkel (pl. egy jelentős erőforrásokkal megvalósult tervezési folyamat eredményeinek,
vagy a stratégiai tervezés szabályainak figyelmen kívül
hagyása a támogatások odaítélésében). Ennek érvényesítésében a legelső lépés az lehetne, ha megindulna a
tervezői együttgondolkodás arról, hogy meddig tart a
területfejlesztésben a szakmai, és hol kezdődik a politikai felelősség.

Hatékony-e a területfejlesztési pályázati rendszer? Kérdések, dilemmák a végrehajtás szakmai megújításáról
A területfejlesztési támogatási rendszerben nem a szakmai
célok a dominánsak
A hazai és az uniós programvégrehajtási gyakorlatunk bürokratikus terhei legendásak. A támogatások
odaítélését alapvetően jogi és pénzügyi szempontok
határozzák meg. A pályázatokban a projektek kiválasztási kritériumait is a jogi, pénzügyi, menedzsmenti megközelítések dominálják, és csak alárendelten
vannak jelen az adott fejlesztés szakmai tartalmát felmérő szempontok. A pályázatok a hazai és az uniós
programvégrehajtási gyakorlatunk uralkodó eljárásaivá, a pályázatírás kereseti lehetőséggé vált. Mindeköz-

A területfejlesztés gyógyító szakma. Hiszen viccesen az orvosi terminológia szerint lehetne fölépíteni: itt egyes térségek megbetegedéséről beszélhetünk, vagy
külső vírus, baktérium támadása miatt, vagy belső immunrendszer gyöngülés miatt, vagy mert nem kap elég tápanyagot (egyoldalú elszívás), netán oxigént, vért
(vö. elvándorlás), emiatt sorvad. Netán túlburjánzik (vö. Budapest). Netán egyszerűen csak nem használják, emiatt izomsorvadása van. Mi a megoldás? Műtét?
Műszív beültetés? Véradás (fiatal értelmiségek letelepítése)? Torna (vö. helyi gazdaság, társadalmi megújítás)? Átültetés (mobilitás segítése)? Amputáció (egyes
térségekből kivonul az állam)? stb. Kivel és hogyan, illetve kivel–hogyan lehet ezekről a kérdésekről beszélgetni?
3
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Merre tovább területfejlesztés?

ben a végrehajtás során megvalósuló projektek gyakran
nem eredményeznek, vagy nem olyan téren eredményeznek hozzáadott értéket, ahogy azt az ágazatok
programjai, illetve a térségek koncepciói előirányozták.
A végrehajtási intézményrendszer gyakran nem tudja
a tervek üzeneteit lefordítani, nem tudja megmondani, hogy milyen legyen egy jó projekt, így a pályázatok
szűrőjén sem mindig csak ezek jutnak át.
Miért kell a végrehajtást elsősorban jogi-pénzügyi
és kevésbé szakmai tevékenységként kezelni? Miért
különül el a végrehajtás a tervezéstől, miért vesznek
el néha a tervek üzenetei a végrehajtás során? E kérdések egy általános fejlesztéspolitikai problémakört
érintenek, de a megújuló területfejlesztés vállalhatna e
téren is innovatív szerepet. Fontos lenne, hogy a végrehajtásban erősödjön a szakmaiság és a térségfejlesztési jelleg. A projektek kiválasztásának követnie kellene
a tervek üzeneteit. Kedvező lenne, ha nem a jó pályázati dokumentációval rendelkező, a menedzsmenti és
pénzügyi kritériumokat gondosan teljesítő projektek
nyernének, hanem azok, amelyek az adott szakma terén
valós hozzáadott értéket nyújtanak és kedvező területfejlesztési hatással bírnak. Olyan végrehajtási rendszer
kellene, ahol a végrehajtás fő feladata, hogy szakmailag
támogassa a projektek kialakítását, hogy az a legjobb
és legkorszerűbb legyen. Különösen fontos támogatni
a jelenlegi gyakorlattól eltérő térségi alapon integrált
fejlesztéseket, projektcsomagokat. Egy új végrehajtási
rendszerben a fejlesztéseket sem könyvelési kategóriák
szerint kellene meghatározni, a gyakorlatban ugyanis a
jelenleg nem támogatott működtetési költségek is sokszor fejlesztésként értékelhetők és támogatandók, míg
számos könnyen elszámolható beruházás semmilyen
előremutató eredménnyel nem jár.
A hazai decentralizált önkormányzati fejlesztési források (HÖF-források) esetében is pályázatok kerültek
kiírásra, de valójában a már említett konszenzusos
döntésekkel osztották el a kereteket. Vajon volt-e hozzáadott értéke így a pályázati kereteknek? Nem lenne
egyszerűbb ezeket a pénzeket normatív alapon elosztani a települések és kistérségek között? Ez az eset
is azt mutatja, hogy kevésbé a verseny, mint inkább a
szakmai támogatás kell, hogy a fejlesztések alapfilozófiája legyen. A kiszámítható (adott esetben normatív) és
szakmai üzeneteket hordozó támogatás a területfejlesztésben sok esetben előrébb mutat, mint az ötleteket a
kedvezményezettektől váró versenyeztető és bürokratikus pályázati rendszerek.
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Dogma vagy sikerfeltétel? A regionális decentralizáció állandóan nyitott kérdései
Halogatott és vitatott regionális decentralizáció.
A jelenlegi regionális szinten decentralizált fejlesztési kompetenciák az egyes tervezési folyamatok során
mindig ad hoc módon alakultak ki (legutóbb pl. 2007–
13-as uniós tervezést megelőzően). Nem kellene egyértelműen rögzíteni ezeket a fontos tervezési-fejlesztési
kereteket? Szükséges lenne kialakítani a régiós fejlesztési kompetenciákat és kötelezettségeket. Persze ehhez
kiszámítható, rögzített hazai és uniós források is kellenének. Sokan a regionális szintű intézményrendszerben
(választott régiók és bevétellel rendelkező régiók) látják
mindennek előfeltételét, de talán e nélkül is lenne ennek
értelme.
Nincs kialakult kultúrája annak, hogyan kell országosan koordinált tervezést végezni. Az országos
tervezések során egyáltalán nem ismert, hogy mit engedhet meg magának a központi szakirányítás mint
koordinátor és mit a régió mint tervező. Ez megmutatkozott a 2007–13-as uniós ROP és a 2009–10-es hazai
RTOP tervezésben is: egyes régiók túlozottan öntörvényűen, mások esetlegesen alakították a régiós terveik
tartalmát. Az uniós regionális tervezés esetében pedig
a központi koordináció módosításai voltak kiszámíthatatlanok. Szükség lenne egy tervezési koordinációs szabályozásra, ami irányt mutat arra nézve, hogy mit jelent
egy tervezési módszertan követése, milyen mozgástere
van ebben a régiós tervezőknek és a központnak. Az
országos kistérségi szintű tervezések esetében pedig a
közvetlenül központi koordinációval zajló tervezések
(KCST, LHH) helyett a régiós és/vagy megyei szint
közvetítésével érdemes a kistérségeket terveztetni.
„Az intézményesüléssel változatlanul nem volt képes a területi politika az ágazati fejlesztések összehangolására, így a területfejlesztés alárendelt szerepe továbbra is megmaradt.” (Rechnitzer János, 2001)
„Régiókban gondolkodó országos stratégia és tervezés nélkül nincs megvalósítható regionális szintű
tervezés és stratégia. Sajnos ilyenfajta, régiókban
való gazdaságpolitikai gondolkodás sohasem volt
Magyarországon, és jelenleg sincs.” (Illés Iván, 2001)
„A központilag megtervezett, ráadásul több tekintetben is az ágazati OP-k által „levetett”, reziduális elemeket magában foglaló ROP tartalmának befolyásolására a régiós szereplőknek csak minimális lehetőségük van. Ez annak ellenére így van, hogy a központi
tervezők folyamatosan törekedtek a régiós aktorok,
elsősorban a regionális fejlesztési ügynökségek tájé-
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„Magyarország a regionális politika és a regionális demokrácia szempontjából kétféle módon
is
jellemezhető:
nevezhetjük
csúfondárosan
„Abszurdisztánnak”, vagy büszkén „Csodaországnak”. Ameddig a tervezési–statisztikai és közigazgatási régiók nem büszkélkedhetnek regionális önkormányzati háttérrel, addig a nemzetközi szervezetekben nem valóságos, hanem „illuzórikus régiók”
testesítik meg és reprezentálják a területi érdekeket,
s a regionális politika sem decentralizálható ténylegesen, legfeljebb a partnerségi elemmel társított dekoncentráció valósulhat meg e téren. Viszont a csoda
is bekövetkezhet: ha a szakmai, társadalmi és politikai konszenzus jegyében megszületett döntések
alapján a jövőben valóban legitim regionális önkormányzatok lesznek a főszereplői a hazai és az európai regionális politikának és közigazgatási feladatok
megvalósításának Magyarországon. Ez lehetővé tenné a regionális politika és a térségi eszköz- és intézményrendszer valódi decentralizációját, a regionális
demokráciát.” (Szegvári Péter, 2005)
„Nemzeti érdeknek tekinthető, hogy 2007-től Magyarországon regionális operatív programok szerveződjenek. A régiók fejlesztéspolitikai önállósága
nélkül nem képzelhető el ugyanis az új kohéziós
politika prioritásainak teljesítése. Ha a beérkező és
remélhetőleg optimális mennyiségű uniós forrást a
jelenlegi – minisztériumokhoz telepített, ágazati túlsúlyú – szerkezetben használjuk fel, nem mérsékelhetők a régiók közötti markáns különbségek, csak
korlátozottak lehetnek a kohéziós politika eredményei. Az új fejlesztéspolitikának modern területpolitikai felfogással kell párosulnia. Az elmúlt tíz évben
minden intézkedés az állami regionális politika cél-,
eszköz- és intézményrendszerének a kiépítését szolgálta. A következő években a régiók saját politikájának garanciáit kell törvényi szabályozással megteremteni, és a finanszírozást megoldani.”
(Horváth Gyula, 2005)
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A területfejlesztési törvény legnagyobb eredménye,
hogy az intézményrendszer létrehozásával ágazati
és területi szinten egyaránt jelentősen növekedett a
területfejlesztési politika súlya. Az intézményrendszer működésében azonban, az eddigi tapasztalatok
alapján, gyakorlatilag majdnem minden szinten folyamatos korrekciókra van szükség.
(Kolber István, 2006)

Milyen területi keretekben és milyen funkcióval
működjön a területfejlesztés? Kérdések az egyes
területi szintek területfejlesztési kompetenciájáról és a tervezési-fejlesztési területegységek
lehatárolásáról
Tökéletes területi lehatárolás (közigazgatásban, fejlesztéspolitikában) nem létezik, a mindenkori persze vitatható, hogy
optimális-e
Nem csak a régiók esetében kérdéses a tervezésifejlesztési területegységeink lehatárolása és a területi
szintek fejlesztési kompetenciáinak határa. Felmerülhet
a kérdés, hogy ha területfejlesztési szakmai szempontból optimálisan, a valós térszerveződéseket jobban
követve határolnánk le a régiókat, megyéket, kistérségeket, akkor vajon a térségekre szabottabbak lennének a területfejlesztési tervek és a projektek? Minden
régió és megye nagyon heterogén térstruktúrákat foglal magában, a határok szinte egyáltalán nem követik
a társadalmi, gazdasági vagy környezeti térszerveződéseket. A különböző gazdasági-társadalmi jelenségek
még leginkább a kistérségek határaihoz igazodnak a
legjobban. Ezért a kistérségi szint feletti esetleges újabb
területi lehatárolásokat nem a megyei, hanem kistérségi „panelekből” lenne érdemes újjáépíteni. Persze csak
szigorúan területi tervezési szakmai alapon állítható
mindez, hiszen szakpolitikai és politikai szinten mindez egyelőre kivitelezhetetlen.
Ugyanakkor sok társadalmi-gazdasági jelenség
még a régióhatárokat is feszegeti (ld. pl. a környezeti
adottságokra épülő kiemelt térségek, különösen a Balaton térség és a Tisza mente). Talán szintén érdemes
elgondolkodni a nagyrégiók, a NUTS1 szint tervezési
szerepkörein is.
A megyék megváltozott fejlesztési szerepével – elfogytak a hazai területfejlesztési forrásaik, az uniós források terén csak a határ menti programokban kaptak
kompetenciákat a határ menti megyék – kapcsolatban
még érzékenyebb kérdések merülnek fel. Vannak-e
megyei felelősök és eszközök, melyek lehetővé teszik
a megyei szintű területfejlesztési tervek végrehajtását?
Fejlesztési kompetenciák és fejlesztési források hiányában a megyék továbbra is készítsenek-e területfejlesztési terveket? Lehet, hogy érdemes a tervezés
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koztatására. A ROP reziduális jellege miatt ugyanis
eleve determinált az egyes ROP intézkedések tartalma (az ágazatok sok esetben saját territóriumukként kezelik az egyes ROP intézkedések tartalmának
szabályozását), a jelentősen eltérő adottságokkal és
specifikumokkal rendelkező magyarországi régiók
miatt pedig szinte lehetetlen minden régió számára
megfelelő tartalmú ROP-ot kialakítani (a régiók létét
nagyrészt éppen azok egymástól eltérő jellege magyarázza).”
(Márton György, 2004)

helyett újabb fejlesztési szerepköröket kialakítani a
megyékben. A megyéknek szakmai koordinációs szerepe lehet a kistérségi tervezésekben és fejlesztésekben,
valamint ezek monitorozásában és értékelésében. E megyei feladatokat akár hatékonyabban is koordinálhatná,
mint a kistérségektől távol lévő régiók.
A megyei szintről már jó ideje elkerült a hazai fejlesztési
források kezelése. Eljött az idő, hogy felvessük a kérdést:
mi változott, mióta ezeknek a forrásoknak az elosztása
regionális szintre került? Mi a régiók hozzáadott értéke
a hazai területfejlesztési források kezelésében?
„A megyék feletti regionalizáláshoz a kiindulási
alapot nálunk nyilvánvalóan a tervezési-statisztikai régiók fogják képezni, hiszen a közigazgatásban
már működő egyéb regionális struktúrák egyrészt
heterogének, másrészt olyan speciális szempontokat
követnek, amelyekre nem építhető általános területi
beosztás. A régiók akkor válhatnak időt álló területi
keretekké, ha egyre több tevékenység, funkció számára alkalmasnak bizonyulnak, ha valóban kibontakozik e határokon belül valamiféle kohézió. Ebből
a szempontból fontos a regionális központ kérdése,
ugyanis a regionális funkciók telepítése nyilvánvalóan döntően a központokba történik.”
(Pálné Kovács Ilona, 1999)
„Hazánkban tehát egyelőre gyenge megyék és gyenge régiók vannak, s az sem elég világos, hogy melyiket mire kívánjuk berendezni. Az ellentmondás
úgy oldható fel, ha a teljes politikai regionalizálás
befejezéséig a megyei önkormányzatok kapnak erőteljes szerepet a területi önkormányzati rendszerben.
Erre már csak azért is szükség lenne, mert jelenleg,
miközben már az új politikai régiók gondolatával
kacérkodunk, még a megyék sem felelnek meg a
régiókkal szemben támasztott európai követelményeknek.” (Pálné Kovács Ilona, 1999)
A társadalmi-gazdasági szempontból a megyéknél
és a régióknál sokkal inkább homogén képet mutató
kistérségek tervezési szerepének kérdésével kapcsolatban is felvethetők kérdések. Vajon jobban a térségekre
lennének-e szabva a megyei és regionális területfejlesztési tervek, ha szorosabban támaszkodnának a
kistérségi tervek üzeneteire? Azért is érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen, mert az így létrejövő területi
szemléletű tervezés választ adna a megyék és régiók
lehatárolási problémáira is. A megyék és régiók területi
heterogenitását a tervek – a megyék és a régiók kistérségi elképzelésekre is támaszkodó térségi szemléletű
tervei – a jelenlegi ágazati szemléletű terveknél talán
jobban tudnák kezelni.
A kistérségek szerepe nem csak a tervezésben merül-
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het ki. Felvetődhet, hogy kaphatnának a kistérségek
nagyobb végrehajtási kompetenciákat (pl. a LEADER
mintájára). Felkészültek-e erre a kistérségek? Mennyiben jobb vagy rosszabb döntési szint a kistérség a régióknál, megyéknél? Tény, hogy kistérségi szinten nehéz
felmérni a lehetőségeket, mert ezen a szinten nagyon
heterogén felkészültségű térségekkel találkozhatunk.
Ennek ellenére mindenképpen érdemes megpróbálni,
hogy nagyobb végrehajtási kompetenciákkal lássuk el
a kistérségeket, legalább kísérleti jelleggel.

Miben mérhető a területfejlesztés eredményessége? Mérhető-e egyáltalán?
Az értékelés kérdései
Önmagában a kiosztott támogatás nem mutatja meg a fejlesztések eredményeit, a szakmai értékelés még gyerekcipőben jár
Egyelőre a fejlesztési programok végrehajtása során
az elköltött pénz (a lekötött támogatás) nagysága a
fejlesztések teljesítményének fokmérője. Szinte minden jelentés csak addig jut el, hogy hol mennyi pénzt
költöttünk. Hazai viszonyok közepette pedig ez nem
sokat mond, a pénzek felhasználásának hatékonysága ugyanis jelentős területi különbségeket takarhat.
Az eredmény és outputindikátorok által kimutatható
teljesítményekről (a naturáliákról) nem készült kimutatás, mióta hazai vagy uniós rendszerek működnek
Magyarországon. Az uniós monitoring rendszerek ezt
lehetővé tennék, de a pénzügyi szemléletű végrehajtási
adatrögzítés nem fordított figyelmet ezen adatok feltöltésére. A hazai területfejlesztési források (és általában a
hazai források) esetében még inkább csak az elköltött
pénz mennyisége tájékoztat a folyamatokról, az nem
ismert, hogy ebből konkrétan mi jött létre. Nincs egységes monitoring információs rendszer, ami ezt kezelni
képes. Ezt a szemléletet fontos lenne megváltoztatni. A
teljesítményt a szakmai eredményekben kellene mérni.
A hazai támogatások monitorozása esetében pedig elsősorban nem is informatikai fejlesztés hiányzik, hanem
egy egységes, monitorozásra és értékelésre alkalmas
rendszer (indikátorokat egységes módon gyűjteni képes rendszer) létrejötte, első körben akár analóg módon.

Kérdések a területfejlesztés mint szakpolitikai
tevékenység várható jövőjéről
Önálló támogatási eszközrendszer nélkül is van terepe a területfejlesztésnek, de céljainak érvényesítése sokkal nehezebb
A hazai területfejlesztési célú támogatások forrásai
2010-re teljesen kimerülnek. Felmerül a kérdés, hogy
pénzügyi eszközök nélkül, ha nincsenek hazai területfejlesztési források, akkor hogyan működjön to-
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Kérdések az Országos Területfejlesztési Koncepció szerepéről
Az OTK nem vált a szakma elsőszámú alapdokumentumává, háttéranyag maradt
Az OTK lehetne az alapja a területfejlesztés megújulásának, mint például a rendszerszerű, többéves programalapú hazai decentralizált fejlesztéseket lehetővé
tevő regionális költségvetési fejezetnek, az ágazatok
területileg érzékeny fejlesztési tevékenységeinek, a területfejlesztési tervezési rendszer és az intézményrendPéti Márton, PhD
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóság
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szer megújításának. Jelenleg azonban az OTK üzeneteit
még gyakran a területfejlesztési támogatási rendszer
sem alkalmazza megfelelően. Az uniós fejlesztésekben
pedig még kevésbé, illetve csak esetlegesen mutathatók
ki az OTK iránymutatásai. Felmerülhet a kérdés, hogy
mit kellene tennünk annak érdekében, hogy a területfejlesztési politika alapdokumentuma komolyabban befolyásolni tudja az ágazati és térségi fejlesztési
tevékenységeket. Esetleg emelkedjen az OTK komolyabb jogszabályi alapra? Bár önálló „OTK törvény”
talán nem indokolt (bár egyes kiemelt térségekre önálló
törvény van, igaz területrendezési), de mégis érdemes
lenne elgondolkodni erősebb jogi szabályozáson és törvényi megerősítésen. Ehhez egy megújított területfejlesztési törvény adhatna megfelelő kereteket.
Szintén ezt támogathatná, ha ezzel együtt a vidékfejlesztési
ügyek törvényi szintű rögzítése is megtörténne.
Az OTK esetében pedig talán segíthetne, ha koncepcionális
gondolatait időről időre stratégiai szinten is megfogalmaznák. Ha valódi program is kapcsolódna hozzá, mely egyértelműen azonosítaná érvényesítésének szereplőit, felelőseit,
erőforrásait és ütemezését.

Az eddigi hozzászólások vázlatos áttekintése
A hozzászólásokban a szerkesztők vitaindítójánál
sokrétűbb és árnyaltabb megközelítések olvashatók a
területfejlesztés megújításáról. Semmiképpen nem szeretnénk egy éppen csak elindult vitáról átfogó értékelést adni, de két, szinte minden megszólalásban közös
vonást azért bevezetésképpen kiemelnénk:
• A területfejlesztés megújításához már bizonyos változatlanság is kellőképpen hozzájárulna. A kellően nem
átgondolt és végig nem vitt átalakítások és egyéb kezdeményezések tovább nehezítik azt, hogy a területfejlesztés sikeresen helytálljon a jelen kihívásaiban.
Mindenképpen szükséges lenne egy stabil, nyugodt
építkező időszak, mely alkalmas a létező intézményrendszer szerepköreinek és funkcióinak elmélyítésére
és tökéletesítésére.
• Minden szakértő határozott elképzelésekkel rendelkezik saját területi szintjének jövőjéről. Ez is azt
mutatja, hogy nincs jó és rossz területi szint, csak
jól és rosszul működtetett. A változtatási szándékok
megfogalmazásakor pedig érdemes kerülni a túlzott
leegyszerűsítést, és venni kell a fáradságot a rendszerek árnyalására, mely több szereplőt mozgat, valós,
egymást nem fedő szerepkörökkel.

Czene Zsolt, PhD
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóság

Horkay Nándor
igazgató
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési
Igazgatóság
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vább területfejlesztési szakpolitikánk? Persze az uniós források is sok esetben területfejlesztést szolgálnak,
de az uniós fejlesztések intézményrendszere (NFÜ)
a területfejlesztés szakirányításától elkülönül, a két
rendszer közötti kapcsolatok korlátozottak. Ez a helyzet nem különleges, más ágazati minisztériumoknak is
csak kevés hatása van az ágazat uniós fejlesztéseinek
végrehajtására, és az uniós finanszírozású fejlesztési
döntések és felelősségek is alig vannak jelen a szakminisztériumokban. Kérdés, hogy vajon hosszútávon is
ez lehet-e az optimális berendezkedés? Tapasztalataink
szerint a hazai viszonyok között, saját pénzügyi erőforrások nélkül egy intézmény vagy egy szakma nagyon
kivételes esetben tud megfelelően érvényesülni. A területfejlesztés esetében azért különösen aggályos ez, mert
a területfejlesztési jellegű uniós beavatkozások (ld. regionális operatív programok, vagy az ágazati operatív
programok területi tartalma) kevés területfejlesztési célt
tudnak kiszolgálni.
Kérdés persze, hogy mi területfejlesztők jogosan bírálhatjuk-e az uniós fejlesztések területi tartalmát akkor, amikor az előzőekben is láttuk, hogy az eddigi hazai területfejlesztési tervezések és fejlesztések is számos
kifogással illethetők területi szempontból. Úgy gondoljuk, hogy a területfejlesztés igazán akkor javíthatná az uniós
végrehajtást a jelenleginél jelentősebb hozzáadott értékkel, ha
előzőleg maga is komoly módszertani és szakmai átalakuláson
menne át. Ha ez megtörténne, akkor a területfejlesztés úgy is
betölthetne fontos kormányzati szerepkört, ha továbbra sem
lennének kezelésében anyagi források. Ehhez szükséges lenne
a területfejlesztési jogszabályok felülvizsgálata, aktualizálása, a jelenleginél hangsúlyosabb módszertani és koordinációs
munka, valamint az eredmények erőteljesebb szakmai kommunikációja. A területfejlesztés így hatékonyabban tudná érvényesíteni szempontjait a kormányzati munkában, valamint
az egyes területi szinteken és a településeken folyó fejlesztési
tevékenységekben.
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Területfejlesztés a fejlesztéspolitikában

A hazai területfejlesztési támogatások viszonya
az uniós fejlesztési forrásokkal
2006 közepén példátlanul koncentrált intézményrendszer jött létre Magyarországon az európai uniós fejlesztési támogatások felhasználásának irányítására. A
27 tagállam közül Magyarország az egyetlen, ahol minden EU-támogatásra vonatkozó döntés egy szervezeten
– a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen (NFÜ) – belül születik. A régi tagállamokban jellemzően a szaktárcáknál,
illetve a régióknál találhatók az irányító hatóságok. Az
új tagállamok közül több is van, ahol minden irányító
hatóság egy szervezeten belül található (ld. Lengyelország, Szlovénia, balti államok), de a döntéseket ezekben
az államokban is a szaktárcák, illetve a régiók hozzák.
Az intézményrendszer koncentrálása eltérő mértékben érintette a különböző szakterületeket:
• Közlekedésfejlesztés: a szaktárca szorosan felügyeli a
projektgazdákat (NIF, MK, MÁV).
• Környezetvédelem: a szaktárca részletesen szabályozza a tevékenységeket, továbbá a közreműködő
szervezet a szaktárca háttérintézménye (KVVM FI).
• Humánerőforrás-fejlesztés: a szaktárca részletesen
szabályozza a tevékenységeket, a működési feltételeket, továbbá a közreműködő szervezetek a szaktárcák
háttérintézményei (ESZA, OKMT, STRAPI). Ráadásul
a foglalkoztatás terén a szaktárca szorosan felügyeli a
projektgazdákat is (munkaügyi központok).
• Gazdaságfejlesztés: a gazdasági miniszter felügyeli
az NFÜ-t, továbbá a közreműködő szervezet a szaktárca háttérintézménye (MAG).
• Regionális fejlesztés: nincs a fentiekhez hasonló
egyensúlyteremtő szempont (regionális szinten is
csak korlátozottan).
Vagyis, meggyőződésem szerint a területfejlesztés jelen-

leg tapasztalható helykeresése az EU-támogatások intézményrendszeri koncentrálásának egyenes következménye.
Az EU-támogatások intézményrendszerének jövőbeli
alakításakor szem előtt kell tartani, hogy egyaránt fontosak a kapcsolatok egyrészt az adott szakterület szabályozása, EU-támogatása és hazai forrása között, másrészt a
különböző szakterületek EU-támogatása között. A koncentrált intézményrendszer értelemszerűen előbbit gyengíti, utóbbit erősíti. Pontosabban erősítheti. A 2006 közepe
óta szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az
NFÜ – az eljárásrend viszonylagos egységessége mellett –
tartalmilag alig tudta erősíteni a kapcsolatokat a szakterületek EU-támogatása között. Néhány kísérlet kifejezetten
látványos kudarcba fulladt (a másfél tucat komplex program közül kettőből lett valami; a sajtóban is bejelentett
„építsd magad” programból nem lett semmi).4
Ugyanakkor az az alaphelyzet, hogy minden EUtámogatásra vonatkozó döntés egy szervezeten belül születik, nyilvánvalóan rejt magában politikai lehetőségeket.
Összegezve, meggyőződésem szerint a jelenlegi koncentrált, de a szakterületek közötti kapcsolatot erősíteni
nem tudó intézményrendszer fenntartása a fejlesztési
célok szempontjából nem kívánatos.

Átalakulás a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai intézményrendszerben I. – A koncentrált
fejlesztéspolitikai intézményrendszer forgatókönyve
Ha elfogadjuk, hogy a területfejlesztés helykeresése
az EU-támogatások intézményrendszeri koncentrálásának következménye, akkor azt is el kell fogadnunk,
hogy nem a maradék hazai források kezelése és nem
a forráskezelés nélküli szabályozási tevékenység jelentheti a jövőjét. Sokkal inkább az EU-támogatások által
dominált fejlesztéspolitika keretei között érdemes keresni a területfejlesztés helyét.
Amennyiben a koncentrált intézményrendszer fennmarad, a területfejlesztés céljai legközvetlenebbül a két
megmaradt, területi alapon szerveződő, uniós forrásból
támogatott komplex programban: a pólus- vagy klaszter
programban és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
fejlesztési programjában érvényesíthetők. Már csak azért
is, mert ezek valós területi lehetőségeket, problémákat
céloznak.A pólus programról nem szeretnék szólni, de
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési programjával kapcsolatban felmerülő legfontosabb szempon-

Az EU-támogatások hazai intézményi kérdéseiről a közelmúltban két kiváló, a helyzetet mélyen elemző, egyúttal konkrét következtetéseket megfogalmazó írás
is született: Balás Gábor és társai (2009): A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései, A fejlesztéspolitika 2007-2008-as éve (www.mgszt.hu / Dokumentumtár /
Vitaanyagok), valamint Perger Éva (2009): EU kohéziós támogatások felhasználásának intézményrendszere és a forrásfelhasználás hatékonysága, eredményessége
(www.kozigkut.hu/hirek.htm).
4
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Bár első munkahelyemen kifejezetten területfejlesztéssel foglalkoztam, és legutóbbi munkám, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési programjának
irányítása is szorosan kötődik ahhoz, az elmúlt években külső szemmel, a fejlesztéspolitika egy szeleteként
láttam a területfejlesztést. Meggyőződésem, hogy a
területfejlesztés jelenleg tapasztalható pozícióváltása a
fejlesztéspolitikában észlelhető változások ismeretében
érthető meg. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy
a területfejlesztésnek az EU-támogatások által dominált
fejlesztéspolitika keretei között, és nem azt kiegészítő,
komplementer rendszerként kell működnie.

tokat igyekszem felvillantani. A következőkben bemutatottak mindegyike túlmutat az EU-támogatások felhasználásán, az NFÜ kompetenciáján, ami indokolja, hogy a
területfejlesztés lehetséges feladatának tekintsük.
Példa a területfejlesztés lehetséges szerepvállalására: Területfejlesztési feladatok a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésében
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek kitörési
irányára nem készült központi koncepció. A kistérségi program eljárásának lényege – némi irónival –,
hogy ha már központilag nem tudjuk megmondani,
mi a kistérségek kitörési iránya, adjunk viszonylag
tág mozgásteret a kistérségeknek, és ők mondják meg.
Egy egyszeri program aligha szünteti meg a kistérségek hátrányos helyzetét. Így továbbra is a területfejlesztés lehetséges feladata a leghátrányosabb helyzetű kistérségek konkrét kitörési irányának vázolása.
Amennyiben számba vesszük a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek lehetséges kitörési irányait, bizonyosan nem kerülhetjük meg a lehetőségek kapcsán a biomassza energiatermelési felhasználását,
vagy a veszélyek kapcsán a vidéki térségekben élő
romák integrációját. Mindkét területen komplex
helyi fejlesztések volnának szükségesek, miközben
úgy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) elhatárolása, mint az egyes operatív programok egymástól való elhatárolása mindkettőt keresztezi. A területfejlesztés lehetséges feladata az olyan
komplex helyi fejlesztések támogatása, mint például
a biomassza energiatermelési felhasználása, vagy a
vidéki térségekben élő romák integrációja.
A kistérségi program eljárása – adjunk viszonylag tág
mozgásteret a kistérségeknek, és ők mondják meg, mi
a kitörés iránya – nemcsak a leghátrányosabb helyzetű kistérségeknél alkalmazható. Nem tudunk még egy
olyan tagállamról, ahol a kistérségi program eljárása a
leghátrányosabb helyzetű térségekre szűkülne. Vagy
minden térségre alkalmaznak hasonlót, vagy egyikre
sem. A területfejlesztés lehetséges feladata a kistérségi
program eljárás kiterjesztésének előkészítése.
A kistérségi program eljárás kiterjesztése szükségessé
teszi a kistérségi intézményrendszer megerősítését. A
kistérségekben több testület is működik, de egyikről
sem mondható, hogy a kistérség egészének érdekeit
képviselné. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek
programja keretében minden kistérségben felállt egy,
a kistérség egészének érdekeit a korábbiaknál jobban
képviselő testület, a kisebb részben a polgármestereket, nagyobb részben más partnereket tömörítő kistérségi fejlesztési bizottság. A kistérségi fejlesztési bizottság gyakorlatilag jogszabályi alap nélkül, gyenge érdekérvényesítő képességgel működik. A területfejlesztés lehetséges feladata a kistérség egészének érdekeit
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képviselő testület működési feltételeinek biztosítása.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek nem az EUtámogatások hiánya miatt lettek a leghátrányosabb
helyzetűek: az I. Nemzeti Fejlesztési Tervben (I. NFT)
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) egy
főre jutó támogatása valamelyest meg is haladta az
országos átlagot. Így nem is az EU-támogatásoknak
köszönhetően tudják megváltoztatni fejlődési pályájukat. A kistérségek hátrányos helyzetének okait
részben megváltoztathatatlan, illetve nagyon hos�szú távon megváltoztatható adottságokban (ld. határ
menti, funkcióhiányos, aprófalvas térségek, alacsony
képzettség stb.), részben a fővárosra vagy legfeljebb
az ország átlagára optimalizált, és a perifériákat hátrányosan érintő ágazati szabályozásban kell keresni.
A területfejlesztés lehetséges feladata a területi szempontok érvényesítése az ágazati szabályozásban.
Jó példa a minimálbér szabályozása. A magas minimálbér vélt pozitív hatása a jövedelmek fehérítése,
valós negatív hatása az alacsonyan képzettek kiszorítása a munkaerőpiacról. Ez a negatív hatás a
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben koncentráltan csapódik le. Területileg differenciált minimálbér – néhány leghátrányosabb helyzetű kistérségben
alacsonyabb minimálbér – enyhítené ezt a helyzetet.

Átalakulás a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai intézményrendszerben II. – Egy kevésbé
koncentrált fejlesztéspolitikai intézményrendszer forgatókönyve
Amennyiben a koncentrált intézményrendszer nem
marad fenn, a területfejlesztés céljai legközvetlenebbül
a regionális fejlesztési operatív programokban érvényesíthetők. Emellett természetesen továbbra is aktuálisak
maradhatnak az előző pontban vázolt feladatok.

Összegzés
Véleményem szerint a területfejlesztés mozgásterét a
fejlesztéspolitika egészének alakulása jelöli ki. A területfejlesztés céljai rövid távon a két megmaradt, területi alapon szerveződő komplex programban, a pólus programban és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési
programjában, hosszú távon ezeken felül – az intézményrendszer koncentráltságának oldása esetén – a regionális
fejlesztési operatív programokban érvényesíthetők.

Kullmann Ádám
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
programirodájának korábbi vezetője
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A területfejlesztés és a fejlesztéspolitika kapcsolata
Köszönettel vettem a Falu Város Régió szerkesztőinek felkérését, hogy kötetlen, akár vitára hívó stílusban
fejtsem ki véleményemet a mai Magyarország fejlesztés- és területfejlesztési politikája közötti kapcsolatról.
A témafelvezetést elolvasva csak egy kis idő múlva figyeltem fel az ott feltett kérdések kissé anakronisztikus
jellegére, amely azt is sugallhatja, hogy létezhet egyik
szakpolitika a másik nélkül, lehet úgy fejleszteni egy
országot, hogy közben annak nincs, vagy nem érvényesül a területfejlesztési (vagy akár egyéb, más ágazati)
szakpolitikája. Nem sokkal később a gondolkodásban
odáig jutottam, hogy már azt is megkérdőjeleztem, ennek az országnak létezik-e területfejlesztési politikája.
Aztán ezt a gondolatot elhessegettem, mert ha nem kizárólag eredményorientáltan tekintünk a témára, akkor
kiderül, hogy valahol nagyon mélyen (vagy magasan)
léteznek területfejlesztési intézmények és hivatalok,
kutatói bázis, stratégiai dokumentumok (erre még vis�szatérek), sok ember ennek a szakpolitikának az érvényesítéséért közpénzből fizetésben részesül. Ez esetben
tehát muszáj lennie területfejlesztési szakpolitikának
(és ugyanígy oktatásinak, turisztikainak, közlekedésinek, gazdaságfejlesztésinek stb. is, még ha ez néha nem
is tűnik olyan egyértelműnek).
Elfogadva tehát azt az alapvetést, hogy az országnak
van területfejlesztési politikája, sajnos azonnal be kell
vallani, hogy ennek eredményei kevéssé szembetűnőek.
Enyedi 1996-os forgatókönyvéből a polarizált fejlődési modell töretlenül halad a megvalósulás útján: az
ország minden egyes gazdaságfejlődési kurzus- és/
vagy ciklusváltásából a fejlettebb térségek kerültek ki
még jobb pozícióval, dacára a területi kiegyenlítési cél
megvalósításához elvileg rendelkezésre álló (akár e cél
elérésére is fordítható) egyre növekvő forrással rendelkező eszközrendszer meglétének (itt elsősorban a lépcsőzetesen növekvő uniós forrásokra gondolunk). A jelen gazdasági válság is erősíti a polarizáció folyamatát:
legkevésbé a közép-magyarországi régió szenvedte azt
meg. A területi felzárkózás útjára lépett észak-dunántúli térség (Nyugat- és Közép-Dunántúl) azonban sokat
vesztett: az egy-egy multinacionális cégre és az általuk
fémjelzett iparágra alapozott egyoldalú fejlesztési modell a húzócégek világpiaci értékesítési problémái miatt
nagyon könnyen és gyorsan generált általános térségi
visszaesést, főleg a foglalkoztatottság területén. Budapestnek regionális ellenpólusa továbbra sincs, a képzett
munkaerő továbbra is a fővárosba migrál, az ország
kulturális lejtőjén nem nagyon van, ki ne csúszna meg/
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tovább (vagy aki képes lenne azon megkapaszkodni –
lásd Pécs).
A leghalványabb jelét sem látni annak, hogy ezt a
problémát valaha valamelyik politikai erőközpont a
politikai agendájába emelné, előkészítve és elfogadtatva ezzel a kedvezőtlen folyamatok megváltoztatására
irányuló valós cselekvési terveket. A területfejlesztési
intézményrendszer létrejöttét és ezen belül a regionális
szint megerősödését nem kísérte a térségi és térségben
való gondolkodás, a területi (és általában az) együttműködés kultúrájának elterjedése a politikai közéletben.
A kistérségi és regionális fejlesztési tanácsokban helyet
foglaló politikusokból általában hiányzik a kistérségi
vagy regionális tudat: pozíciójukat elsősorban szűkebb
pátriájuk (településük, régiós tanácstagság esetén településük, kistérségük, megyéjük vagy választókerületük) érdekeinek érvényesítésére használják fel.
Magyarországon így a területfejlesztésnek, decentralizációnak és regionalizációnak (nem egymás szinonimájaként használva a három fogalmat, de vallva, hogy
egyik sem lehet sikeres a másik kettő megléte nélkül)
nincs meg a politikai támogatottsága, ami nehézzé teszi
a szakma számára az érdekérvényesítést, a szakpolitikai célok és üzenetek eljuttatását a döntéshozókhoz, a
közéleti diskurzus valamilyen szintű tematizálását.
A sikeres területfejlesztési politikához az előbb említett súlyos hiátus megszüntetése mellett további tényezők együttes jelenlétére lenne szükség, amelyek
ma nem, vagy csak részben adottak: megfelelő intézményrendszerre, a jelenleginél magasabb szintű tervezési kultúrára, megalapozott és megfelelően képviselt
szakpolitikára, oktatási háttérre és a szakterület szereplőinek párbeszédére, valamint valós eszközrendszerre
(nevezzük ezt fejlesztéspolitikának).

Az egyes területi szintek területfejlesztési kompetenciája – A regionális decentralizáció nyitva
maradt kérdései
Hazánkban valóban előremutató módon jöttek létre az 1990-es évek közepén az ország területfejlesztési
politikáját alakító szervezetek (regionális, megyei és
kistérségi fejlesztési tanácsok) és a kereteket meghatározó törvényi szabályozás. A különböző területi szintek
fejlődési üteme és pályája azonban nagyon különböző
volt. A regionális szint az uniós források térnyerésével
megerősödött, a regionális területfejlesztési tanácsok és
ügynökségek – elsősorban a fejlesztéspolitikában betöltött lebonyolítói (közreműködő szervezeti) szerepük
folyamatos bővülésének köszönhetően – szakmailag és
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politikailag is fontos szerepet vívtak ki maguknak. Bár
a tanácsok az ezredfordulón bekövetkezett „visszaállamosítást” követően de jure már nem tekinthetőek decentralizált szervnek, hiszen a kormányzati delegáltak
vannak többségben, a bevett gyakorlat szerint azonban
a delegáló minisztériumi szervek általában a kormánytöbbséget biztosító pártokból jelölnek helyi képviselőket, így a helyi (elvileg regionális) érdekek megjelenítésének elve nem sérül olyan mértékben, mint azt a
jogszabály egyébként lehetővé tenné.
A regionális fejlesztési ügynökségeknek (RFÜ) viszont mint a területfejlesztési (és fejlesztéspolitikai)
intézményrendszer egyetlen valódi dekoncentrált
szervezeteinek, vezetőik rátermettségének függvényében néha megadatik a lehetőség arra, hogy eredményesen lavírozzanak a helyi, parciális lobbiérdekek és
a kormányzati érdekérvényesítési törekvések között,
sikereket érjenek el valamiféle (most a szó valódi értelmében véve) regionális fejlesztéspolitikai – szakpolitikai – irányok kijelölésében és azok – a meglévő
feladatmegosztási és intézményi korlátok között történő – megvalósításában. E kedvező pozíció egyik legfontosabb záloga, hogy a regionális operatív programok
lebonyolítását nem mint egy országos hatókörű szervezet dekoncentrált egységei, hanem mint független
szervezetek, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságával (ROP
IH) kötött feladatellátási szerződések alapján látják el.
Ez mind az RFÜ-ket, mind a ROP IH-t konszenzuskeresésre és együttműködésre kényszeríti.
Az elkövetkező évek egyik alapvető kérdése, hogy a
– fejlesztéspolitika lebonyolításában – kivívott rangjukat és szerepüket sikerülhet-e a későbbiekben a területfejlesztés színterén is kamatoztatniuk (az ügynökségek
humán kapacitása ma már külön-külön is meghaladja a
legtöbb területfejlesztésben és fejlesztéspolitikában működő országos szintű hivatal vagy intézmény kapacitását, és a lebonyolítás során szerzett gyakorlati tapasztalatokra alapozott tudás zöme is az RFÜ-knél halmozódott fel). Véleményünk szerint a regionális fejlesztési
ügynökségeknek jó esélyük van arra, hogy a jövőben
egy vehemensebb területfejlesztési politika alapvető intézményeivé váljanak. Decentralizált jellegükből kifolyólag azonban működési kultúrájuk, függetlenségük,
szaktudásuk nagyon eltérő. Ez egyrészt megnehezítheti a mindenkori kormányzat számára, hogy az RFÜ-kre
alapozott egységes rendszereket vezessen be, ugyanakkor a fejlesztési ügynökségek teljesítménye akár már
rövid távon is jelentős komparatív előnyt biztosíthat
az egyes régióknak (persze csak akkor, ha jelenlegi viszonylagos függetlenségük fennmarad, és nem akarják
majd „államosítani” őket).
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Az egyes területi szintek területfejlesztési kompetenciája – Felemás megoldások a régiókkal
együttműködő kistérségi szinten
A régiós szinten megmutatkozó fejlődéssel szöges
ellentétben a megyei területfejlesztési tanácsok „szerepvesztése” folyamatos volt, 2007-től kezdve az addig
általuk kezelt hazai célelőirányzatokat is a regionális
fejlesztési ügynökségek vették át. A megyei területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei hol megszűntek,
hol beolvadtak a megyei önkormányzati hivatalokba.
A kistérségi fejlesztési tanácsok szerepe is egyre inkább az intézményfenntartás felé tolódott el, fejlesztési
szerepük csökkent (kivéve talán a komplex programmal
segítendő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségeket,
ahol az LHH-program valószínűleg egyszeri jelleggel
felértékelte a projektek első körös befogadásáról szóló
döntést nagymértékben befolyásoló kistérségi tanácsokat). A többszöri átalakulás után ma éppen Kistérségi
Koordinációs Hálózatnak hívott, irányítási struktúráját
nézve félig dekoncentrált, félig regionalizált szervezet
felállítása is csökkentette a kistérségi szint súlyát. Az
intézményileg a regionális fejlesztési ügynökségekhez
tartozó, feladatot azonban elsődlegesen az NFÜ-től
kapó és annak elszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel tartozó hálózat érdekes egyvelege a kormányzat centralizációs törekvéseinek és – talán nem teljesen
tudatos – régióépítési lépésének. Az RFÜ-k egy része
ugyanis sikerrel integrálta és látta el feladatokkal a szervezetet, biztosítva ezzel az információáramlást a regionális és kistérségi szint között. A hálózat segítségével a
regionális fejlesztési ügynökségek egyrészt értesülnek a
helyi szinten felmerülő fejlesztési ötletekről, amelyeket
felhasználva alakítják ki regionális pozíciójukat az operatív programok, az akciótervek és a pályázati kiírások
feltételrendszereinek meghatározásával kapcsolatban,
másrészt a leendő kedvezményezettek így első kézből
értesülnek a regionális programok nyújtotta lehetőségekről.
Megdöbbentő azt látni, hogy a kisebb településeken
élők mennyire nincsenek tisztában az alacsonyabb (regionális) szinten intézményrendszerükkel jelen nem
lévő ágazati programok által nyújtott fejlesztési lehetőségekkel és milyen mértékben figyelik és követik, illetve próbálják meg a tartalmát, feltételrendszerét befolyásolni a regionális operatív programoknak. A jelenlegi
működési struktúrát elemezve be kell látni, hogy nem
igaz az az érv, hogy a régiók távol vannak a kistérségektől. A regionális ügynökségek egyszerűen nem tehetik
meg, hogy ne figyeljenek oda a régiót alkotó 20-25 kistérség mindegyikére: az ott élők úgyis megtalálják őket.
Mindez már most megfelelően működik, a megyei szint
bevonása nélkül is. Ezért a területfejlesztési politikában
a továbbiakban sem célszerű tervezési, monitoring
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Merre tovább területfejlesztés?

A területfejlesztési tervezési rendszerünk
A tervezés reneszánsza, a minden szinten elburjánzó
fejlesztési tervírás sajnálatos módon nem eredményezte önmagában a minőségi területi tervezés általános
elterjedését: ehhez nem volt megfelelő minőségű oktatási és kutatási háttér (vagy árnyaltabban fogalmazva:
a kutatási és elméleti eredmények nem csorogtak le a
gyakorlatba), tudatosan kialakított és elfogadtatott
szakmai szemlélet, elegendő humán kapacitás és politikai bátorság. Az uniós fejlesztési források felhasználását célzó programok (előcsatlakozási, később az egyes
operatív programok, pályázati kiírások) megjelenéséig
a fejlesztési tervek a legalapvetőbb kritériumokat sem
elégítették ki: tipikusan nem tartalmaztak fókuszálást,
felelősöket, forrástérképet, határidőket, pénzügyi allokációkat, a teljesítmény mérését lehetővé tévő mutatókat; magyarul semmire sem voltak jók, egy olyan kívánság-listát tartalmaztak, amelyből az égvilágon egyetlen
fejlesztési terület sem maradhatott ki. A nem uniós források felhasználását célzó (és azt lehetővé tevő) programok kivételével a szomorú helyzet alapvetően a mai
napig nem változott meg. Ezt az állapotot konzerválja
a tervtörvény megalkotásának hiánya: ma semmi nem
szabályozza a különböző szintű tervezési dokumentumok tartalmi követelményeit.
Természetesen a politikai elvárásra szokás hivatkozni, amely hivatkozás jogos, de nem elégséges: valójában
a szakma eladta magát a megrendelésekért cserébe.
Egyszemélyes tanácsadó cégektől a legnagyobb hírű
kutató intézetekig és multinacionális tanácsadó cégekig
sorra léptek be a piaci szereplők a tervgyárba. Rémes
legendák keringenek még ma is elrettentő esetekről,
például, hogy hogyan maradhatott bent véletlenül egy
hegyvidéki bányászváros fejlesztési koncepciójában „a
Tisza menti töltések kerékpáros turizmusának fejlesztése céljából történő hasznosítása” mint programjavaslat. A válasz adódik: ctrl C, ctrl V. Nagyon sok komoly
műhely és tanácsadó cég is konzerv szövegrészekkel
dolgozik, amelyeket kiegészítenek némi hely-, illetve
témaspecifikus információval. Persze nem mindenki és
nem minden esetben veszi ennyire „komolyan” a tervezési feladatokat, de általánosságban elmondható, hogy
a fejlesztési tervek készítésénél a megrendelő diktál, a
szakértő pedig az esetleges szakmai ellenvetéseit félretéve inkább kívánságlista-szerű terveket szállít.
A fejlesztési tervek nagyon nagy része így nem volt
és ma sem képes funkcióját betölteni, különösen úgy,
hogy a tervezés folyamata kifejezetten elitista tevékenységgé vált: a tervezők zöme íróasztal felett görnyedve,
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legfeljebb adatsorok és térképek segítségével készíti el a
települések vagy egyes térségek fejlesztési terveit, megelégedve másodlagos, már publikált információk feldolgozásával. A folyamat a tervezés tevékenységének
és maguknak a tervek értékének és elfogadottságának
a devalválódását eredményezte. Ez oda vezetett, hogy
a tervek készítését nagyon sokan uniós úri huncutságnak gondolják, szükségtelen rossznak, amely a források
elnyerésének egyik kötelező, de egyébként teljesen felesleges előírása. Fejlesztéspolitikai körökben hallgatólagosan mindenki elfogadja azt a gyakorlatot, hogy
konkrét, meglévő fejlesztési tervekhez (projektekhez)
kell körítésként utólag stratégiát, megvalósíthatósági
tanulmányt, költség-haszon elemzéseket, integrált városfejlesztési stratégiákat készíteni; azaz le kell papírozni a projekteket, hogy azok teljesítsék az előírt dokumentációs feltételeket.

Mi lehet az Országos Területfejlesztési Koncepció szerepe a területfejlesztési és fejlesztéspolitikában?
Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a magasabb szintű
tervezési dokumentumok is a könyvespolcnak készülnek: területfejlesztők terveznek, mindenki más meg
végzi a dolgát úgy, hogy a leghalványabb fogalma is
lenne az elvileg a fejlesztéspolitika irányát is meghatározó tervek tartalmáról vagy akár létezéséről. Az
Országos Területfejlesztési Koncepció szép példája a
félresikerült és érdemi befolyást nem gyakorló terveknek. Egyrészt az OTK tartalma és szerkezete is erősen
vitatható (egy elég absztrakt, különböző térkategóriák
tematikus – ha úgy tetszik, ágazati szerkezetben készült – programjait felvázoló, priorizálást, ütemtervet,
felelősöket nem tartalmazó, elitista módon, egy egyébként nagy múltú, központi szinten működő szakmai
műhelyben készült a dokumentum – a régiók érdemi
bevonása nélkül úgy, hogy azok fejlesztési irányai 1-1
oldalon jelenhettek csak meg), ami nagyban megnehezíti a terv gyakorlati alkalmazását. (A terv ismertségét
és elfogadottságát jelzi, hogy készítését és elfogadását
egyáltalán nem kísérték késhegyig menő szakmai viták, média figyelem, társadalmi párbeszéd.) [Szerkesztő
megjegyzése: a szerző véleményét tiszteletben tartva meg kell
jegyezni, hogy az OTK volt az első, és mindmáig egyetlen
országos koncepció, mely a tervezési-statisztikai régiók tervezőinek a tervezési folyamatba való bevonásával készült, ez a
bevonás nem csak az egyeztetési fázisra terjedt ki. Szintén az
OTK mindmáig az egyetlen országos koncepció, mely külön
regionális fejezetekkel rendelkezik.]. Másrészt nem sikerült
elérni, hogy a fejlesztési források felhasználásának valamilyen szintű feltétele legyen az OTK-ban megfogalmazott célokhoz való illeszkedés.
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vagy koordinációs feladatokat újratelepíteni a megyei
szintre, mert ezeket a feladatokat költséghatékonyabb
módon tudják ellátni a regionális intézmények.

Jelenleg a fejlesztéspolitika a fejlesztési források felhasználásánál egyáltalán nincs tekintettel az ország
területfejlesztési politikájára, részben azért, mert nem
sikerült a területfejlesztési célokat kellő mértékben képviselni döntéshozói szinten, másrészt azért, mert a legmagasabb szintű terv nem alkalmas orientálásra: minden benne van, azaz semmi sem. Így lehet azt megtenni,
hogy a legnagyobb költségvetéssel rendelkező gazdaságfejlesztési és közlekedésfejlesztési operatív programok irányító hatóságai a területfejlesztési szakma és
a régiók képviselőinek határozott és többszöri kérése
ellenére sikeresen álljanak ellent annak a törekvésnek,
hogy a programok lebonyolítói legalább mutassák be,
hogy az általuk finanszírozott konstrukcióknak és nagyprojekteknek milyen térségi (kiegyenlítő, vagy esetleg a
fejlettségbeli különbségeket növelő) hatásai vannak.
Nem kerülhető meg annak kimondása, hogy az ország területfejlesztési politikája jelenleg eszköztelen
(a hazai területfejlesztési források elapadtak, az uniós
források csak érintőlegesen és inkább véletlenszerűen
szolgálják a területfejlesztési célok elérését). Külön tanulmányt érdemelne a most megszűnő hazai területfejlesztési célelőirányzatok hasznosságának elemzése:
bár fontos feszültség-levezető szerepe volt az uniós
pályázati forrásokhoz nem, vagy alig hozzáférő kistelepülések életében a pályázati álruhába öltöztetett kvázi
normatív, általában lakosságszám-arányosan leosztott
fejlesztési forrásoknak, a finanszírozott fejlesztések az
ország területfejlesztési céljaihoz egy jottányit sem járultak hozzá.
Nem sokkal jobb a helyzet, ha a regionális operatív
programok és a területfejlesztés kapcsolatát vizsgáljuk.
Alapos elemző munka után az ÚMFT tervezése során
a regionális programokba – különösen a tervezési folyamat lezárulását megelőző utolsó időszakban – mindenféle elméleti alapot nélkülözve, sokszor maradvány
elven kerültek be a különböző támogatási területek. A
regionális programok mini ágazati programként működnek: a különböző fejlesztések egymásra gyakorolt
térbeli hatásának vizsgálatára nincs kapacitás. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az első, kezdeti lépés
annak érdekében, hogy legalább települési szinten szorítsuk rá a városokat, hogy vizsgálják meg az egyes fejlesztéseik egymásra gyakorolt hatását. Odáig még nem
merészkedtünk el, hogy az IVS-hez való illeszkedést
minden egyes ROP-os fejlesztés esetében tartalmi jogosultsági kritériumként értékeljük, de a jövő mindenképpen ebbe az irányba vezet.
Térségi szinten és különösen az egyes operatív programok között viszont semmilyen koordináció nincsen.
Talán ennek a felismerésnek tudható be, hogy az NFGM
Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága
2009 májusában elkészített egy kohéziós útmutatót,
amely kísérletet tett arra, hogy a fejlesztéspolitikai esz-
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közök megvalósulása minél inkább szolgálja a területi
célok megvalósulását is. Az útmutató nem hozott nagy
változást a fejlesztési források felhasználásának területén: a regionális kiírásoknál ez egy-két, igen csekély
súllyal szereplő értékelési kritériumrendszer megjelenésében vagy módosításában merül ki. Az útmutató
– amely talán az OTK operatív szintű programjaként
értelmezhető – ismertsége és elfogadottsága a fejlesztéspolitikai körökben és a régiók szintjén is igen csekély
szinten maradt.
Amíg a területfejlesztési célokat és fejlesztési dokumentumokat centralizáltan, a régiók bevonása nélkül,
ágazati szemlélettel (különböző térkategóriákat, sokszor mesterségesen egybetartott térségeket – lásd Duna
mente, Tisza mente – együtt kezelve) készítik, teret nem
hagyva és engedve a regionális célok megjelenésének,
addig a területfejlesztési szakpolitika nem fog támogatókra lelni regionális szinten sem. A minisztériumnak
a kapacitása, legfontosabb háttér tudásbázisának, a
VÁTI-nak különösen a régiós elfogadottsága nem olyan
szintű, hogy egyedül – a régiók segítsége nélkül – képesek lennének a területfejlesztési politika hatékonyabb
megjelenítésére az egyéb ágazati és a fejlesztéspolitika
területein. Ezt az együttműködési kényszert rég fel kellett volna ismerni.
A területfejlesztési politikán kívül számos egyéb területen adós a kormányzat olyan használható ágazati
stratégia kidolgozásával, amelyeket aztán a fejlesztéspolitika működése során referenciaként használni tudna. Csak a regionális program illetékességi területén
négy további szakterület van, ahol a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer, azaz a ROP IH és a fejlesztési ügynökségek megfelelő szakpolitikai stratégia híján kénytelenek maguk meghatározni egy szempontrendszert,
amelyhez viszonyítják és értékelik a pályázatokat (és
ezzel szakpolitikai stratégiák kidolgozásának az ódiumát húzzák magukra). Az országnak még ma sincs
megfelelő településhálózati és városfejlesztési stratégiája: az illetékes minisztérium a ROP-os pályázatok
keltette igény hatására kezdett el a témával foglalkozni.
Turizmus területén nincs használható stratégia (a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia nélkülöz minden területiséget), továbbá hiányzik egy olyan elismert háttérintézmény, amelyre alapvetően lehetne támaszkodni a
pályázatok elbírálásánál. Hasonló problémák adódnak
az oktatásfejlesztés és az egészségügyi rehabilitációs
fejlesztések témájában is. A hiányzó országos stratégiákat egyes esetekben a régiók igyekeznek pótolni regionális stratégiák elkészítésével (pl. turizmus), az oktatás
területén pedig a dél-dunántúli régió mintaértékű stratégiát és pályázati modellt dolgozott ki a közoktatási
intézményrendszer fenntartható fejlesztése érdekében.

FALU VÁROS RÉGIÓ 2009/3

Merre tovább területfejlesztés?

Végül meg kell említeni a területfejlesztés jövőjét biztosító oktatásnak és a jelen állapotokat tükröző szakmai
közegének állapotát. A területfejlesztés (hasonlóan a
városfejlesztéshez) interdiszciplináris tudományág: minél többféle szemlélet kap teret a művelése során, annál
nagyobb a siker valószínűsége.
Ezt mindenki felismerte, kivéve a képző intézményeket. Az ágazati szemlélet és pozícióféltés a mai napig
megakadályozta, hogy akárcsak egyetlen magas színvonalú szakmai műhely létrejöjjön. Az egyetemről kikerülő diákok gyakorlati tudása a nullához közelít, még
a mai napig is az ezredfordulós hőskor „learning by
doing” módszerével tanulnak bele a tehetségesebbek
a területfejlesztés és különösen a fejlesztéspolitika tudományába, ami már egy kissé kínos a hazai felsőoktatási intézményrendszerre nézve. Nyugati egyetemeken
az ilyen interdiszciplináris határterületek oktatására
külön célirányos intézeteket hoztak létre. Nálunk még
mindig azon megy a vita, hogy a jó területfejlesztőnek
geográfusnak vagy közgazdásznak kell-e lennie, egy
jó városfejlesztőnek műszaki (építészeti), közgazdasági vagy esetleg földrajzi (szociológusi?) végzettséggel
kell-e rendelkeznie. A válasz: minddel, pontosabban
mindenből rendelkezzen valamekkora tudással, de főleg szintetizáló képességgel. Jelenleg ezt a képességet
és átfogó tudást a magyar széttagozódott felsőoktatási
intézmények nem tudják biztosítani.
A szakmai közeg, pontosabban annak hiánya sajnos
visszafogja a szakma teljesítményét. Alig van átjárás
a tudományos élet és a gyakorlati lebonyolítást végző
intézményrendszer között. A gyakorlati szakemberek-

nek az az érzésük, hogy a tudományos élet munkatársai nem képesek kézzelfogható, a területfejlesztés és a
fejlesztéspolitika működését elemző és jobbító javaslatokat megfogalmazni. A tudományos élet munkatársai
viszont úgy érzik, hogy a gyakorlati lebonyolítók tudás
hiányában nem képesek stratégiai irányt megszabni, és
aszerint hatékonyan és főképp hatásosan tevékenykedni. Sajnos mindegyikben lehet némi igazság.
A szakmai párbeszéd hiányára álljon itt végezetül
két példa: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen (NFÜ)
belül működő értékelő-elemző részleg semmilyen napi
kapcsolatban nem áll a támogatásokat lebonyolító irányító hatósági munkatársakkal, így természetszerűleg
nincsen visszacsatolás a támogatási konstrukciók hatásosságáról, eredményességéről. A másik érdekes példát
a VÁTI szolgáltatja: míg egyik egysége elismert területfejlesztési tervező, kutató műhely, a cég másik, a regionális operatív programot közreműködő szervezetként
lebonyolító részlege a program végrehajtása során alig
vagy egyáltalán nem vesz figyelembe regionális sajátosságokat. Elgondolkodtató, nem?

Szokolai Zsolt5
osztályvezető
Tervezési Osztály, Regionális
Operatív Programok Irányító Hatósága,
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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A területfejlesztés mint szakma

A szerző hosszú időt töltött regionális fejlesztési ügynökségnél, jelentős regionális tervezési tapasztalattal is rendelkezik.

5

FALU VÁROS RÉGIÓ 2009/3

23

Gondolatok a hazai decentralizált fejlesztési források
felhasználásának megújításáról
A hazai területfejlesztési támogatások megújításának szükségessége
A decentralizált fejlesztési források a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
nyomán épültek be a központi költségvetésbe. E forrásoknak óriási szerepük volt abban, hogy az egyidejűleg
létrejövő decentralizált területfejlesztési intézményrendszer érdemi szerepet kaphatott a hazai fejlesztéspolitikában, egyúttal e források jelentős szerepet játszottak a magyar önkormányzatok fejlesztési forrásokkal történő ellátásában.
E vitathatatlan érdemek ellenére a hazai decentralizált források képtelenek voltak gátat szabni az ország
térségei közötti fejlettségbeli különbségek növekedésének, sőt, ki kell jelentenünk, hogy e térségi különbségek
növekedése még gyorsult is az elmúlt években.
A hazai decentralizált források elosztási mechanizmusát folyamatos problémák jellemezték, melyek gyökere e források alacsony térségi hatékonyságában keresendő.
A hazai decentralizált területfejlesztési célú forrásokból támogatott projektekre jutó átlagos támogatási
összeg rendkívül alacsony (pl. a Dél-Dunántúlon mindössze 2,4 millió Ft). Egyértelműen jellemző tehát a források felaprózott felhasználása, ami ellene hat az érdemi
területfejlesztési hatások elérésének. Egyedül a TRFCből támogatott közmunka programok és a direkt KKV
fejlesztések jelentenek némi kivételt, tehát a gazdaságfejlesztési célú támogatások esetében erősebb forráskoncentráció érvényesül.
E diszperz forrásfelhasználás fő indoka az, hogy e
források jellemzően általános települési életminőség javító
célokat támogatnak. A decentralizált fejlesztési programok fő támogatási területei az alábbiak:
• humán infrastruktúra fejlesztése, ezen belül: közösségi ház építése, rekonstrukciója; iskola, óvoda fejlesztése; orvosi rendelő, falusi egészségközpont fejlesztése
• települési közszolgáltatások, ezen belül: járda és gyalogátkelő fejlesztése; önkormányzati épületek fejlesztése; közterület-fejlesztés; kegyeleti infrastruktúrafejlesztés
• közlekedés fejlesztése, ezen belül: önkormányzati
utak fejlesztése
• gazdaságfejlesztés, ezen belül: KKV-k direkt támogatása; közmunkaprogram
Általánosságban elmondható, hogy e források többnyire az önkormányzati alulfinanszírozottságot pótló
céllal kerülnek felhasználásra olyan területeken, ahol az
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önkormányzati kötelező feladatellátást a kistelepülések
anyagi helyzete korlátozza (jellemző, hogy a források
kezdeményezettjei több mint 99%-ban önkormányzatok, ezen belül is kb. 70%-ban községi önkormányzatok).
A források önkormányzatok közötti szétaprózása tehát
egyenes következménye az önkormányzati rendszer
súlyos anyagi helyzetének. A települések – főként a
források többségét felhasználó falvak – zöme számára
ugyanis sok esetben elengedhetetlen a külső forrásbevonás az alapfeladatok ellátásához, így a rendelkezésre
álló szűkös fejlesztési forrásokból kényszerűen a települések zömének juttatni kell – ez pedig elaprózódáshoz vezet.
Ki lehet jelenteni tehát, hogy a hazai decentralizált
források jelentős részben nem valódi területfejlesztési
célokat szolgálnak, sokkal inkább alapfinanszírozás-pótlási szerepük van. A források felhasználását szinte kizárólag az elköltött források nagyságában lehet mérni,
érdemi eredményindikátorok nem társíthatók e források monitoringjához. Nem véletlen, hogy vajmi kevés
korreláció mutatható ki az egyes térségek fejlődése és
az ott felhasznált hazai decentralizált források nagysága között.
A hazai területfejlesztési források felhasználásának
gyakorlatát tehát alapjaiban szükséges újragondolni,
azt szinkronba kell hozni a modern területfejlesztési
forrásallokációs gyakorlattal. Talán paradoxnak tűnhet
e gondolat felvetése akkor, amikor a 2010. évi központi költségvetésben várhatóan megszűnnek e források.
Azonban határozottan ki kell jelentenünk, hogy az
eddigi problematikus forrásallokációs gyakorlatból
semmiképpen nem szabad arra következtetnünk, hogy
nincs szükség e forrásokra. Ennek épp az ellenkezője
igaz!
Egyrészt nem véletlen, hogy e források felhasználási
gyakorlata a költségvetési hiányok pótlására rendezkedett be, hiszen Magyarországon egyre súlyosabb méreteket ölt az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottsága. E források elvonásával tehát rendkívül nehéz
helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, közöttük is elsősorban a kistelepülések, melyek között jelentős számban találhatók hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű kistelepülések. Számukra szinte az egyetlen felzárkózási lehetőséget e források jelentik, ennek hiányában
reménytelenné válik e települési kör felzárkózása.
Másrészt az sem véletlen, hogy az elmúlt időszakban
elindult e források reformfolyamata, melynek keretében régiónként ún. regionális területfejlesztési operatív
programok (RTOP-ok) kerültek kidolgozásra. Az RTOP
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kezdeményezés célja a hazai decentralizált fejlesztési
programok keretében hozzáférhető területfejlesztési
célú források programszerű felhasználása. Ennek érdekében egy kb. egy éves tervezési munka keretében
minden régió regionális fejlesztési ügynöksége (RFÜ-k)
elkészítette a saját RTOP-ját, a VÁTI Területi Tervezési
és Értékelési Igazgatóság (VÁTI TTÉI) által megszabott
tervezési iránymutatásoknak megfelelően.
A programalapú forrásfelhasználás bevezetésével a
VÁTI TTÉI és az RFÜ-k célja az volt, hogy a diszperz
forrásfelhasználás mellett teret nyerjen a térségi szükségletekre reagáló, komplex programok finanszírozásának gyakorlata. Ezzel ugyanis érdemben lehetne javítani a hazai decentralizált források térségi hatásain,
érdemi, helyi szükségletekre épülő fejlesztési akciók
lebonyolítására nyílna lehetőség.

A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk – A programalapú forrásallokációs kezdeményezések eddigi kudarcának fő okai
Leszögezhető: a hazai decentralizált fejlesztési forrásfelhasználás programszerű irányba terelése igen nehéz
folyamat. A 2008. évi kezdeményezés egy egységes tervezési módszertan (regionális területfejlesztési operatív
programok – RTOP) alapján történő forrásallokációs rendszer kialakítására és bevezetésére 2009-re kudarcot vallott.
Általánosságban elmondható, hogy a korábbiakban
nem volt szinte semmi hagyománya a hazai decentralizált fejlesztési források célorientált, legkevésbé a programszerű felhasználásának. Az RTOP kezdeményezés
túl radikális változtatási szándékot hordozott magában,
ami egyértelműen kiváltotta az önkormányzatok, elsősorban a falvak ellenkezését.
Egyrészt a kezdeményezés gyorsasága volt túlzott.
Nem lett volna szabad egy lépésben „ráerőltetni” a régiókra (és a források fő kedvezményezettjeire, a kis önkormányzatokra) az uniós forrásallokációs mechanizmussal konform, ámde a hazai gyakorlattól merőben eltérő elveket. A kistelepülések számára manapság éppen
elég nehéz „megemészteni”, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) forrásainak jellemzően nem ők,
hanem a városi rangú települések a fő kedvezményezettjei, ráadásul az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) vidékfejlesztésre fordítható forrásai
is igen korlátozottak (1-2 Mrd Ft/kistérség/7 év). Az
RTOP kezdeményezés épp ebben az időszakban érte el
őket, így nem csoda, hogy mindez nem okozott osztatlan sikert a falvak körében.
Radikálisnak mondható továbbá a változtatás mértéke is. Ki kell jelenteni, hogy az elaprózott forrásallokáció a fenti indokok alapján a hazai decentralizált területfejlesztési célú források kényszerű sajátossága, ennek
teljes körű megváltoztatása e források európai uniós
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forrásallokációs logikától való merőben eltérő rendeltetése okán nem javasolt.
A kudarcból le kell szűrni a tanulságokat:
• A legfontosabb, hogy meg kell győzni a települési
önkormányzatokat e reformfolyamat értelméről és
szükségességéről. Ez csak úgy képzelhető el, ha meggyőzzük a településeket arról, hogy e folyamat az ő
érdekükben zajlik. Fontos tehát a reform professzionális kommunikációja.
• Ameddig ilyen drámai mértéket ölt az önkormányzati alulfinanszírozottság, addig egyszerűen nem szabad gyökeres reformokban gondolkodni. Ez annyit
jelent, hogy továbbra is teret kell hagyni a pontszerű,
települési fejlesztési projekteknek, melyek szükségessége egyértelműen levezethető az adott település
valós igényeiből. Az elemi, életminőséget rontó infrastrukturális vagy közszolgáltatási hiányosságok
megszüntetése nélkül ugyanis minden egyéb fejlesztési irány megkérdőjeleződik, hiszen nincsenek meg
annak alapjai.
• Az életminőséget javító pontszerű fejlesztések mellett
van csak mód jelen helyzetben komplex fejlesztésekben gondolkodni. E tekintetben szintén fontos a hatékony meggyőzés, a jó gyakorlatok bemutatása, akár
külföldi, akár hazai példákon keresztül. Bármen�nyire is furcsa, de több mint tíz évvel a hazai területfejlesztés intézményesülése után is csupán rendkívül hiányos információk állnak az önkormányzatok
rendelkezésére arról, hogy miféle jó példák léteznek
az érdemi térségfejlesztésre. Ami pedig ismeretlen,
attól óhatatlanul tartanak a döntéshozók, pláne ha az
anyagi és politikai kockázattal jár együtt – kitartanak
tehát a jól megszokott megoldások mellett, ami értelemszerűen a status quot jelenti.
• Annak érdekében, hogy a reform tartalmi értelemben
végrehajtható legyen, egyúttal szükséges a forrásallokációs folyamat lebonyolításának reformja is, azaz
a forráselosztási folyamat egyszerűsítése. Ez maga
után vonja az eddigi nyílt pályázati mechanizmus
teljes újragondolását és átalakítását.

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe – Javaslat a programalapú hazai decentralizált területfejlesztési célú forráselosztás bevezetésére
Az előbbiekből látható, hogy egy mégoly indokolt és
szakmailag alátámasztható reformértékű kezdeményezés
is bukásra van ítélve, ha nem veszi figyelembe a realitásokat és a jelenlegi gyakorlatból következő tendenciákat.
Az RTOP kezdeményezés kudarcát figyelembe véve
a hazai decentralizált területfejlesztési célú források
reformját alaposan elő kell készíteni. Mindez az alábbi
lépések megtételével jár együtt:
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Valós koncentráció
Első lépésben a forrásfelhasználási jogcímek koncentrálása irányában történjenek lépések. Fontos figyelembe
venni, hogy a hazai decentralizált területfejlesztési célú
források alapvetően a települési életminőség javítására irányulnak, így a pontszerű fejlesztések esetében az
alábbi forrásfelhasználási jogcímek fenntartása javasolt:
(1) önkormányzati utak fejlesztése; (2) járda és gyalogátkelő fejlesztése; (3) közösségi ház építése, rekonstrukciója; (4) sport infrastruktúra fejlesztése; (5) önkormányzati épületek fejlesztése; (6) közterület-fejlesztés;
(7) közmunkaprogram; (8) szociális földprogram.
Az ÚMFT és ÚMVP forrásokkal átfedésben lévő jogcímek viszont elhagyandóak (pl. iskola, óvoda bővítése, orvosi rendelő, falusi egészségközpont fejlesztése,
múzeumok fejlesztése, falugondnoki busz beszerzése,
szennyvízkezelés fejlesztése, KKV-k direkt támogatása,
turizmus, termálturizmus fejlesztése). Ezáltal célirányosabbá válik a forrásfelhasználás, elkerülhetők az értelmetlen átfedések a különféle, önkormányzatok számára elérhető pályázatok között. E szabály alól kivételt
lehet tenni a komplex, térségi alapú projektcsomagok
esetében, ahol az érdemi térségi hatás elérése érdekében
szükség lehet egyéb területek támogatására is.

Területi forrásallokáció
Második lépésként javasolható a területi forrásallokáció bevezetése. Az elmúlt évek gyakorlata alapján törekedni kell arra, hogy a hazai decentralizált fejlesztési
források többsége a falvak számára legyen elérhető, de
ebben meg kell hagyni a regionális döntési önállóságot
(pl. Dél-Dunántúl esetében a falvak–városok–megyei
jogú városok esetében kb. 70–20–10% forrásfelosztás
javasolható).
E lépés esetében nagyon fontos a kezdeményezés
meggyőző kommunikációja, elsősorban a falvak irányában. A lépés szükségessége jól alátámasztható azzal,
hogy az uniós források kedvezményezettjei elsősorban
a városok, s ezzel a forrásallokációs döntéssel a falvak,
kistelepülések számára garantálható, hogy a hazai decentralizált fejlesztési források nagyobb része az ő támogatásukat fogja szolgálni.

Térségi fejlesztési projektcsomagok, tárgyalásos programozás, valós bevonás és tájékoztatás
A harmadik reformlépés keretében bevezetésre kerülhet a komplex, térségi alapú fejlesztési projektcsomagok támogatása. Ennek során nem szabad elfelejtkezni
arról, hogy a hazai decentralizált fejlesztési források
egyik alapcélja a települési életminőség javítása. Ennek
megfelelően a falvak esetében a komplex fejlesztések
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mellett szükséges meghagyni a pontszerű fejlesztések,
az önkormányzati forráshiányok pótlását célzó fejlesztési akciók megvalósításának lehetőségét.
A hazai decentralizált fejlesztési források reformjának utolsó, nagy horderejű lépését az ún. tárgyalásos
programozás bevezetése jelentheti (vö. „negotiated
programming” Olaszországban). Ennek lényege, hogy
a nyílt pályázati mechanizmust felváltja a települések
koordinált egyeztetésén és konszenzusos megállapodásán alapuló forrásfelhasználási gyakorlat.
E lépés jelentős átalakítást jelent a hazai decentralizált
fejlesztési forrásfelhasználás tekintetében, de a jelenlegi
gyakorlat (önkormányzati kedvezményezetti kör) és a
forrásallokációs célok (tervszerű forrásfelhasználás)
alapján egyértelműen indokolt ennek bevezetése.
A tárgyalásos programozási mechanizmus alapját a
forrásallokáció feletti regionális konszenzus kialakítása
jelenti. Ennek javasolt lépései:
• RTOP kidolgozása, melynek keretében meghatározásra kerülnek a régió területi céljai, a fejlesztés jogcímei
és a területi forrásfelhasználás szabályai. Ezzel összhangban kidolgozásra és regionális szinten elfogadásra kerül egy területi-tematikus forrásallokációs
mátrix.
• Az egyes területi szintek (kistérségek–városok–megyei jogú városok) vonatkozásában térségi stratégiai
irányok megfogalmazása szükséges. Ebben nyilván
szerepelhetnek az általános életminőség-javító prioritások, de minden területi szintnek szükséges megfogalmaznia egy-két proaktív, térségspecifikus fejlesztési irányt, ami az adott térség előrelépését szolgálhatja, s amelynek vonatkozásában komplex akciók
kidolgozására van szükség.
• A stratégiai irányok mentén projektjavaslat-csomagokat tartalmazó térségi cselekvési tervek kidolgozására
van szükség. A falvak fejlesztési igényeit a kistérségi
cselekvési tervek foglalják magukba, ezzel párhuzamosan készülnek el a városok és megyei jogú városok hasonló cselekvési tervei. A cselekvési tervek
projektjavaslatait az egyes stratégiai irányok alá kell
rendezni, s minden térségi szintnek szükséges megfogalmaznia minimum egy-két olyan komplex projektcsomagot, melyek proaktív fejlesztési irányokat
szolgálnak. E projektcsomagok jelenthetik az adott
térség innovatív kitörési akcióit a jövőre nézve.
• Többfordulós, koordinált egyeztetéssorozat eredményeképpen területi szintenként szükséges a cselekvési tervek harmonizációja, a projektjavaslatok között
preferenciasorrend kialakítása, és a rendelkezésre
álló források ismeretében első körös támogatandó
projektcsomagok kijelölése – közöttük minimum
egy-egy proaktív komplex projektcsomaggal. Fontos
elv, hogy az egyes területi szintek nem versenyeznek
egymással, hiszen területi szintenként és intézkedé-

FALU VÁROS RÉGIÓ 2009/3

Merre tovább területfejlesztés?

senként előre meghatározott forráskeretek állnak
rendelkezésre a folyamat első lépéseként elfogadásra
kerülő forrásallokációs mátrixnak köszönhetően.
• Az első körben támogatandó projektjavaslatok részletes kidolgozását követően kerülhet sor azok benyújtására a menedzsment szervezethez (regionális
fejlesztési ügynökségek), ahol sor kerül e projektjavaslatok tartalmi értékelésére. A szakmailag megfelelő (a minimális elvárásokat teljesítő) projektjavaslatok ezek után pályázati verseny nélkül támogatásban
részesülhetnek.

Márton György
ügyvezető igazgató
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
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Végezetül kiemelendő, hogy kulcsfontosságú az
egyes területi szintek folyamatos bevonása a forrásallokációs mechanizmusok szabályozási folyamatába,
az érdemi térségi szintű egyeztetések lefolytatása. Elmondható, hogy az eddigi sikertelenség egyik fő oka
az volt, hogy az RTOP kezdeményezéseknek elmaradt
a szisztematikus térségi egyeztetése, így a területi szereplők nem látták át a reform célját és lépéseit. Egy helyi önkormányzatokra épülő forrásallokációs rendszer
nem nélkülözheti a térségi szintű egyeztetéseket, az

érintett szereplők meggyőzését, véleményük kikérését
és e véleménynek rendszerezett feldolgozását.
Őszintén reméljük, hogy a hazai decentralizált fejlesztési források megszűnése csupán átmeneti válságjelenségnek tekinthető a hazai területpolitikában, s a jövőben mód nyílhat a fentiekben felvázolt elvek alapján
megújított forráselosztási rendszer megvalósítására.
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A hazai területfejlesztési rendszer megújítása –
regionális tervezők szemével
„A közmondás szerint a legjobb ló is néha megbotlik; kérdés csak az: a botlásnak oka külső tárgyakban vagy a lábak
hiányában fekszik-e?” (Eötvös József – író, miniszter; 1813–1871)
A korábbi időszakokhoz képest az uniós fejlesztési
források szinte teljesen háttérbe szorították a hazai területfejlesztési célú támogatásokat. Sőt, jelenleg már
ott tartunk, hogy ezek a források a költségvetési tervezet szerint 2010-ben zárolásra kerülnek. Valóban nincs
szükség ezekre a forrásokra? Valóban érdemi választ
adnak az uniós fejlesztési programok hazánk fő problémáira? Esetleg a gazdasági válságra fogva, egy összességében alacsony hatékonyságú rendszer került partvonalra – alternatíva felkínálása nélkül?

A hazai területfejlesztési támogatások reformjának szükségessége
A bevezető kérdésekre adható válasz a hazai források létjogosultságával kapcsolatban egyértelmű: igen
és nem. Vagyis: a hazai területfejlesztési forrásoknak
fontos szerepet kell játszaniuk a jövőben, mert az uniós
támogatási rendszerek – jellegüknél fogva és a lisszaboni stratégia által meghatározott keretek közé szorítva
– nem képesek orvosolni a Magyarország hosszú távú
fejlődését alapjaiban befolyásoló belső problémáinkat
(pl. demográfiai krízis, helyi gazdaság rendkívül alacsony szintje, a vidéki lét krízise, helyi-közösségi identitástudat hiánya, funkcionális analfabetizmus terjedése,
oktatási rendszer válsága, különböző szintű, a társadalmat gyengítő értékválságok, területi diszparitások erősödése stb.).
Ugyanilyen egyértelmű azonban az is, hogy a jelenlegi rendszerben nem működhet tovább a hazai támogatási rendszer, teljesen új alapokra kell helyezni, melynek kulcsszavai a programalapúság, a kiszámíthatóság,
a térségi szemlélet és az egyre erőteljesebb döntéshozatali/végrehajtási decentralizáció lehet.
Elsőként ki kell mondani, hogy a hazai területfejlesztési források nagy része egyedi, elaprózott fejlesztéseket támogatott, melyeknek az eredménye csak az
adott településen éreztette hatását és szinte semmilyen
térségi kihatása nem volt. Az utóbbi időszakban pedig
megjelent az uniós támogatások által le nem fedett területek „beszivárogtatása” a hazai támogatási célok közé.
Mindez azt eredményezte, hogy a térségi és tematikus
fókuszok hiánya, a rosszul működő önkormányzati
finanszírozási rendszer pótlás jellegű kísérletei miatt
esély sem volt térségi alapú, komplex fejlesztések támogatására. A hosszabb távú gondolkodás nem érvényesülhetett, hiszen a források éves előirányzatok alapján
kerültek kiosztásra és az évek során hitbizománnyá
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alakulva lettek tárgyai egy rosszul értelmezett és erősen
átpolitizált egyenlősdi „játéknak”. A források összes
nemzetgazdasági beruházáshoz viszonyított alacsony
szintje, de még inkább a már említett szétaprózottság
irányába ható célok és elvek miatt a megvalósult fejlesztések nem tudták érdemben befolyásolni a területi
folyamatokat, még ha a támogatások döntő többsége
valóban az elmaradott térségekbe jutott is.
Mindezeket az anomáliákat az NFGM/VÁTI által
2009-ben elkészített tanulmány6, a korábbi éves jelentések és saját régiós tapasztalataink is szemléletesen
igazolják.
A megújulás első lépéseként 2008-ban kísérletet tettünk – az uniós források program alapú elkészítésének
példáján felbuzdulva – a hazai források hasonló rendszerben tervezett megvalósítására az NFGM/VÁTI
által szorgalmazott saját regionális területfejlesztési
operatív programunk (RTOP) formájában. Azonban
– számos esetben – az idő szűkössége és jogszabályi
hiányosságok miatt nem került bevezetésre az új program. Szerencsétlen lépés volt a Regionális Fejlesztési
Tanácsokra bízni a döntést, hogy az eddig megszokott
rendszer, vagy a már új program alapú tervdokumentumok alapján teszik hozzáférhetővé a rendelkezésre
álló hazai forrásokat – ugyanakkor el kell ismerni, hogy
az RTOP-k megalapozottsága sem volt olyan mértékű,
hogy megkérdőjelezhetetlen alternatívaként bukkanjon
föl a helyi döntéshozók 2009-es éves munkatervében.
Már a készítés során számos nehézségbe ütköztünk,
hiszen nem volt egységes a tervezés. Több régióban
más és más dokumentumok alapján történt a fejlesztési források területi lehatárolása. Volt, ahol korábban
készültek előzetes térkategória elemzések, másutt településtípus alapján történt a lehatárolás, de mindezen
„akadályokat” leküzdve a tervezés során további nehézségek adódtak. Miután már eldőlt, hogy nem programalapú pályázati meghirdetés lesz, hanem a korábbi
évekhez hasonlóan rendeletek alapján történik a pályázati kiírás, akkor szembesültünk a rendeletben meghatározott támogatási célok rossz struktúrájával és nehéz
értelmezhetőségével. További problémát jelentett, hogy
a forráselosztásban, döntéshozatalban a szakmai területfejlesztési szempontokat nehéz érvényesíteni, hiszen
az évek során gyakorlatilag teljesen a helyi politikai viszonyoknak megfelelően került sor a döntéshozatalra,
melynek értékelési rendszere nem igen vesz figyelembe
tisztán területfejlesztési szakmai szempontokat, de a
6

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (2009).
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pályázatokba történő átültetéséhez készüljenek el időben a megfelelő sablonok és módszertanok a központi
koordináció részéről, illetve a végrehajtási szabályzat fő
elemei is álljanak már rendelkezésre a konkrét tervezési
munka indításakor.
Mindezek mellett a legfontosabb: a 2011–2013-as időszak kritikus lesz abból a szempontból, hogy amen�nyiben az RTOP-ok és az ezek alapján meghirdetett
pályázatok eredményesnek bizonyulnak, akkor lehetővé válhat 2014-től akár a teljes hazai területfejlesztési
forráskeret programalapra helyezése, ami óriási lépést
jelentene a hazai területfejlesztés megújítása irányába.

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe
A hazai területfejlesztési támogatási rendszer megújításáról szóló vitában három nagyobb véleménycsoport
különíthető el:
• maradjon az eddigi rendszer, minimális kiigazításokkal;
• radikális és gyors változtatásokra van szükség;
• a fokozatosság elve alapján lehetséges a rendszer
gyökeres átalakítása, de kell egy átmenet, megfelelő
időt hagyva minden érintettnek a felkészülésre.
Mi az utóbbi véleményt vallók közé tartozunk. Rendkívül fontos, hogy a fentiekben felvázolt új, programalapú rendszert ne egyik pillanatról a másikra „zúdítsuk rá” az érdekelt szereplőkre, mert ebben az esetben
a várható ellenállás szinte biztos kudarcra ítélné a kezdeményezést (ezt már az RTOP-tervezés tapasztalatai
is világosan jelezték). A helyi szereplők jelenleg még
nincsenek felkészülve egy ilyen mértékű gyökeres és
hirtelen fordulatra, ezért elsőként kísérleti jelleggel, kisebb forrásokkal érdemes kipróbálni a gyakorlatban is
az új fejlesztési paradigmát. Amennyiben ezek sikeresnek bizonyulnak, egyszerűbb lesz kiterjeszteni a programalapú, komplex térségi projektcsomagokban való
gondolkodást a teljes hazai területfejlesztési rendszerre.
Javasolt kísérleti kezdeményezések:
Integrált kistérségi projektcsomagok
Hazánkban a nyugat-dunántúli régió jár legelöl ebben a folyamatban, ott a sikeres nemzetközi példák
adaptálásával kidolgozott modell szerint mára valamennyi kistérség kidolgozta integrált projektcsomagjait. A modell lényege, hogy kistérségi műhelynapok segítségével meghatározzák az adott térség fő
stratégiai irányát (adottságokra, endogén erőforrásokra építve), az ennek megvalósulását közvetlenül
szolgáló fejlesztési pilléreket, melyekhez projekteket
is rendelnek. Nagyon lényeges, hogy a modellnek
nem célja a kistérség számára fontos összes fejlesztés
beépítése, hanem csak a kitörési pontként megjelölt
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pályázati kedvezményezetti, elsősorban önkormányzati kör is egy állandóan hozzáférhető, megszokott támogatási célokat finanszírozó pénzforrásnak tekinti.
A legnagyobb problémák egyikét mégis az jelentette, hogy a programok alapjául szolgáló stratégiák 4-5
éves adatokon alapultak. Ezek bár jó kiindulópontot
jelentettek, de érdemben az önálló uniós finanszírozású
regionális operatív programok (ROP) megalapozására
készültek három évvel ezelőtt. Azóta viszont számos új
témakör merülhetett/merülhet fel, amelyekkel ezek a
stratégiák még nem foglalkoztak érdemben.
A (közel)jövőre nézve különösen fontos, hogy bármilyen hazai forrásokat illető programalapú tervezés
előtt legyen idő és forrás a régiók számára, ha nem is
teljes stratégia-felülvizsgálatra / új teljes körű stratégiák megalkotására, de helyzetelemző dokumentumaik
frissítésére, új témakörökkel, felmérésekkel, területi lehatárolási tanulmányokkal, térkategória elemzésekkel
történő megújításukra.
A másik kiemelkedő probléma az volt, hogy a döntéshozók tájékoztatása és a döntéshozók felé történő
kommunikáció igen hiányosnak bizonyult. A döntéshozók, illetve a támogatási rendszer potenciális kedvezményezettjeinek tájékoztatására különös hangsúlyt kell
fektetni – a 2008-as év feszített ütemű tervezési időszaka (párosulva a következő kétéves ROP-os akciótervek
elkészítésének kötelezettségével) nem kedvezett e követelmény maradéktalan teljesítésének. Előbbi csoportot már a tervezés megindulásától, utóbbit legkésőbb
a kapcsolódó pályázati rendszer társadalmasításakor
kellene megszólítani – bár már az operatív program támogatási területeinek meghatározásához is be lehetne
vonni őket.
2007–2010 között az ÚMFT forrásainak döntő része
lekötésre kerül, ezért a 2011–2013 időszakban várható a
hazai területfejlesztési források felértékelődése, megnövekedése. Tehát a 2008-as tervezéshez képest bejöhetnek olyan új fejlesztési területek – és ez régiónként változó lehet –, melyekre a 2011–2013-as időszakban már
nem lesznek európai uniós források (vagy csak nagyon
korlátozott mértékben).
A jövő RTOP-jaiban ezért minimálisan érvényesítendő szempontok: területi prioritások alkalmazása,
területi alapon integrált, komplex projektek előnyben
részesítésének lehetősége, a közösségfejlesztési – szemléletformálási tevékenységek súlyának növelése. Új
szempontként lényegesnek tartanánk olyan nemzetstratégiai szempontból fontos célok beépítését (pl. térségi fenntarthatóság, autonóm közösségek, demográfiai krízis), melyeket a döntően versenyképességet (lis�szaboni stratégiát) szolgáló uniós fejlesztési programok
nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben kezelnek.
A program bevezetésének gördülékenyebbé tételéhez
mindenképpen javasoljuk, hogy az RTOP-ok konkrét

terület(ek) projektjeinek integrálása. Ezzel elérhető,
hogy ne elszigetelt, pontszerű fejlesztések valósuljanak meg, hanem integrált, egymást erősítő projektek.
Térségfejlesztési Alap
Ez az újszerű támogatási forma lehetőséget adna az
adott település/térség adottságai által meghatározott cél(oka)t szolgáló alap működtetésére. Előnye,
hogy (részben) visszatérítendő támogatás jellege
miatt újra és újra vissza lehetne forgatni ugyanarra
a célra. A KDRTOP 2009–2010 programban a térségi
szerveződésű helyi gazdaságélénkítő akciók támogatása konstrukció keretében az aprófalvak ingatlanjainak funkcióváltás céljából történő felújítását
terveztük kísérleti jelleggel, alapszerű formában támogatni.
Autonóm település/kistérség
Egy erős identitástudaton, önigazgatáson és autonóm működésen alapuló közösség/település/térség
megfelelő válasz lehet a globalizált és egyre inkább
energiahiányban szenvedő világ kihívásaira. A jó évtizedes modell alapvetően a megújuló energiahasználaton, a fenntartható tájhasználaton és az alternatív szennyvízkezelésen alapul. Lényeges, hogy az
ilyen térségek helyben teremtenek munkahelyeket,
helyben termelnek jövedelmet, melynek nagy részét
a térségben is tartják. Osztrák példák mutatják, hogy
15–20 év alatt elérhető az autonómia egy település/
kistérség számára.

Mivel a fenti javaslatok alapvetően kistérségi/települési szinten kezdeményeznek kísérleti fejlesztéseket, felértékelődhet a kistérségi szint szerepe a tervezésben, melyet módszertani segítségnyújtás mellett
koordinálhat a régió. Fontos megjegyezni, hogy az
efféle térségfejlesztési akció elsősorban az aprófalvas
és városhiányos vidéki(es) térségeknek jelenthet fejlesztési alternatívát.
Helyi közösségfejlesztési projektek
Komoly probléma hazánkban, hogy a helyi közösségek, térségek nagy részében hiányzik az erős
identitástudat és ezzel összefüggésben a felelősségtudat térségük jövője iránt. Szükség van ezért helyi
közösségépítő és -fejlesztő projektek támogatására,
melyek egyrészt erősítik az adott térség identitástudatát, másrészt felkészítik a helyi szereplőket az újfajta, programalapon nyugvó hazai területfejlesztési
támogatási rendszer fogadására. Ennek egyik formája lehetne egy megújuló szolgáltató típusú hálózatos
népfőiskola jellegű rendszer, melynek hazánkban
több mint fél évszázados múltja van. A közép-dunántúli régióban pl. 2007-ben valósult meg az önkormányzati szféra és a civil szerveződések egymásra
találását, a helyi társadalmak megszerveződését segítő képzési program.
A mai magyar valóság számos krízisterülete között
nehéz fontossági különbséget tenni, de jó útnak látszik
a helyi térségi társadalmak megújításán keresztül elérni a változásokat. Dilemmánk az, hogy a társadalmat
hogyan szegmentáljuk a krízishelyzetek szerint: érdemes-e vidéki–városi társadalom kategóriában gondolkodni, sajátságaikat, unikális problémaköreiket meghatározni, vagy célravezetőbb lenne a hátrányos helyzetűség definícióját újragondolni és ennek vidéki–városi–
térségenkénti aspektusait számba venni, majd ezekre
külön-külön fejlesztési akciókat illeszteni?

A hazai területfejlesztési támogatások viszonya
az uniós fejlesztési forrásokkal
Hazánkban elsőként a Dörögdi-medence (KözépDunántúl, Veszprém megye) átalakítására készült
tanulmány7, komolyabb gyakorlati eredmények viszont csak az Alpokalja térségében születtek.
Mindez összhangban van az Európai Unió egyik
fontos alapelvével (szubszidiaritás), mely a települési vagy térségi közösségeknek azt a jogát jelenti,
hogy saját maga intézze ügyeit és döntsön felettük
(pl. fejlesztések tekintetében is).

7

A hazai területfejlesztési támogatások és az uniós
fejlesztési források viszonya kulcsfontosságú kérdés.
A jelenlegi „mindent mindentől lehatárolni”rendszer
ugyanis éppen az integrált, egymást erősítő és valódi
térségi kihatású projektek megvalósulását lehetetleníti
el. A lehatárolás még az egyes operatív programok között, sőt bizonyos esetekben azokon belül sem működik
megfelelően, így a komplementeritás elve nem célravezető. A bevezetőben leírtak alapján alapvetően az sem
lenne szerencsés, ha ugyanazokra a területekre erősítene rá (bár vannak kivételek). A hazai támogatási rend-

Autonóm Kisrégió Projekt tanulmány, Független Ökológiai Központ, 1999
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Külön cikket érdemelne a magyar vidék valódi vidékfejlesztési akciókkal történő felrázási lehetőségeinek feltárása, mert egyértelmű, hogy az EMVA8 jelenlegi rendszere, illetve ennek magyarországi alkalmazása
nem képes hatékonyan hozzájárulni a vidék társadalmának mindennapi életminőségének és életlehetőségeinek jobbításához – néhány speciális területen túl. A kérdéskör részletes tárgyalását mellőzve (nem lehet mindenki „rekreációs falu”…), a hazai támogatási források
témakörébe ezt a szegmenst is be kell venni valamilyen
szinten, a kísérleti időszakban is.

A tervezési-fejlesztési területegységek lehatárolása
Hátráltatja-e a jelenlegi regionális lehatárolás a hazai
területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszer megújítását? Elsőként szögezzük le, hogy jelen cikkben nem
kívánunk állást foglalni a kérdésben, amelyben komoly
szakmai és politikai viták zajlanak, melyek lezárásához
jelenleg még nem adottak a feltételek. Bár valóban elmondható, hogy a jelenlegi területi lehatárolások szinte
alig követik a valós térszerveződéseket, most nem ez a
legfontosabb kérdés. Sokkal inkább az, hogy a régiók/
kistérségek milyen funkciókkal és kompetenciákkal
lesznek felruházva? [Szerkesztő megjegyzése: e kérdésfelvetés 2005-ben, az Országos Területfejlesztési Koncepció tervezésekor ugyanezen érvek miatt lett elnapolva.]

Az egyes területi szintek területfejlesztési kompetenciája
A kérdés tehát az, hogy a régiók és egyéb területi szintek rendelkeznek-e majd olyan tervezési és forrásallokálási kompetenciákkal, melyek elegendő eszközt biztosítanak számukra valódi, térségi üzeneteket hordozó, régiós sajátosságokra épülő programok tervezésére, elfogadtatására és végrehajtására? A területi lehatárolás kérdése
tehát fontos, de a folyamatot évekre hátráltató tudományos/szakmai/politikai vita helyett mihamarabb be kellene indítani a legkisebb közös osztó meghatározásával
az önállósodásra képes területi középszintet – ami akár

lehetne a jelenlegi megyei puzzle-ből kialakított régiók
halmaza is a maga deklarált régióközpontjaival.
A régiók közötti ügyekre pedig közösen elfogadott elvek és értékek szerint működő „gyorsreagálású” platformokat/szervezeti egységeket kell létrehozni – ezek a kapcsolódási pontok általában vagy nagyléptékben (alap/
nagy infrastruktúra-elemek/hálózatok, kiemelt térségek
– pl. Balaton, közös vízgyűjtőkhöz kapcsolódó környezetvédelmi ügyek stb.), vagy a legapróbb helyi léptékű
ügyekben alakulnak ki. Meggyőződésünk, hogy a „régiók Európájában” nem csak a schengeni határokon belüli
országhatárok váltak átjárhatóvá, hanem kellő rugalmassággal és helyismerettel a helyiérdekű intraregionális
ügyek is megfelelő hatékonysággal kezelhetőek.
Fentieket kiegészítve nagy szükség lenne gesztusértékű, dekoncentrációt erősítő kormányzati indíttatású
akciókra, a Budapest-központúság oldására: kisebb országos hatókörű hivatalok egy-egy régióba/régióközpontba helyezésével a mindenkori kormányzat gesztus
gyakorlásán túl tesztelhetné is a későbbi önálló régiók
képességeit. Elképzelhetőnek, sőt üdvösnek találnánk
az egyes régiók karakteréhez illő országos hatókörű
intézmények „kitelepítését”: pl. Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Hivatala – Miskolc; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Pécs, területfejlesztési szakirányítás
(Győr vagy Pécs – RKK hagyományok), Szabadalmi Hivatal – Szeged vagy Debrecen stb.

A területfejlesztés mint szakma
A területfejlesztés megújításának egyik alapkérdése, hogy szakma-e a területfejlesztés? Hiszen egységes
szakma nélkül sokkal nehezebb egy területfejlesztési
rendszert átfogóan megújítani.
• Jelenleg nincs szakma és ez nagyon hiányzik. Területfejlesztésre irányuló képzés számos hazai egyetemünkön folyik, azonban azok mind elméleti képzést nyújtanak. A korábbi rendszerben tanuló hallgatóknak
is, de főleg a Bologna-rendszerben tanulóknak egyre
kevesebb lehetőségük van az iskolapadban szerzett
tudásukat a gyakorlatban kamatoztatni a képzési idő
alatt. Ennek oka, hogy jelenleg – ahogy korábban is az
volt – a cél, hogy amit a kar/tanszék fiatalabb vagy
éppen öregebb vezetői és túlterhelt tanárai fontosnak
tartanak, azt minél rövidebb idő alatt próbálják átadni
a diákoknak, azonban arra nem teremtenek lehetőséget, hogy azokat átültessék a gyakorlatba.
• Fontos lenne, hogy az egyetem ne csak „saját” berkeiben teremtse meg a „szakmai gyakorlat” lehetőségét,
hanem nyisson a versenyszféra, a területi igazgatás,
a közigazgatás állami, illetve önkormányzati szintjei
felé is, és hosszabb időre is megteremtse a gyakorlati
tapasztalatok megszerzését a hallgatók számára.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

8
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szernek döntően azokra a Magyarország szempontjából kritikus területekre kellene fókuszálnia, melyeket
az uniós támogatások nem képesek kezelni. Emellett
azonban fontosnak tartjuk, hogy a jól működő/értékes
uniós támogatási tartalmakra rá is erősíthessenek hazai
források – erre elsősorban a környezeti fenntarthatóság témakörében látunk teret, vagy az utóbbi időben
fókuszba került városi térségfejlesztési elképzeléseket
befolyásoló EU-s „urban policy”-hez kötődő fejlesztési
területeknél.

• Probléma a nagy fluktuáció a területfejlesztési ismereteket megkövetelő munkahelyeken. Sok pályakezdő fiatal belekóstol a „szakmai” munkába, de versenyképes fizetés hiányában vagy más okból váltani
kényszerül, motiváció vagy hosszabb távú szakmai
jövőkép híján kevesen maradnak hosszabb ideig ezeken a szakterületen (pl. kistérségi munkatársak változása 1996 óta).

• Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a
„szakma” sokszínű, hiszen sok eltérő képzettségű és
felkészültségű munkatárs tevékenykedik benne. Ez a
szakmai sokszínűség elengedhetetlen ezen a területen, de összehangolt rendszerek híján problémákat is
okozhat. A sokszínűség nem jelenthet problémát, ha
kialakít egy közös nyelvet, értékrendet és kialakul/
kiépül az egységes szakmai rendszer, amely a minimális ismeretanyagokat meghatározza, és legalább
ajánlás formájában közzéteszi.
• Különösen fontos a térségi szemlélet minél szélesebb
szakmai körben való terjesztése, amelynek érdekében
emészthető formában a társadalomföldrajz, a regionális tudományok és a szociológia vonatkozó tudományterületeinek alapjait és a legfrissebb területi kutatások
eredményeit kellene elérhetővé tenni (szöveggyűjtemények, füzetek kiadása, web alapú szakmai portál
kialakítása). Nem csak a helyi szereplők, hanem a
tervezői gárda felkészítése, folyamatos képzése is elengedhetetlen. Hiszen a területfejlesztési tervek döntő többsége eddig tematikus (ágazati) és nem térségi
alapú volt. Javasolt ezért regionális/térségi szakmai
tervező műhelyek beindítása és működtetése.
• Kell egy erős, tekintélyes és mindenekelőtt „független szakmai érdekképviseleti” szervezet – vagy a
szervezetek liga-szerű tömörülése –, amely képes
akár konfrontálódás vállalására is a politikai iránymutatásokkal szemben, és nyomást tud gyakorolni
a politikai döntéshozó szervek irányába. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezen „független szakmai érdekképviselet” felügyeletet tud vállalni a közpénzből készülő területfejlesztési tervek szakmai minőségbiztosítása felett. Sokféle terv egészen eltérő igényességgel
készül, közös pontok híján nem is összehasonlíthatók
az elképzelések egymással.
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A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk – ajánlások
• A hazai területfejlesztési támogatási rendszer vállalja
azt, hogy a lisszaboni stratégia alapján kitűzött uniós
fejlesztési célok által le nem fedett, ugyanakkor Magyarország hosszú távú fejlődése szempontjából kiemelten fontos területekre koncentrál.
• A programalapú, területi tervekre és területi szemlélettel működő területfejlesztésre történő áttérés
szükségszerű, de nem azonnal, hanem fokozatosan
(először kísérleti projektekkel tesztelni, közben nagy
hangsúlyt fektetve az érintett szereplők képzésére).
• Jöjjenek létre valódi regionális/térségi tervezői műhelyek, amelyek tervezéstámogató tevékenységek kapcsán központi forrásokból kaphatnának kezdőlökést.
• A vonatkozó központi koordináció által készített tervezési módszertanokat egyeztetni kell minden régióval, a konkrét tervezési időszak megkezdése előtt
minimum negyed évvel, majd a kezdésre lezárni azt.
• A különböző területi szintek terveztetési időszakait
egyeztetni kell és ennek megfelelően időben eltolni
azokat, mindig a legalacsonyabb szint kezdje meg a
munkáját elsőként.
• Kapjanak nagyobb hangsúlyt a humánerőforrás fejlesztését célzó elemek.
• Fontos a kistérségi tervezés megerősítése és a kistérségek integrálása a regionális tervezésbe. Ez azonban
önmagában nem ad mindenre megoldást: nem lesznek térségre szabottabbak a terveink attól, ha egy régiós terv kizárólag kistérségi mozaikokból áll össze.
• A területi tervezésben földrajzi információkat kellene
alkalmazni, valóban regionális és térségi üzeneteket
kellene adni, de ehhez alapfeltétel a vonatkozó helyzetértékelést segítő adatfelhasználás minősége, gyorsasága. Adatszolgáltatási kötelezettséget kellene meghatározni a régiók javára/felé, ehhez előtte közös munkával meghatározni a beszolgáltatandó adatok körét,
illetve az adatokat szolgáltatók körét. Ez túlmutathat
egy egyszerű(?) KSH-val történő megállapodáson.
• Be kell vezetni a hazai területfejlesztési források egységes információs és monitoring rendszerét.
• A szakmai célok és érdekek politikai érvényesítésében a regionális döntéshozók segítségét csak akkor
lehet elvárni, ha ezek a döntéshozók valamilyen szintű speciális felkészítésben is részesülnek egy-egy érdekérvényesítési folyamat megindulása előtt.
• Az új Országos Területfejlesztési Koncepcióban hangsúlyosan meg kell jeleníteni a fenti alapelveket és el
kell gondolkodni az országgyűlési határozatnál erősebb jogi szabályozáson.
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• Az éves előirányzatok helyett többéves programokon
alapuljon a források felhasználása. Üdvös lenne 4-5
éves ciklusok kialakítása úgy, hogy annak felezőideje
egy-egy politikai ciklusváltás idejére essen. Félidős értékelés bevezetésével lehetne alapot teremteni a ciklus
közbeni, programot érintő változások érvényesítésére, de elkerülve a ROP-ok akciótervei „gördülő tervezésének” buktatóit („forráselőrehozási tervek”…)
• Az egyedi, döntően településfejlesztést célzó beruházások támogatásáról fokozatosan át kell térni az integrált, valódi térségi kihatású fejlesztésekre.
• A régiók önállóságának növelése szükséges a pályázati célok megfogalmazása terén, illetve a hazai fejlesztési források további decentralizációja.
• A végrehajtási rendszert tekintve a jogi-pénzügyi előírások betartását jóindulatú segítő szolgáltatóként kell
kezelnie a felálló végrehajtó intézményrendszernek.
A pályázati kiírások elkészítésénél rendkívül fontos,
hogy a meghirdetés időpontja után ne kelljen generális módosításokkal terhelni a reménybeli pályázókat.

Farkas Zsuzsanna
programmenedzser
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

• A valódi komplex projektek elterjedése érdekében
szükséges képzésekkel segíteni a potenciális résztvevő/pályázó társadalmi szervezeteket és önkormányzatokat, még a konkrét pályázati lehetőségek megjelenése előtt.
• A projektek kiválasztásának alapját jelentő értékelési
rendszert úgy kell kialakítani, hogy nagyobb súlya a
konkrét szakmai tartalomnak és a fenntarthatósági
aspektusoknak legyen, ne a pénzügyi előírások korrekt teljesítésének – ami persze nem elhanyagolható
rész.
• Túl kell lépni az utófinanszírozás rendszerén a pályázatok jó részénél – rugalmasság beépítése is elvárható
lenne, jobb anyagi helyzetű nyertes pályázó esetén
van csak értelme fenntartani az utófinanszírozást.
• A nem fejlesztési, hanem forráspótlásként értelmezhető támogatási területeket ki kell vezetni a hazai
támogatások köréből és ágazati normatívaként vagy
saját automatikus elbírálású pályázati rendszerben
kiosztani.

Jakab Csaba
programmenedzser
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
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A végrehajtás szakmai megújítása – ajánlások

Kígyóssy Gábor
irodavezető
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
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Területfejlesztési kihívások – megyei nézőpontból
A pályázati rendszerek a klasszikus értelemben vett
„önsegítő” mechanizmusokat ölték ki a települési, térségi kezdeményezésekből, illetve alakították át a támogatási források megszerzésére irányuló tevékenységekké. Az állandósult, állandósított pénzhiány miatt a fejlesztéseket jelenleg a támogatási konstrukciók determinálják. Települést, kistérségi társulást viszont azért kárhoztatni, mert azt fejleszti, amire van pénz, nem lehet.
Néhány település, kistérség kifejlesztett olyan, a helyi
gazdasági és civil szervezetek, önkormányzatok kapcsolatrendszerén alapuló, önműködő mechanizmusokat, melyek a fejlesztésre elnyert támogatási forrásokat
a kapcsolatrendszeren keresztül történő áramoltatással
alakítják át működési, fenntartási forrássá. Ha sikerül e
folyamatokat törvényes kereteken belül tartani, akkor
egy önfenntartásra irányuló törekvés bontakozhat ki.
A kérdés ma az, hogy a települések és a térségek fejlesztési céljainak megfogalmazását mi motiválja. Véleményünk szerint az alábbi motivációs tényezőket különíthetjük el:
• Ad hoc pénzszerzés: Ez a motiváció olyan rendszert
alakít ki, mely pontszerű fejlesztéseket eredményez,
erősebben érvényesül benne az eddigiekben elmaradt feladatok finanszírozása, és dominálnak a nem
fejlesztési célú szinten tartó beruházások. Meg kell
jegyezni, hogy az ad hoc pénzszerzés azért is fontos
motiváló tényező ezeken a szinteken, mert itt a legerőteljesebb a magáncélok és a közösségi célok összefonódása.
• A térségi kapcsolati hálóban működő szervezetek dinamizálása a fejlesztéseken keresztül: Ebben az esetben a rendszer fenntartására újabb és újabb fejlesztést
kell megvalósítani, akkor is, ha már nem indokolt.
Hiányosság az is, hogy sok intézmény nincs bent a
hálózatban, így a fejlesztésektől is elesik. Ugyanakkor
ez a motiváció már igényel egyfajta stratégiai gondolkodást.
• Projektszinten túlmutató fejlesztési célok megvalósítása: Ez a motivációs tényező kistérségi, megyei szintű szakmai és politikai egyeztetéseken alapuló fejlesztéseket hív életre. Ezek a fejlesztések feltételeznek
társadalmi és gazdasági helyzetfelmérést és háttérismereteket. Továbbá megjelennek bennük a földrajzi,
területfejlesztési szakmai szempontok. Ugyanakkor
többnyire még mindig a pályázati kiírások határozzák meg őket, nem a települések önszántából és felismeréséből fogalmazódnak meg az átgondoltabb
beavatkozások. (Pl. vajon hány településnek jutott
volna eszébe integrált városfejlesztési stratégiát készíteni, ha a városrehabilitációs pályázat nem követeli azt meg?)

34

• Regionális szinten is értelmezhető fejlesztések kialakítása: E motiváció komplex szemléletű, többlépcsős
fejlesztéseket hoz létre, melyek több ágazat vagy terület fejlesztéseinek egymásra épülését is lehetővé
teszik (kerékpárút – szakképző intézmény – szakképzett munkaerőt igénylő vállalkozások betelepítése az
ipari parkba stb.). A fejlesztési elképzelések ez esetben tervezésen és a támogatási forrásoktól független
célrendszeren alapulnak.
Jelenleg mind a négy fenti motivációs tényező megjelenik minden pályázati támogatásból megvalósítani
kívánt fejlesztésben (nem csak a hazai területfejlesztési
célú források esetében). A térség gazdasági, társadalmi fejlődése azon múlik, hogy melyik tényező milyen
hangsúllyal szerepel a tervezés, a végrehajtás és a fenntartás során.

A hazai területfejlesztési támogatások reformjának szükségessége
A hazai területfejlesztési források elosztásában kevesebb a zavar, és a pályázati költségvetésből hiányzó
„szakértői szolgáltatások”, valamint a területfejlesztési
tanácsok munkacsoportjainál még megmaradó, a szakmaiságot előtérbe helyező szakemberek miatt kisebb
korrupciós hozadék van, mint az uniós források esetében.
A decentralizált pénzeszközök megteremtették annak a lehetőségét is, hogy egy adott térség (megye,
kistérség, település) vizsgálja társadalmi, gazdasági és
környezeti helyzetét, intézkedési programokat, projekteket dolgozzanak ki. Főként a megyei területfejlesztési
tanácsok támogatásával kistérségi programok készültek, a források megjelenése felgyorsította és erősítette
a kistérségi szerveződéseket. Kedvező jelenség volt
– főleg a hálózati jellegű infrastrukturális fejlesztések
tekintetében – a kistelepülések „mikrorégiós” szintű
összefogása.
Ugyanakkor sajnos széles körben elterjedt volt a fent
definiált ad hoc forrásszerzési motiváció is, és ennek
következményeként a források elaprózódása, a nem
jelentős térségi hatások. A forráshiányos önkormányzatoknak még így is nagyon sokat jelent a kötelező feladatellátásukat segítő, hazai kiegészítő forrás. (Sajátos
ellentmondás – és ha lehetőség nyílik rá, orvoslásra szoruló tényező –, hogy önerő híján a leginkább rászoruló
kistelepülések tudták legkevésbé elérni a pályázat útján
elnyerhető hazai forrásokat.)
Látnunk kell azt is, hogy a decentralizált eszközök
felhasználását szabályozó rendeletekben szereplő támogatási célok az elfogadott megyei területfejleszté-
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Merre tovább területfejlesztés?

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe és tárgyköre és a hazai területfejlesztési támogatások viszonya az uniós fejlesztési forrásokkal
El kell kerülni, hogy az uniós forráskezeléssel párhuzamosan működő, a programfinanszírozást is célzó,
újító törekvés a hazai területfejlesztési forrásokat is egy
újabb, illetve a korábbiakhoz képest nagyobb „pénzszerzési lehetőséggé” formálja.
Ezért a most kiosztott települési támogatások programba terelése mellett alternatív megoldásokban is érdemes gondolkodni a hazai területfejlesztési források
felhasználásakor. Így például a hazai területfejlesztési
forrásokból – a 2004 óta a támogatások megszerzése
mentén alakuló gazdasági, társadalmi folyamatok időközi és területi szempontú értékelésének tapasztalatain
alapulva – egy-egy régió-, illetve térség-specifikus területfejlesztési kísérleti programot célszerű elindítani. (A
dél-alföldi régióban egy ilyen kezdeményezés témája
lehetne például a fiatal kutatók, szakemberek helyben
tartása, hiszen erre minden érintett részéről van igény,
és a lebonyolított gyakornoki programokból szerzett tapasztalat is rendelkezésre áll.)
A hazai területfejlesztési források tárgykörére vonatkozóan azonban a törvény és az OTK által kijelölt
irányok jelenleg is megfelelők lehetnek. A hátrányos
helyzetű kistérségek, elmaradott települések felzárkóztatása érdekében – az európai uniós források mellett – a
jövőben is szükség van az e kistérségek területén megvalósuló fejlesztések tisztán hazai forrásból történő célzott támogatására. Különösen annak ismeretében, hogy
mind az első, mind a második uniós forrásokra készült
nemzeti fejlesztési terv (NFT) inkább „várospárti”, ezen
belül is nagyobb város párti, azaz a pályázati kiírások
a nagyvárososok önerejéhez jobban alkalmazkodnak. A
kistelepülések – akiknek a tervezési, előkészítési költ-
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ségek is jelentős anyagi terhet jelentenek – nehezebben
tudnak hozzáférni az uniós forrásokhoz.
Továbbá megemlíthető, hogy a hazai területfejlesztési támogatások eddig kevésbé ölelték fel a területi kiegyenlítés, a gazdasági növekedés szempontjából olyan
fontos témaköröket (célokat), mint például az önkormányzati, gazdasági és a K+F szféra együttműködésének ösztönzése, a ténylegesen alulról építkező gazdaságfejlesztési stratégiák támogatása, vagy a szakképzés
és aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök támogatása.
Mindezek a megközelítések az uniós finanszírozású fejlesztésekben sem hangsúlyosak.
A hazai területfejlesztési támogatások tárgykörét tehát érdemes színesíteni és a rendszerbe nagyságrendekkel több hazai decentralizált forrást kell juttatni a célok
elérése érdekében.
Fontos megjegyezni, hogy az önálló hazai területfejlesztési kezdeményezések mellett szakmai kontrollt
kellene gyakorolni az európai uniós források elosztását szolgáló pályázatokhoz kapcsolódó regionális és
ágazati programozásra. Ennek egyik alapja lehet a területfejlesztési intézményrendszer erősítése, a meglévő
(megyei) területfejlesztési tanácsok és munkacsoportjaik újraszervezése, szakmai ellenőrzési feladatokkal
való felruházása. A meglévő pénzelosztó rendszerek
hibáinak és veszélyeinek folyamatos szakmai értékű
publikálásával el kell érni a területfejlesztési irányítás
(nem csak a központi szintű) és az egyéb szakmai kompetenciák fokozottabb részvételét a tervezési, illetve a
támogatáskezelő folyamatokban.

Az egyes területi szintek területfejlesztési kompetenciája – Természetes megyei szerepkörök
Megyei szinten teremthető meg a kistérségi, települési kezdeményezések és a regionális, illetve ágazati
tervezések összhangja. Ezzel kapcsoltban egy fajsúlyos
kérdéskör biztosan beemelhető a megyei területfejlesztési intézményrendszer által kezelendő fejlesztési területek közé: a projektszintű fejlesztések kötelező és/
vagy hosszú távú fenntartásának biztosítása, szakmai
segítése, ami nem pénzügyi, adminisztratív szempontú
ellenőrzést jelentene. A megye szakmai kompetenciáit
kell megtartani, erősíteni a tervezésben és programozásban, valamint a projektek, fejlesztések fenntartásának biztosításában. Ennek megoldását és egyben a területfejlesztési intézményrendszer hatékony működését a
források megteremtésében, az egységes, szabályozott,
egymásra épülő terv- és tanulmányrendszerben, illetve
azok következetes végrehajtásában látjuk.
Emellett meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is,
hogy a hazai, uniós források elosztásában milyen szerepet kaphat (újra) a megye. A Csongrád Megyei Önkormányzat pályázati tapasztalatai alapján hatékonyabb és
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si koncepciókhoz kevésbé kapcsolódtak. Ráadásul a
pályázati célok (különösen a Területfejlesztési Célelőirányzat [TFC] esetében) évről évre változtak, így – a
pályázati rendszerek összehangolatlansága miatt is – a
források kiszámíthatóságára, a hosszabb távú tervezés
megvalósulására kevés esély volt. Ezzel tovább sérült a
programozás elve.
Országos tendencia, hogy az elmúlt évtizedben a területfejlesztési források döntő része az önkormányzatokat gyarapította. Az elsősorban az alapvető infrastrukturális hiányok felszámolásához kötődő önkormányzati projektek ugyan növelik a térségek gazdasági potenciálját, de a leghátrányosabb helyzetű térségekben ezek
a területi kiegyenlítő források a tényleges gazdasági,
kis- és középvállalkozás-fejlesztési és humánerőforrásfejlesztési projektek hiányában, önmagukban nem alkalmasak a felzárkózás elindítására.

eredményesebb a településeknek, civil szervezeteknek
szóló pályázati rendszer megyei szinten. A hazai területfejlesztési források elosztása nem lett programozottabb és hatékonyabb regionális szinten.
Egyes fejlesztési témák és paradigmák is a megyei
szint szerepvállalását indokolják. A dél-alföldi régió
fejlesztési koncepciójának egyik fő célja a belső erőforrásokra támaszkodó térség megteremtése, mely más
régióknál is megjelent, vagyis cél, hogy hosszú távon
jelentősebb külső támogatás nélkül is képes legyen biztosítani a minőségi élet feltételeit. Ennek értelmében
a területfejlesztési támogatások nagy részét belső erőforrások feltárására, fejlesztésére és kihasználására kell
fordítani. E tevékenységek koordinációja pedig megyei
szinten lehet a leghatékonyabb. Jelenleg feltételezzük,
hogy az igénybe vett támogatásoknak köszönhetően
többnyire önfenntartó gazdasági és társadalmi rendszerek alakulnak ki, így a prioritások kijelölésénél a következő szempontok alkalmazása közt kell súlyozni: (1) az
uniós pénzek fogadására való képesség megteremtése;
(2) belső erőforrásokra támaszkodó, külső segítséget
hosszú távon igénybe nem vevő rendszerek kiépítése.
A megyei önkormányzatok e két – egymásra épülő – cél
elérését hatékonyan elő tudják segíteni, ha megfelelő
humán- és anyagi források állnak rendelkezésre. (A
Csongrád Megyei Önkormányzatnál a Stratégiai és Integrációs Iroda és a Csongrád Megyei Területfejlesztési
Tanács Munkacsoportjának szorosabb együttműködése
révén megalapozott területi és földrajzi információkkal
„gazdálkodó” pályázati tevékenység bontakozott ki, de
ez jelenleg a megyei önkormányzat saját pályázatainak
sikerességét javítja csak.)
Az előző felvetés kapcsán a szubszidiaritás és a decentralizáció mint fontos és érvényben lévő hazai területfejlesztési elvek érvényesítése is megemlíthető. Ezen
elvek szerint ugyanis általában is kifogásolható a megyei szintről való fejlesztési forráselvonás. Különösen
megkérdőjelezhető a központi intézkedések azon vonulata, mely alapján folyamatosan csökkentették, majd
2007-től teljesen átcsoportosították a hazai decentralizált területfejlesztési forrásokat a régiók számára a megyei szintről. Ezért – ha azt a gazdasági viszonyok újra
lehetővé teszik – a hazai decentralizált, adott esetben
települési léptékű kiegészítő források (a hazai decentralizált források) feletti rendelkezést célszerűnek tartjuk
visszahelyezni a megyék döntési kompetenciájába. Ez
értelmezésünkben nem feltétlenül jelenti a megyei területfejlesztési tanácsot (bár a területfejlesztési törvény
a forrásokat még midig ezen intézmények hatáskörébe
utalja), a feladat megoldható a megyei önkormányzat
területfejlesztési szerepkörének erősítése keretében is,
de úgy is, hogy a megyei önkormányzatok felügyelik
a területfejlesztési forrásokkal rendelkező területfejlesztési tanácsokat. Mindez nem zárja ki azt, hogy ezzel
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párhuzamosan folytatódjék a régiók és a kistérségek
szerepének, intézményrendszerének – OTK-ban is rögzített – erősítése.
Összességében és konkretizálva a fentieket elmondhatjuk, hogy a megyéknek fontos szerepe lehet az országos és regionális szintű területi tervek, uniós programok véleményezésében, a megye társadalmi és gazdasági folyamatainak értékelésében, a területi információk kezelésében (ld. megyei TeIR), a kistérségi tervezési,
fejlesztési tevékenységek szakmai koordinálásában, a
megyei társadalmi-gazdasági válsághelyzetek kezelésében, az uniós forrásokat kiegészítő jellegű, települési
léptékű decentralizált alapok kezelésében.
Végül, de nem utolsó sorban említjük meg, hogy a
megye tervezési szerepe is megtartható. Hiszen miért
ne lehetne ennek a természetes, és – a régióval ellentétben – identitást felmutatni képes területi szintnek is saját jövőképe és fejlesztési eléképzelése (főleg ha a megvalósításához fejlesztési források társulhatnak)? Észre
kell venni, hogy az EU is számol a NUTS III. szinttel, és
partnernek tekinti – az egyébként ezeréves hagyomán�nyal rendelkező – megyét is, elegendő csak az Európai
Területi Együttműködés határon átnyúló programjaira
gondolnunk. A megyéknél található területrendezési
tervezési kompetenciáknak is szükségessé teszik a megyék fejlesztési szerepét.
Továbbá itt kell említeni, hogy a területfejlesztési
szakpolitikának – így többek között a fenti feladatok
megyei szintű elvégzésének – pénzügyi eszközök nélkül jelenleg nincs létjogosultsága. Forrás nélkül (nem
csak működési támogatásra gondolunk) a megyei területfejlesztési tanács intézménye sem tud érvényesülni,
a testület sajnos nem érdekelt (motivált) a döntéshozatalban.

A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk
A régiók építését a tervezésnél kell kezdeni, amit,
úgy néz ki, elrontottunk. Véleményünk szerint a régiók
programdokumentumainak készítéséhez gyakran nem
rendeltek megfelelő szakmai kompetenciákat (ezért is
volt annyira egyforma első változatban minden regionális operatív program). Nem csak a fókuszok és kitörési pontok konkrét megfogalmazása maradt el, hanem
a prioritások meghatározása is. Az operatív programok
területi fókuszálására irányuló kezdeményezés leginkább csak a pólus programok specifikációjában mutatkozott meg. (Ezek a programok jelenlegi formájukban
egyébként pont a kívánt hatás ellenkezőjét érhetik el: a
területi különbségek növekedését.)
A klasszikus területfejlesztési tervezés az uniós támogatásokhoz kapcsolódó programozástól „külön
életet él”. (Egyes pályázati kiírások tematikája, illetve
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támogatásterülete nem is illeszkedik a területfejlesztési
koncepciókba). Ugyanakkor szakmai szempontból a területfejlesztési tervek sem mutatnak kedvezőbb képet.
E tervek készítésénél nem volt szempont, hogy végrehajthatóak, pályázati kiírások készítésre alkalmasak
legyenek. (Ez az a tényező, mely pozitívan változhat a
regionális területfejlesztési operatív programok [RTOP]
megszületésével.)
A tervezési gondok tehát általánosak: regionális szinten egyértelműen hiányzik a komplex szemlélettel rendelkező területfejlesztési tervezési, szakértői kompetencia, illetve jelen van, de érdekérvényesítő képessége,
szakmai befolyása csekély. Például szakmailag meglehetősen szerencsétlen egy fejlesztési ciklus legvégén
feltenni a kérdést, hogy szükség van-e ennyi fürdőre
a dél-alföldi régióban, és korlátozó feltételeket utólag
beletenni a pályázati kiírásokba, hogy a pályázók körét
szűkítsük. Természetesen a célok és eszközrendszerek
5–7 évre történő meghatározása markáns és kompetens
területfejlesztési, szakértői kapacitások meglétét feltételezi. A szakmai kompetenciák hiányában, illetve a tervezés során nem érvényesített szakmai kompetenciák
miatt azonban konkrét célok alig fogalmazódnak meg,
a felelősséget pedig minden szint a másikra tolja. Pedig az „EU arra ad pénzt”, amire (regionális, ágazati,
szűkebb értelemben akció) tervet készítünk. Tehát a tervezéshez (legalábbis regionális szinten) szükség lenne
egy kompetenciákkal rendelkező, felelősségre vonható
szakembergárdára is, nem csak felelős döntéshozókra.
A tervezők felelőssége és szerepe azért is korlátozott,
mert az uniós finanszírozású tervek esetében a felülről
közelítő tervezési gyakorlat érvényesül. A regionális
operatív programok tartalmának kialakításakor túlságosan erős a központi koordinációt végző irányító hatóság befolyása, nehezen érhető tetten az alulról jövő
építkezés elve (a megyék például a regionális tervezésbe nincsenek bevonva, szerepük csak közvetett).
A tervezés körül ráadásul gyakran nem a területfejlesztési intézményrendszerben „kinevelődött” szakembergárda található, hanem a tucatszám alakuló külső
szakértő cégek, olykor még politikai háttérrel rendelkező tanácsadók is. A végrehajtásban pedig többnyire az
adminisztratív, jogi, pénzügyi folyamatok „szakértői”
dominálják például a közreműködő szervezeteket. A
közreműködő szervezetek munkatársai általában fiatal
közgazdászok, akikkel szemben az uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer és eljárásrend ismerete az elsődleges, míg a rendszer mögötti filozófia, a
területi tervezési, területfejlesztési ismeretanyaggal és
szemlélettel kapcsolatos követelmények alárendeltek.
A kedvezményezettek oldalán pedig a pályázatok sikerére jelentős hatást gyakorolni képes pályázatíró, szakértő-tanácsadó cégeket találunk.
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Véleményünk szerint a tervezés másik fontos aspektusa a társadalmi és szakmai érdekek érvényesítése. Ennek kulcsa pedig a civil szervezetek részvétele a politikai döntéshozatalban és döntés-előkészítésben. Települési és kistérségi szinten találunk jól működő példákat,
azonban a fejlesztési célú források elosztása többnyire
regionális és nemzeti szinten történik meg. Erősíteni
kell tehát – akár területfejlesztési források bevonásával
– az ágazatfüggetlen civil (érdekképviseleti) szervezetek részvételét a helyi és regionális döntéshozatalban,
valamint az azt megelőző döntés-előkészítő tervezési,
programozási folyamatokban. (E felismerés súlyát növeli, hogy a civil szervezetek gazdasági erejével előbbutóbb számolni kell akkor, amikor egy kistérség társadalmi, gazdasági fejlettségi besorolását kívánjuk megtenni.) Továbbgondolva: a területfejlesztési szempontok érvényesítése során el kell érni, hogy a tervezésben
– a civil szervezeteket is beleértve – minden érintett és
érdekelt szervezet részt tudjon venni. Például kötelezővé kell tenni és el kellene érni az egyetemek, főiskolák,
kutatóintézetek, kamarák stb. valós részvételét.
A területi tervezés megújítása tekintetében, a programdokumentumok készítése során nagyobb hangsúlyt
kell fektetni egy adott térség természeti, társadalmi,
gazdasági és egyéb – területre specifikus – adottságainak figyelembe vételére is, valamint a forráskoncentrációs szemlélet érdekében a húzó, katalizátor szerepet
betöltő, térségi hatású fejlesztésekre. Régen időszerű a
területi tervek tartalmi követelményrendszeréről szóló
18/1998 KTM rendelet megújítása. [Szerkesztő megjegyzése: azóta megtörtént, ld. 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és
a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól.] Meggondolandó, hogy
minden területi szintre azonos tartalmi követelményt
kell-e előírni, vagy az egyes szintekhez – az azoknak
megfelelő speciális adottságokra tekintettel – eltérő tartalommal kell területi tervet készíteni.
Érdemes kitérni a területfejlesztési és a területrendezési tervezés összefüggéseire is. A megyei területrendezési tervek (középszinten csak a megyéknek vannak
rendezési tervei) az Országos Területrendezési Tervből
(OTrT) származtatandók. A rendezési tervek műfaji sajátosságaiból is adódik, hogy illeszkedésük az OTrT-hez
jóval egyértelműbb, mint a területfejlesztési tervhierarchia egyes szintjein készülő tervek közötti kapcsolatok,
de a tartalmuk is konkrétabb, mint a területfejlesztési
terveké. Úgy gondoljuk, hogy a területfejlesztésnek és
a területrendezésnek elméletben egymással szorosan
összefüggő tevékenységnek kell lennie. Ezért Csongrád
megyében a két tervfajta készítésénél és felülvizsgálatánál úgy jártunk el, hogy azok erőteljesen egymásra
épülhessenek. Az uniós tervezés során kialakított fej-
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lesztési javaslatok esetében is hasonlóan kellene eljárni
(pl.: a regionális operatív programokban – a helyi politikai döntések nyomán – kiválasztott, kiemelt útfejlesztési projektek sokszor köszönő viszonyban sincsenek a
rendezési tervekben egyértelműen deklarált hiányzó,
térségi jelentőségű összekötő utak listájával).

Kicsiny László
irodavezető
Csongrád Megyei Önkormányzat
Stratégiai és Integrációs Iroda
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A területfejlesztés mint szakma
Véleményünk szerint a szakmai megközelítés, a területi tervezési elvek következetes érvényesítése nélkül
nem lehet kezelni a felzárkóztatás és/vagy versenyképesség növelése „ellentétet” – nem is sikerült megtenni
az operatív programokban. A területfejlesztés létjogosultsága a komplexitásában, valamint az ágazati és területi szempontok együttes kezelésére való alkalmasságában rejlik. A szakmai normák, a különböző módszertani
elemek kidolgozása a szakmában, a területfejlesztésben
dolgozó szakemberek feladata lenne. Kezdetben ezt
akár egy-egy tervezési folyamat keretében is meg lehet
tenni (például ahogy történt ez az RTOP folyamatban).

Horváth Levente
titkárságvezető
Csongrád Megyei Területfejlesztési
Tanács Titkársága
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A területfejlesztés megújítása – máig kiforratlan
intézmények

A végrehajtás szakmai megújítása – a megyék
területfejlesztési feladatai az ETE-ben

A 2007–2013. évekre az osztrák–magyar határszakaszon 101 millió, a szlovén–magyar viszonylatban pedig
közel 30 millió euró áll rendelkezésre, amely magában
foglalja mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapot
(ERFA), mind pedig a nemzeti hozzájárulást. Ennek a
keretnek az ésszerű elköltése komoly felelősséggel jár.
A határ mindkét oldalára elkészült egy program, amely
kijelölte a fejlesztési irányokat, meghatározta a prioritásokat, amelyek alapján pályázatokat lehet benyújtani.
Ez így rendben lévőnek is látszik, csakhogy felmerül
a kérdés: mennyire tükrözi ez a program a régió és az
azt alkotó megyék fejlesztési elképzeléseit? A megyék, a
régiók, valamint a túloldali tartományok, illetve régiók
természetesen rendelkeznek területfejlesztési koncepcióval és programmal, amire alapozva kialakultak a határon átnyúló (ETE) együttműködés keretei. Sajnos már
itt, a kezdeteknél lényeges különbség adódik a hazai és
a külföldi gyakorlat között. Az osztrák és szlovén oldalon kiérlelt, jól működő rendszerek vannak, míg mi – a
közigazgatás és az intézményi felépítés kiforratlansága
miatt – eleve hátrányban vagyunk.

Ausztriában és Szlovéniában rendelkeznek a pályázatokhoz szükséges önerővel, amit a célok figyelembevételével ítélnek oda, vagy tagadnak meg a településektől, illetve a pályázó intézményektől. Ezekkel az
eszközökkel nagy befolyással vannak a fejlesztésre. A
meghatározott célok érdekében már a pályázók kiválasztása is irányított módon történik, így elkerülik az
eleve esélytelen pályázatok benyújtását. Amennyiben
valaki mégis úgy nyújt be pályázatot, hogy nem bírja a
tartomány támogatását, az arra számíthat, hogy a teljes
önerőt magának kell biztosítania, ha ennek ellenére is
nyertes lesz a projektje. Magyar oldalon a megyék és
a települések nem rendelkeznek programjaik megvalósításához forrásokkal, azok nagy részét – mint ismert
– a régiókhoz irányították át. A megyék és a települések
sok esetben nem rendelkeznek elégséges önerővel sem.
A megyéknek így nincs nagy befolyásuk arra, hogy milyen projektek valósuljanak meg, kik pályázzanak stb.
Magyar oldalon az ETE-pályázatok sok esetben ötletszerűek, gyakran fordulnak elő párhuzamosságok vagy
hasonlóságok. A pályázókat senki sem koordinálja,
több esetben csak a beadás után látszik a céltudatosság
hiánya. Pedig az ETE programok végrehajtásában való
közreműködés hangsúlyos területfejlesztési feladatokat
ad(hatna) a megyéknek.
Ausztriában és Szlovéniában jól képzett, csak ezzel
foglalkozó – a megyékhez képest nagy létszámú és
infrastruktúrával is irigylésre méltóan ellátott – szakembergárdával rendelkeznek, akik már a projektötlet
megszületésénél bekapcsolódnak a folyamatba, és végigkísérik a programokat az ötlettől a megvalósulásig.
Nálunk a megyék vesznek részt a programozásban és a
projektek kiválasztásában, viszont a folyamatos funkcióelvonások és leépítések folytán szinte sehol nincs ekkora feladat ellátására alkalmas olyan szervezet, mint a
határ túloldalán.
Ezeket az ellentmondásokat csak úgy lehetne feloldani, ha a végrehajtható program, az ehhez szükséges
forrás és döntési kompetencia, valamint a politikai akarat a jelenlegi szétforgácsolt állapotából egy helyre koncentrálódna.
A projektek kiválasztásáért is felelős „Közös Monitoring Bizottság” (JMC) mind osztrák, mind szlovén
viszonylatban 16 főből áll. Ausztriában a négy érintett
tartomány és a szövetségi kormány képviselői, magyar
oldalon a három megye, és szintén négy kormányzati

A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk
A határ túloldalán a tartományok vagy régiók rendelkeznek végrehajtható fejlesztési programmal, az
ahhoz szükséges forrásokkal, megfelelő létszámú és
infrastruktúrával ellátott szakembergárdával, valamint
világos politikai akarattal és irányítással. A magyar
gyakorlatban a megyei tervek, némi túlzással, inkább
vágyakra, elképzelésekre alapozódnak, a politikai akarat és irányítás is szétforgácsolt. A kormányzati és a
megyei érdekek gyakran nem esnek egybe. Egy megyei
program – megfelelő információ, hatáskör és forrás hiányában – a túloldallal nem lehet versenyképes. (Ezzel
együtt azt meg kell jegyezni, hogy a nyugat-dunántúli
régióban példaértékű volt a regionális és megyei, illetve
a nagyobb városok programjainak elkészítése. A három
szint programjai egymásba épültek, így lehetséges volt
kiszűrni a párhuzamosságokat, következetlenségeket,
melynek köszönhetően a fentebb írt anomáliákat is sikerült valamelyest csökkenteni.)
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az Európai Területi Együttműködés (ETE) tapasztalatainak
tükrében

képviselő – kiegészülve a Váti Nonprofit Kft-ben elhelyezett regionális tanácsadó testülettel – vesz részt a
döntésben. A szlovén–magyar programban Vas és Zala
megye mellett a régió is szavazati jogot kapott a területi–
kormányzati képviselet kiegyensúlyozása érdekében. A
döntések konszenzussal születnek. Mivel Ausztriában,
velünk ellentétben, a tartományok erős kompetenciával
bírnak, ezért ott ritkábban fordult elő, hogy konfliktus
alakult volna ki a tartományi és a szövetségi szint között. A programidőszak elején nálunk gyakrabban került felszínre a megyék és a kormányzat közötti ellentét,
amit az ülések előtti egyeztetésekkel igyekeztünk minimalizálni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel sikerült
hatékonyabbá tenni a munkát, vagyis a kormányzati és
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helyi (megyei) szint közötti egyeztetésekkel nagyon sokat lehet tenni a konfliktusok feloldása, a konszenzus
felé. A közös fellépéssel eredményesebbek lettünk érdekeink képviseletében.

Heckmann Ferenc
területfejlesztési csoportvezető
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
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A területfejlesztés megújítása – a változtatás önmagában nem visz előre
Lehet azon vitatkozni, hogy valóban átgondoltak,
relevánsak-e, területileg, szakmai, ágazati szempontból indokoltak-e az éppen aktuális fejlesztési terveink.
Meg lehet azt is kérdőjelezni, hogy a területfejlesztés,
a vidékfejlesztés intézményrendszere, annak működése – a kettősségeivel, a hivatali hierarchián át- és túlnyúló informális struktúráival, a döntésképtelenséget
bürokratikus szertartásrenddel álcázó szereplőivel –
mennyire szolgálja a tervek cél szerinti megvalósulását.
Azonban azt kell mondani, a legfájdalmasabb mégis
az állandó, görcsös változtatási kényszer: mást csinálni, mint eddig, és mindegy, hogy milyen áron. A nagy,
összmagyar csárdás koreográfiája: kettőt jobbra, aztán
váltunk, kettőt balra, aztán váltunk, de előre sohase, és
azt se nézzük meg, közben kire, mire léptünk. Úgy tűnik, mintha mindenki félne nehéz döntéseket vállalni,
de még inkább következetesen végigvinni azok megvalósítását: időközben jön az elbizonytalanodás, egy kicsit
változtatunk a módszereken, aztán megint, aztán kicsit
a célon is, aztán megint és megint, és a végén már senki
sem tudja, miért is dolgozunk lázasan annyi ideje.
Nagyon nagy hiba a döntések, kormányzati, jogalkotói szándékok esetlegessége, átgondolatlansága, nem
lehet látni határozott irányvonalakat, következetes lépéseket. A területfejlesztés, a vidékfejlesztés esetében
a tervezési szint és a valódi projektmegvalósítási szint
között ott van a különböző kormányzati irányító, közreműködő szervek tevékenysége, amelyet a tervek értelmezése és megvalósításuk segítése helyett inkább
csak a minél átláthatatlanabb, egymásnak, illetve ágazati vagy egyéb jogszabályoknak ellentmondó, azokat
figyelmen kívül hagyó, adott esetben felesleges követelmények, az intézményrendszer minél bürokratikusabb
működtetése jellemez.

A terület- és vidékfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk
Az elmúlt 10 év tapasztalata az, hogy leszoktatták a
szakmát arról, hogy komolyan vegye a területfejlesztési
tervezést. A kilencvenes évek végén sok kistérségben
elindult egy fejlesztési-tervezési folyamat, jó esetben a
térségi humánerőforrások, helyi szereplők bevonásával
készült el a térségre szabott koncepció, területfejlesztési program, ágazati program. Kevésbé szerencsés esetekben valamely messziről jött tanácsadó cég egyszer
kidolgozott egyenprogramját igazították rá az adott
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területre, de mindenképpen elindult a helyi adottságok, lehetőségek átgondolásának folyamata, kezdett
kialakulni valamilyen jövő-elképzelés a helyi döntéshozók fejében. Akkor még sokan gondolták azt, hogy ez
valóban fontos, és valóban irányt szabunk a fejlesztéseknek. A kormányzati kommunikáció is ezt erősítette:
rengetegszer elhangozott, hogy azért lényegesek ezek a
dokumentumok, mert csak azok az elképzelések nyerhetnek a területfejlesztési/vidékfejlesztési pályázati
forrásokból, amelyek illeszkednek a térség elfogadott
programjához.
Mindaddig ezt szinte mindenki elhitte, amíg ki nem
derült, hogy a tervekhez való illeszkedést senki nem
kéri számon, és hogy a pályázati nyerési esélyt semmilyen módon nem befolyásolja. Vagy ha mégis, akkor a
helyi vezetőnek/polgármesternek/politikusnak, illetve
kistérségi szervezet alkalmazottjának kellett írásban
igazolnia az illeszkedést. A helyi politikusoknak tervszerűségtől függetlenül érdekük a választók felé történő forrásszerzésre irányuló megfelelés, illetve a másik
esetben nincs az a bolond beosztott, aki nem igazolja az
adott cél illeszkedését a munkáltatója kérésére.
Gyakorlatilag mindegy, hogy a pályázó olyan fejlesztést akar-e megvalósítani, amit éppen preferálnak a
helyi fejlesztési dokumentumokban, vagy olyat, amely
nem tükrözi a térségi érdekeket, vagy amelyből már
egyébként is sok hasonló megvalósult, és már nincs
többre szükség. Az első igazán komoly csalódást e tekintetben a ’98-tól induló, a SAPARD előcsatlakozási
forrás felhasználására irányuló vidékfejlesztési tervezési folyamat jelentette, amelynek példáján minden érintett térségben megtanulták, hogy hiába az alapos helyzetfeltárás, a szakmailag átgondolt stratégiaalkotás, a
sok szereplőt megmozgató programkészítés, ha aztán
végül mégiscsak mindenki azt csinál, amit akar, egyen
pályázati felhívások szerint, térségfüggetlenül lehet forrásokhoz jutni.
A 2007–2013 közötti tervezési időszakban a vidékfejlesztési források felhasználása során nagyon hasonlót
kell megélnünk. A helyi szereplők által kidolgozott stratégiákat tökéletesen feleslegessé tette, hogy a tervezett
fejlesztéseket a végén 4 db rendelet tervezethez kellett
igazítani, és eszerint újra kellett írni a már elkészült, a
térségi szándékot tükröző stratégiákat.
Azt gondoljuk, hogy a fejlesztési tervezést a helyi humánerőforrással, a helyi társadalom támogatásával, illetve jóváhagyásával kellene megvalósítani. A tervezési
időszakra vonatkozó, a helyben és a támogató szintjén
jóváhagyott fejlesztéseket ütemezetten, programként
szükséges finanszírozni. A tervezési időszak végén el
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kell dönteni: mit, mikor és hol valósítunk meg. Az ehhez szükséges forrásokat még a megvalósítási időszak
elején egyben kell biztosítani, ezáltal elkerülhető a jelenleg érezhető fölösleges erőforrás-pazarlás, ami a források megszerzését célozza.

A hazai területfejlesztési támogatások viszonya
az uniós fejlesztési forrásokkal – Az egyes támogatási rendszerek belső ellentmondásainak felszámolása az elsődleges
Jelenleg az egyes fejlesztési és támogatási rendszerek
közötti kapcsolatok tekintetében nem feltétlen az uniós
és a hazai rendszerek viszonya a legfontosabb kérdés.
Magukon az uniós fejlesztési rendszereken belüli kapcsolatok is problematikusak, megnehezítik a komplex
fejlesztéseket, különösen a sokat emlegetett kistérségi
szinten integrált törekvéseket. Az uniós és hazai rendszerek viszonyának tisztázása majd akkor lesz időszerű, ha már az egyes rendszereken belüli kölcsönhatások
optimálisak. Szemléltetésül álljon itt két, a kistérségek
területfejlesztőinek munkáját megnehezítő példa az
egyes uniós fejlesztési rendszerek közötti kapcsolatokra, melyek a napi fejlesztési gyakorlatban életszerűtlen
helyzeteket adnak.
A központi döntéshozói szint – szakmai alapokat
abszolút nélkülözve, a 2004–2006-os tervezési időszakkal elkezdődött rendszert folytatva – szétválasztotta,
„lehatárolta” az ÚMFT és az ÚMVP által kezelt forrásokat. A lehatárolás alapjául a megvalósulás helyszínének lakosságszámát és népsűrűségét vette. Tehát
akkor most mi is a cél? Az ÚMFT által támogatott célok a gazdaságfejlesztést, míg az ÚMVP által finanszírozott projektek a vidékfejlesztést támogatják? Vajon
egy mikrovállalkozás fejlesztése attól fogja a gazdaság
fejlesztését szolgálni, ha Székesfehérváron valósul meg,
míg a tiszaalpári fodrász eszközbeszerzése már „csak”
a vidékfejlesztés kategóriájába sorolható?
Dorgai László–Hinora Ferenc–Tassy Sándor 1998as megfogalmazása szerint „azt a települést tekintjük
vidékinek, amely városi státusszal nem rendelkezik,
vagy rendelkezik ugyan városi státusszal, de lakónépessége 10 ezer főnél kevesebb. Vidéki jellegű az a
térség (kistérség), ahol a vidéki településeken élő lakónépesség aránya több mint 15%. Vidékfejlesztés alatt
pedig olyan komplex tevékenységet értünk, melynek a
végső célja, hogy a vidéki térségek – elsődlegesen társadalmi érdekből – a társadalomban betöltött funkcióik
ellátására tartósan képesek legyenek.”9) A vidékfejlesztés célja – a fenti definíciókból következően – az, hogy
minden olyan települést fejlesszen, ahol 10 ezer főnél
kevesebben laknak. Nem kell sokat töprengeni azon,

hogy a megközelítés több oldalról hibás. Hiszen mitől
„vidékebb” Kistelek vagy Mórahalom, és mitől kevésbé
vidék Csongrád vagy Makó? Méretbeli különbségeik
miatt talán? Hiszen városokról van szó, és így a kötelezően ellátandó feladataik nagyjából megegyeznek.
Kistérségi központok. A négy kistérség mindegyike mezőgazdasági jellegű. Eltérések a lakosságszámban vannak csupán, de ezek az eltérések meddig lesznek meg?
Mikor nem lesz már vidék Mórahalom vagy Kistelek?
Hol a határ?
Ugyanígy a szociális ellátórendszer ágazatai is mesterségesen szétválasztásra kerültek: a tanyagondnoki
szolgáltatást az ÚMVP, a többi szociális ellátás fejlesztését az ÚMFT támogatja, a szociális ellátórendszerben
dolgozó vezetőknek nem kis fejfájását okozva. Vezető
legyen a talpán, aki teljesen elkülönítetten tudja kezelni
az egyébként szervesen együttműködő ellátási formákat, és az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek előírta adminisztrációt teljes körűen jól meg tudja
oldani.

Matula Anikó
munkaszervezet-vezető,
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Kuklis Nikoletta
kistérségi koordinátor
Mórahalomi Kistérség

Fodor Csaba
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület,
munkaszervezet-vezető, Homokháti Kistérség,
Mórahalom

Dorgai László–Hinora Ferenc–Tassy Sándor (1998): Területfejlesztés – Vidékfejlesztés. In: Agrárgazdasági Tanulmányok, 1998/9. szám. Agrárgazdasági Kutató
Intézet Térségi és Szociálpolitikai Osztály.
9
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A területfejlesztés jövőjének kulcsa:
stabil, átlátható intézményrendszer és növekvő kistérségi
szerepvállalás
Az eddigi területfejlesztési támogatásokra a „területfejlesztés” szó kevéssé illik, mert abszolút lokális, igen
kisléptékű problémák megoldásához nyújtott valamennyi támogatást.
Ugyanakkor be kell látni, hogy csak kevés településen
van korszerű, jól felszerelt, pénzügyileg biztonságosan
működtethető települési infrastruktúra (az óvodától – a
közösségi tereken és a közlekedésen át – a járdáig, de
ebbe beleérthető a jól képzett pedagóguskar is). Amíg
az alapműködés nem biztosítható korszerű körülmények között, biztonságosan, addig más célok sem elérhetők (pl. a társadalmi toleranciára fordított összegek
sem érik el a céljukat), mert a figyelem és az energia az
alapműködés fenntartására megy el. Ezért a hazai területfejlesztési források tárgykörének továbbra is az infrastruktúra-fejlesztésnek kellene lennie.
A rendszernek azért persze voltak hiányosságai. Példaként ki lehetne emelni azt, hogy a fejlesztések beruházásainak lebonyolításában sok gondot okozott az a
gyakorlat, hogy a bemutatott és támogatott fejlesztéshez csak az igényelt támogatás egy részét kapták meg.
Szintén ki lehetne emelni annak szükségességét, hogy a
jövőben a fejlesztéseket tervszerűbben és nagyobb térségi hatással kellene végezni. E törekvésben a kistérségi
szint fontos szerepet kaphatna. Az is kijelenthető, hogy
a hazai decentralizált önkormányzati fejlesztési források szintjén a normatív jellegű (vagy ahhoz hasonló)
támogatás olcsóbban, gyorsabban vezetne ugyanahhoz
az eredményhez.

kisebb léptékű „fejlesztésre” sincs forrása, ezért az ilyen
pályázati úton elérhető forrásból pótlódik.
Az egyik lehetséges lépés ezért a jelenlegi helyzetben, ha a fentieket tudomásul vesszük, és folytatjuk az
eddigi gyakorlatot. Persze ez esetben is lehet javítani a
korábbiakon. A támogatások új eleme lehet például, ha
egy adott uniós pályázatban elérhető minimális összeg
25%-áig egyszerűsített, hazai forrású pályázati lehetőséget teremtünk a hazai területfejlesztési forrásokból.
Ez esetben viszont fontos tudatosítani a szereplőkkel,
hogy a hazai területfejlesztés csak kisléptékű, helyi fejlesztéseket lehetővé tevő célokat szolgál.
A másik lehetséges lépés, ha a területfejlesztés megújítását megelőzően átalakítjuk az önkormányzati finanszírozás rendszerét. Egy sikeres önkormányzati
finanszírozási reform után a hazai területfejlesztési források tárgykörének és nagyságrendjének meghatározásában nagyobb mozgásterünk lesz.
Fontos megjegyezni azt is, hogy területfejlesztési
feladat akkor is van bőven, ha a területfejlesztési szakirányításnak nincs közvetlen forráselosztási funkciója.
Ideális esetben a területfejlesztési szakirányításnak –
nagyon alapos előkészítés és tervezés után, a területfejlesztési bölcsek kövével a zsebében – mint minden területi adat, igény és tudás birtokosának kvázi megrendelőként kellene fellépnie az uniós forráselosztásnál.

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe és a hazai területfejlesztési támogatások viszonya az uniós fejlesztési forrásokkal

Egy fontos alaptételként bevezetnénk, hogy az egyes
térségi szintek között csak méretbeli eltérés van, és a
szakmai kompetenciákat és felkészültségeket illetően
nincsen lényegi különbség. A kistérségek ezért alkalmasak a jelenleginél hangsúlyosabb területfejlesztési és
fejlesztéspolitikai szerepvállalásra.
A települési szintről még belátható legnagyobb területi egység a kistérség. A legtöbb kistérségnek van területfejlesztési koncepciója, programja, amelyet minden
tagtelepülés jóváhagyása mellett fogadtak el. Célszerű
lenne, ha egy-egy hazai területfejlesztési forrásokra pályázó projektet csak úgy lehetne támogatni, ha az szerepel a minden érintett által elfogadott koncepcióban. Így
ki lehetne alaktani egy kistérségi léptékű programalapú
támogatást. Így a tervezést is kellően komolyan vennék
a szereplők és a döntéshozók, valamint a megvalósult
projektnek is lenne térségi hatása.

A fejlesztések nagyságrendje jelenleg a legfontosabb
lehatárolási tényező a hazai területfejlesztési támogatások és az uniós fejlesztési források között. Ha minden
uniós támogatási célra lenne hasonló hazai forrású
(jellemzően egyszerűbb) pályázat is, akkor az történne, mint amire korábban is volt már példa: mindenki
a könnyebb utat választva a hazaira pályázna, az uniós
forrás pedig kihasználatlan maradna. Ezt biztosan érdemes elkerülni.
Meghatározható olyan cél és az a fejlesztési nagyságrend, ami miatt egy, az uniós forrásokkal komplementer
hazai támogatási rendszerre lenne szükség. Főleg azért,
mert továbbra is alapvető probléma az önkormányzatok forráshiánya, a legtöbb önkormányzatnak még a leg-
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A hazai területfejlesztési támogatások reformjának szükségessége

A kistérségeknek ugyanakkor a tervezési szerepköre azáltal is növelhető lenne, ha a magasabb területi
szintek tervei sokkal inkább építkeznének a kistérségi
elképzelésekből, tervekből.
A kistérségeken kívül is igen sok szereplő mozog a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai középszinten (megye, régió). Ezt a rendszert nem érdemes még tovább
bonyolítani. A munkánk során szakmailag nem érezzük
annak szükségletét, hogy a megyéknél újra fejlesztési
funkciók jelenjenek meg.

A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerről:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint akciótervei készítésének időszakában több szervezet is gyűjtötte a helyi és kistérségi projektjavaslatokat, fejlesztési
elképzeléseket. (Meg kell jegyezni, nem volt szerencsés,
hogy ezeket a gyűjtéseket párhuzamosan működő, egymással kapcsolatot alig tartó, különböző fennhatóság
alatt működő területfejlesztési vagy területfejlesztési
jellegű tevékenységet végző szervezet indította el.) Tudomásom szerint a megkeresettek ezeket lelkiismeretesen továbbították is a tervezőkhöz. A projektjavaslatok
azonban nem látszanak befolyásolni a tervek és pályázatok sematikus elképzeléseit.
Ez is oda vezet, hogy a szlogennel és megkötésekkel
felvértezett pályázati rendszereinkben számos igazán
innovatív, újszerű megoldást nem lehet megvalósítani
(pl. a turizmusfejlesztési pályázatok esetében: miért kell
mindenhol szállodát, termált és lovasturizmust fejleszteni). Tapasztalataim szerint helyi, kistérségi szinten
pontosan tudják, hogy mivel van probléma, és mit kellene tenni, ha lenne rá forrás, csak az igény nem találkozik a lehetőséggel. Gyakori élmény, hogy a pályázati
felhívás célkitűzése alapján örültek a lehetőségnek, de a
részletes útmutatóban szereplő egy kikötés vagy feltétel kizárta a pályázót vagy a projektet. A jelenlegi helyi
politikai döntéshozatali struktúrákban nincs idő kivárni egy újabb, jobban illeszkedő lehetőséget. Fejlesztéskényszerben (politikai fejlesztéskényszerben) vannak a
települési vezetők. Ez azt eredményezi, hogy ha nem
is az valósul meg pontosan, amit szerettünk volna, és
amire szükség lenne, de valamit azért mégis fel lehet
mutatni.
Elég nagy a szkepszis a területfejlesztési tervekkel és
a programokkal kapcsolatban, melyet nem csak a tervek minősége vált ki. Nem szabad ugyanis elfelejteni,
hogy az ilyen kiszámíthatatlanul változó környezetben,
külső forrásoktól való függőségben még a legnagyobb
odafigyeléssel és szakértelemmel készített terv (vagy
elemeinek egy része) is egyik évről a másikra elavulhat.
A szisztematikus, kitartóan végigvitt, térségre koncentráló fejlesztés-tervezés hiányzik.
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Annak érdekében, hogy a területfejlesztés egy egyszeri, mindenki számára érzékelhető minőségi ugrást
produkálhasson, más megközelítésekre lenne szükség.
Egyrészt komplex szemléletre. Erre jó példa az a felismerés, hogy egy-egy elmaradott térséget olyan módon
érdemes felzárkóztatni, mint ahogyan egyes kerületi
tömbrehabilitációk megvalósultak.
A másik fontos megközelítés a koncentráció. Egy
adott térségre szánt forrást nem elaprózni kellene (itt
egy kis óvoda, ott egy szociális intézmény, amott egy
kis gazdaságfejlesztés – és 5-10 év múlva ugyanúgy „lepukkanva” találjuk, ahogyan elindult). Sokkal inkább
kistérségi léptékben kellene előrehaladni. Fokozatosan
egy-egy teljes térség esetében kellene elérni, hogy átlépjen a XIX-XX. századból a XXI.-be. Kistérségi szinten
széles körben egyeztetett, feladatmegosztáson alapuló
tervezést követően, a térség minden lényeges projektjét el kell indítani és záros határidőn belül le is kellene
zárni.
Mindez nem lehetetlen, hiszen ehhez a létező források is elégségesek lennének, mindössze a következők
kellenének:
• Évekig stabil, kormányzati szinten egyközpontú területfejlesztési intézményrendszer és szakértői csapatok.
• Kell egy tervezési-fejlesztési módszertan, amely megmutatja, hogy a központi és az alulról építkező megközelítések közül mikor melyiket kell követni (a szinte felesleges helyi projektgyűjtések helyett biztosítani
kell, hogy a szakmai és szakpolitikai központokban is
érzékeljék a helyi, térségi szereplők napi gyakorlatának kihívásait).
• Bátorság és döntésképesség, a koncentráltabb döntések ezt mindenképpen megkövetelik.

A végrehajtás szakmai megújítása
Először is kellene egy stabil, nem évente átszervezett,
egyfejű területfejlesztési intézményrendszer. A különböző fejlesztési programok végrehajtóinál tökéletesen
érzékelhető, hogy „nem tudja a bal kéz, mit csinál a
jobb kéz”. Számtalan hasonló tartalmú adatszolgáltatás
ide-oda, be nem fejeződött kutatások (vagy legalábbis sem az eredmény nem jut el a megkérdezettekhez,
sem a hasznosulásról nem tudunk). Elkezdünk egy témában egyeztetést egy személlyel, aki egy szervezetet
képvisel, és néhány hónap múlva már a szervezet sem
található meg, nemhogy a személy. Továbbá jellemző
még az elégtelen kommunikáció a felhasználókkal, a
potenciális kedvezményezettekkel, valamint ebből (is)
adódóan az elavult, nem frissített adatbázisok (érdemes
megnézni pl. az egyes szervezetek honlapján található
kistérségek és települések felsorolását: a legtöbb helyen
ma is a 2006-os állapotot találjuk meg).
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A területfejlesztés mint szakma
A területfejlesztési szakma megteremtésének kulcsa
szintén a területfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer stabil, átlátható kiépülése után következhet el. Ez
után lehetne gondolkodni az egységes szakmai irányelvekről, a szakmai érdekérvényesítésről, stabil szakembergárdáról, a szaktekintélyek kinevelődéséről és
megtartásáról.

A tervezési-fejlesztési területegységek lehatárolása
A térségek lehatárolását nem érdemes bolygatni, mert
nehéz a jelenleginél jobb megoldást találni, annak ismeretében, hogy tökéletes megoldás nem létezik. Mindezt
talán alátámasztja, hogy 2006-ban, amikor lehetőség
volt kezdeményezni és megváltoztatni a kistérségi lehatárolást, 50 körüli kérelem érkezett, mely a hazai települések számával összevetve nem jelentős.
Problémák inkább a rendszer merevségéből adódnak,
különösen a megyehatár vonatkozásában. Igen nehéz
megyehatáron átnyúló működtetést vagy fejlesztést ellátni, még ha valójában két olyan település is működne
együtt, amelyek kilométerekre vannak egymástól, vagy
funkcionálisan összeforrtak. [Szerkesztő megjegyzése:
ugyanez a probléma fennáll a régióhatárokon átnyúló fejlesztések esetében is a regionális operatív programok pályázataiban, mintapéldája ennek a Balaton térsége.]
A tervezés során a térségekre vonatkozó üzenetek
esetében sem lenne szabad mereven gondolkodni, és
a különböző térségeken (régiók, megyék, kistérségek)
belül – még egy optimális lehatárolás esetén is – meg-

jelenő eltérő területi struktúrákat a térségi fejlesztési
terveknek tudniuk kellene kezelni, elkülönítve a különböző fejlődési igényű téregységeket.

Mi lehet az Országos Területfejlesztési Koncepció szerepe a területfejlesztési és fejlesztéspolitikában?
Az OTK érvényesítésének kudarcai részben szintén
az előbbiekben vázolt intézményi és eljárásrendszeri
visszásságokban keresendők. Önmagában egy új tervezési megközelítés is segíthetne ezen a helyzeten, és egy
megújított OTK érdemi befolyással bírhatna a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai rendszer egészére, még
akkor is, ha nem jelennének meg mögötte a jelenleginél
erősebb jogosítványok.
Ezért az OTK esetében különösen fontos, hogy a
tervezésekor folyjon érdemi párbeszéd. Különösen a
tervdokumentum jövendő „felhasználóival és fogyasztóival” kell dialógust kialakítani, kiváltképp a kistérségekkel, akiknek még a napi gyakorlatában is lehetőség
nyílik az OTK érvényesítésére. Az előzetes egyeztetéseknek nem feltétlenül csak a döntéshozói (polgármester, elnök stb.) szinten kell lezajlaniuk, hanem az adott
szint döntéselőkésztőivel, akik a releváns szakmai információk birtokában vannak.

MŰHELY

Ténylegesen csak a stabilitás megteremtését, a kommunikációs csatornák kiépítését és bejáratását követően
kezdődhetne meg a végrehajtás szakmai szolgáltatásainak erősítése.

Kardos Gabriella
irodavezető-helyettes
Budaörs Kistérség Többcélú
Társulása Kistérségi Iroda*

*a szerző tevékenyen részt vesz a Kistérségi Munkaszervezet-vezetők Szakmai Egyesületének munkájában, melynek jelenlegi elnöke a Budaörsi Kistérség
munkaszervezet-vezetője
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A paradigmaváltás elején –
területfejlesztés a települési szintről
Még négy évünk van. A paradigmaváltás beindult, az
átalakulás folyamatban van. 2014-től mindenképpen új
helyzet áll majd elő. Ha addig sikerül a megfelelő tervezési rendszert kialakítanunk, gyakorlatba ültetnünk,
akkor az átmenet folyamatos, zökkenőmentes lehet. Ha
nem, visszaeséssel kell számolnunk.
Aki addig megtanulja, hogyan kell és lehet támogatások nélkül a köz- és a privát pénzek összehangolt
alkalmazásával várost, települést, régiót fejleszteni, az
új helyzet nyertesei közé tartozik majd, hiszen olyan
keresett ismeretek birtokában lesz, amit legalább a mai
bankszakmához hasonló szinten fognak javadalmazni.
A miénk a lehetőség.
2004 áprilisában közgazdász egyetemi hallgatóim
megkérdezték tőlem, mit várok az európai uniós csatlakozástól. Valami olyasmit feleltem, hogy bízom abban,
talán a gyarapodó kapcsolatok, a különféle elvárások,
ajánlások révén a nálunk fejlettebb demokratikus piacgazdaságok (az EU 15) mindennapi kultúrája – ezalatt
főként az egymáshoz, illetve a különféle közös dolgainkhoz való viszonyulást értve – nálunk is jobban teret nyer. Az első egy-két évben ennek nem sok nyoma
látszott. Ahogyan azonban 2006–2007-ben elindultak a
városfejlesztési – és más hasonló, széles önkormányzati
és szakmai köröket érintő – pályázatok, egyre világosabbnak tűnik számomra, hogy az „integrált városfejlesztés” megjelenése, követelményrendszerének beépülése a települések, a különféle szakmák életébe a területi és településtervezéssel, -menedzseléssel foglalkozó
szakmacsoportok, a napi rutinok gyökeres átalakulását
hozza.
Az EU által „ránk erőltetett”, a támogatások mögé
illesztett rendszer legfontosabb, kimondatlan célja
szerintem az, hogy ahelyett, hogy sajátos szokásaink
szerint ellopjuk, vagy elszórjuk a ránk bízott (ezúttal
EU-s) közpénzeket, tanuljuk meg végre – 2013 végéig
– mindazt, amit eddig magunktól nem voltunk képesek: a célirányos, hatékony tervezés és megvalósítás,
a közös pénzek célszerű és tisztességes felhasználási
folyamatának kialakítását. Ez nyilvánvalóan nehéz folyamat, nem is egyszerű, és azt sem állíthatjuk, hogy a
bevezetett rendszer a lehető legjobb lenne. Azt azonban
láthatjuk, hogy nyilvánvaló és lényeges fejlődés következett be – már a csatlakozás előtt, 2000 környékétől
– például a pályáztatási kultúrában, és – mindenfajta
kezdeti nehézség, esetenkénti célszerűtlenség, ostobaság, inkorrektség ellenére – egyre működőképesebbnek
látszik a fejlesztési tervezés rendszere. Hurráoptimistaként azt is állíthatom, hogy javulni látszik a szakmai
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gondolkodás minősége, hiszen tapasztalatokat szereztünk és szerzünk egyes szakmai eszközeink hatásosságáról, vagy annak hiányáról. Összességében tehát azt
állítom, hogy paradigmaváltás látszik megindulni az
urbanisztikában, és igen szép szakmai kihívás hozzájárulni az eddiginél jobban működő rendszer, és ezáltal
egy szélesebb értelemben vett új – nem csak szakmai,
hanem meggyőződésem szerint demokratikus – kultúra kialakításához.
Látható az is, hogy ennek során az elkövetkező években a területi és a településtervezésnek is át kell alakulnia, a jelenleginél sokkal egyszerűbbnek, átláthatóbbnak és hatékonyabbnak kell lennie. Annál sikeresebbek
leszünk, minél inkább képesek vagyunk tanulni a folyamatokból, és minél hatásosabb, adottságainknak és
közös céljainknak minél inkább megfelelő új rendszert
tudunk minél előbb létrehozni, működtetni.

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe
Definíciószerűen a területfejlesztés a mindenkori közhatalomnak az a tevékenysége, amely a kompetenciakörébe tartozó – az egy településnél nagyobb – terület
dinamikus, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését
szolgálja. A területfejlesztésnek ennek megfelelően lényegesen sokrétűbbnek kell lennie a közhatalmi=állami
pénzek egy részének valamilyen célból és formában a
területi hierarchiában lejjebb lévő szervezetek különféle beruházásainak támogatásához való szétosztásánál.
Ide kell sorolni például az állami szervezetek saját beruházásait, az általuk nyújtott szolgáltatásokat, a tudatosságnövelést, tanácsadást, a hasznos ismeretek széles
körben való terjesztését is.
Nyilvánvaló, hogy a jól működő területi egységeknek,
rendszernek nincs szüksége külső támogatásra, a közös
célok eléréséhez szükséges forrásokat normális esetben
helyben kell megtermelni, és nagyrészt nem közpénzből, hanem „a használó fizet” elv alapján finanszírozni.
A területfejlesztés rendszerének az ettől eltérő módon,
a viszonyok változásai miatt szinte törvényszerűen (pl.
az állandó technológiai fejlődés, a gazdasági struktúra folyamatos változása miatt) rendellenesen működő
területeken kell beavatkoznia. 2013 után elfogynak,
de legalábbis drasztikusan csökkennek az EU-s támogatások, 2014-ig van tehát időnk egy „önfenntartóbb”
rendszer kialakítására, ami nem kevés idő, de nem is
nagyon sok, csaknem egy egyetemi diploma megszerzésének ideje.
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Merre tovább területfejlesztés?

A területfejlesztés tervezési rendszerének ellentmondásai ma már jól láthatók, és nem választhatók el sem
a települési szintű, sem az ágazati tervezés rendszerétől. A területfejlesztési tervezés egyik anomáliája, hogy
amint működni kezdett, eltáncolt saját jogszabályi hátterétől. Vajon ki olvasta az 1996-os törvényt a Széchenyi
Terv vagy az Új Magyarország Fejlesztési Terv készítői
közül?
A területfejlesztési tervekkel nincs összehangolva
még a másik területi tervezési szakágazat, a területrendezés terveinek bürokratikus előírásrendje sem. A területrendezés még az ágazatok koordinálásában remélt
hatását sem fejtheti ki megfelelően, éppen a 15–20 évre
való előretervezés lemerevített rendszere, illetve annak
fenntarthatatlansága miatt. A települések tervezésében
persze pozitívumot is jelenthetne néhány merev előírás
betartatása, például a beépített területek növelésének
korlátozásában, vagy a települések összenövésének
megakadályozásában, tapasztalataim szerint azonban a
reálfolyamatok lényegesen erősebbek a jogi eszközöknél, így a terület- (és település-)rendezés – esetenként
önkényes – jogi eszköztára igencsak korlátozott hatású,
erőfeszítés–hatás analízisének eredménye meglehetősen lesújtó lenne.
Le kellene szögezni, hogy a térbeli tervezés mindenféle szintje és módja a közeljövő (néhány év) hatékony,
hosszú távon is fenntartható cselekvéseinek, beavatkozásainak előkészítését jelenti, olyan módon, hogy az értékőrző fejlesztés filozófiája mellett az elköltött közpénzek minél több közérdekűnek (is) mondható magánbefektetést generáljanak.
Olyan összehangolt, a jelenleginél lényegesen egyszerűbb tervezési rendszerre van szükség, amely a világos, különböző időtávokra előretekintve megfogalmazott, társadalmi támogatást élvező célrendszert, és az
ahhoz vezető utat, eszközöket foglalja magában, és ami
csak a legszükségesebb helyeken alkalmaz jogszabályi
kötöttséget, sokkal inkább az érintettek saját értékrendjére alapoz, és azok érdekviszonyait kívánja befolyásolni. Ennek megfelelően egyesíteném a területfejlesztés
és a területrendezés terveit. A területrendezési tervek
„aktív”, valaminek a megvalósítására vonatkozó tervezési elemeit beilleszteném a területfejlesztési tervek
szemléltető anyagába, a védő-tiltó elemeket pedig meghagynám az illetékes ágazatok hatáskörében. Ennek
összesített területi nyilvántartása persze hasznos, tehát
ez – információs segítségként – megmaradna, megváltozott szereppel.
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Hasonlóan összevonnám települési szinten a jelenlegi
gyakorlat szerint a távlati koncepciót (jövőkép és átfogó
célok címszó alatt) és a középtávú programot magába
foglaló IVS-t a mai napig érdemi szerepét kereső településszerkezeti tervvel. A túlságosan sok, egymással
elvben összefüggő dokumentum ugyanis átláthatatlanná, nehezen követhetővé és alkalmazhatóvá teszi a
rendszert, és túlságosan sok lehetőséget ad a „lila álmok”, vagy a „semmitmondó szlogenek” térnyerésére,
ami viszont ismét a hatékony cselekvést gátolja, például
hosszas és terméketlen vitákkal.
N.B.: a tervnek nem a gyakran emlegetett „igényesség”, hanem az adott helyen, az adott időben való használhatóság a minőségi kritériuma.

A területfejlesztés mint szakma
A területfejlesztés szerintem nem szakma. A jelenleg
túlságosan elaprózott szakma egyes elszigetelt csoportjai a mostani módon nem képesek szakmai közösséggé
válni, ahhoz túlságosan kevesen vannak, és túl kevéssé ismerik egymás munkaterületét. Meggyőződésem,
hogy a szakmagyakorlói közösségként leírható „szakmát” olyan – különböző végzettségű – szakembereknek
kell alkotniuk, akik a területi és a települési szinten, fejlesztési és rendezési területen is képesek a változások
tervezésének, irányításának, koordinációjának feladatait ellátni. Én ezt gondolom „urbanista” szakmának,
függetlenül attól, hogy geográfus, közgazdász, jogász,
építész, vagy éppen szociológus, mérnök, szociális
munkás, pedagógus, vagy pszichológus alapdiplomával űzi valaki. Az így szerzett felkészültség, tapasztalatok a többféle munkavállalást is jobban lehetővé teszik,
tehát a komplexebb tudás, tapasztalatok értékesítése is
hatékonyabb.
A szakmai közös nyelvet pedig létre kell hozni, meg
kell teremteni, ennek egyik első lépése szintén az „urbanisztika szakmásítása”, önmagunk definiálása.
Nem hiszek az urbanisztikai tervezési és tevékenységi
jogosultságok minőségbiztosítási szerepében. Gyakran
utalunk a jogászok, orvosok vizsgáztatási és jogosultsági rendszerére, csak azt felejtjük el, hogy mindkét, példának tekintett szakma „magányos harcosokat” képez.
Egy orvos, egy ügyvéd maga dönti el az alkalmazandó
terápiát, beavatkozást, és alárendelt segítőivel maga is
viszi véghez azt, a minőség tehát az egyén felkészítésében és tudásának egyedi mérésével biztosítható. A település- és a területi tervezés ezzel szemben sorszereplős,
kollektív munkát jelentő folyamat. A tervek, programok
széles körű egyeztetéssel és véleményezéssel, állami-jogi kontrollok alatt készülnek, testületi jóváhagyással;
itt nem az egyén, hanem a folyamat minőségének a
biztosításán kell legyen (és van jelenleg is) a hangsúly.
Alapvető ellentmondás, hogy az egyetemen nem ké-
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A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk – avagy a területfejlesztés és -rendezés, valamint az ágazati tervezések egysége felé történő
elmozdulás szükségessége

szítjük fel a tervezőket megfelelő eszköztárral, viszont
a termék folyamatos kontrollja mellett különféle többletgyakorlatokat írunk elő a számukra, mint például a
mindenféle szakmai tudásátadást, hatékonyságot nélkülöző megalázó pontgyűjtögetést, hasznos tananyag
nélkül összeberhelt tanfolyamok elvégzését.
A közös szakmai nyelv mellett legalább annyira szükséges lenne a szélesen értelmezett urbanista szakma tudásanyagának (=eszköztárának) összegyűjtése és írásba
foglalása, hiszen ilyenfajta, gyakorlati ismereteket adó
könyv utoljára Perényi Imre tollából jelent meg a 70-es
években.

A végrehajtás szakmai megújítása
A regionális fejlesztési pénzek odaítélése ma pályázatokon keresztül történik, amelyekről előre elhatározott
szempontrendszer alapján döntenek. Meggyőződésem,
hogy az ilyen pénzek elosztása a jövőben is csak így
történhet annak érdekében, hogy ne lopják szét gátlástalanul a közpénzeket. A szakmai tudásnak a pályázatok kiírásánál és az elbírálás során, a kiírási szempontok kialakításában és teljesítésének megítélésében kell
szerepet kapniuk. Objektív szempontrendszer nélkül,
gyakran ködös „szakmai” törekvésekre nem bíznék
többmilliárdos tételeket.
Más kérdés, hogy a területfejlesztés messze nem azonos a közpénzek költésével, nemzetközi, vagy állami
támogatások elosztásával. Ennél sokkal fontosabbnak
kellene lennie a szakma számára annak a törekvésnek,
hogy hogyan lehet egy várost, egy térséget, egy régiót
úgy tervezni, kommunikálni, alakítani, hogy az vonzó
legyen a magántőke – a köznek is hasznot hozó – befektetései számára, amelyek normális viszonyok között
jóval meghaladják a közberuházások értékét. Milyen
PPP-formák alakíthatók ki úgy, hogy a települések – és
rajtuk keresztül a térségek, régiók – fejlesztésében a befektetett közpénzek vagy közhitelek több vállalkozási
forrást generáljanak a jelentkező igények magasabb
szintű kielégítése érdekében? Kevesen tudják, hogy
a Fővárosi Közmunkatanács éppúgy a ma is ismerős
gazdasági konstrukciók révén működött együtt többkevesebb sikerrel a magángazdasággal, mint a Baross
Gábor-féle vasútépítés. Sajnálatos, hogy két éve nemigen sikerül kitalálnunk, hogy hogyan is kellene igazán
működnie a JESSICA-konstrukciónak, de a probléma
szerintem inkább az, hogy mintha nem is nagyon foglalkoznánk a kérdéssel.

Az értékelés kérdései
Ha világos a célrendszer, egyszerűbb a monitoring is.
Ha a jövőkép és az átfogó célok is indikátorokkal megfogalmazottak, a megvalósulás is viszonylag egyszerű-
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en ellenőrizhető, nem csak az elköltött pénz, hanem a
várt és elért eredmények összevetésével is. Persze itt is
a szakmától kíván fegyelmezett és kreatív munkát az
egyszerűen indikátorozható, fókuszált és világos célrendszer kialakítása, ami valóban segíti a megvalósítást.
Az egész tervezési rendszer kialakításánál és működtetésénél érdemes lenne odafigyelni az EU tervezési
modelljére, ahol a legátfogóbb céloktól – a lisszaboni
stratégia és hasonlók – a pénzek leosztásáig elvben ös�szehangolt célrendszer működne, ha saját aktuális érdekeinknek megfelelően el nem torzítanánk, alkalmanként tudatosan félre nem értelmeznénk azokat.
Ha ugyanabban a mértékegységben mérjük az eredményeket, ahogyan azokat kitűztük, a teljesítés mértékegysége egyszerű viszonyszám lehet.

A tervezési-fejlesztési területegységek lehatárolása, egyes szintek kompetenciája
Ha nincs jelentős EU-s vagy állami támogatás, a lehatárolás kérdése érdekes szakmai belüggyé válik, és a
forrásokért való statisztikai sakkozás értelmét veszíti.
A „homogén régió” mindenképpen illúzió, ennél hála
Istennek színesebb az életünk, az országunk. Akár a
megyehatáros lehatárolás is alkalmas lehet, legfeljebb
az „átjelentkezés” kérdéseit kellene egyszerűbbé tenni.
Fontos kérdés lenne viszont a régiók választott testületeinek kialakítása, és saját – nem alulról, hanem fölülről
átadott – kompetenciáik és forrásaik normatív kialakítása.
A regionális gondolkodásban, tervezésben komolyan
kellene vennünk a „Gegenstromprinzip” – ellenáramelv – németek által megfogalmazott gyakorlatát, amikor a térségi szint az alatta lévő szintek adottságaira,
törekvéseire, terveire, elhatározásaira alapozva, velük
egyeztetve alakítja ki a saját terveit, egyben vissza is
hatva a települési tervekre, impulzusokat adva az „alacsonyabb” szintnek. Nem támogatásokkal, de például
a saját hatáskörébe tartozó feladatok megfelelő megfogalmazásával és elvégzésével, köztük a térség közös
marketingjével, PR-jével.

Feladat- és kapacitásátrendezés az új fejlesztési
filozófia jegyében – hogyan működjünk tovább?
Kreatívabban, sokszínűbben és hasznosabban. A
különféle, jelenleg az EU-támogatások elosztásának
lebonyolításában közreműködő szervezeteknél a támogatások elapadásával, a jelenlegi EU-tervezési ciklus
lezárásával valószínűleg jelentős létszámleépítés következik majd be, hiszen az elosztható pénzek drasztikus
csökkenése várható. A megmaradó létszámnak országos és régiós szinten továbbra is maradnak feladatai a
tervezéssel, a marketinggel, és ha a régió valódi kompe-
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tenciákat és bevételi forrásokat kap, a regionális beruházások előkészítésével és megvalósításával.
A többi – az esetek jelentős részében megfelelő alapképzettséggel, de kevés és szűk körű gyakorlati tapasztalattal bíró – munkatársra várhatóan – ha addig megszerzik a szükséges kiegészítő ismereteket – a települési
önkormányzatoknál lesz szükség, köztisztviselőként,
vagy külső tanácsadóként, szakértőként, hiszen itt a
településfejlesztésben, a projektek előkészítésében és
megvalósításában lényeges kapacitásigény jelentkezik,
ami 2014 után a rendszer fejlődése esetén tovább fog
növekedni.
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Területfejlesztési kihívások egy „mások által
agglomerációsnak mondott” kistelepülésről nézve
Valóban a polarizált modell érvényesül az ország
területi fejlődésében, de még a területfejlesztésben is.
Budapest túlsúlya tényleges jelentőségénél nagyobb.
Ennek jelenleg kizárólag politikai indokai vannak, a választásokkor jelentős a súlya a fővárosi szavazatoknak.
Amíg ez a szemlélet jellemző, addig érdemi, valóban
kizárólag egy térség fejlesztéséről szóló döntések nehezen várhatóak. A közép-magyarországi régió Pest megyei települései nem véletlen álltak ki túlnyomó többségben a külön régióvá válás mellett. Az uniós források
lehetséges mértékénél kevesebbet kaphatott a megye a
közös régió megalakításával. Ezt még el lehet fogadni
az együttműködés – persze jusson forráshoz a főváros
is – elve alapján. Az azonban elfogadhatatlan, hogy a
kapott források egyes elemeit (pl. közlekedés-, közlekedési infrastruktúra-fejlesztés) döntően a fővárosban
használják fel. Különösen látva annak hatékonyságát és
ismerve azt, hogy milyen a megye és a főváros lakossági aránya, vagy az infrastruktúra-fejlesztési igények
megoszlása.

szempontú előrelátás ösztönzését. Szigetmonostor esetében az ivóvízbázis védelmét, illetve ezzel együtt a vízbázis-védelmet biztosító tevékenységek támogatását.
A hazai forrásokra vonatkozó új alternatíva megfogalmazásakor, ha kevés a forrás, először mintafejlesztésekkel kell a fejlesztések kívánatos irányát kijelölni.
Új tárgykörnek javaslom a vízkészlet védelmét, a vízkészlet védelmét biztosító gazdálkodási, területhasználati módok támogatását, az ösztönző rendszer kiépítését. Fontos az is, hogy a fejlesztési célterületek lehatárolása ne vegyen át más, nem fejlesztési irányú csoportosztásokat. Sok hátrányt jelent településünk számára,
hogy noha a „körzővel meghúzott” agglomeráció részei
vagyunk, a település fejlesztési céljai, életmódja nem
tekinthető tipikusan agglomerációsnak. Sajnos a mai
rendszer nem veszi ezt figyelembe, így akaratunk ellenére az urbanizáció erősödése irányába megyünk, és a
hagyományos, a táj karakterét, hangulatát adó rurális
jelleg egyre inkább háttérbe szorul az urbánus javára.

A hazai területfejlesztési támogatások reformjának szükségessége
A hazai területfejlesztési források elaprózottsága
jellemző a mi kistérségünkben is. Ennek indoka a választói szemléletben keresendő. A polgárok azt várják
el a polgármesterüktől, hogy a saját települése számára szerezzen beruházásokat, fejlesztési forrásokat. Ha
valaki lemond egy másik település javára, gyengének
tartják. Nincs meg a lakosságban sem a területi gondolkodás a területfejlesztési kérdésekben. Nálunk, a Szentendrei-szigeten a négy település érzi a közös érdeket.
A négy polgármester sok kérdésben együtt gondolkodik és tervez, de egy-egy települése számára felajánlott
lehetőséget nem, vagy nehezen ad át a szomszédnak.
Az elaprózottság települési szinten éppen a fejlesztési
tervek elégtelen beágyazottsága miatt is jelentkezik. Az
egyes szereplők nem tudják, illetve nem látják át, hogy
a másik támogatása miként jelenthet hasznot számukra
a későbbiekben.

A területfejlesztési támogatások jövőbeli szerepe
A hazai források feltöltését fontosnak tartom. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan szempontú fejlesztéseket
támogasson a rendszer, ami nem, vagy nehezen illeszthető az Uniós támogatási rendszerbe, de megvalósítása nemzeti szempontból fontos. Szükségesnek tartom
a klímaváltozás hatásaira való felkészülést, az ilyen
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Szigetmonostor (fotó: Balázs József)

A terület- és településfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszerünk
Talán az egyszerűség kedvéért nem mond ki országos, nemzeti célokat, stratégiákat alátámasztó irányvonalat a fejlesztési rendszer, így mindenki maga fogalmazhatja meg a saját hozzájárulását, ami olykor nem a
testhez (tájhoz) álló szerep vállalását, hanem az odatévedt vállalkozói pénz kínálta szerep eljátszását jelenti.
Ha az ország, régió vagy térség nem fogalmaz meg irányokat, stratégiákat, akkor ki-ki lecsap az éppen előtte
lévő lehetőségre.
Sajnos térségi szinten sem valósul meg a kötelező
településszerkezeti tervek összehangolása, az is ritka,
hogy legalább egy-egy szomszédos település összehangolja a terveit, térségi szinten pedig szinte elképzelhetetlen. Ennél fogva a résztvevők a fejlesztések rendsze-
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Végezetül meg kell jegyezni, hogy a tervek végrehajtását a tervezéssel egységben kellene végezni. A fejlesztési tervektől nem lenne szabad eltérniük a végrehajtásuknak, ill. csak szabályozott mederben. Az építési
engedélyektől való eltérés esetére például magyarázat,
indok és módosító terv kell. Miért ne lehetne ezt a területfejlesztésben is érvényesíteni?

Molnár Zsolt
polgármester, Szigetmonostor

MŰHELY

rében sem találják egymást erősítő szerepüket.
Az ágazati fejlesztési tervek többnyire még a települési fejlesztési tervben sem kerülnek összhangba, hiányzik a párbeszéd az egyes ágazati tervezők között, a
tervező a dolgát letudva végzi a munkáját.
A fejlesztési tervek átfutása hosszú időt is igénybe
vehet, ennek optimális tervezési egyeztetési időszakát
érdemes meghatározni. Szigetmonostoron a településszerkezeti terv készítése 6 évig tartott, miközben a
település népessége átalakult. Amíg készült, terv hiányában határozott cél sem volt, így vegyes, egymástól
eltérő elképzelésekkel költöztek be emberek a településre, amely új irányok megerősödését hozta. Ezáltal a
fejlesztési tervek legfontosabb eleme, a beágyazottság
gyengült.
Fontos lenne a tervek minőségbiztosítása, egységes
szerkezeti követelményeinek meghatározása. Kön�nyebb lenne a részek fejlesztését az egészbe integrálni,
könnyebb lenne a szomszéd települések és térségek fejlesztési tervének kapcsolódási pontjaihoz igazodni.
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Hozzászólás a területfejlesztés megújításhoz
– egy alföldi faluból
A hazai területfejlesztési támogatások reformjának szükségessége – Jelentőségteljes kistelepülési források, működésük hasonló a közszféra
egészéhez
A hazai területfejlesztési források – bár valóban szétaprózottak – lehetővé tették, hogy ha kis lépésekben
is, de mégis történt előrehaladás a kistelepüléseken. A
kistelepülések nagyberuházásokat aligha dédelgettek
álmaikban, és a járdaépítés, intézményfelújítás, kisebb
fejlesztések mégis a nemzet közösségének valamiféle
törődését közvetítették a falvakba. Ezek a pályázatok
sok esetben a túlélést biztosították a települések számára a mindennapok feladataiban.
Tény persze az is, hogy a hazai területfejlesztési források lényegi változást nem voltak képesek előidézni, és
felhasználásuknál az uralkodó szemlélet az volt, hogy
a pénzt el kell költeni. Nem is csak az adott évre jutót,
hanem előre kiosztásra kerültek még a jövő évek előirányzatai is.
Mindezt elsősorban a jobb választási pozíció motiválta. Azonban sem a jelenség, sem a motiváció nem
a kistelepülések kizárólagos sajátossága. Mindennek a
magyarázata a rosszul értelmezett általános magyarországi versenyhelyzetben van. Ki-ki (egyén és közösségek is) ott és úgy szerez magának helyzeti előnyt, ahogy
tud. Ez szükségszerűen mások kárára történik. Nem
annyira focizunk, mint inkább futóversenyen vagyunk.
Ki-ki magában, magáért.

Mi lehet a hazai területfejlesztési támogatások
viszonya az uniós fejlesztési forrásokkal? Mi lehet a hazai területfejlesztés tárgyköre?
Biztosan tisztázni kellene, hogy mi tartozik a településfejlesztés kategóriájába, de az eddigi területfejlesztési források tárgykörét nem célszerű radikálisan megváltoztatni.
Ettől függetlenül más módon, más keretből a megoldás felé kellene vinni napjaink társadalmi problémáinak kezelését, vezérelvként építve a problémamegoldás mindig aktuális területi szinten tartására
(szubszidiaritás), illetve a jó gyakorlatok átvételére.
E fejlesztések új tárgykörét nagy rálátással rendelkező szakértők, intézetek által kidolgozott fejlesztési
koncepció(k) szerint kellene meghatározni. Ez lehetne
az a vezérfonal, melyre felfűzhetők lennének a helyi
térségi elemek.
Mivel az uniós támogatások sem képesek minden
fontos problémát önmagukban kezelni, szükség van
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nemzeti forrásokra, köztük hazai területfejlesztési forrásokra. Mindezekben a hangsúlyt a kis lépésekre kell
helyezni: például csodákra képes egy több év óta alkalmazás nélküli, rendszeresen munkát nem végző személyekből verbuvált parképítő brigád. Ugyanakkor azt
is meg kell jegyezni, hogy az igazi kihívás az, hogyan
lehet ezt a csodát a negyedik-ötödik napon is életben
tartani. Ebben nyújthatna jelentős segítséget a hazai fejlesztési forrás mint a bizonyítottan sikeresen futó programok működtetési támogatása.

A tervezési-fejlesztési területegységek lehatárolása, egyes szintek kompetenciája: a kistérségek,
mint az uniós források legfontosabb kedvezményezettjei
Talán nem eretnek az a gondolat, hogy az elsősorban
uniós forrású pályázatok legalsó szintje a kistérség legyen. Ezen a szinten még felállítható olyan szakembergárda, mely az uniós elvárásoknak megfelelően tudná
menedzselni és dokumentálni a pályázatokat. Az általuk elnyert források felhasználásáról pedig a térségi Területfejlesztési Tanács (vagy esetleg a többcélú kistérségi társulás) dönthetne. A kistérségi szintű forráselosztás
során tulajdonképpen ugyanaz a modell lenne követhető, mint az önkormányzatoknál: a településen belül
sem kell pályázni az önkormányzati intézményeknek a
forrásokért, hanem saját belátás és döntés alapján juttatják ki azokat. Érdemes lenne a kistérségeknek ezen a
területen is nagyobb végrehajtási kompetenciákat adni.
Ez a pályázati módszer hatékonyabbá tehetné a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását is, hiszen sok
esetben az ebbe a körbe tartozó településeknek önállóan se kapacitásuk, se önerejük nincs a fejlesztéshez,
míg térségi szinten ezek a hiányosságok is könnyebben
pótolhatók.

A területfejlesztési tervezési-fejlesztési rendszer
A területfejlesztési tervek erősebb területisége, különösen az ágazati jellegű fejlesztések esetén erőteljesebb
országos célkitűzéseket is kívánna, amelyek alapján
szervezni lehetne a ráépülő programokat.
A területfejlesztési tervezőkkel kapcsolatos követelményekben is érdemes megfontoltabbnak lenni. Egy
hasonlattal élve: hogyan lehetséges a százméteres futásra trenírozott versenyzőket száz kilométeres, többnapos túrákra rávenni? (Településeink többsége inkább
a mának, mint a holnapnak él. A későbbi generációk leendő életterének mentése, annak jobbítása csak kevesek
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kiváltsága. Márpedig ha egy társadalmi közösség a rövid távú, alkalmi célokat hajszolja, a nagyobb közösség,
a nemzet távlatos jövőjének átgondolt közös építésére
sem figyelme, sem energiája nem marad, sőt idővel ez
iránti igénye is eloszlik.

Szabó Gellért
polgármester
Szentkirály
(a szerző a Magyar Faluszövetség elnöke)

MŰHELY

Kutasi Ferenc
településfejlesztő

Az uniós fejlesztési rendszer a programok működését
tekintve kétségkívül szolgál pozitív gyakorlatokkal, de
több esetben (pl. ivóvízminőség-javító-, illetve szennyvízprogramok) az sem zökkenőmentes.
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A hazai területfejlesztés eddigi történetéből:
a hazai területfejlesztési források felhasználásának
tapasztalatai
From the history of Hungarian spatial development: Utilisation experiences of domestic spatial
development sources
The VÁTI Nonprofit LLC created a report on the supports of regional development in Hungary. These funds of the
period 1996-2008 helped the infrastructural projects of the local governments especially in the most underdeveloped
areas. However the budget was not enough to compensate the economic processes, so other sectorial funds will
have to be decentralized for the more effective regional policy in the future.
Kulcsszavak: területfejlesztés, támogatás, decentralizáció
A területfejlesztési beavatkozások megtervezéséhez,
az átlátható és eredményes fejlesztéspolitika megvalósításához elengedhetetlen a támogatások felhasználásának rendszeres elemzése.
Az 1996-ban megalkotott törvény a területfejlesztésről és területrendezésről a megyei, regionális szintű
területfejlesztési tanácsok létrehozása mellett a decentralizáció feltételrendszerét is megteremtette azzal,
hogy kialakította a területfejlesztés térségi eszközeit, és
lehetővé tette a térségek fejlődését szolgáló, pályázati
úton elnyerhető támogatások decentralizált elosztását.
A hazai területfejlesztési forrásokra vonatkozóan a területfejlesztésért felelős kormányzati szerv éves rendszerességgel beszámolt az Országos Területfejlesztési
Tanácsnak a területfejlesztés decentralizált forrásainak
felhasználásáról. A szaktárca megbízásából a VÁTI
Nonprofit Kft. által készített beszámolók a decentralizált előirányzatok terhére meghozott tárgyévi döntések
alapján elemezték a támogatások megoszlását célonkénti és területi bontásban. A beszámolók jelentőségét
az adta, hogy összefoglaló képet adtak a decentralizáltan meghozott döntésekről, és rávilágítottak a támogatási rendszer működési problémáira (pl. elaprózottság,
előirányzatok közti átfedések).
A területfejlesztés aktuális feladatairól szóló
2305/2002. (X.10) Korm. határozat 6. pontja előírásának
megfelelően 2004 óta éves rendszerességgel kerül összeállításra a területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló állami támogatási rendszerekről összefoglaló területi értékelés. Az ugyancsak a VÁTI által készített értékelés szintén az Országos Területfejlesztési Tanácshoz
kerül előterjesztésre. A jelentés alapját egy olyan széles
körű adatbázis képezi, amely tartalmazza az összes minisztérium olyan állami támogatási konstrukcióit, amelyek befolyásolhatják a területi folyamatok alakulását.
Ennélfogva egy egyedi, széles körű támogatási rendszer
kerül összeállításra és értékelésre olyan módon, ahogy a
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tárcák értékelési feladatai során nem jelennek meg. Ezek
a jelentések is rávilágítottak arra, hogy bár erősödik az
ágazatok területi szemlélete, a területfejlesztésnél jóval
nagyobb forrásaik korlátozottan járulnak hozzá a területi célokhoz, pl. a felzárkóztatáshoz.
1996. évi XXI. törvény 7§. j) pontja írja elő a területi folyamatok folyamatos megfigyelését, és a kormány
négyévenkénti beszámolási kötelezettségét – az Országgyűlés felé – az ország területi folyamatainak
alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól. A
2001-ben, 2005-ben elfogadott, valamint a most készülő
Országgyűlési Jelentések részét képezi a területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének vizsgálata, értékelése. Ennek keretén belül azon támogatások
felhasználását is elemzi, amelyek hozzájárulhatnak a
területfejlesztési célok hatékony érvényesítéséhez.
A hazai területfejlesztési politika céljait közvetve és
közvetlenül szolgáló támogatásokról tehát éves rendszerességgel készülnek jelentések, négyévenként ös�szefoglaló jelleggel is10. A közelmúltban pedig elkészült
egy hosszabb időtávot felölelő elemzés is. A Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából a
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Irodája a közelmúltban összefoglaló értékelést
végzett az 1996–2008 közötti időszakban rendelkezésre
álló hazai önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési
célú támogatások felhasználásáról. A dokumentum egységes besorolás szerint, összehasonlító áron, különböző
területi aggregációban elemzi az adott évben megítélt
támogatásokat, s írja le a területfejlesztés támogatási
rendszerének működését. A kiadvány megtalálható a
Minisztérium honlapján (www.nfgm.gov.hu), a Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság aloldalán,
valamint a VÁTI Nonprofit Kft. által üzemeltetett Térport elektronikus felületen (www.terport.hu) is.
10

A jelentések részletes listáját lásd a cikk végén.
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Az alábbiakban a kiadvány legfontosabb megállapításai kerülnek összegzésre, melyek megalapozhatják a
hazai területfejlesztési támogatási rendszer megújítását.

A törvény hatályba lépése óta eltelt közel másfél évtizedben fokozatosan változott a területfejlesztés céljait szolgáló költségvetési előirányzatok száma, a forrás
nagysága. A döntően térségi – előbb megyei, később
regionális – szinten megítélt támogatások elsősorban a
hátrányos helyzetű térségek, települések önkormányzatai, munkavállalói, valamint társadalmi és gazdasági
szervezetei számára jelentettek nélkülözhetetlen forrást
infrastrukturális és foglalkoztatást növelő, munkaerőmegtartó beruházásaikhoz. A decentralizált kezelésű
előirányzatok feletti döntés jogköre a megyei területfejlesztési tanácsoktól 2007-ig fokozatosan került át regionális szintre. Két előirányzat, a KITA és a VÖC központi
kezelésű támogatási forrás volt, míg a TFC – és az azt
2004-től felváltó TRFC – decentralizált és központi kerettel is rendelkezett. A vizsgált időszak alatt megítélt
támogatások 95%-áról helyben döntöttek, így e támogatási források jelentősen hozzájárultak a decentralizáció
erősítéséhez. A pályázható tevékenységeket tekintve
nagy volt az átfedés az egyes előirányzatok között, azok
egymástól leginkább a térségi jogosultságot illetően különböztek. Az előirányzatok többsége területi kötöttség
nélkül felhasználható volt, mások (TFC/TRFC TEKI)
részben vagy egészben a kedvezményezett térségek
(kistérségek/települések) vagy vállalkozási övezetek
(VÖC) számára volt elérhető. Idővel aztán külön forráshoz jutottak a leghátrányosabb helyzetű térségek is
(KITA, LEKI).

A területfejlesztés hazai forrásai
A területfejlesztési törvény hatályba lépése (1996) óta
számos, meghatározó részben decentralizált területfejlesztési célú és önkormányzati fejlesztési előirányzat
létezett, amelyek közül némelyik csak egy-két évig szolgálta a területfejlesztés céljait:
- Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) / Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC)
- A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása – Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás
(TEKI)
- A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása – Céljellegű decentralizált támogatás
(CÉDE)
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása
(TEUT)
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
- Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek
támogatása (TEHU)
- Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat
(TTFC)
- Kistérségi Támogatási Alap (KITA)
- Vállalkozási övezetek célelőirányzata (VÖC)
A hazai területfejlesztési források jellemzői, 1996–2008
forrás
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belterületi utak burkolatának felújítása

ö

ö, v, c

munkahelyteremtés, humán-, műszaki infrastruktúra-fejlesztés,
turizmus

szilárd-, folyékony hulladékgyűjtés

•
•

munkahelyteremtés, humán-, műszaki infrastruktúra-fejlesztés
(oktatás, szennyvízhálózat)
humán infrastruktúra-fejlesztés (oktatás, egészségügy)

munkahelyteremtés, üzleti infrastruktúra, közútfejlesztés

ö: önkormányzatok, v: vállalkozások, c: nonprofit szervezetek
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A területfejlesztési támogatások felhasználása
Az 1996 és 2008 közötti időszakban megítélt összes
hazai területfejlesztési célú támogatás 2007-es árszínvonalon számolva 463,6 milliárd Ft volt. Az előirányzatok
közül a TFC és a TEKI forrásai együttesen több mint
felét biztosították az összes önkormányzati fejlesztési és
területfejlesztési célú támogatásnak.
A projektek megvalósításának összköltsége elérte az
1 665 milliárd Ft-ot. Így a költségek több mint negyedét
(27,8%-át) támogatás finanszírozta. Az önkormányzati
fejlesztési és területfejlesztési célú forrásokból a 13 év
során összesen 49 356 pályázat részesült támogatásban.
Az összes beruházási értékhez képest Nógrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt a legmagasabb a hazai területfejlesztési támogatások aránya.
Azonban még itt is csak 3-6 %-ot tett ki, azaz a területfejlesztés forrásai önmagukban nem lehettek képesek
arra, hogy érdemben befolyásolják a fejlesztési folyamatot. Az önkormányzatok beruházási volumenéhez
már valamivel jelentősebb volt a területfejlesztési támogatások hozzájárulása. Négy megyében (Baranya, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint BorsodAbaúj-Zemplén) az összes önkormányzati beruházás
tizedét tették ki, de ez az arány is csak az ország többi
térségéhez képest tekinthető jelentősnek.
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A támogatások összege alapján 78%-ban az önkormányzatok (önállóan vagy társulásban), 19%-ban (társas és egyéni) vállalkozások és közel 4%-ban nonprofit
szervezetek voltak a kedvezményezettek. Mivel a KITA,
a VÖC és a TTFC csak egy évben jelentett elérhető forrást, így a vállalkozások gyakorlatilag csak a TFC, majd
a TRFC forrásaira pályázhattak folyamatosan, de utóbbi
két forrás közül is csak a TFC esetében jutottak több támogatáshoz a vállalkozások, mint az önkormányzatok.
A vállalkozások a gazdaságfejlesztési támogatások 85%át használhatták fel. A nonprofit szervezeteknek a humánerőforrás-fejlesztésben volt a legnagyobb szerepük,
az ilyen célú támogatások 47%-át használhatták fel.
A legmagasabb (60% feletti) támogatási intenzitásban
a viszonylag alacsony összeggel támogatott humánerőforrás-fejlesztés, tervezés, településüzemeltetés és
közfoglalkoztatás projektjei részesültek. A magas költségvetésű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéséhez jóval alacsonyabb (11%) arányban járultak hozzá a
területfejlesztési támogatások.
Amíg a decentralizáltan kezelt támogatási források
terhére egy-egy projekt átlagosan 9 millió Ft támogatást
kapott, addig központi szinten átlagosan 29,3 millió
Ft-os támogatási döntések születtek, azaz legalább a
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központilag támogatott fejlesztéseknél kevésbé érvényesült az elaprózódás. A támogatások elaprózottsága
elsősorban a TEHU és a CÉDE előirányzatok sajátossága volt. A CÉDE-ből ítélték meg szám szerint a legtöbb
kis összegű (1 millió Ft alatti) támogatást, míg a 100
millió feletti támogatások elsősorban a TFC és a TEKI
forrásaiból valósulhattak meg. Ugyancsak kedvező jel,
hogy a kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztéseit támogató LEKI-re szintén kevéssé
volt jellemző az elaprózottság. Kelet-Magyarországon
– különösen a Tiszántúlon – jóval magasabb volt a projektenként megítélt támogatás átlagos nagysága, mint
az ország többi térségében. Ez a településszerkezettel, a
jellemzően nagyobb településmérettel van összefüggésben. A legkevesebb átlagos támogatással Dél-Dunántúl
fejlesztései valósultak meg, ezért ezektől inkább település-, mint térségfejlesztési hatás várható.
A hazai önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési
célú támogatások negyedét a közlekedés fejlesztésére
fordították. E célt a TEHU kivételével mindegyik előirányzat támogatta és 2005-től önálló forrása is (TEUT)
van. A humán infrastruktúra, a gazdaság és a környezetvédelem fejlesztése voltak még azok a tevékenységek, amelyek megvalósítására kimagaslóan nagy támogatást ítéltek meg. Utóbbi három fő cél együtt több mint
50 %-ot tett ki a teljes támogatási forrásból az eltelt 13 év
során. Így az infrastruktúra-fejlesztés (közlekedés, humán-, lakossági- és a környezetvédelmi infrastruktúra)
együtt közel kétharmadát kapta az összes támogatás-
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nak. Ezeken belül a legnagyobb összeggel támogatott
alcélok a közút-, a vállalkozásfejlesztés, a szennyvízelvezetés, és -kezelés, az oktatási és a szociális infrastruktúra voltak. Feltűnően nagy volt az eltérés a humán
infrastruktúra és a humánerőforrás-fejlesztés támogatásában: utóbbit kevés előirányzat támogatta, ráadásul
alacsony átlagos összeggel.
Területi megközelítésben Észak-Alföldön és ÉszakMagyarországon a megítélt támogatások legnagyobb
hányada közvetlen gazdaságfejlesztést szolgált. DélAlföldön és Közép-Magyarországon a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Dél-, Nyugat- és Közép-Dunántúlon a humán infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése
volt túlsúlyban. Eltérő fejlettségük ellenére Közép- és
Dél-Dunántúlon hasonló volt a gazdaságfejlesztésre
fordított támogatások aránya.
Az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a délalföldi régióban a humánerőforrás-fejlesztés minimális
arányban volt támogatott, noha a humánerőforrások
minősége elmaradottságuk egyik fő tényezője. A turizmus részaránya a Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb,
míg az erre a célra a legtöbb támogatást fordító régió
Észak-Alföld és Észak-Magyarország volt. E két régió
vezeti a listát a tervezés és a településüzemeltetés területén megítélt támogatások alapján is. A környezetvédelem céljára kiírt pályázatok területén abszolút értelemben szintén Észak-Alföld volt a legtámogatottabb, de az
összes támogatáshoz viszonyítva Közép-Dunántúlon
fordították e célra a legnagyobb arányú támogatást.
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A vizsgált időszakban a legtöbb támogatás ÉszakAlföldre jutott. Az összesen 114,2 milliárd forint az ös�szes önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú
támogatás közel negyedét tette ki. A források ötöde
került Észak-Magyarországra, így a két legfejletlenebb
régió a támogatások 45%-át használta fel.
A megítélt területfejlesztési támogatások, 1996–2008
(összehasonlító áron)
Előirányzatok
CÉDE
KITA

Decentralizált
támogatás,
milliárd Ft

Központi
támogatás,
milliárd Ft

0

2 580

2 869

0

62 151

LEKI

20 855

TEKI

140 917

TFC

TEHU
TEUT
TRFC
TTFC
VÖC

Összesen:

0

Összes
támogatás,
milliárd Ft
62 151
2 580

0

20 855

0

140 917

100 758

15 534

116 292

19 141

0

19 141

40 275
54 786
0

441 753

0

2 634
1 054

21 802

2 869

40 275
57 420
1 054

463 554

Fajlagosan, vagyis az egy lakosra vetített támogatási
értéket tekintve 4,2-szeres a különbség a két szélsőérték
(a legfejletlenebb és a legfejlettebb régió) között. Mindez következik abból, hogy a rendelkezésre álló források
területi allokációja során a területi kiegyenlítés és fel-
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zárkóztatás szempontjai érvényesültek, igaz előirányzatonként eltérő mértékben. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fajlagos többlettámogatásában jelentős
szerep jutott a LEKI 2006 óta működő előirányzatának.
A támogatások és a GDP megyék közti eloszlásának
különbségeit összevetve megállapítható, hogy a VÖC,
a KITA és a LEKI előirányzatok megyék közti kiegyenlítő hatása érvényesült legjobban. Ennek oka, hogy a
KITA és a LEKI a leghátrányosabb térségekben megvalósuló fejlesztéseket, míg a VÖC a szintén elmaradott
térségekben lévő vállalkozási övezeteket támogatta. A
legkevésbé a TEUT mérsékelhette a gazdasági fejlettség
különbségeit, igaz nem is volt feladata. A TEUT támogatások mindössze 10%-át kellett volna máshogy elosztani a megyék között ahhoz, hogy minden megye GDP
arányosan részesüljön az előirányzatból, azaz minél fejlettebb egy megye, annál több TEUT támogatást kapjon.
A településtípusok szerinti forrásmegoszlás alapján
az egy főre jutó támogatások összege a települések
népességével fordítottan volt arányos. A legkevésbé a
TEUT forrásainak odaítélésénél érvényesült az eltérő
népességű települések közti kiegyenlítés szempontja,
mivel teljes keretének – a szabályozásból fakadó kötöttség miatt - 41,3%-a fővárosi utak felújítására fordítódott.
A decentralizált források területi kiegyenlítést célzó
hatását támasztja alá az a tény is, hogy a 100 legtöbb
támogatásban részesült település területileg koncent-
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ráltan a keleti és déli országrészben helyezkedik el, a
fejlettebb régiónak számító Közép-Magyarországon
mindössze 7, Közép-Dunántúlon 8, Nyugat-Dunántúlon pedig mindössze 2 (megyeszékhely) város tartozik
e települések közé.

A hazai területfejlesztési támogatási rendszer tapasztalatai
A területfejlesztési célú és önkormányzati fejlesztési
előirányzatok 1996 és 2008 közötti felhasználását vizsgálva a támogatási rendszer sajátosságai az alábbiakban foglalhatók össze:
• A hazai támogatási rendszer állandó elemei mellett
volt néhány olyan előirányzat, amely csak néhány év
költségvetésében állt rendelkezésre. A kiszámíthatóság követelményének ez nem felel meg, szükséges lenne a támogatási előirányzatokat tartósan fenntartani.
• A megítélt támogatások száma (részben az előirányzatok számának változásával összhangban) évenként
jelentős ingadozást mutat. Az előző év kötelezettségvállalásai miatt néhány évben jóval kisebb volt a
támogatásként megítélhető forráskeret, mint a megelőző években. A tervezhetőség érdekében a rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságát ezért több
évre előre kellene rögzíteni.
• Az egyes előirányzatok fejlesztési céljai között igen
jelentős volt az átfedés, elsősorban az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztései voltak több forrásból
is támogathatóak. A jövőben tisztább profilú támogatási forrásokra lenne szükség.
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• A támogatások meghatározó része az önkormányzatok fejlesztéseit finanszírozta, ami összhangban van
azzal, hogy a célokat tekintve a települések infrastrukturális fejlesztései (útfelújítás, oktatás) élveztek prioritást. Ezek a fejlesztések azonban elsősorban települési
szinten éreztethették hatásukat. Világosan el kellene

különíteni a településfejlesztést szolgáló önkormányzati infrastrukturális támogatásokat és a térségi hatással bíró gazdaságfejlesztési támogatásokat.
• Ugyan a 13 év alatt közel félszáz milliárd forint támogatást használhattak fel a pályázók, ez az összeg
azonban csak töredéke ugyanezen időszak összes
nemzetgazdasági beruházási értékének. A területi
folyamatok érdemi befolyásolásához a források ezen
nagyságrendje nem alkalmas. Emiatt szükséges a területiség elvének hatékony érvényesítése az ágazati
források elosztásában is.
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• Az egyes térségek igényeivel összhangban végrehajtott
fejlesztések érdekében, továbbá más ágazati források
esetében is érdemi decentralizációra lenne szükség.
• A vizsgált időszakban folyamatosan alacsony volt az
átlagos támogatási intenzitás, különösen egyes előirányzatok és fejlesztési célok esetében. Az önkormányzatok finanszírozásának átalakításával csökkenteni
kell azt a kényszert, hogy a legkisebb beruházásaikhoz
is pályázni kényszerüljenek. Az egyedi, kis összegű
fejlesztések mellett a térségi összefogással megvalósuló komplex fejlesztéseket kell elsősorban támogatni.
• Az infrastruktúra fejlesztése mellett jóval kevesebb
forrás jutott a humánerőforrások fejlesztésére. Ezt a
célt maguk az előirányzatok is alig támogatták, holott
a területi társadalmi különbségek mérséklése érdekében ez utóbbi fejlesztése is elengedhetetlen.
• A támogatások abszolút és egy lakosra jutó összege is
összhangban volt az egyes térségek elmaradottságával.
A területfejlesztés felzárkóztatást szolgáló forrásainak
régiók közti felosztása, a jogosultság meghatározása
során továbbra is az elmaradott térségekre kell koncentrálni, kiemelten kezelve a leghátrányosabb helyzetű térségeket. Ugyanakkor a fejlettebb térségek olyan
(pl. gazdaságfejlesztési) beruházásait is támogatni
szükséges, amelyek érdemi térségi hatással bírnak.
• A támogatási jogosultság meghatározása során az
Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott térségtípusoknak jóval nagyobb szerepet kellene
biztosítani, akár pályázati célonként meghatározva a
kiemelten vagy kizárólagosan támogatandó térségtípusok körét.
• Az egyes célok régiók közti arányai jelzik, hogy a megyék/régiók a helyi problémákkal összhangban hoz-

ták meg döntéseiket. Éppen ezért szükséges lenne a
régiók önállóságának növelése a pályázati célok meghatározása terén (program alapú regionális fejlesztési
rendszer keretében).
• A támogatási adatok elemzése rávilágított a támogatási adatok nyilvántartásainak hiányosságaira, az
egyes évek eltérő módszertan szerint összeállított
adatsorának különbségeire. Ezért az elemzés és különösen az értékelés érdekében a támogatások megvalósítás helye szerinti pontos lokalizációját, a célok
pontos azonosítását lehetővé tevő adatnyilvántartásra, területi monitoring és értékelési rendszer kialakítására és működtetésére van szükség. Ez különösen
indokolt a fejlesztések outputját jelző naturáliák esetében. Ugyanakkor a nyilvántartott adatkör bővítése
során törekedni kell arra, hogy az ne növelje a pályázók adminisztrációs terheit.

Összegzés
Az NFGM megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. által
készített vizsgálat összefoglalóan elemzi az 1996 óta
eltelt időszak hazai területfejlesztési támogatásainak
felhasználását. Az 1996–2008 közt működő hazai területfejlesztési támogatások alapvetően az elmaradott
térségek önkormányzatainak infrastrukturális fejlesztéseihez járultak hozzá. Bár a támogatások az elmaradott térségekbe koncentrálódtak, volumenük miatt nem
befolyásolhatták érdemben a piaci folyamatokat. Az
időszak összefoglaló értékelése is megerősítette, hogy
a hatékony beavatkozásokhoz más fejlesztési források
érdemi decentralizációjára, tiszta profilú, hosszú távú,
programalapú támogatásokra lenne szükség.

Nagy András
vezető tervező
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Értékelési, Elemzési és Monitoring Iroda
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• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a 2000. évi decentralizált területfejlesztési források felhasználásáról, VÁTI Elemző és
Értékelő Iroda, Budapest 2001 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a TFC, TEKI, CÉDE támogatások 2001. évi döntéseiről, VÁTI Elemző és Értékelő Iroda,
Budapest 2002 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a TFC, TEKI, CÉDE támogatások 2002. évi döntéseiről, VÁTI Elemző és Értékelő Iroda,
Budapest 2003 (Nagy András–Sóvágó Krisztina)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a TFC, TTFC, TEKI, CÉDE támogatások 2003. évi döntéseiről, VÁTI Elemző és Értékelő
Iroda, Budapest 2004 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a TRFC, TEKI, CÉDE támogatások 2004. évi döntéseiről, VÁTI Területpolitikai Elemzési
és Értékelési Iroda, Budapest 2005 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a 2005. évi decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat és helyi önkormányzati fejlesztési támogatásokról, VÁTI Területpolitikai, Urbanisztikai és Elemzési Iroda, Budapest 2007 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a 2006. évi decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat és helyi önkormányzati fejlesztési támogatásokról, VÁTI Területpolitikai, Urbanisztikai és Elemzési Iroda, Budapest 2007 (Nagy András)
• Beszámoló az Országos Területfejlesztési Tanács részére a 2007. évi decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat és helyi önkormányzati fejlesztési támogatásokról, VÁTI Területi Elemzési és Értékelési Osztály, Budapest 2008 (Nagy András)
• A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (1996–2008) VÁTI Területi Elemzési Értékelési és Monitoring Iroda, Budapest
2009 (Nagy András et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2003. évi támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Elemző és Értékelő Iroda,
Budapest 2004 (Sóvágó Krisztina et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2004. évi támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Területpolitikai Elemzési és
Értékelési Iroda, Budapest 2005 (Sóvágó Krisztina et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2005. évi támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Területpolitikai, Urbanisztikai és Elemzési Iroda, Budapest 2006 (Sóvágó Krisztina et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2006. évi támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Területpolitikai Elemzési és
Értékelési Iroda, Budapest 2008 (Sóvágó Krisztina et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2007. évi hazai támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Területpolitikai Elemzési és Értékelési Iroda, Budapest 2008 (Sóvágó Krisztina et al.)
• A területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló 2008. évi hazai támogatási rendszerek éves területi értékelése, VÁTI Területpolitikai Elemzési és Értékelési Iroda, Budapest 2009 (Sóvágó Krisztina et al.)
• Országgyűlési jelentés a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról, Budapest 2001
• Országgyűlési jelentés a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről, és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról, Budapest 2005
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Forrásmunkák – Hazai területfejlesztési források felhasználásáról szóló beszámolók:

Megújító kezdeményezések a területfejlesztésben:
az RTOP tervezés tapasztalatai
First steps towards programme-based Hungarian development subsidies
In 2009 a new development method was initiated in the management of non-EU related, domestic Hungarian regional
development sources. The basic idea was to develop regional programmes – similarly to the practice of the EU regional
policy – and to spend the sources along these two years long programmes. The new programme-based approach faced
many difficulties: the development actors and regional decision makers were not ready to accept the programmes with
territorial focus, they were not ready to alter the former normative-type distribution of resources. Therefore the system
of regional programmes has not come into realisation. Nevertheless, the process of programming has come up with many
valuable experiences concerning the common thinking on the role of the domestic Hungarian territorial development
support. A plan of a “complementary” domestic development system (complementary to the EU sources-based system
of Hungary) was drafted and supported by many of the actors and decision makers. This new system would be in line
with the dominant EU source based and competitiveness-oriented development system of Hungary. The main roles of
the new system could be local empowerment, consensus building, enhancement of public responsibility for the local
values and social qualities, organisation of sustainable territorial structures on both local and regional scale.
Kulcsszavak: területfejlesztés, regionális tervezés, programozás
A regionális területfejlesztési operatív programok
(RTOP) jelentették az első komoly kísérletet a programalapú hazai területfejlesztés bevezetésére. A regionális
fejlesztési ügynökségek által, egységes módszertan
alapján, 2008-ban összeállított programok első generációja 2009-2010-re készült el. Forráshátterüket a tervek
szerint a hazai decentralizált területfejlesztési és helyi
önkormányzati fejlesztési források jelentették volna,
és lehetőséget biztosítottak volna decentralizált ágazati források „becsatornázására” is. Bár a programokat a
regionális területfejlesztési tanácsok 2009 első hónapjaiban elfogadták, a programok bevezetése, alkalmazása
elmaradt. Annak ellenére tehát, hogy régóta napirenden van a programalapú területfejlesztés megteremtése, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(NFGM) RTOP-ra irányuló kezdeményezésének támogatottsága sem a regionális tervezők és a településfejlesztő szakemberek, sem a regionális, kistérségi és települési döntéshozók részéről nem volt egyértelmű. Az
RTOP-khoz való viszonyulás ráadásul még a tervezési
folyamat során is gyakran változott. A tervezési folyamat tehát politikai és szakmai oldalról is ellenállásba
ütközött, így nem meglepő, hogy a programok mégsem
léptek életbe. Ennek ellenére várható, hogy az „RTOP
gondolat” – további szakmai és szakpolitikai előkészítéssel – a jövő területfejlesztésének egyik legfontosabb
új eleme lesz. Hiszen az RTOP-ok kérdésköre a programalkotási folyamat lezárulta óta is a szakmai viták
fókuszában maradt. E folytatódó diszkusszió egyre kevésbé az RTOP-ok létjogosultságát, és egyre inkább a
tervezésük és végrehajtásuk mikéntjét firtatja. Írásunkban a programozási folyamat azon értékes tapasztalatait szeretnénk bemutatni, melyek segíthetnek e kérdések
megválaszolásában.
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Szakpolitikai előzmények és célkitűzések
A regionális területfejlesztési operatív programok
(RTOP) tervezése az egyik állomását jelentette az
NFGM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság (TÉSZÁT) Területfejlesztési Főosztálya által
kezdeményezett, a hazai decentralizált területfejlesztési források felhasználásának megújítására irányuló,
2007-ben indult folyamatnak. A munka közvetlen kiindulópontját az NFGM (akkor még Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium – ÖTM) magyar-francia
együttműködési programjában feltárt francia tervszerződéses decentralizált regionális modell jelentette (de hasonló
modell Olaszországban és Lengyelországban is ismert).
A Franciaországban 1982 óta működő tervszerződéses
rendszer lényege, hogy az állam és a régió szerződést
köt a régió közösen elfogadott fejlesztési programjának
megvalósítására, amelyben a régió azt vállalja, hogy a
programban szereplő projekteket végrehajtja, az állam
pedig azt, hogy azok finanszírozását biztosítja. A tervszerződések az EU által finanszírozott operatív programok mellett működnek, jelen időszakban ugyancsak
hét évre szólnak, a végrehajtáshoz kapcsolódó intézmény- és végrehajtási rendszer lényegében azonos. A
jelenlegi (ötödik generációs) rendszer az alábbi lépésekkel valósult meg:
1. Az állam meghatározta, milyen szempontoknak
kell megfelelniük a régiók által tervezett fejlesztéseknek. Ezek: feleljenek meg az EU kohéziós politikájának, a lisszaboni és göteborgi előírásoknak,
vagyis javítsák a versenyképességet, legyenek
fenntarthatók, bővítsék a foglalkoztatást, segítsék
a területi felzárkózást.
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2. A régiók munkaszervezetei kidolgozták a régió
helyzetértékelését, SWOT-elemzését, stratégiáját
és azokat a projektjavaslatokat, amelyeket a tervszerződés keretében terveznek finanszírozni.
3. A régiók projektjavaslatait egy, erre a célra létrehozott „tárcaközi bizottság a területfejlesztésért és
versenyképességért” elnevezésű, miniszterelnöki
felügyelettel működő, és az érintett tárcák képviselőiből álló munkacsoport vizsgálta és szűrte, majd
régiónként kialakította a tervszerződések alapját
képező pénzügyi táblázatok tervezetét, amelyek a
következő hónapok kormányzati tárgyalási mandátumaként szolgáltak. A táblázatok a régiók támogatásra javasolt projektjeit nevesítették és a
tervezett támogatási összegeket minisztériumok
szerint csoportosítva mutatták be. A táblázatok a
tervezett projektek összes forrását (állami támogatás, régiós forrás, önkormányzati saját erő, egyéb
források) tartalmazták a 2007–13 közti évekre.
4. Régió–állam megállapodás, amely gyakran csak a miniszterelnöki kabinet szintjén jött létre a viták miatt.
5. A tervszerződés megkötése a régiók, a megyék, az
érintett önkormányzatok aláírásával.
A hazai területfejlesztési rendszer megújításával az
Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) is foglalkozott,
abból kiindulva, hogy az uniós források miatt céljaiban,
módszereiben, szerepét tekintve átgondolásra szorul
a hazai támogatások rendszere. Ennek legfontosabb
okai, hogy a hazai támogatások nem egységes rendszerben működnek, nincs a közöttük lévő kapcsolatot
megteremtő, stratégiai szintű, középtávú célrendszer
a felhasználásukra vonatkozóan; a pályázatokat nem
több évre szóló programok és előre meghatározott célok alapján írják ki, hanem évente, folyton változó pályázati lehetőségekkel és feltételekkel. (A megyék és a
régiók létező területfejlesztési tervdokumentumainak
elméletileg hordozniuk kellene azt a funkciót, hogy célrendszert adjanak és programozzák e források felhasználását, de módszertanilag erre nem alkalmasak.) Továbbá a különböző tárcák támogatásai között átfedések
vannak; az egyes tárcák által működtetett támogatási
rendszerek eljárásrendjei egymástól eltérnek, így azok
koordinációja igen nehézkes, szinte lehetetlen; valamint
a támogatások többségénél hiányzik a megvalósulást
nyomon követő monitoring rendszer, az eredmények,
hatások mérése nem általános.
Mivel ez nemcsak a területfejlesztési támogatási rendszerre igaz, hanem valamennyi hazai támogatásra, az
ÖTM (NFGM) a teljes magyarországi decentralizált támogatási rendszer egy rendszerbe szervezését, megújítását tűzte ki célul. Az EU támogatások hazai fejlesztéspolitikai mozgásteret szűkítő hatása miatt az a gondolat
vált vezérelvvé, hogy a hazai forrásokat az EU forrása-
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iból nem támogatható célokra kell koncentrálni. A tervszerződésekkel egy elkülönülő forrásokat összekapcsoló, ezáltal jelentős forrástömegű, hazai finanszírozású,
decentralizált, programalapú támogatási rendszer jött
volna létre. Ennek jogi hátterét a kormány–régió megállapodásokat (tervszerződés) szabályozó, valamint a
finanszírozást biztosító kormányrendeletek, pénzügyi
hátterét a nemzeti költségvetésben megjelenő, a külön
sorokon futó decentralizált (esetleg decentralizálható)
forrásokat „egy mederbe terelő” „regionális fejezet” bevezetése biztosította volna.
A fenti célkitűzések alapján egyrészt elindult a szakpolitikai előkészítő munka, amelyet az NFGM TÉSZÁT
végzett, megkezdve a nemzeti költségvetésbe önállóan
beépítendő „regionális fejezet” előkészítését, a szükséges tárcaegyeztetéseket. Másrészt az NFGM (ÖTM)
megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési
és Értékelési Igazgatóság (TTÉI) műhelyében, a TTÉI
Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda (STVI)
koordinálásával elindult a tervezői előkészítő munka,
mely a hazai támogatások lehetséges, az uniós programok által nem lefedett támogatási céljainak feltárására,
egyben egy hazai fejlesztési források felhasználására
irányuló nemzeti fejlesztési keretstratégia összeállítására, továbbá a tervezési-programozási módszertan,
valamint a bevezetés menetrendjének kidolgozására
irányult.

Az RTOP tervezés
A tervezési-végrehajtási folyamatban kulcsszerepet
kaptak a regionális területfejlesztési operatív programok
(RTOP), melyek a hazai fejlesztési-területfejlesztési források megújításának szimbólumát jelentették. A tervezésre az NFGM szerződést kötött a regionális fejlesztési
ügynökségekkel, amelyek 2008 elején kezdték a tervezést, a VÁTI STVI módszertana alapján és szakmai
minőségbiztosítása mellett. Az RTOP-k tervezése úgy
indult, hogy azok:
• megteremtik a közvetlen kapcsolatot az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) és a regionális szintű területfejlesztési forráselosztás között,
• lehetőséget adnak területi szempontok, szűkítések,
régióspecifikus megoldások, területi célok alkalmazására a decentralizált forráskezelésben,
• a társfinanszírozás keretdokumentumát jelentik,
• biztosítják a különálló területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési források integrált kezelését,
• lehetőséget adnak innovatív témák, megoldások (pl.
térségi integrált programok, projektek) bevezetésére,
• megteremtik a területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési támogatások mérhetőséget, a monitorozás, a
nyomon követés és az értékelés feltételeit.
Ezzel a területfejlesztés régi adósságát törlesztette, hi-

63

TANULMÁNY

Merre tovább területfejlesztés?

szen a területfejlesztési források programalapú felhasználásának megteremtése a területfejlesztési törvény óta
újra és újra felmerülő kérdés. Ez a 2005-ös OTK-ban is
megfogalmazásra került, de a korábban készült területfejlesztési koncepciók, programok is végső soron mind
ennek jegyében készültek. Ennek ellenére azonban az
RTOP-t a régiók részéről mégis idegenkedés fogadta,
bár a területfejlesztési törvény és a 18/1998 (VI.25.)
KTM rendelet definiálja ezt a tervtípust, sőt több régió
ezen a címen készített is programot korábban.
Meg kell jegyezni, hogy a régiók körében az is problémát okozott, hogy az RTOP elnevezés könnyen
összekeverhető az uniós források felhasználásáról
szóló regionális operatív programmal (ROP), mely
hivatalosan nem területfejlesztési tervdokumentum.
Továbbá az RTOP kétéves időtávját nem érezték valódi programozási időszaknak, mondván, az uniós támogatási rendszerben ez az akciótervnek felel
meg. Mindezek alapján látszik, hogy a területfejlesztés a fejlesztéspolitikai tervezésben – amelyben
tízegynéhány évvel ezelőtt kiemelkedő szerepet játszott – háttérbe szorult. Ennek ellenére nem vitatható, hogy szerencsésebb félreértésekre okot nem adó,
a szakmán kívülállók számára is egyértelmű nevezéktannal dolgozni, azonban a területfejlesztési törvény szövege, valamint az uniós rendeletek jelenleg
nem sok mozgásteret hagynak.
A 2009–10-re szóló RTOP-k tervezése 2008 elején indult, mikor az NFGM TÉSZÁT és a régiók bevonásával
véglegesedett a VÁTI STVI által előkészített tervezési
módszertan. A régiók 2008. március közepére-végére
készítették el a programok első változatait, a végső változatokat 2009 elején zárták. Az egyes programváltozatok között a VÁTI STVI szakmai minőségbiztosítást
végzett, mely során a programok megfelelését vizsgálta a módszertan, a célok és egyéb tervezési szabályok
tükrében. A minőségbiztosítás a régiókkal és az NFGM
TÉSZÁT Területfejlesztési Főosztályával együttműködésben zajlott, összesen négy, szóbeli konzultációkkal is
kísért körben. A második minőségbiztosítási kör után
kerültek a programok társadalmi egyeztetésre, régiótól
függően 2008 nyár végétől 2008 végéig.
Az RTOP tervezést az Európai Unió stratégiai tervezési módszertana alapján készítették elő. Ez abból
a szempontból figyelemreméltó, hogy Magyarországon korábban ilyen módszertan csak az uniós
források tervezésében került alkalmazásra, viszont
a hazai területfejlesztésben és egyéb hazai ágazati
fejlesztésekben nem.

• Első lépésként az STVI, szakértők bevonásával,
meghatározta a tervezés tárgykörét, kialakította
az ún. támogatható tématerületek listáját. Kiindulópontként az uniós programok által le nem fedett
fejlesztési tématerületek szolgáltak, melyek a régiók javaslatára bővültek uniós támogatásban részesülő, de kevés forrással ellátott tématerületekkel.
A támogatható tématerületek között határozottan
megjelentek a nem beruházás jellegű, humánerőforrás-fejlesztések (szemléletformálás, közösségi akciók). Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a hasonló
tárgykörű uniós források (az ún. ESZA-források)
2007-től nem kerültek regionális decentralizációra.
Nem titkoltan az a szándék is vezérelte ezeknek a
korábbi hazai területfejlesztési forrásokban alárendelt tématerületeknek a kihangsúlyozását, hogy a
hazai területfejlesztés minél kisebb forrásokból minél több emberhez jusson el, ezt pedig a humánerőforrás típusú fejlesztések képesek nyújtani.
• Ezt követően alakították ki a tervezés módszertanát. E módszertan döntően a területfejlesztési tervekről szóló, érvényben lévő tartalmi és egyeztetési rendeleteken alapult.
o A módszertan azonban e rendeleteknél részletesebb utasításokat tartalmazott, orvosolni kívánta az eddigi területfejlesztési programok hibáit,
annak érdekében, hogy az RTOP tervezés keretében végre végrehajtható programok jöjjenek
létre.
o A tartalmi előírásokhoz képest a tervek egyeztetési követelményei alig léptek túl a jogszabályi
kötelezettségeken, tekintettel arra, hogy a tervezésre és a tervek elfogadására rendelkezésre álló
idő nagyon rövid volt (néhány hónap). Ezért sajnos a tervezés nem tudott megfelelő bevonást,
közösségi tervezési szemléletet követni. Ez a
tervezési folyamat legitimációját később sajnos
jelentősen csökkentette.
• Érdekes tervezés-előkészítési fázis volt a tervezési folyamat célrendszerének vázolása. A célrendszert az ún. „Magyar Területfejlesztési Stratégia”
(MTK)11 című tervdokumentum foglalta össze. E
stratégia az OTK céljainak elérését támogató azon
beavatkozásokat gyűjtötte egybe, melyek az uniós
forrásokból nem finanszírozhatók. A tervdokumentum helyzetértékelést, célokat, elveket és prioritásokat tartalmazott. Alapvető funkciója az volt,
hogy egy középtávú országos területfejlesztési
stratégiai programot adjon a hazai forrásokra, különösen a hazai területfejlesztési forrásokra. Megadja az uniós finanszírozású 2007–13-as Új Magyarország Fejlesztési Terv hazai párját. Az MTK

Magyar Területfejlesztési Keretstratégia 2008–2013, illetve a hazai területfejlesztési források felhasználásának stratégiai célrendszere 2009–2013. VÁTI TTÉI,
2007. július.
11
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tehát az OTK stratégiai továbbgondolását szolgálta
volna, egy olyan tervdokumentum-típust, melyet a
területfejlesztési törvény lehetővé tesz, de amilyen
ennek ellenére még nem készült el. Az MTK helyzetértékelése kimutatta, hogy a korábbi fejlesztéspolitikai beavatkozások alacsony hatékonysága, valamint
az ország problémái nem csak infrastruktúra-fejlesztést kívánnak, hanem „változást igényelnek a
fejekben”: tudatos, felelős térségi társadalmakra van
szükség. Ezért az MTK-ban hangsúlyosan jelentek
meg a térségi társadalmak szemléletformálására,
közösségépítésére irányuló célok.
Az eredeti elképzelésekkel szemben sajnos sem a tervezés tárgyköre, sem célrendszere nem kapott szakpolitikai legitimációt, azt semmilyen szakpolitikai, illetve
politikai grémium nem fogadta el. Ezért a tárgykörre
és a célokra vonatkozó üzeneteket végül is egy „Iránymutatások”12 c. dokumentum foglalta össze. E dokumentum hivatalosan mindössze módszertani támogatásként szolgálta a tervezési folyamatot. A legitimáció
hiánya később kihatott az egész tervezési folyamatra.
A tervezés folyamatos együttműködést kívánt az NFGM,
a VÁTI és a régiós tervezők részéről, mely végig megfelelő volt. Kezdetben az összes régió egyszerre került
megszólításra, majd a tervezési folyamat végére a konzultáció egyre inkább egyedivé vált, egy-egy régió, a
VÁTI STVI és az NFGM TÉSZÁT között folyt.
Az RTOP készítése nem jelentette egy teljes tervezési
folyamat végig vitelét, mert a programoknak nem volt
önálló helyzetfeltárása és stratégiája. A régió érvényben
lévő fejlesztési stratégiájának célrendszerére támaszkodtak, igazodva az OTK célrendszeréhez. A középmagyarországi régió készített az RTOP-hoz 2013-ig szóló stratégiát, de ez nem volt központi elvárás.
A központi módszertannak és minőségbiztosításnak
köszönhetően formailag és tervezési kereteiket tekintve
egységes programok készültek. Tematikailag, tartalmilag is
sok a közös bennük, mert a TRFC, HÖF feltételek miatt
alapvetően ugyanazokat a támogatási tevékenységeket
tartalmazták, és a területi prioritások egy része is hasonlóra sikerült a településhierarchia (nagyváros, kisváros,
falu) szerinti megközelítés miatt. A központi módszertan
tartalmilag két fontos terület érvényesítésére fókuszált:
• Területi célok bevezetése: az RTOP vezérelve az OTK
térkategóriákon (területi célokon) alapuló térségi
prioritások bevezetése volt, ami túlmutatva a jelenleg alkalmazott felzárkóztatási jellegű település- és
térségbesoroláson (311/2007. (XI.17.) és 240/2006.
(XI.30.) Korm. rendeletek) a térségi alapú pályáztatást célozta. Ez ütközött a legnagyobb ellenállásba a
régiók részéről.

A vélemények szerint az RTOP-kat döntően finanszírozó, de eredetileg alapvetően a települési önkormányzatoknak juttatott regionálisan decentralizált
fejlesztési források (HÖF források) felhasználása nem
szolgál igazán területfejlesztési funkciókat. A felhasználás gyakorlata nem területi jellegű, tőle területi hatás sem igazán várható el, ezért térségi prioritásokba
való szervezésük nehézkes. Felmerült, hogy az önkormányzati forrásokra alapozva az RTOP nem lehet működőképes, más, nagyobb mozgásterű forrás
nélkül bevezetni nem lehet. A tervezés későbbi szakaszában érthetően ellenkezés volt tapasztalható az
önkormányzati fejlesztési források költségvetési fejezetének gazdája, az Önkormányzati Minisztérium
(ÖM) részéről is: a tárca semmilyen újabb kötöttséget
nem akart forrásainak felhasználásába integrálni.
A hazai területfejlesztés másik fontos, de a HÖF forrásoknál jóval kisebb összegű forrásai a Terület- és
Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC) keretében működnek már évek óta. A TRFC forrás elméletileg a régiók szerint is sokkal alkalmasabbak lehettek volna a területi programfinanszírozásra, azonban
2008-ra olyan jelentéktelen volumenűvé váltak, hogy
emiatt vált kérdésessé programozásuk értelme.
• Területfejlesztési tartalom: a VÁTI STVI által szorgalmazott
területfejlesztési tartalmat az OTK-hoz való kapcsolódás
(a térkategóriákon keresztül), kistérségi integrált programok, térségi integrált projektek, város-vidék integráció, eltérő város-falu tevékenység tartalom, komplex
projektek, a projektek térségi kihatása, régióspecifikus
megoldások, közösségi részvétel, önkéntes (közösségi)
munka, innovatív projektek alkalmazás jelentette. Fontos kívánalom volt, hogy – szakítva a hazai tervezési
gyakorlat frázis-szerű megfogalmazásaival – e törekvések konkrét üzeneteit már a programdokumentumokban is rögzíteni kellett. Ez szolgált volna támpontként a
programok alapján születő pályázati kiírásokhoz. Sajnos
a kialakított konkrét üzenetek a pályázati rendszertől
idegenek voltak. Ezen túlmenően gondot okozott az is,
hogy a területfejlesztéssel kapcsolatos szakmai konszenzus (mi a területfejlesztési tartalom, mitől területfejlesztési egy fejlesztés?) is hiányzik.
A fentiek alapján érthető, hogy az RTOP-k összeállításában az igazi szakmai nehézséget az jelentette, hogy a
lassan évtizedes, a kedvezményezettek által megszokott TRFC és HÖF támogatási célok mellett hogyan jeleníthetők meg innovatív támogatási tartalmak, módszerek, továbbá hogyan érvényesíthető térségi tartalom? A
területi prioritások bevezetése ellenére a támogatási tartalmakban a helyi jellegű, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések dominálnak, térségi kihatás és szinergia nélkül, amelyeknek fejlesztő hatása természetesen van, de

Iránymutatások a hazai területfejlesztési források tervezéséhez. Célok és elvek 2009–2010. Szakmai módszertani ajánlás. VÁTI TTÉI, 2008. április.
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alapvetően nem térségi jellegű problémák megoldására
irányulnak. Az RTOP-k nem igazán régióspecifikusak,
térségi tartalmuk sem meghatározó. A tervezőknek
szembe kellett nézni azzal is, hogy a decentralizált működés „szabadsága” hogyan érvényesíthető és egyeztethető össze a központi szakmai elvárásokkal?
A tervezés központi minőségbiztosítási kontrollja
alapján azt feltételezhetnénk, hogy tartalmilag egyre
jobb, az RTOP tervezés alap célkitűzéseinek egyre inkább megfelelő programok születtek. Ez csak részben
igaz, sőt akár jelentős eltérés is megfigyelhető a kezdeti
elképzelések és a végső, elfogadott program tekintetében. Mindennek nagyrészt az az oka, hogy ugyan az
RFÜ tervezők kaptak központi elvárásokat, ajánlásokat,
ezek azonban utasítás vagy más jogi, számon kérhető
formában nem jelentek meg, sőt, a 2009-re vonatkozó felhasználási rendelet sem igazolta vissza őket, így
csak „puha” hivatkozási alapot jelentettek. A másik fontos ok, hogy a programok megvalósíthatóságának körülményei, feltételei a tervezés folyamán is változtak. Több
lényeges elem menetközben „kidőlt”, például kiderült,
hogy nem lesznek ágazati források, majd csak az önkormányzati fejlesztési források maradtak, végül, hogy
a rendeletben rögzített területi kedvezményezettségen
túl további területi kiemelés nem alkalmazható.
Ennek következtében bár az RTOP-kat az RFT-k elfogadták, alkalmazásukra 2009-ben nem került sor, arra
2010-ben sincs esély, és egyelőre a 2011–13-as RTOP tervezői előkészítése is lekerült a napirendről.

Eredmények, következtetések
A szakpolitikai törekvések és a tervezés-módszertani
előkészítés ellenére a hazai támogatási rendszer egészének átalakítására irányuló célkitűzések csak a kezdeti
lépésekig jutottak. Nem valósult meg a területfejlesztési támogatási rendszer programalapra helyezése sem,
2009-ben a hagyományos előirányzatok alapján történik
a decentralizált források felhasználása. Nem sikerült
ágazati forrásokat a területfejlesztés – OTK által legitimált – területi céljainak keretébe vonni, még társfinanszírozás szintjén sem. Az RTOP tanulsága szerint a támogatási rendszer ilyen mértékű átalakítása csak fokozatosan,
több lépcsőben, nagyon komoly szakpolitikai előkészítéssel, kormányszintű politikai támogatással, valamint
az érintettek teljes körű tájékoztatásával és felkészítésével valósítható meg. A 2008-as tervezés és a kapcsolódó
módszertani előkészítés ennek megalapozásának tekinthető, amely – bár a legfőbb célkitűzéseket nem sikerült
érvényesíteni – fontos részeredményeket hozott:

Ami egyértelműen megvalósult és előrelépés:
• Egységes végrehajtási rendelet készült13: a területfejlesztési célú forrásokra a korábbi években alkalmazott
két külön (TRFC, HÖF) rendelet helyett végre egy
rendelet készült, ami egyszerűsítette a rendszert, ha a
benne biztosított támogatási célokban, eszközökben,
módszerekben változás, előrelépés nem is történt.
• Egységes pályázati dokumentáció biztosítása: a VÁTI előkészítésében központi pályázati adatlap készült, melyet a régióknak tartalmilag kellett alkalmazni, azaz
formájától eltérhettek, megfelelő módosításokkal
alkalmazhatták saját adatlapjaikat. Ehhez egységes,
minden előirányzatra egyaránt vonatkozó pályázati
útmutató, valamint egységes formájú, tartalmú, előirányzatonként összeállított pályázati felhívás társult.
Bár a régiók többsége csak részben alkalmazta a központi adatlapot, a régiónként teljesen eltérő dokumentáció formailag és tartalmilag is közelítőleg egységesedett, és néhány új, területi szemponttal bővült.
• Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP):
egységes szerkezetű és formátumú, azonos időtávú
(2009–10), közel azonos tartalmú (tevékenységek),
közel azonos elveket (OTK-RTOP elvek) követő területfejlesztési programok készültek minden régióban.
• Központi módszertani anyagok, minőségbiztosítás és
egyeztetések: az NFGM végig hangsúlyt fektetett a
régiókkal való egyeztetésre, melynek fő vonulatát a
minőségbiztosítási egyeztetések jelentették.
• Mérhetőség, monitoring: országosan közel egységes
indikátorkészlet alapján a régiók rögzítik a hazai területfejlesztési támogatások néhány szakmai teljesítménymutatóját, erről adatot szolgáltatnak az NFGMnek, melyből országos összesítés, kimutatás készül.

Amiben érdemi elmozdulást nem sikerült elérni:

• „Regionális fejezet”, ágazati társfinanszírozás nem valósul
meg: sem központi szinten, a költségvetésben nem jött
létre „regionális fejezet”, sem az RTOP-k szintjén nem
valósul meg ágazati társfinanszírozás, az RTOP-nak még
terv szintjén sem sikerült integráló programmá válnia.
• A kormány–régió megállapodásokat szabályozó rendelet,
kormány–régió megállapodások nem születtek meg: az
előkészítés ellenére nem került egyikre sem sor. Garantált források továbbra sincsenek, maradt az éves
költségvetési sor, de 2010-et tekintve a rendszer még
bizonytalanabb, kiszámíthatatlanabb.
• A végrehajtás nem programalapú: A programalapú végrehajtás feltételeit nem sikerült központilag biztosítani, emiatt a programok alkalmazására, bevezetésére
nem került sor. Ez ellenállásba ütközött az ÖM-ben is.
• Egységes forráskeret nem jött létre: az NFGM szakértői
szinten komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében,

85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól.
13

66

FALU VÁROS RÉGIÓ 2009/3

hogy legalább a TRFC-HÖF esetében biztosítsa az összevont
RTOP forráskeretet. Ebben a tekintetben rendkívül kedvezőtlen volt az NFGM-ÖM különválás, amely ezeket a forrásokat is érintette. Az ÖM ellenállásán pedig megbukott ez
a koncepció, az ÖM semmilyen forrásösszevonáshoz és pályázati szisztéma változtatásához nem járult hozzá (egyedül
a közös pályázati dokumentáció tekinthető eredménynek).
• Új pályázható célok, integráltság, innovatív célok és projektek
nem születtek: TRFC hiányában új, speciális területfejlesztési
célok, eszközök, megoldások bevezetésére nem volt lehetőség. A HÖF források (TEKI, CÉDE, TEUT, LEKI) támogatási
céljait, feltételeit alapvetően az ÖM alakította ki (egyeztetve
az NFGM-mel), és ezekben igazán új elem nem jelent meg.
Egyedi, viszonylag kis projektek megvalósítására nyílik
keretükben lehetőség, melyek olyan fejlesztéseket finanszíroznak, amelyek egy településen szükségesek, fontosak,
de alapvetően önkormányzati alapfeladatként is megfogalmazhatók, az önkormányzati forráshiányt pótolják14. Területi integráltság, tevékenységi komplexitás, közösségi részvétel, innovatív megoldások, akár területi alapú differenciálás ezekben a projektekben is elképzelhetők, erre azonban
az ÖM-ben nincs fogadókészség, és e tekintetben a helyi
pályázók felkészítése is elmaradt. A felhasználási rendelet
sem hozott be ilyen szempontokat a rendszerbe.
• Központi Területfejlesztési Operatív Program (KTOP) nem született: a régióhatárokon átnyúló, nem regionálisan decent-

ralizált területfejlesztési beavatkozásokat gyűjtő központi
tervdokumentum a szakértői elképzelések ellenére nem készült el, de ezt a központi TRFC keret csökkenése sem tette
lehetővé. E program talán hatékonyan hozzá tudott volna
járulni az OTK országosan kiemelt térségeinek fejlesztéséhez is (pl. Balaton), hiszen ez az a téma, melyet az ágazati és
regionális fejlesztésekből felépülő uniós fejlesztési rendszer
sem tud megfelelően kezelni.
• A tervezői közösség szemléletformálását, együtt tanulását nem
követte a döntéshozók tájékoztatása, felkészítése a szakmailag
szükséges változásokra. Mindez persze kedvezőtlenül befolyásolta a folyamat legitimációját, a politikai támogatás elmaradt. Korábban indított, illetve széleskörűbb, célzottabb
kommunikációs akciókra lett volna szükség a területfejlesztési szakirányítás részéről. Az okok között szintén szerepelhet, hogy az idő rövidségéhez képest egyszerre talán túl sok
változást akartak a kezdeményezők véghez vinni.
Összességében tehát azon túl, hogy az egyszer majd bevezetendő programalapú területfejlesztési végrehajtás számára kiindulópontot jelentő programdokumentumok és módszertani
anyagok születtek, az RTOP tervezés legfontosabb eredménye,
hogy a központi szakirányítás kezdeményezésére, a regionális tervezőkkel közösen elindult egy útkeresés, gondolkodás a
területfejlesztési támogatási rendszer cél- és eszközrendszerének lehetséges megújításáról.
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A 2009-ben beérkezett pályázatok számát tekintve az önkormányzatok számára nagyon fontos forrásokról van szó.
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Megújító kezdeményezések a területfejlesztésben:
a területfejlesztési tervek új szabályozásáról
The new Hungarian regulation on spatial and regional development planning
The legislation on territorial planning in Hungary was issued in the middle of the 1990’s. The two decrees -one
Ministerial and the other Governmental- regulated separately the contents, and the preparation process together
with the adoption procedures. The new legislation introduced in October 2009, based on thorough preparations
involving various NGOs, the Academia and selected experts from all related fields. The Author describes in this
article the phases of the preparation, as well as the various consultations and relevant projects all aimed to achieve
consensus about territorial planning, which includes spatial physical and development planning as well.
Kulcsszavak: területfejlesztés, rendeleti szabályozás, területrendezés
Új kormányrendelet a területfejlesztési koncepció,
a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

I. Előzmények
Sok évig tartó alapos előkészítő munka ért nemrégen
véget a területi tervekre vonatkozó alapvető fontosságú
jogszabály elfogadásával. A meglehetősen hosszú című
„A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet” megjelenésével a tervezésnek, a területfejlesztés egyik legalapvetőbb
elemének a korszerűsítésre került sor. A két korábbi, immár hatályon kívül helyezett rendelet – a 184/1996. (XII.
11.) Kormányrendelet a területfejlesztési koncepciók és
programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről és a 18/1998. (VI.
25.) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszteri
(KTM) rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről – már igencsak megérett a korszerűsítésre.
Nagyon sok olyan változás történt időközben a jogszabályi környezetben és a közigazgatás szervezeti
rendszerében, ami miatt mindenképpen át kellett tekinteni az immár hatályon kívül helyezett rendeleteket.
Nem utolsó sorban az időközben bekövetkezett uniós
csatlakozás is új helyzetet eredményezett a tervezés
tekintetében. Az első nemzeti fejlesztési terv és a most
is folyamatban lévő Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtása során is számos tapasztalat keletkezett a
tervezők és a terveket megvalósítók körében, melyeket
igyekeztünk teljes körűen figyelembe venni és felhasználni a tervezési rendszer keretszabályainak újraalkotása során.
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Széles körben folytak egyeztetések, elsősorban a régiók képviselőivel, de számos észrevétel és javaslat
érkezett például kiemelt térségekből, megyékből és a
kistérségekből is. A rendelettervezeteket – ekkor még
két rendeletről volt szó – megtárgyalta az Országos
Területfejlesztési Tanács is. Az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján is
közzétételre került az addigra már egyesített rendelet
tervezete. Külön meg kell említenem Sallai Anna közreműködését és Paksy Gábor munkáját, akik a rendeletek
előkészítését végig követve az egyes munkafázisokban
szakvéleményeikkel folyamatosan segítették a munkát.

II. Az eddig hatályos jogszabály alkalmazásának
tapasztalatai:
Az 1996-ban elfogadott Területfejlesztési törvény
(Tftv.) és a rendeletek úttörő szerepet játszottak a területfejlesztés és a területrendezés történetében. A Tftv. megteremtette a hazai területfejlesztési politika jogi alapját.
A korábbi eseti kormánydöntésekkel szemben létrehozta
a területfejlesztés intézményeit, tisztázta a területfejlesztésben használt fogalmakat, valamint meghatározta a
területfejlesztés feladatát és céljait, továbbá a területfejlesztésben az állami és a területi szervek feladatait.
Ugyanakkor a területi tervek készítésére vonatkozó, keretjellegű törvényi meghatározáson felül bővebb
előírások az 1998-as rendeletig nem voltak, az 1997-ig
készülő területi tervek különböző tartalommal készültek. A 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet volt az első olyan
jogszabályi szintű szabályozás a hazai területi tervezésben, mely konkrét tartalmi elemeket határozott meg a
területfejlesztési és a területrendezési tervek felépítésére, elkészítésének módszertanára vonatkozóan. A rendelet kétségkívül előrelépést jelentett, ugyanakkor számos hiányossággal is bírt (pl. horizontális és vertikális
egymásra épülés, hierarchiát nem vezetett be, finanszírozás-kétséges, ágazati koordináció hiánya).
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Merre tovább területfejlesztés?

A területfejlesztési tervezés tapasztalatai:
A Tftv. hatálybalépését követően az országos, regionális, megyei területfejlesztési koncepciók, programok
kidolgozásánál új típusú területfejlesztési tervezés kezdődött el. Az Országgyűlés számára készített „A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika
érvényesüléséről” szóló jelentések (2001, 2005) értékelték a területi tervek számát, típusait, területi hatókörét.
Az elfogadott koncepciók száma 1997–98-ban érte el a
csúcsát, majd előbb a megyei, később a regionális programkészítés került előtérbe. Az elkészült dokumentumok száma alapján a 2000-es év volt egyértelműen a területi tervezés legaktívabb éve, azóta ismét csökken az
elfogadott dokumentumok száma. A tervek készítését
a területfejlesztési támogatáspolitika is ösztönözte. A
Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) megyei decentralizált kereteiből egyre nagyobb arányban ítéltek meg
támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, 2002-ben a megyei támogatások csaknem egy tizedét. 2000-től előbb a TFC,
majd a TEKI támogatta a településrendezési tervek készítését.
2001-től új célként jelent meg a megyei (2002-től a
megyei és kistérségi) fejlesztési programokban szereplő
beruházások támogatása, illetve a megyei területfejlesztési tanácsi határozatokban rögzített roma programok
támogatása. (Utóbbi esetben épp az ilyen programok
hiánya akadályozta meg az ilyen témájú pályázatok
benyújtását, támogatását). Szintén 2001-től a területfejlesztési PHARE programokból kimaradó dunántúli
régiók, valamint Közép-Magyarország és a Balaton térsége az elkészített, 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik megvalósítására kapott decentralizált
forrásokat a Területfejlesztési Célelőirányzatból, ami
szintén a programfinanszírozás irányába tett jelentős
lépésnek tekinthető.
Az elkészült tervek ugyanakkor sok esetben sablonosak voltak, változó színvonalon készültek, a korábban
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hatályban lévő szabályozásban a koncepció fogalma
túlságosan tágan került meghatározásra. Ez azt eredményezte, hogy sok esetben nem életszerű, a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe nem vevő koncepciók
születtek. A tervek közötti összhang és tervhierarchia
nem érvényesült.

A területfejlesztési intézményrendszer átalakulása:
A területfejlesztési intézményrendszer az elmúlt évtizedben a Tftv. módosításai révén többször is átalakításra került. Legfőbb módosulás, hogy az intézményrendszer új elemeként megjelent a kistérség, illetve a kistérség fejlesztési tanács mint a területfejlesztés legkisebb
intézményesült egysége. A korábban és ma is meglévő
önkormányzati társulások mellett a 2004. évi módosítással a kistérség mint egy szilárd és egyértelműen
meghatározott területfejlesztési egység jelenik meg a
megyei és a települési önkormányzati szintek között.
Megerősödött és egyértelművé vált a térségi fejlesztési tanácsok, különösen a Balaton Fejlesztési Tanács és a
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács szerepe és
feladata.
A törvény alapján jelentősen erősödött a Regionális
Fejlesztési Tanácsok szerepe és hatásköre. A törvény a
Regionális Fejlesztési Tanácsok számára közhasznú táraságok létrehozását írja elő, elkülönítve egymástól a
Tanács és az ügynökségi funkciókat ellátó közhasznú
társaság feladatait.
Az államigazgatás két középszintjének, a kistérségnek és a régiónak az erősödése a gyakorlatban maga
után vonta a harmadik középszint, a megye területfejlesztésben betöltött szerepének gyengülését, ugyanakkor intézményi szinten továbbra is létező és bizonyos
források felett is rendelkező egység maradt.
A felsorolt intézményi átalakulások indokolják az
egyes területi egységekre vonatkozó területi tervek –
különösen a területfejlesztési tervek – tartalmi követelményeinek megváltoztatását.

III. Megalapozó munkák
A megalapozó tanulmányok közül ki kell emelni a
Terra Stúdió Kft. koordinációjában, számos szaktekintély bevonásával 2005 júniusában készült háttértanulmányt. A tanulmány vezető témamenedzsere Galli Károly volt, míg szakértőként Dr. Rechnitzer János, Sallai
Anna, Dr. Lukovich Tamás, Wachter Balázs és Róka
László működött közre. A mintegy száz oldalas munka
áttekintette a tervezésre vonatkozó hatályos rendeletek
alkalmazásának addigi tapasztalatait, a hazai tervezési
gyakorlatot, az Európai Unió tervezési metodikai gyakorlatát a területfejlesztési koncepciók és programok
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TANULMÁNY

A tartalmi követelményekre vonatkozó rendeletet
2003-ban módosították. E módosítás a területfejlesztési
koncepciókat, programokat nem érintette, csak a területrendezési tervek esetében változtak a terület-felhasználási kategóriák és a térségi övezetek.
Az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló
5/2000. (II. 11.) FVM rendeletnek azon részei, melyek a
területfejlesztési és területrendezési tervek nyilvántartásáról szólnak, hatályukat vesztik, míg az építésügyre
vonatkozó részek – ezáltal a teljes rendelet – hatályon
kívül helyezése egy már folyamatban lévő kormányrendeleti szintű, építésügyi szabályozás keretében történik
majd meg.

készítésében, és javaslatokat fogalmazott meg a tervek
tartalmi követelményeire vonatkozó rendelet vonatkozásában. A tanulmány elsősorban a 18/1998. (VI. 25.)
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszteri rendeletet és alkalmazásának tapasztalatait vizsgálta. Ez
alapján fogalmazták meg a tanulmány szerzői a rendelet szakmai tartalmára vonatkozó módosítási javaslataikat. A tanulmány készítői megállapították, hogy a rendelet segítette a hazai tervezés szakmai színvonalának
emelkedését, de 2005-re sem alakult ki egy egységes, a
tervezési gyakorlatban elfogadott tervezési módszertan
és tartalmi követelményrendszer, ennek megfelelően
hiányzott a tanulmány készítésének időpontjában a területi tervek egymásra épülő, egymással összehasonlítható hierarchikus rendszere. A tanulmány megírásának
idejére a szerzők megállapítása szerint a területi tervezés jogszabályi és intézményi környezete sem alakult
ki tökéletesen, ami így nem segíthette elő a hatékony
tervezést. Az intézményrendszer és az intézményi feladatok, kompetenciák állandósága és kiszámíthatósága
már 2005-ben is problémát jelentett. A területi szintek
funkciójának és kompetenciájának rögzítése nem történt meg. A szerzők a tervezésre vonatkozó törvény
megalkotásának szükségességét is hangsúlyozták, amire azóta sem került sor. A tanulmány főbb javaslatai a
következők voltak:
A különböző területi szintek kompetenciáinak és feladatainak meghatározása, területi szintenként különböző tartalom előírása a terveknél; a területrendezés
és területfejlesztés összekapcsolása a tervezés folyamatában és módszertanában; a területfejlesztési tervezés
módszertanába is be kell kapcsolni a településfejlesztési
tervezést; tervezői segédletre és a területi alapadatok
körének meghatározására van szükség; erősíteni szükséges a területi projektkiválasztás és programtervezés
folyamatát, melynek fontos elemei a szinergia vizsgálat
és a hatásvizsgálatok. A tanulmány készítői megállapították azt is, hogy 2005-ben volt olyan régió, amely
nem rendelkezett területfejlesztési koncepcióval, sem
programmal, miközben javában zajlott az első Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása. A regionális fejlesztési
ügynökségek leginkább a területi szintenként eltérő tartalmi követelmények szükségességére mutattak rá.
A részletesen megfogalmazott szabályozási javaslatok fontos részét képezték a végül elfogadott jogszabálynak.

„Az egységes tervezési rendszer szakértői előkészítése” tanulmánykötet
Az új szabályozást megalapozó másik igen fontos tanulmány a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési és Értékelési Igazgatósága által 2006 májusában elkészített „Az egységes
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tervezési rendszer szakértői előkészítése” című nagy
terjedelmű kötet. A tanulmány témavezetői Salamin
Géza és Péti Márton voltak, szakértőként pedig több
mint húsz, a szakma gyakorlati művelőitől kezdve minden fontosabb egyetemi és kutatóintézeti szakmai műhely képviselőjét ott találjuk a névsorban. A több mint
260 oldalas tanulmány két fő részre tagolódik: az első
feltáró munkarészben a tervezés fogalmainak, az ezzel
kapcsolatos nemzetközi, európai uniós gyakorlatok áttekintése; az EU tervezési gyakorlatának áttekintése; a
hazai EU vonatkozású tervezési gyakorlat elemzése; a
területfejlesztési tervezés gyakorlatának értékelése; a
tervezési rendszer megújítása előtt álló kihívások értékelése; a területrendezés tervezési fogalmainak és rendszerének áttekintése szerepel. Ebben a részben kerül
sor a területi tervezés nemzetközi gyakorlatának áttekintésére, benne az Egyesült Királyság és Svédország
elemzésére is. Szakértői háttértanulmányok is részét
képezik a dokumentumnak, melyben Csatári Bálint,
Faragó László, Gauder Péter, Korompai Attila, Koszorú
Lajos, Mezősi Gábor, Miszler Miklós, Rechnitzer János,
Somlyódyné Pfeil Edit, a Terra Stúdió és Tétényi Tamás
tervezési rendszerről megfogalmazott gondolatait adja
közre.
A dokumentum második része a javaslati munkarész,
amely a tervezés elvi kereteire, a tervezés téregységeire, szintjeire, az ágazati tervezés és a területi tervezés
kapcsoltára, a területi tervek érvényesítésére fogalmaz
meg javaslatokat. A területi terv- és eljárástípusok rendszerére vonatkozó javaslati rész kitér az egyes elemekre
és azok kritikus pontjaira is. E nagyon átfogó és alapos munka végül a szabályozási feladatokat összegzi.
A tanulmány előszavában kiemeli, hogy a tervezési
rendszer átfogó felülvizsgálatát a 2005-ben a 97/2005.
(XII.25.) országgyűlési határozattal elfogadott Országos
Területfejlesztési Koncepció (OTK) is megköveteli.

Az OECD LEED programja
Nagyon fontos megalapozó munkarésznek tekinthetjük még az OECD LEED programjával együttműködésben készült „Iránymutatások a helyi és kistérségi szintű
értékelési rendszer és kapacitásépítés megvalósításához
Magyarországon - Útmutató a helyi fejlesztési stratégiák értékeléséhez” címmel elkészült tanulmányt is. Az
útmutató a „Végrehajtási iránymutatás a helyi és kistérségi
szintű értékelési és kapacitásépítési feladatokhoz Magyarországon” című projekt keretében készült, mely az OECD
regionális és helyi fejlesztés stratégiai értékelési keretrendszeréről szóló Helyi Gazdaság és Foglalkoztatás
Fejlesztése programjához kapcsolódó tevékenységek
részét képezi. A jelentés szerzői Neil MacCallum (Neil
MacCallum Associates, Egyesült Királyság) és Petri
Uusikyla (a Net Effect Ltd. vezető partnere, Finnor-
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szág). Az útmutató az OECD Titkárságának két munkatársa, Stefano Barbieri és Jonathan Potter irányítása
alatt készült, akik a munkát további írásos anyagokkal
is segítették. A program eredményeit a készülő szabályozás során hasznosítottuk, elsődlegesen az értékelés
és a monitoring rendszerét tárgyalta, de külön kiemelést kapott a tervezési–közpolitikai ciklus fogalma és
fázisai, ebben természetesen a tervezés jelentősége és
annak megalapozása az értékelés eszközeivel.

A Regionális Civil Egyeztetések (RECE) program
A RECE program az NFGM munkatársainak részvételével, a Nonprofit Információs és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közreműködésével zajlott, amely
szervezetek több éve foglalkoznak kiemelten a társadalmi egyeztetések és a szektorok közötti együttműködések fejlesztésének témájával. A Regionális Civil
Egyeztetések (RECE) program a Társadalmi Egyeztetés
Eljárási Normarendszere (TEEN) program folytatása
volt. A TEEN program jelentős szakértői gárda segítségével a társadalmi egyeztetésekben való részvételre
és azok megszervezésére vonatkozó ajánlásrendszert
dolgozott ki. Az elkészült ajánlásrendszert 2007-ben
kiadványként jelentette meg a NIOK, mely kiadvány
a társadalmi egyeztetés szakemberei, résztvevői között
széles körben ismertté vált.
A RECE program célja a civil szervezetek, társadalmi
egyeztetések erősítése a közép-magyarországi regionális döntéshozatalban, a fejlesztési programok és tervek
kialakításában, azaz a civil szervezetek aktivizálása, a
létező együttműködési formák életre keltése, valamint
konszenzusos regionális, azon belüli egyeztetési rendszerek kialakítása és életre hívása. A program az Európai Bizottság és a Nemzeti Civil Alap támogatásával
valósult meg.
A munka során a társadalmi egyeztetéseken belül
azokra a folyamatokra koncentráltak, amelyekben a
civil szervezetek mellett megjelennek szereplőként a
közigazgatási, államigazgatási döntéshozók is. A program megállapításai, modelljei, a társadalmi egyeztetés
lényegét leíró elméleti alapvetések egyaránt használhatók minden szektor képviselője számára, érdekképviseleti tevékenységének felépítése, partnerségbe való
belépése során.

IV. Az új szabályozás indokai
A 2005-ben elfogadott, átfogóbb funkciójú területpolitikát kijelölő OTK olyan alapvető elvárásokat támaszt,
amelyek a területfejlesztési tervezési rendszer újraformálását indokolják.
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Az OTK konkrét, a tervezési rendszert közvetlenül
érintő követelményeket is megfogalmaz: az ágazati
szakpolitikák területi koordinációja; a fejlesztések térségi szinergiáját biztosító egységes, integrált kistérségi
tervezés megteremtése; a finanszírozási rendszer (egészének) programozásra alapozása.
Külön célként jelenik meg „a területi tervezés megújítása egységes iteratív tervezési rendszer kialakítása
révén”. Ezen belül az alábbi részcélok szerepelnek:
a. egységes területi tervezési rendszert kell létrehozni,
a tervek egymáshoz való viszonyának egyértelmű
meghatározásával és a tervek érvényesülésének biztosításával;
b. tovább kell erősíteni a gazdaságpolitikai és költségvetési tervezés regionális, térbeli megalapozottságát;
c. a területi terveket az ágazati (szakpolitikai) tervekkel
kölcsönösen összehangoltan, iteratív módon kell elkészíteni;
d. a fejlesztési és rendezési tevékenységeket össze kell
hangolni;
e. a területi szemléletet erősíteni kell az ágazati tervezésben és a tervek végrehajtásban;
f. a tervezésnek a társadalmi, gazdasági szereplők bevonásával a társadalmi konszenzust kereső partnerségi folyamatként kell megvalósulnia;
g. a tervezés multidiszciplináris szakmai kapacitásainak és tudományos megalapozásának erősítése szükséges, a tervezési módszertanok és a tervezést segítő
kutatások támogatásával;
h. a területi tervezés és végrehajtás minőségi színvonalát garantáló és javító komplex rendszert kell kialakítani;
i. a fenntarthatóság paradigmájának valós érvényesítése az ágazati és a területi tervezés során.
Ezen túl a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.)
OGY határozat II. 4. pontjában kimondja a következőket:
„A regionális fejlesztési tanácsok a tisztán hazai decentralizált fejlesztési források felhasználására készítsenek középtávú regionális fejlesztési programot és
indikatív pénzügyi tervet éves ütemezéssel, amely bemutatja a finanszírozás addicionális forrásösszetételét
is. A programkészítéssel párhuzamosan szükség van
a területi tervek rendszerének felülvizsgálatára. Ennek
keretében pontosítani kell a központi és a területi szintek tervezési feladatait, a regionális programkészítés
tartalmi elemeit.”
A fentiek végrehajtásáról intézkedő, a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban meg-

71

TANULMÁNY

Merre tovább területfejlesztés?

határozott feladatok végrehajtásáról szóló Intézkedési
Tervről szóló 2011/2008. (II. 14.) Korm. határozat is feladatként tűzi ki a területi tervezési rendszer felülvizsgálatát.
A korábbi szabályozás – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.),
a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, és a területfejlesztési
koncepciók és programok, valamint a területrendezési
tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet – inkább keretjelleggel határozta meg a fejlesztési tervdokumentumok
rendszerét.

si tervkészítést is beilleszti a kistérségi tervezés kereti
közé. A kistérségi tervek tartalmi előírásai a „kistérségi
cselekvési terv” módszertanával összhangban kerültek
megfogalmazásra.
e) A rendelet nagyobb összhangot biztosít a területrendezési és területfejlesztési tervek időtávjai között.
f) Megteremti a lehetőségét annak, hogy megyei, kiemelt térségi és országos szinten a területrendezési és
a területfejlesztési tervezés egy közös helyzetfeltáró,
helyzetértékelő dokumentumon alapuljon.
g) Rendezi és évekre lebontva pontosan meghatározza a Tftv-ben megállapított tervezési időtávokat.

A rendelet szabályozási körei

A területfejlesztési és területrendezési tervek összehangolását erősíti egyrészt a tervkészítési időtávok,
másrészt az egyes tervi szintek egymáshoz való viszonyának pontosabb meghatározása. A két szakterület
gyakorlati közelítését segíti elő az a szabály, mely szerint a megyei, kiemelt térségi és országos szintű területi tervek közös helyzetelemző-értékelő munkarészen
alapulhatnak.
A két tervezési típus teljes összehangolása kiemelten
fontos feladat. Meg kell jegyezni azonban, hogy ennek
gyakorlati végrehajtása az eltérő intézményrendszer
miatt problematikus. A területfejlesztési és a területrendezési tervek készítéséért más szervezetek felelősek
kiemelt térségi és megyei szinten, míg regionális szinten a jelen intézményrendszerben csak területfejlesztési
tervek készülnek.
A területrendezési tervekre vonatkozó általános szabályok közül ezen újak emelhetők ki: a tervkészítés folyamatának megkönnyítése azáltal, hogy a megalapozó munkarészekben a meglévő és a tervezett tartalmi
elemek eltérően ábrázolhatók; a kiemelt térségekben az
eddig előírttól eltérő legkisebb ábrázolható területnagyság is alkalmazható.
A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit érintő módosítások egyrészt az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
módosításából következnek, így indokolt például a
szerkezeti terv elfogadásra kerülő tartalmának (a terület-felhasználási kategóriák és a térségi övezetek) megváltoztatása.
A tervek tartalmi követelményeinek kisebb mértékű módosítását a 2003 óta nyert tervezői tapasztalatok
teszik szükségessé. Az ennek megfelelő új szabályok a
következők: az ország teljes és aktuális tervi lefedettségét segíti elő, hogy az elfogadott területrendezési terv
felülvizsgálata – az előkészítő és a javaslattevő fázis
összevonásával – egy fázisú tervezési folyamat keretén
belül is elvégezhető. Korszerűsödött az előkészítő fázisban gyűjtött vizsgálati adatok köre; a megalapozó mun-

A hatályos törvényi szabályozás figyelembevételével
az alábbi kérdések szabályozására nyílt lehetőség a rendelet felülvizsgálata révén:
a) A területfejlesztési tervezés különböző területi
szintjei kompetenciáinak és feladatainak meghatározása: a rendelet területi szintenként határozza meg a
tervezési feladatokat és tartalmi követelményeket. A területrendezés és a területfejlesztés szervesebb kapcsolatának kialakítására is lehetőség nyílik a tervek tartalmi
elemeinek új szabályozása révén.
b) Kistérségi szinten a közszolgáltatások területi
szervezésének koncepcióját ki kell dolgozni a fejlesztési koncepció részeként, illetve a települések fejlesztési
koncepcióit is elemezni szükséges a tervezés folyamatában. A kistérségi szint új feladata a település-fejlesztési
tervek összehasonlító elemzése.
c) A közösségi tervezés gyakorlatának bevezetése: a
partnerségi terv és program mint új elemek kerülnek
bevezetésre a hazai tervezési gyakorlat részeként, összhangban a nemzetközi gyakorlattal. A partnerségi terv a
tervezésben való társadalmi részvételt kívánja előmozdítani, a szakmai szervezetek, a helyi közösségek bevonásával. Ezzel együtt új tervezői feladatok és szakmák
jelennek meg - a szociológia és a kommunikáció –, mely
szakterületek a társadalmi párbeszéd módszertanilag
megalapozott kereteit tudják kialakítani a tervezési folyamatban. Az új szabályozás révén Magyarországon a
kormányzati szektorban is meghonosodhat e jól ismert
és több uniós tagállamban alkalmazott gyakorlat. A
partnerségi program szintén új elemként arra irányul,
hogy a programok végrehajtása során az üzleti és civil
szektor képviselői is részt vehessenek a menedzsment,
a monitoring és az értékelés területein.
d) A területi tervezés módszertanának a jelenleginél
részletesebb meghatározása: ennek révén a már folyamatban lévő területi tervezési akciókat is integrálja,
így a vidékfejlesztési tervezést és a kistérségi cselekvé-
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született rendelet mindenképpen egyedülálló a szakmai megalapozottság szempontjából. A területi tervek
tartalmi követelményeinek és készítésének újraszabályozásával megvalósul az összhang a nagyobb és kisebb területi egységre készülő területi tervek, valamint
a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók, programok között, amely kiszámíthatóbb és átláthatóbb jogi környezetet teremt a helyi önkormányzatok és a gazdaság szereplői számára is. A rendelet
igazi mérföldkő, jelentős hozzájárulás a területfejlesztés
egyik legalapvetőbb pillérének, a tervezés megszilárdításához és korszerűsítéséhez.

TANULMÁNY

karészekbe került át az intézkedési javaslat, valamint
e munkarészek között jelenik meg a tervező igazoló
számítása a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről; végül pontosodott az elfogadási fázis tartalma.
A módosítás fontos eleme egy új melléklet, mely rögzíti
a területrendezési terveket megalapozó területi hatásvizsgálat tartalmi követelményeit.
Az előkészítő munkálatokból világossá válik, hogy
milyen széles körű egyeztetések során alakult ki az új
rendelet, mely magába foglalta a tervezők, a területfejlesztésben részt vevők, a tudományos műhelyek és a
nemzetközi gyakorlat áttekintését is. Így a most meg-

Nagyházi György
szakmai tanácsadó
Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium
Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság,
Területfejlesztési Főosztály
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A tervezés mint közösségi ügy
Planning as a community activity – current Hungarian experiences in participatory planning
The theory and practice of planning has been changing in recent years: planning is being more focused on the
local/regional level than on the central level and planners are reflecting more on the power (oppressive) dimensions
of planning than before. Pressures arriving from the various stakeholder groups also require new approaches and
more diverse roles – such as being a facilitator – to be fulfilled by the planners. In the new context planning is
recognised as a negotiation process based on mutual interdependencies.
In this article a normative approach to planning is proposed, building on direct democracy. The idea of direct
democracy suggests the democratization of procedures, planning and development will lead to common good, as
in a participatory process participants are more likely to go beyond their individual interests. The article presents
the drawbacks of planning in a Hungarian context from the perspective of public participatio. After this the basic
principles of participatory planning are discussed. Finally, a Hungarian case study is presented in short, which
is aimed at facilitating a participatory rural planning process in the Mezőcsát Micro-Region in Hungary.
Kulcsszavak: normativitás, társadalmi részvétel, helyi tudás, közösségi tervezés, részvételi demokrácia
Bevezetés
A tervezési gyakorlatban az utóbbi évtizedekben jelentős változások mentek végbe: az állam mind kevesebb szerepet vállal, illetve mindinkább helyi szintre tolódik a tervezés szintje. A korábban megszokottól eltérő
tervezést sürget az is, hogy egyre többféle érdekcsoport
jelenik meg a tervezési folyamatokban, amely a tervezőtől is sokféle, új szerepben való helytállást követel
meg. Ezzel párhuzamosan a tervezéselméletben a vizsgálat fókusza mindinkább kiterjed a tervezés kontextusának vizsgálatára is, a demokráciára, valamint a hatalmi viszonyokra. A tervezést egyre inkább kölcsönös
függőségek által meghatározott tárgyalási folyamatnak
tekintjük (Forester, 2006; 2004).
Napjainkban a döntéshozók számára mindinkább
elkerülhetetlen, hogy egy adott fejlesztés során az érintetteket már a döntéshozatali folyamatok korai szakaszába, a tervezési fázisba bevonják. Ekkor a különféle
érintett csoportoknak és az állampolgároknak még
valós lehetősége van arra, hogy bekapcsolódjanak a
közösségi döntési folyamatba. A cikkben ismertetett
közösségi tervezés – csakúgy, mint bármely egyéb tervezési irányzat – nem értékmentes; értékválasztásaiban
a részvételi demokrácia ideáljához kapcsolódik. A közösségi tervezés kulcseleme, hogy a helyi közösségek
tagjai közös jövőképet és annak elérését szolgáló cselekvési terveket dolgoznak ki, amelyek valóban tükrözik a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait
(Markey-Vodden, 1999).
A tervezés értelmezésünkben normatív folyamat,
amely a megvalósítást és a visszacsatolásokat is magába
foglalja. A tervezési folyamat során a valóság értelmezése és a kívánatos jövőbeli állapot meghatározása történik meg, amely nagymértékben függ az egyes érintet-
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tek, többnyire egymással konfliktusban álló értékválasztásaitól (Faragó, 2005). A jövőre vonatkozó állításoknak
megközelítésünkben, a Faragó (2005) által kifejtettekkel
egyetértve nincs objektív alapja: a „mi van”-ból (helyzetértékelés) nem következik egyenesen az, hogy mi a
helyes, és hogy mit kell tenni. A tervezés számunkra
egyúttal egy olyan mechanizmus, amely az ún. elnyomó
hatalmi struktúrákat (ide sorolhatjuk akár a pályázati
rendszereket) is kezeli azáltal, hogy az erőforrásokhoz
és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést széles körre kiterjeszti. Ebben az értelmezésben a tervező
felelősségeként jelölhető meg az uralkodó hatalmi viszonyok etikus kezelése is. Cikkünkben éppen ezért a
közösségi tervezés mellett tesszük le a voksunk: bemutatjuk a jelenlegi hazai tervezési gyakorlat visszáságait a társadalmi részvétel szempontjából, ismertetjük a
közösségi tervezés alapvetéseit, és egy hazai esettanulmány alapján rámutatunk annak előnyeire és korlátaira.
Írásunk végén röviden felvázoljuk elképzeléseinket a
közösségi tervezés elterjesztésére vonatkozóan.

A racionális tervezés és a közösségi tervezés
A különféle tervezési elméletek csoportosítására jelen
cikkben nem térünk ki; erre vonatkozóan több kiváló
hazai összefoglalót is olvashatunk (Dömötör, 2008; Faragó, 2005). Az alábbiakban az egyes tervezési elméletek csoportosítása helyett a tervezés meghatározó iránya alapján különítünk el kétféle tervezési irányzatot:
a felülről lefelé irányuló racionális tervezést, valamint
az alulról építkező közösségi tervezést. A gyakorlatban
természetesen nem különíthető el ilyen élesen a kétféle tervezési irányzat, célunk sokkal inkább az, hogy a
kétféle irányzat meghatározó különbségeire hívjuk fel
a figyelmet.
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A közösségi tervezés indokoltsága
A közösségi döntésekbe való bevonásnak sokféle indoka lehet. Számos esetben a részvétel erősítése mögött
a demokratikus szemlélet és az aktív állampolgárság
térnyerése áll: a társadalom tagjainak növekvő igényük
van arra, hogy jogaikat demokratikus módon érvényesítsék; az életükre közvetlen módon ható döntéseket
közvetlen módon is (tehát nem csupán a képviseleti demokrácia keretei között) felügyeljék. A közvetlen részvétel mögött a napi gyakorlatban azonban többnyire racionális indokok állnak: annak felismerése, hogy ezáltal
minden érintett szereplő valós gazdasági társadalmi,
környezeti és politikai előnyökhöz juthat. Vegyük sorra
a közösségi tervezéssel járó lehetséges előnyöket:
• Konfliktusok elkerülése. A fejlesztések kapcsán kialakuló konfliktusoknak elébe lehet menni a közösségi tervezési folyamattal és még „békeidőben” egyezkedni
a jövőről a közösség tagjaival. A fejlesztési konfliktusok hátterében számos ok áll (Bela-Pataki-Kelemen,
2003): szereplők közötti konfliktusok (pl. gazdasági
növekedés vagy a környezet minősége a fontosabb
ld. lokátor telepítése), eltérő érdekek területi szinten (pl. helyi érdek ütközik a regionális vagy éppen
nemzeti érdekekkel ld. hulladéklerakók telepítése),
személyek közötti konfliktusok (pl. eltérő egyéni érdekek). A konfliktusok természetszerű létezése miatt
szükséges olyan, a döntéshozatalt segítő módszerek
alkalmazása, amelyek segítenek integrálni a sokféle
érintett nézőpontjait és szempontjait. A közösségi tervezés egy ilyen, a konfliktusok megelőzését, a párbeszédet erősítő eszköz.
• Új ötletek és kreatív megközelítések felszínre kerülése. A
módszerek alkalmazása során a tervezők, mint szakértők, a helyi (laikus) emberekkel folytatnak párbeszédet, amelynek az értékek körüli viták is a részeivé
válnak. Ideális esetben a tudományos és a helyi tudásformákat egyaránt beépítik a jövőkép, valamint a
konkrét cselekvés tervezésébe. Mindez magában hordozza az innovációk lehetőségét is.
• Bizonytalanságok, komplex problémák kezelése. A jövőorientáció a résztvevőket a bizonytalanság kezelésére is
ösztönzi (Funtowitz-Ravetz, 1993). Az emberi tevékenységeknek a többi emberre, valamint a környezetre gyakorolt hatásait, vagyis az ok-okozati kapcsolatokat nem ismerjük tökéletesen; a rendelkezésre álló
tények, adatok bizonytalanok, a tudomány, és azok
felkent szakértői pedig nem képesek kontrollálni a
tervezett fejlesztéseket.
• A közjó és közügyek beépülése a tervezési folyamatokba. A
tervezési folyamatok demokratizálása a közjó növeléséhez járulhat hozzá. A közösségi tervezési folyamatokban a résztvevők egyéni érdekeiken többnyire
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Az előbbi meghatározó jellemzője a célracionális, tudományos elméleten és technikákon alapuló, problémamegoldás-orientált, szakértők által végzett tervezés. Ez
a racionális tervezési alapokon nyugvó, a tudományos
tudásra épülő adatgyűjtési folyamat az alábbi lépésekből áll össze: (1) a jelenlegi helyzet felmérése, (2) stratégiai terv készítése, (3) operatív terv készítése, (4) megvalósítás, (5) értékelés. A célracionalitás megközelítése
nem igazán ad teret a társadalmi célok megvitatásának,
sokkal inkább az adott célokhoz vezető utak és eszközök meghatározását helyezi előtérbe. Argyris (1990) a
racionális tervezési folyamatokban megfogalmazott
előrejelzések korlátaira mutat rá. A racionális tervezést
érő legfőbb problémák között említi azt is, hogy gátolja
a közös tanulás lehetőségét, valamint az innovációt.
Az alulról jövő, közösségi tervezés abban az értelemben bevallottan szubjektív, hogy a különféle, és egymásnak akár gyökeresen ellentmondó értékek, érdekek
és célok konszenzusra törekvő, egymás kölcsönös megértésére alapuló közösségi egyeztetési folyamatát jelenti. A közösségi tervezés leginkább a helyi (hétköznapi)
tudásra, „az ott és akkor érvényes” értelmezésekre épít
(Faragó, 2005, 134.o.). A tudományos tudás a tudás egy
szűk szeletét, annak egy formáját jelenti. A helyi tudás
magába foglalja a kultúrát, az önazonosságot, az emberek egymás közötti, illetve környezetükkel való kapcsolatait, a helyi társadalomban évszázadok alatt felgyülemlett tapasztalatokat és hiedelmeket (bővebben ld.
Bela és társai, 2005; Kelemen és társai, 2008). A közösségi tervezés során az érintettek a tervezővel közösen tárják fel az érintetteknek a valóságról és a jövőről alkotott
képét, értékítéleteit és probléma felfogását. A közösségi
tervezés is használja a korábbról ismert tervezési eszközöket (például a stratégiai tervezésben szinte kizárólagossá vált SWOT elemzés), de azokat etikai (például
társadalmi igazságossági) szempontokkal egészíti ki.

képesek felülemelkedni, és a párbeszéd, valamint a
kollektív cselekvések hatására változtatni korábbi attitűdjükön és értékeiken (Bela-Pataki-Kelemen, 2003;
Sen, 2003; Wilson–Howarth, 2002). A közgazdaságtanban használt közjó fogalmához hasonlatosan a
közösségi tervezési folyamatok “közügyeket” hoznak létre (Nielsen, 2008), amelyek nem az egyének,
hanem a közösség egésze számára fontosak.
• Erkölcsi elvárásnak tekinthető, hogy az vegyen részt
a döntésben, akit ténylegesen érint (Bela-PatakiKelemen, 2003). Példaként hozhatjuk fel a természeti erőforrások használatához kapcsolódó tervezési
folyamatokat (például egy biogáz-üzem tervezése).
Mindazok, akik a természeti erőforrásokból élnek,
közvetlen irányítással kellene rendelkezniük a helyi
erőforrások kezelése felett (Davis & Wagner 2003). A
természeti erőforrásokat sokféle, egymáshoz kapcsolódó, egymástól kölcsönösen függő erőforrás használó használja. Éppen ezért sokféle, ökológiai, gazdasági, rekreációs, jogi, kulturális, vallási stb. szempont,
érdek és nézőpont létezik egymás mellett.

A közösségi tervezés gyakorlati tapasztalatai óvatosságra intenek minden tervezőt a tekintetben, hogy egy
nem egyenlők közötti, de egyenlőségre alapozó tervezési folyamat az egyenlőtlenségeket erősítő eredményeket is hozhat (Hickey-Mohan, 2004). A teljes bevonás
alapvetően illuzórikus: nem létezhet teljesen tökéletes
reprezentativitás. Nem lehet mindenkit egy asztal köré
terelni, és az érintettek között sem jelenik meg minden
érdek. A résztvevők számos tekintetben különböznek:
más az iskolázottságuk, a tudásuk, a kommunikációs
képességük, mindenekelőtt azonban a gazdasági, hatalmi és társadalmi státuszuk; eltér az információkhoz
való hozzáférésük mértéke is. A torzítások elkerülésében a tervezők segítségére lehet a tervezési folyamat során érintett döntéshozók, a helyi lakosok és az intézmények közötti kapcsolatok, hatalmi viszonyok alapos feltárása, valamint az azok ellensúlyozására tett különféle
lépések, így például az aktív állampolgárságra való felkészítés vagy az érintettek információkkal való ellátása.

A tervezői szerepek változása: a közösségi tervező mint „hibrid” tervező

A területfejlesztési törvényen túl számos egyéb törvény és kormányrendelet biztosít teret a társadalmi
részvételen keresztül a közösségi tervezésnek15. A gyakorlatban ezek a jogok számos esetben kiüresednek
vagy éppen manipuláció tárgyává válnak. A jelenlegi magyar vidék- és területfejlesztési politika számos
elemében az előző szocio-politikai rezsim paternalista
múltját hordozza a hátán, amely a függőség kultúráját
erősíti. A tudományos képzettségű területi tervezők,
valamint a vidékfejlesztési és mezőgazdasági intézményrendszerben dolgozók általános, szakértői terveket vázolnak fel, amelyek a sajátos helyi kontextust és
körülményeket csak részben építik be a tervekbe (Csite,
2005; Nemes, 2005a; Nemes, 2005b). A hazai tervezési gyakorlatban ráadásul úgy tűnik, hogy a műszaki
szemlélet, azon belül is talán az építész szakma erőssége szembetűnő, míg a társadalmi, környezeti vizsgálatok és szempontok a fejlesztések előkészítése során
rendszerint háttérbe szorulnak (Letenyei, 2005). Erős
a modernista tervezői hagyomány; a fejlesztéseket előkészítő hatástanulmányokban a társadalmi elemzések
sokszor egyáltalán nem releváns kimutatásokkal, kvantitatív típusú adathalmazokkal operálnak, és a valós,
mélyebb összefüggések feltárása szinte teljesen elsikkad az elemzési módszerek rutinszerű alkalmazása következtében (Letenyei, 2005). Emellett, talán történelmi
örökségnek is tekinthető, hogy az emberek leginkább

Briassoulis (1999) alapján az ideális tervezőnek az
ún. hibrid tervezőt tartjuk, aki nem csupán szűk értelemben vett tervező, hanem egyfajta változásügynök
is. A hibrid tervező mobilizál, tervez, tárgyal, reflektál
és beavatkozik. A hibrid tervezői szerep ellátásához a
tervezői szaktudáson kívül nagyon sokféle képesség –
közvetítés, folyamatsegítés, levezetés, kommunikációs
és szervezési készségek, szociálpszichológiai ismeretek
stb. – szükséges. Úgy gondoljuk, hogy ezek a képességek nélkülözhetetlenek a különféle tudományterületek,
szektorális érdekek, társadalmi csoportok és az általuk
vallott és követett értékek közötti hídveréshez. A közösségi tervezési folyamat megtervezésében a tervezőnek
erőteljes szerepe van, hiszen a probléma keretezése,
valamint a folyamat menete számos tekintetben rajta
múlik. Természetesen megvan annak a veszélye, hogy
a tervező értékvilága kerül előtérbe, amely háttérbe
szoríthat azzal ellentétes hangokat vagy nem kívánatos
kimeneteket.

A közösségi tervezés lehetséges buktatói
Nem várhatjuk el, hogy a közösségi tervezésben
megvalósuló részvétel minden tervezési problémára
gyógyírt adjon, hiszen a közösségi tervezési folyamatok is számos torzítási lehetőséget rejtenek magukban.

A hazai tervezési gyakorlatról

A teljesség igénye nélkül ezek: az adatvédelmi törvény, az önkormányzati törvény, a hulladékgazdálkodási törvény, az épített környezetről szóló törvény, valamint
a környezeti hatásvizsgálatokról, környezethasználati engedélyezésekről szóló rendeletek
16
lásd pl. a Progresszív Intézet közvéleménykutatását (HVG, 2009)
15
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kívülről, többnyire az államtól várják a segítséget16. A
korábbi paternalista hatalmi viszonyok leginkább a helyi önkormányzatok és a lakosság közötti viszonyban
élnek tovább. Csak igen lassan terjed az önkormányzatiság szellemisége. Az önkormányzati törvényben a
lakossági egyeztetés eszközeként előírt lakossági fórumok nem a fejlesztési tervek közös megalkotását, hanem többnyire azok utólagos legimitációját szolgálják.
Hazánkban a közösségi tervezést a közelmúltban számos közösség csak akkor tudta kikényszeríteni, és azt
is többnyire csak utólag, ha már valamilyen konfliktus
alakult ki egy fejlesztési elképzelés kapcsán. A tapasztalataink szerint a különféle szintű döntéshozatali folyamatok tervezői nehezen hajlandók tudomásul venni,
hogy a részvételi folyamatok a hagyományosnál sokkal
több időt és energiát igényelnek.
Mindezek hátterében részben az is áll, hogy Középés Kelet-Európában az elmúlt évtizedekben ún. negatív társadalmi tőke halmozódott fel. Az előző szociopolitikai és gazdasági rendszer alatt a különféle, az
állammal szemben kialakított informális hálózatok
ugyanis továbbra is élnek. A korábbi szürke/fekete
hálózatok fennmaradtak és negatív társadalmi tőkévé
alakultak, amely hátráltatja a demokratizálódási folyamatokat (Chloupkova és társai, 2003).
Az Európai Unió számára a ”jó kormányzás” célkitűzés17 miatt vált feladattá a civil lakosság kezdeményezéseinek, beleszólási és ellenőrzési jogainak biztosítása
a közpolitika különféle területein. Az Európai Uniós
csatlakozást követően a társadalmi részvétel ügye a
pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás kapcsán előtérbe
került. Így jelentős változásoknak lehetünk tanúi: az európai uniós pénzelosztás rendszere valamelyest kikényszeríti a kistérségi, valamint regionális szemléletű tervezést, a településközi összefogást és az együttműködést.
Az európai uniós források elköltését meghatározó,
különféle területfejlesztési és vidékfejlesztési országos
koncepciók és programok kidolgozása során az eddigi
tapasztalatok szerint nem volt lehetőség arra, hogy a
magasabb szintű tervezési folyamatokat az alulról induló folyamatok informálják, alakítsák (többek között
az időhiány, információs deficit, intézményrendszeri
háttér hiányosságai miatt stb.); rendszeresen ez utóbbiaknak kell alkalmazkodniuk az előbbiekhez. A nyilvánosság elve is számos esetben sérült a fenti egyeztetésekben. Jellemző jelenség, hogy fontos, a társadalom
részvételét segítő döntés-előkészítő anyagok csak a
tervezés igen kései szakaszában váltak elérhetővé, vagy
még akkor sem (lásd Új Magyarország Vidékfejlesztési

Program költségvetési dokumentumai). A társadalmi
egyeztetések sokszor (szándékosan vagy éppen oda
nem figyelés miatt) nyelvezetükben is bonyolultak,
amely már eleve kizárja az ország jelentős részét a párbeszéd lehetőségéből. A kormányzati tervezési folyamatokba többnyire az érintettek szűk köre szólhat csak
bele: leginkább a jól látható, pénzügyi forrásokkal már
amúgy is, de társadalmi beágyazottsággal sok esetben
viszont egyáltalán nem vagy csak kevéssé rendelkező
társadalmi szervezetek tudnak bekapcsolódni. A különféle szintű és témájú társadalmi egyeztetési folyamatokat számos esetben még mindig inkább a civil tiltakozások (társadalmi akciók) kényszerítik ki, semmint a társadalmi részvétel önmagában értékként való elismerése
és belső elkötelezettségből fakadó ösztönzése.

A részvételi tervezés egy példája a Mezőcsáti
Kistérségben
Az alábbiakban egy kistérségi szintű, részvételi tervezési folyamat során alkalmazott módszertant és annak
legfőbb tapasztalatait mutatjuk be röviden. A több mint
egyéves tervezési folyamatot18 a Mezőcsáti Kistérségi
Iroda, valamint az ESSRG kutatócsoport19 koordinálta
közösen. A tervezési munkában a közösségi tanulás
modellje alapján részt vettek a Szent István Egyetem,
valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai is
(Bodorkós-Pataki, 2009), akik a helyi lakosokkal együtt
konkrét projektterveket dolgoztak ki a kistérség számára, amelyek közül több azóta meg is valósult. A helyi erőforrások, jövőképek és problémák feltérképezésére sorrendben az alábbi módszereket használtuk: (1) közösségi
munkás képzés20, (2) félig strukturált mélyinterjúk a helyi közösség tagjaival (130), (3) kérdőíves felmérés a helyi
mezőgazdaságról (97 kérdőív). (4) „Víziótól az akcióig”
települési (9) és kistérségi fórumok (1). Az interjúk során
az Elismerő Feltárás technikáját alkalmaztuk: a negatív
tapasztalatok és élmények helyett a közösség meglévő
erősségeit próbáltuk a tervezés középpontjába állítani,
a pozitív élmények, események, tapasztalatok felmutatásával. Hasonló szellemben szerveztük meg a Víziótól
akcióig közösségfejlesztési modelljén alapuló települési
és kistérségi fórumokat, amelyek lényege, hogy közös
gondolkodással, a problémák közös feltárásával és súlyozásával a jövőbeni közösségi tevékenységek kiválasztásával a településen élők megalkotják vidékfejlesztési
jövőképüket, mely a fejlesztési terv és a konkrét akciók
alapjául szolgálhat.

European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities. COM(2001)428final. http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/
com2001_0428en01.pdf
18
A szűken vett tervezési folyamat 2006. februártól 2007. februárig tartott.
19
Környezeti Társadalomkutató Csoport (ESSRG) http://www.essrg.hu
20
A képzésről bővebben: Molnár Aranka (szerk.): Keresztmetszetek. Felnőttképzés és közösségfejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4 kistérségében. BorsodAbaúj-Zemplén megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Miskolc, 2007
17
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Merre tovább területfejlesztés?

A képzéseken, interjúkon, valamint a fórumokon elhangzottakról részletes összefoglaló anyagok készültek,
amelyeket a résztvevőknek eljuttattunk, és amelyek a
fejlesztési terv gerincét képezték. A tervezési folyamat
azonban nem csupán a fejlesztési terv elkészítéséről
szólt: azt sokkal inkább eszközként kezeltük arra, hogy
mozgósítsuk a helyi erőforrásokat és konkrét kezdeményezéseket indítsuk az ott élőkkel közösen. A tervezési
folyamat eredményeként mind ez idáig az alábbi projektek valósultak meg:
• Helyi Termék Fesztiválok (2007 óta, évente)
• Tiszabábolna-Tiszadorogma közötti tanösvény kiépítése, a Tiszadorogmai Művelődési Ház felújítása
(2007-2008)
• Pályázati alap a Borsodi Mezőség tájának gazdagítására:„Mi alakítjuk a tájat, és mi is alakulunk általa”
(2008-2009)
• Képzések a kistermelői értékesítés feltételeiről, valamint a szövetkezetek működéséről (2009)
Egy közösségi tervezési folyamat önmagában nem
tudja ellensúlyozni a hazai demokratikus hagyományok hiányait és gyermekbetegségeit. Egy ilyen folyamat azonban mindenképpen alkalmas a különféle alkalmazkodási-fejlesztési lehetőségek helyi lakosokkal
közös vizsgálatára és a részvételi demokrácia intézményeinek gyakorlására.
Az érintett településeken élő nők nélkül ez a részvételi tervezési folyamat nem valósulhatott volna meg. A
tervezési-fejlesztési folyamatok elemzése során gyak-

ran elhallgatják azt, hogy a nők meghatározó szerepet
játszanak az együttműködések kialakításában, valamint a különféle civil kezdeményezésekben. Egy lehetséges magyarázat erre az lehet, hogy a mai magyar társadalomban a nők nyitottabbnak tűnnek a különféle demokratikus folyamatokra, az ahhoz szükséges együttműködési készségeknek, hajlandóságnak sokkal inkább
birtokában vannak. A beszélgetéseket inkább a magukénak érzik, önmagában is értelmét látják. Az általuk
felvetett témák is jelentős mértékben eltértek a férfiak
által fontosnak tartott témáktól: míg előbbiek jellemzően a civil szférához, valamint a közösségfejlesztéshez, a
kulturális élethez kapcsolódó ügyeket tartottak fontosnak, addig a férfiakat sokkal inkább a mezőgazdaság,
valamint a foglalkoztatás helyzete érdekelte.
A tervezők jószándékai sem képesek eltörölni azt az
óriási bizalomhiányt, amelyet a helyi közösségek táplálnak alapvetően minden államigazgatáshoz vagy akár
a közpolitikához kapcsolódó szervvel vagy üggyel21
kapcsolatban és egymás iránt.
A hátrányos helyzetű emberek bevonására – bár törekedtünk a folyamat során – további erőfeszítések lettek volna szükségesek bevonásukra. A több évszázados
alávetett helyzet következményeit azonban egyetlen
tervezési folyamat önmagában nem tudja ellensúlyozni. Tervezési hibáink kiküszöbölésére kifejezetten a
roma emberekkel indítottunk részvételi fejlesztési programot a térségben a Polgár Alapítvány az Esélyekért-tel
együttműködésben.

ld. Péterfi, F. (2008) A közbizalom és a részvétel helyzete Magyarországon 2008 őszén. Közösségfejlesztők Egyesülete. Letöltve 2009. október 9. http://einclusion.
hu/ftp/kozbizalom.pdf
21
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Merre tovább területfejlesztés?

A részvételi alapú tervezés egyik fontos hozadéka,
hogy lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos, a közösség számára fontos ügyekből közügyek, bizonyos közösségi erőforrásokból közjavak legyenek, amelyekről
közösen lehet gondolkodni (pl. vízparti területek, legelők stb.). Az alábbi táblázatból (tábla 1) jól kitűnik, hogy
számos olyan közügy kerül ilyenkor előtérbe, amely
elsősorban nem az egyéni szintű boldogulást erősíti.
Ezek a témák sokszor újakat hoztak az éppen aktuális pályázati kiírások, kormányzati kezdeményezések
vagy éppen tanácsadó cégek által előnyben részesített
témákhoz képest is:
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Tábla 1: Példák a települési fórumok során fontosnak
tartott közügyekre
Közös tulajdonú és irányítású vállalkozások

Fiatalok helyben tartása

Együttműködés, társadalmi
összefogás

Közbiztonság erősítése

Roma integráció

Önellátás, helyi termékek
helyben fogyasztása

Megújuló energiaforrások
használata

Nyilvánosság erősítése (pl.
helyi újság, rádió)

Közösségi terek kialakítása
(pl. Tisza-parton)

Közösségi tervezés: hogyan tovább?
A közösségi tervezés intézményesítése érdekében
a részvételi alapú kutatási és tervezési módszerek elsajátítását és alkalmazását javasoljuk a hazai tervezők
számára. Úgy véljük, hogy ezek jobban fel tudják tárni
a helyi lakosok számára igazán fontos kérdéseket, és
egyúttal alkalmasak változások előidézésére is.
A közösségi tervezési folyamatok nem működhetnek
a részvételre képesítés nélkül. Az aktív állampolgárság ösztönzésén keresztül szükséges az állampolgárok
politikai képességeinek erősítése. A döntéshozók oldalán pedig elkerülhetetlen a különféle térségi fejlesztési intézményrendszerekben dolgozók (pl. fejlesztési
ügynökségek, kistérségi irodák, helyi vidékfejlesztési
irodák, nemzeti parkok, falugazdász hálózat, oktatási
intézmények stb.) szemléletformálása, valamint annak
biztosítása, hogy a munkatársak átlássák a részvételi tervezés előnyeit, lehetőségeit, buktatóit, és ezeket
munkájuk során kreatívan hasznosítani tudják.
A sablonosan alkalmazott közösségi tervezési módszertan visszájára fordíthatja a tervezési folyamatokat,
amennyiben nincsenek mögötte a bevonás módszertanában járatos és elkötelezett tervező szakemberek, akik
a tervezési folyamatot a konkrét szituációhoz tudják
igazítani.
Mindezekhez pedig gyakorló terepre is szükség van:
fontos, hogy mind több párbeszédre alkalmas tér nyíljon meg mind az állampolgárok, mind pedig a tervezők
számára.

Bodorkós Barbara
Szent István Egyetem, Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet,
Környezeti Társadalomkutató Csoport
(ESSRG)
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Az egyes településeken korábban nem megszervezett
közösségektől és lakosoktól vártuk el azt, hogy kooperatív módon működjenek együtt és tervezzék meg a
saját jövőjüket. A részvételi tervezéshez és megvalósításhoz azonban mindenképpen szükséges előzetesen a
helyi részvételi kapacitások kiépítése. Enélkül az alávetett helyzetek konzerválódásához vezethet a tervezés.
A mezőcsáti tervezési folyamatban a részvételi kapacitások kiépítésének megkezdését szolgálta a közösségi
munkás felnőttképzési program.
A kistérségi szintű tervezés természetszerűleg nem
teszi lehetővé azt a szintű közvetlen részvételt, mint
amelyet a települési szint megenged. Ezentúl pedig a
kistérségi szint annak a veszélyét is magában hordozza,
hogy a kistérségi intézményrendszerhez szorosabban
kapcsolódó szereplők többet profitálnak a folyamatból,
mint egy átlagos helyi lakos.
A közösségek tervezési időtávja hosszabb, mint a kormányé és a piacé, távlatosabb gondolkodást tesz lehetővé.
A külső moderátor, illetve facilitátor személye biztosíthatja azt, hogy az aktuális helyi erőviszonyoktól
eltérően alakul egy-egy tervező fórum menete, és a
szokásos domináns vélemények nem uralják a teret.
Ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás során újra vis�szacsöppen a közösség a szokásos hatalmi erőterekbe.
Ennek megelőzését szolgálhatják a különféle aktív állampolgárság témájú képzések.
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Felülről jövő alulról jövő: a kistérségi szintű önkormányzati
szerepek és fejlesztési feladatok átrendeződésének folyamata
és tanulságai
Bottom up and top down initiatives in micro regions of Hungary
Numerous questions arose, when Hungary began the process of accession to the European Union. One area where
the domestic needs harmonized with the external recommendations of change was the definition of local territorial
units of administration, known now as Local Administrative Units (LAU).
It took a long way for Hungary from the almost-informal co-operations of its municipalities in the early 90’s to the
so-called multi-purpose micro-regional associations created after 2004. It is not yet clear who is really responsible for
the operation of LAU 1 in Hungary. By law, all municipalities must be members of the micro-regional development
council of the micro-region where they belong, (and these micro-regions number 174 at present). But these
municipalities can cooperate in public administration only if they reach certain criteria that is clearly defined in
Finance Act each year. The central government uses financial restrictions to promote change at the micro-regional
level. In this article we focus on the major legal changes of the “multipurpose” associations that came into effect
in 2004. We show that 90 % of financial support is determined by the central government, and that municipalities
merely execute the rules of a top-down process, rather than contributing to long-term local policy-making or local
development. Compared to the 90’s cooperations, driven by shared local interests, today’s multipurpose associations
usually lack the involvement of other local players in their own playing field. Nonetheless, they have become the
ground where local needs are confronted with each other and withthe top-down program implementation.. In
conclusion, a much more integrated approach is needed to rethink the roles of these local actors. In the present process,
all that has changed is the locality of the local governments’ spending – from LAU 2 (municipalities ) to LAU 1.
This structural problem is inherent within the top-down system of centralised redistribution, and real reform will
only come when the SMEs and civil organizations find a way to take real responsibility for local development issues.
Kulcsszavak: kistérség, többcélú társulások, jogszabályi környezet
Képzeljünk el egy új labdajátékot, ami rendkívül hasonlít a focira, de egyszerre 10-12 bíró és 50 partjelző
van a pályán, miközben legalább 3 edző próbálja felkészíteni a csapatot a mérkőzésre, teljesen eltérő edzéstervekkel. A játékosok nem lehetnek biztosak, hogy meddig vannak leigazolva a klubhoz és azt is homály övezi, valójában kik a csapattársak. Sem a mezekből, sem
egy adott pillanatban a pályán tartózkodás helyzetéből
nem lehet biztosan következtetni arra, hogy csatárral,
hátvéddel vagy éppen egy csapatkapitánnyal van-e
dolgunk. Az MLSZ-nek megfelelő „játékfelügyelet és
képviselet” legalább évente változtatja az elnevezését,
székhelyét és összetételét.
Kinek lenne kedve megtanulni az új játékot? Pedig
nagyjából ilyen sportot űznek a magyar területfejlesztés
játékosai és játékmesterei, kényszerpályán. Mert játszani muszáj, hiszen tagjai vagyunk az európai ligának. A
bíró, az edző, a partjelzők és a játékosok kompetenciája,
feladatai, célrendszere definiálatlan, kusza. Amit helyinek mondunk és gondolunk, az leggyakrabban valamilyen „fentről” jövő kényszer, vagy normatív elosztás
egyenes következménye.
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Jó példát szolgáltat ennek megértéséhez a manapság
oly népszerű kistérségek és az általuk ellátott feladatok
megismerése.
A kistérségi társulások gyakorlatilag teljes központi
költségvetési függőségben és légüres térben működnek.
Amennyiben a központi szabályozás pontosan a megkezdett úton halad, még hosszú ideig eltarthat, hogy
olyan korszerű és versenyképes kistérségekről beszélhessünk Magyarországon, melyet a helyi lakosság és
vállalkozó réteg is magáénak érez.
A jelenlegi szabályozás rendkívül szűkös korlátok
közé szorítja a helyi fejlesztések lehetőségeit.
G. Fekete Éva szerint az egyébként markáns felfogásbeli eltérések ellenére is a fejlesztést ágazati keretek helyett területi dimenzióban megjelenítő helyi fejlesztéssel kapcsolatos különböző értelmezésekben van három
közös alapelem:
1. a helyi szereplők bevonása,
2. a helyi erőforrások befektetése,
3. a helyi kontroll gyakorlása.
G. Fekete Éva meghatározásában a helyi fejlesztés
során általánosan elfogadottnak tekintett további alapelvek:
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1. A fejlesztés középpontjában az ember és az emberi
szükségletek mind teljesebb kielégítése áll.
2. A fejlődés nem egyenlő a gazdasági növekedéssel, a
fejlesztés csak komplex lehet.
3. A fenntarthatóság biztosítása.
4. A fejlesztés csak partneri együttműködések láncolatában valósulhat meg.
5. Nem csak egyetlen út létezik, a szubszidiaritás jegyében a közösség lehetősége és felelőssége a stratégia
megválasztása.
6. A fejlesztés földrajzi tere: a horizontális kapcsolatok
talaján szerveződött kistérség.
A helyi fejlesztés minden értelmezés szerint hangsúlyosan „bottom-up” jellegű, szemben a hatalom felsőbb szintjeiről indított „top-down” fejlesztéssel. A
lokalitással való egyezésből adódóan a kistérségi fejlesztés legjellemzőbb vonása is az alulról való meghatározottság. A helyi fejlesztésben domináns lokális szereplők

meghatározása mellett a fejlesztésbe bevont helyi és külső erőforrások aránya a helyi fejlesztés értelmezésében
a következő választóvonal. Vannak, akik a helyi erők
mellett számottevő külső erőforrás bevonása esetén is
még helyinek tartják a fejlesztést (local development,
development from below), és vannak, akik csak az alapvetően helyi erőforrásból való építkezést tartják „helyinek” (self-sufficient, endogenous development).
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Kistérségi társulások megoszlása a többcélú társulások létrejötte előtt
A különböző értelmezések között tehát a helyi domináns szereplők és a bevont erőforrások szármázási helye alapján lehet különbséget tenni.
Ha valaki végiggondolja, mi történt valójában a kistérségi feladatellátások kialakítása során az elmúlt
években, akkor látni fogja, hogy egy nagyon kényes,
nehézkes ám elodázott központi döntés: a magyar közigazgatás szerkezeti reformja terhét nyögik a települési
önkormányzatok.
Lássuk, mi zajlik jelenleg a helyi fejlesztések frontján,
kistérségi szinten, Magyarországon – tekintettel arra
hogy kik? (helyi domináns szereplők) és miből? (a bevont erőforrások származási helye) hajtanak végre helyi
fejlesztéseket (fejlesztéseket?)?

Az Állami Számvevőszék 2004. évi – a helyi önkormányzatok társulásainak ellenőrzéséről szóló – jelentésében a következő megállapítást tette: „A jelenlegi jogszabályi környezet és ösztönző rendszer keretei között
az önkormányzatok már további társulások létrehozására nem vállalkoznak…. A feladatellátás hatékonyságának és színvonalának további javulása csak a jogszabályi környezet módosítása és az ösztönzés (pozitív és
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Az Állami Számvevőszék fentiekben idézett megállapítása az önkormányzati szabályozórendszer továbbfejlesztésében olyan alapvető változási igényt fogalmaz
meg, melyet a Kormány 2003. évi döntései is szükségesnek tartottak. A közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2198/2003. (IX. 1.)
számú Korm. határozat - többek között - az önkormányzatok közös feladatellátásának ösztönzését szolgáló
finanszírozás kialakítását írta elő. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 1113/2003.
(XI. 11.) Korm. határozatban megjelenik a többcélú kistérségi társulás fogalma, amelyhez szükségszerű a kistérség fogalmának meghatározása is (IDEA program).
„A kistérség földrajzilag összefüggő területi egység,
amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy
település közigazgatási területe csak egy kistérségbe
tartozhat. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik
a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint
más kistérség határaihoz.” – áll a véglegesített meghatározásban.23
A cél az volt, hogy az EU csatlakozás apropóján az
Unió területi szintjeit (NUTS illetve később LAU) Magyarországon is megrajzolja, működésüket egységesítse és rendet tegyen a Budapestről meglehetősen kusza
képet mutató, jól-rosszul működő, átfedésekkel és fehér
foltokkal tarkított magyar kistérségi térképen. Az uniós külső igény egy régóta húzódó belső szükségletre
támaszkodott, vagyis az önkormányzati finanszírozás
megreformálására.
Az 1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozat egyértelműen kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulások működésének megkezdéséig terjedő időszakra átmeneti
(pénzügyi, szakmai) rendelkezésekkel kell ösztönözni
a feladatok mielőbbi zökkenőmentes átadás-átvételét,
továbbá a kistérségben levő önkormányzatok közötti
együttműködés erősítését.
A fenti szándéknak megfelelően a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás
hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 5.
számú mellékletének 20. Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése jogcímen 9,5 milliárd forintot tartalmazott a többcélú kistérségi társulások, illetve a kistérségi fejlesztési tanácsok megalakításának
ösztönzésére.

A Belügyminisztérium előkészítette a támogatás felhasználását szabályozó a többcélú kistérségi társulások
2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet), mely
a későbbi támogatási rendszer alapját teremtette meg.
A 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet megszületésének
idején azonban az Országgyűlés még nem fogadta el
sem a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) módosítását, sem a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt (a
továbbiakban: Tkt. tv.), amelyek megteremtették a kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi
társulások jogszabályi hátterét. Ez a bizonytalansági
tényező volt az egyik legnagyobb veszély a támogatási
rendszer kialakításakor. Ha ehhez hozzávesszük, hogy
2004-ben megszűnt a SAPARD program keretében vidékfejlesztési menedzserként foglalkoztatott hálózat
munkatársainak szerződése, akkor a sikertörténetként
kommunikált közigazgatási reform a kistérségi szint
megerősítésével, néhány árnyalattal sötétedik. Pénzügyileg, és hamarosan szakmailag is ellehetetlenült a
korábbi kistérségi társulások szakembereinek munkája. Egy utolsó pénzügyi allokáció keretében a korábbi
SAPARD programok átdolgozására lehetett támogatást
igényelni, kistérségenként alig 1-2 millió forint nagyságrendben. Itt már a támogatás feltétele volt az új statisztikai kistérségi rendszer alkotta lehatárolás szerint
összerendezni a települések fejlesztési elképzeléseit.
A pályázatírói tapasztalatokkal, alapos helyismerettel
rendelkező munkatársak szinte a legritkább esetben
maradtak a bizonytalan átalakulásokkal terhelt kistérségi szinten. Ők olyan országos hálózatot képviseltek,
mely a helyi fejlesztő szervezetekkel, társulásokkal,
polgármesterekkel, civilekkel, vállalkozókkal évek óta
kialakított kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Később
az „NFT házhoz jön” majd az elnevezésében és feladataiban megreformált kistérségi koordinátor, falugazdász hálózatok is több átalakuláson mentek keresztül.
A bizalmi tőke az évek során elértéktelenedett és a
jogi- pénzügyi működéssel kapcsolatos bizonytalansági
faktor egyre nőtt a kistérségekben. Az új működési alapokra helyezett kistérségek kohéziója nem növekedett
az erre a szintre csoportosított ösztönző támogatások
hatására a támogatások nagyságrendjével arányosan.
A kohézió erősítéséhez párhuzamos intézkedésekre lett
volna szükség, amely a háttérbe került korábbi kistérségi együttműködések, kistáji szerveződések eredményeire épülhetett volna.

Valamennyi előkészítő tanulmány, vitairat megtalálható és letölthető az Önkormányzati Minisztérium honlapján (http://www.bm.hu)
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negatív) fokozása révén érhető el”. A nagyközségek és
városok esetében a költségvetési törvények ösztönző
hatása nem érvényesült, működési kiadásaikat az intézményhálózatuk racionalizálásával csökkentették.

Az új típusú társulások megalakulása nehéz szülés
volt. A törvény hatályba lépését követően még hónapokig előfordult, hogy a dekoncentrált szervek közül sem
a Közigazgatási Hivatal, sem a Magyar Államkincstár
területi munkatársai nem tudtak határozott állásfoglalást
adni a megalakuló szervezeteknek sürgető és alapvető
kérdésekben – tegyük hozzá, gyakran önhibájukon kívül.
A korábbi társulások – néhány kivételtől eltekintve – úgy
érezve, teljesen elvesztették létjogosultságukat, beolvadtak, átalakultak vagy teljesen megszűntek a többcélú társulások kialakulásával párhuzamosan, a folyamat részeként. Ez a típusú közszolgálati-közigazgatás szervezési
együttműködés szokatlan volt a polgármestereknek, új
helyzetet hozott a településeknek és a feladatok ellátását

nevét viselő székhely település nem lépett be a társulásba, vagy például a legnagyobb társulás esetén – akkor
összesen 79 települést számláló zalaegerszegi kistérségben – gyakorlatilag 2 falu akadályozta meg a többcélú társulás megalakulást (erre a területfejlesztési feladatok felvállalásának kötelezettsége miatt volt lehetőségük, ahol a
törvény teljes kistérségi lefedettséget írt elő).
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényjavaslatot a Kormány az Országgyűléshez 2004. február 19-én nyújtotta be, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról és az Ötv. módosításáról szóló törvényjavaslatokkal együtt.

A 2004-ben létrehozott többcélú kistréségi társulások "típusai"

50-60%-os
100%-os

végző önkormányzati fenntartású intézményeknek – főleg a székhely települések Polgármesteri Hivatalai tekintettek féltékenyen az új kistérségi jövevényekre. Munkaszervezetek alakultak önállóan, vagy a székhely település
Polgármesteri Hivatalához integráltan az országos átlagot tekintve nagyjából úgy, hogy az új többcélú társulások 2/3-a élt az első, 1/3-a az utóbbi lehetőséggel.23
Számos kistérségben a feladatellátás azért nem kezdődhetett meg, mert a székhely település és a többi település
korábbi „centrum-periféria” viszonya „centrum-periféria” ellentétté éleződött, amint az együttműködés pénzügyi ösztönzése intézmények átszervezésének kérdését
hozta felszínre. Olyan eset is előfordult, ahol a kistérség
23

Az Alkotmány és az Ötv. módosításával a többcélú
kistérségi társulások létrehozása a települési önkormányzatok számára kötelező lett volna, ezt azonban az
Országgyűlés nem támogatta (2/3-os törvények), így
szükség volt a kistérségi törvényjavaslat módosítására is.
Az Országgyűlés elutasítása már 65/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet elfogadását megelőzően megszületett,
így annak alapelve a félárva, ám önkéntes kistérségi társulások megszületésének pénzügyi ösztönzése volt. Létrejött az öszvérmegoldás, mely „lónak szamár, szamárnak ló” – mivel nem törvény erejénél fogva jöttek létre
az új társulások, hanem a költségvetés asztaláról lehulló,

Peresztegi Gergely: Többcélú kistérségi társulások pénzügyi ösztönző rendszerének kialakítása, kézirat
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guruló forintok után rohanva, meglehetősen nagy volt
a tumultus – senki sem akart kimaradni, de senki sem
igazán tudta, hogy miből is maradna ki, így viszonylag
hamar viszonylag sok többcélú társulás alakult.
A 9 milliárd forintos előirányzatból a Társulások
ténylegesen kevesebb mint 8,5 milliárd forintot használtak fel 2004-ben.
A támogatások eredményeként a Kormány úgy vélte,
hogy a Társulásban részt vevő egyes településeknek kevesebb helyi forrást kellett a Társulás által vállalt szolgáltatásokra biztosítani, és így lehetőségük nyílik más,
fontos helyi feladataik megvalósítására is.

Összeolvad három korábbi önkormányzati társulás, hogy
megalakítsák a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú
Társulást, 2005. április

Ez azonban nem így történt. Számos, immáron kistérségi szinten vállalt önkormányzati feladatról, melyeket
elvileg korábban települési szinten elláttak, kiderült,
hogy vagy nincs ellátva egyáltalán, vagy csak igen minimális színvonalon. Ezt kistérségi szinten, kötött felhasználású normatívák és kiterjedt Állami Számvevőszéki érdeklődés reflektorfényében nehezebben lehetett
véka alá rejteni. A plusz normatívák tehát arra voltak
elegendők, hogy az egyre több helyen eresztő önkormányzati költségvetési lyukakat időre-órára betömjék,
nem pedig arra, hogy a fejlesztésekhez szilárd pénzügyi
alapokat, stabil intézményi hátteret alakítsanak ki.
Ma napig rendezetlen például a kistérségi munkaszervezetek munkatársainak jogállása, amennyiben
önálló munkaszervezet megalakítása mellett döntött a
kistérség – ellentétben a székhely település polgármesteri hivatalán belül létrehozott kistérségi munkaszervezetekkel, a Köztisztviselői törvény hatálya nem terjed
ki a többcélú társulások önálló munkaszervezeteire.
Csepp a tengerben, de ha a kistérségi fejlesztési tanácsok munkaszervezete közigazgatási szerv, hogy lehet
nyitnia a fejlesztési partnerség irányába?
Nagyobb gond az, hogy a többcélú társulások elláthatják a törvényben nevesített kistérségi fejlesztési tanácsok feladatát – és sajnos el is látják. A törvény következetlen, hiszen a kistérség közigazgatási területéhez
tartozó települések polgármestereinek személyazonos-

A többcélú kistérségi társulásoknak jutó területfejlesztési támogatások
aránya a normatív támogatásokon belül 2004-ben

10% alatt
10,1 - 15
15,1 - 20
20,1 - 25
25% felett
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sága kivételével teljesen más a célja és az összetétele a
többcélú társulásoknak (fenntartás) és a kistérségi fejlesztési tanácsoknak (területfejlesztés).
A kistérségi fejlesztések letéteményeseként immár
törvényben foglalt feladat és szerepkörök birtokosa, a
kistérséget alkotó polgármesterek tanácsa (többcélú,
vagy csak fejlesztési) gyakorlatilag sehol nem tudta
megvalósítani a helyi civilek vagy a vállalkozói réteg
folyamatos, aktív bevonását a döntéshozásba. Még az
országos átlagnál fejlettebbnek mondott kistérségek
társulási ülésein sem sikerült elérni, hogy a vállalkozói
szektor képviselője részt vegyen a kistérségi üléseken
– a civil szervezet delegáltjai pedig alig vesznek részt
üléseken, ahol fejlesztési témájú napirendet is tárgyaltak. Ennek alátámasztásához elég az amúgy regionális
átalakulása miatt szintén tisztázatlan jogkörrel rendelkező, kistérségek felett törvényességi felügyeletet elvileg gyakorló Közigazgatási Hivatalok archívumából
véletlenszerűen kikérni néhány jelenléti ívet és jegyzőkönyvet a társulási ülésekről.
Hiába tűnt megoldásnak a Kistérségi Civil Fórum,
vagy a Kamarák területi képviselője bevonása, a törvény szövegét nem sikerült megtölteni tartalommal. Az
önkormányzatok kistérségi szinten, csekély kivételtől
eltekintve továbbra is légüres térben, alapvető szakmai
kompetenciák híján hozzák meg a sok esetben hosszú
távra ható döntéseiket intézmények átszervezéséről,
fejlesztéséről, pályázatok benyújtásáról.

A megalakulást ösztönző támogatási rendszer a 2004.
évi pályázat tapasztalatait figyelembe véve, továbbá
az 5/2005. (I.19.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban került kidolgozásra. Így a támogatható célok
köre változott a 2004. évi pályázathoz képest. A pénzügyi ösztönzés elsődlegesen – a Ktt-vel összhangban –
az un. „nagy ellátórendszerek” (közoktatási, szociális,
gyermekjóléti, egészségügyi) hatékonyabb megszervezésére irányult. Valójában még csak a feladatellátás kereteinek kialakítása kezdődött meg kistérségi szinten.
A Társulások támogatási rendszerében 2006. évben jelentős változás történt: az eddig pályázaton elnyerhető
forrásokat felváltották a normatív típusú támogatások.
A benyújtott igénylések alapján 154 Társulás részesült támogatásban. Az önkormányzatok „saját házuk
táján” hosszú évek óta elodázott fejlesztéseket próbáltak ezekből a plusz forrásokból megvalósítani. A 2006.
évi 15,4 milliárd forintos normatív támogatás a költségvetési törvény3 8. számú mellékletében, kötött felhasználású támogatásként jelenik meg. Ez a kötöttség
garanciát jelenthet a kistérségi finanszírozás elveinek
szigorú betartásához, de valójában megakadályozza a
tőkeképzést, illetve a fejlesztésekhez, projektmenedzseléshez szükséges pénzügyi likviditási keret kialakítását.
Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint a kistérségi társulások által felhasznált normatívák,

A 2007-ig megalakult többcélú kistérségi társulások

2004-ben alakult többcélú kistérségi társulások
2005-ben alakult TKT-k
2006-ban alakult TKT-k
2007-ben alakult TKT-k
24

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény
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A lakosonként átlagosan az önkormányzatok részéről
a közös kistérségi kalapba befizetett tagdíj alig teszi ki
a normatívákkal együtt alkotott összköltségvetés egy
tizedét (nyugat-dunántúli összehasonlításban). Mikor
beszélhetünk így helyi forrásokból megvalósuló helyi
fejlesztésekről?
Végezetül Nemes Nagy József Kistérségek funkcióiról írt cikkéből emelnék ki egy részletet, melyben a következőket állapítja meg: „a kistérségekkel kapcsolatos
reformelképzelésekben e térségi szint három funkciója
jelenik meg: az önkormányzati-közszolgáltatási funkció, a területfejlesztési funkció, az államigazgatási funkció. E funkciók bármelyike csak egy-egy teljes térségi
szintrendszeren belül, a régiók, a kistérségek, a települések szerepének egyértelmű tisztázásával telepíthető
vagy erősíthető fel kistérségi szintre. Nagy veszélyek
hordozója az az eljárás, amikor a rendszer átalakítását

szakaszoljuk. A területfejlesztés nem kíván rögzített
kistérségi térbeli kereteket, térfelosztást, különösképp
nem a regionális illetve megyei szintek funkcióinak
tisztázása helyett.” – írja Nemes Nagy József.
Ha nem is ló, nem is szamár, de legalább a miénk.
Jó lenne, ha a területfejlesztés újragondolásában legelőször a helyi (kistáji, kistérségi) szint által betöltött szerep kerülne rendezésre, és minden más, területileg nagyobb, szabályozásban erősebb egység erre a stabilabbá
tett alapra épülhetne fel.

Összegzés
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy
• fejlesztések helyett jellemzően régóta elmaradt felújítások, korszerűsítési munkálatok valósulnak meg
a kistérségi feladatellátásba bevont önkormányzati
intézményekben,
• a központi költségvetési függőség és a kötött felhasználású normatívák olyan mértékben behatárolják a
többcélú társulások pénzügyi mozgásterét, hogy gyakorlatilag egy központi programvégrehajtás helyi érdek-ütközésének színterévé váltak a kistérségek, területfejlesztési funkciókat jelentősen háttérbe szorítva,
• a kistérségek működésének társadalmasítása, tőkebevonás a fejlesztésekhez, PPP típusú együttműködések kialakításának kultúrája, versenyképesség javításának igénye még bizonytalan időre háttérbe szorul.

Huszti Levente*
Ph.D. hallgató
Pécsi Tudományegyetem,
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
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amennyiben fejlesztésre fordították őket, gyakorlatilag
a kistérségi társulás tulajdona maradt, és idegen eszközre aktivált fejlesztésként jelent meg a könyvelésben.
Míg az első évben a települési vezetők örömmel valósítottak meg fejlesztéseket is a normatívából (iskola,
óvoda felújítások, informatikai fejlesztések, stb.), hamar
rájöttek, hogy ezek a plusz normatívákból aktivált fejlesztések nem kerülnek át a tulajdonukba. 2007-től már
következetesen működési támogatásként kérték nevesíteni a társulási költségvetésben ezeket az összegeket.

A területfejlesztés intézményrendszerének és eszközeinek
fejlődése és problémái, régiós szemszögből
The evolution and the problems of the Institution system and Tools of Hungarian Regional
Development policy, a NUTS II level point of view
The objective of my study was to analyse the evolution of the Hungarian regional development institution system,
and the practice of the usage of regional development tools, and thus to reveal its enhancement possibilities,
through the example of NUTS II level Regions. It has become evident that the institution system of regional
development has too many layers, with parallel tasks, resulting in the scattering of resources, and rivalry between
organisations. Recent rationalisation, and decentralisation processes could be carried on by empowering regional
level as mid-level decision making layer of regional development. Another important outcome is that development
policy uses almost exclusively the indirect investment-type economic tools (dominantly non-refundable funds).
There would be considerable space for the utilisation of refundable funds, for the provision of beneficial loans, or
the utilisation of demand-side development tools.
Kulcsszavak: területfejlesztés eszközei, intézményrendszer, regionális tervezés
1. Bevezető
A világgazdasági válság hatásai a hazai területfejlesztési szakpolitikát is elérték, a szakterület költségvetési
forrásai már 2009-ben lecsökkentek, a 2010-es költségvetés tervezetében pedig el is tűntek. A válság a számos
negatív hatása mellett azzal a pozitív következménnyel
is járhat, hogy elkerülhetetlenné teszi a meglévő keretek
és cselekvési sémák felülvizsgálatát. Arra ösztönözheti
a területfejlesztési intézményrendszert, hogy a „szokásos” megoldások helyett újakat keressen.
Elemzésemben ehhez a megújításhoz szeretnék néhány gondolat-ébresztő megállapítást bemutatni, amelyeket a doktori disszertációmból emeltem ki (Gordos
2007). A terjedelmi korlátok miatt a területfejlesztés
rendszerét és problémáit csak keretként vázolom fel,
részletesebben a regionális szint szemszögéből világítok meg összefüggéseket.
Az elemzésemben a területfejlesztést, olyan tervszerű
társadalmi tevékenységnek tekintem, amelyet a közösség elsősorban a közigazgatási szervek és a területfejlesztési intézményrendszer révén – alapvetően a piac
által nem megoldott – területi gazdasági-társadalmi
problémák orvoslása, és a pozitív folyamatok felerősítése érdekében hajt végre. Értelmezésemben nem minősülnek területfejlesztésnek a nem fejlesztési, azaz fenntartási, működési tevékenységek.
A területfejlesztés mint szakpolitika (policy) céljainak érvényesítéséhez szükség van döntésekre és eszközökre, illetve a döntéseket végrehajtó és az eszközöket alkalmazó intézményrendszerre. A területfejlesztés
eszközrendszerének bemutatásához Tatai Zoltán (1995)
osztályozását használom, aki a beavatkozás jellege
szempontjából három csoportot különböztetett meg: 1.
információs eszközök, 2. gazdasági eszközök, és 3. hatósági eszközök
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Az intézmények definiálása tekintetében a szerzők
egy része – a szervezetek mellett – a jogszabályokat is
intézményeknek tekinti (Illés et al. 2003), én a könnyebb
áttekinthetőség érdekében – Tatai osztályozását követve – a jogszabályokat az eszközök közé soroltam.
A területfejlesztés eszközeivel a szakpolitika az elmúlt
másfél évtizedben eltérő intenzitással élt. A továbbiakban
azt vizsgálom, hogy a hazai fejlesztéspolitika intézményés eszközrendszere hogyan fejlődött, milyen problémákba ütközött, különös tekintettel a regionális szintre.

2. A hazai területfejlesztési intézményrendszer
kialakulása és problémái
Az 1990-es évek első felében a területfejlesztési beavatkozások a válságtérségek problémáit próbálták
kezelni. A Kormány a támogatások zömét (63%) a két
észak-kelet magyarországi megye műszaki infrastruktúra-fejlesztésére használta fel: a gáz-, szennyvíz-, telefonés közúthálózat kiépítésével (Szaló 1999), a munkahely-teremtő beruházások háttérbe szorultak (Horváth
1998). A források kezelésére megyei szinten fejlesztési
ügynökségek és tanácsok jöttek létre, azonban országos
intézményrendszer még nem épült ki.
Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény
(1996. évi XXI. törvény) definiálta a területfejlesztés,
és -rendezés alapfogalmait, a területfejlesztési politika
céljait, meghatározta az egyes közigazgatási szintek feladatait, és kompetenciáit. A meglévők mellett létrehozta
a saját, kizárólag a területfejlesztési politikához kapcsolódó, intézményrendszerét: a területfejlesztési tanácsokat, és ügynökségeket. A magyar területfejlesztési törvény úttörőnek tekinthető a kelet-közép-európai országok gyakorlatában (Szaló 1999). Hibái között azonban
ki szokták emelni, hogy túltagolt intézményrendszert
hozott létre, és elaprózta a forrásokat (Rechnitzer 1998).
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A törvény által létrehozott megyei területfejlesztési
tanácsok lettek a területfejlesztés legfontosabb középszintű intézményei, ők dönthettek az évente változó
összegű területfejlesztési célú ún. „decentralizált” források elosztásáról.
Hangsúlyeltolódás az ezredforduló után következett
be, amikor 1999 decemberében az Országgyűlés elfogadta a területfejlesztési törvény első jelentős módosítását (1999. évi XCII. (X. 30.) törvény). A módosítás egyik
legfontosabb eleme a hét tervezési-statisztikai régió
határainak rögzítése, illetve a regionális fejlesztési tanácsok létrehozása volt, amelyek 2000 januárjáig minden
régióban meg is alakultak.
A fejlesztéspolitika az országos és megyei szint szerepének megtartása mellett kívánta a regionális szintet
„helyzetbe hozni” (lásd 1. sz. táblázat). Mindez az erőforrások elaprózódásához, és párhuzamosságok kialakulásához vezetett.
1. táblázat – Decentralizáltan elosztásra került hazai
területfejlesztési támogatások nagysága 1999-2004 (millió
forintban)
Megnevezés
Regionális fejlesztési
tanácsok által kezelt
keret
Területfejlesztési
célelőirányzat

Térség- és település
felzárkóztatási
célelőirányzat

Terület- és regionális
fejlesztési célelőirányzat

Megyei területfejlesztési tanácsok által
kezelt keret (TFC,
TEKI, CÉDE)
Decentralizált források összesen

Évszám

1999

2000

2001

2002

2003

2004

0

0

5 519

6 044

11 800

11 192

-

-

5 519

6 044

2 400

-

-

-

-

-

9 400

-

-

-

-

-

-

11 192

23 222

22 957

21 793

22 654 19 172,5

16 873

23 222

22 957

27 492

28 698 30 972,5

28 065

Forrás: Jelentés 2005

A területfejlesztési törvény második módosítását 2004
első felében jelentős várakozások előzték meg, hiszen
felmerült a regionális és kistérségi szint szerepének
megerősítése, és a megyei területfejlesztési szint megszűntetése. A reformokat azonban csak félig sikerült
megvalósítani: a regionális szint megerősödött, de a
megyei szint is megmaradt (2004. évi LXXV. (VII. 8.) törvény). A regionális intézményrendszer szempontjából
fontos intézkedés, hogy a törvénymódosítás minden
régióban előírta a – közhasznú társaság formájában működő – regionális fejlesztési ügynökségek létrehozását.
A törvény előírta továbbá minden statisztikai kistérségben kistérségi területfejlesztési tanácsok létrehozását,
amelynek feladata – a tervkészítés mellett – a fejlesztések összehangolása lett.
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Az ezredfordulót követően a regionális intézményrendszer megerősödött: a tanácsok döntési kompetenciájába utalt decentralizált források nagyságrendje
2009-ig hullámzóan ugyan, de emelkedett, csakúgy
mint a regionális fejlesztési ügynökségek által kezelt
források nagyságrendje. A növekvő források növekvő
árbevételt jelentettek, ami a létszám bővülésével járt,
a hangsúlyok azonban a pályázat-kezelés irányába tolódtak el, a tervezési, fejlesztési feladatok aránya csökkent. Az ügynökségek a feladatok egy részét a központi
közigazgatástól, más részét a megyei ügynökségektől
vették át. Sikerük részben a közös fellépésnek, részben
a másik két közigazgatási szinten működő szervezeteknél (talán) hatékonyabb és rugalmasabb munkaszervezésnek tudható be. Nem szabad elfeledkezni azonban
arról sem, hogy az EU Kohéziós Politikája alapvetően
a NUTS II-es szintet preferálja. Az ügynökségek szoros
kapcsolatban állnak a regionális fejlesztési tanácsokkal
(RFT): az RFT-k nem tudtak volna a „forráselosztó”
szint pozícióért folytatott „harcban” sikeresen szerepelni (lásd Szegvári 2006) az ügynökségek munkája, és sikerei nélkül, és az ügynökségek szakmai tevékenysége
viszont „láthatatlan” maradt volna erős RFT támogatás
nélkül.
Mindez azonban nem vezetett az intézményrendszer
túltagoltságának csökkentéséhez, a törvény, és a Kormány továbbra is – a helyi önkormányzati szintet kivéve – az összes szóba jöhető szintnek szán feladatokat,
és biztosít működési forrást. Alapvetően ugyanazokat
a feladatokat végzik: tervek kidolgozását, koordinációt
és forrásszerzést. Létrehozza – ezek mellett – a kiemelt
térségi szintet, amelynek feladatai átfedésben vannak
a többiekével. Fenntartási szempontból ez azt jelenti,
hogy a központi (és a helyi) szint egy ötszintű területfejlesztési intézményrendszert tart el. A fejlesztési forrásokat
elaprózza, hogy elosztóként is legalább három szint jöhet szóba, amely az intézmények „üresjáratához”, illetve
rivalizálásához vezet. Egyes szintek kiüresedtek (pl. megyei szint), másoknál a feladathalmozás jelent problémát (pl. központi szint).
A párhuzamosságokat mérsékelni lehetne, például
azzal, ha az Országgyűlés az európai uniós intézményrendszerhez igazítaná a hazai területfejlesztési intézményi struktúrát, hiszen a fejlesztési források többsége már most is az Unió strukturális alapjaiból érkezik.
Logikus megoldás lenne a régió mint forráselosztó, és
a kistérségi mint projektgeneráló szint megerősítése.
Természetesen, más az átfedéseket csökkentő megoldás
is elképzelhető.
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3. A hazai területfejlesztési eszközrendszer kialakulása, és eredményei
3.1 Országos eszközrendszer
A hazai területfejlesztés eszközrendszerét a Tatai Zoltán által meghatározott felosztásban tárgyalom (lásd 1.
ábra). A hatósági eszközökre nem térek ki bővebben,
ezek alkalmazása területfejlesztési szempontból elsősorban az országos és helyi szint sajátja. Szubnacionális
szinten elsősorban a területrendezési terveknek lehet
szerepük.
Az információs eszközök közül (pl. tervek, információs portálok, marketingeszközök) a területfejlesztési
terveket emelem ki. Készítésük szakmai feltételeit a
szakminisztérium 1998-ban rendeletben határozta meg
(18/1998. (VI. 25.) sz. KTM rendelet). A rendelet alapvetően háromféle területfejlesztési tervtípus elkészítését
szabályozza részletesen: területfejlesztési koncepció,
stratégiai program és operatív program. Megalkotása
nagy segítséget jelentett mind a területfejlesztési intézményrendszer, mind a tervezők számára, azonban
mára megmutatkoztak a szabályozás gyengeségei is.
Legfőbb hibái, hogy kevéssé végrehajtás-orientált,
és nincs összhangban az uniós elvárásokkal. Időtávjai
eltérnek tőle, az uniós módszertanhoz képest túlzottan
nagy teret enged a helyzetelemzésnek, miközben a megvalósíthatósággal, a végrehajtás forrásaival, intézmény
rendszerével kevésbé foglalkozik. A 2002-ben elfogadott Budapesti Városfejlesztési Koncepció ennek egyik
jellegzetes példája lehet: a hosszú helyzetelemzés után,
egy olyan stratégia következik, amely egyszerre szeretne támogatni 39 átfogó és 153 (!) specifikus célt.
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
2000-ben eltért ettől a gyakorlattól, és a Régió 2001-2006
közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét, és Operatív Programját már az uniós módszertan (1260/1999. sz.
EK rendelet, Vademecum 1999) alapján készítette el, és
csak részben követte a hazai metodikát. A terv a tervezési időszakban várható hazai költségvetési ún. „Phare tükörrégiós” forrásokkal számolva határozta meg a legfontosabb beavatkozási területeket (fejlesztési prioritásokat)
és intézkedéseket (Gordos – Lukovich 2002). A Stratégiai
Tervben leírtak csak korlátozottan tudtak megvalósulni a
rendelkezésre álló források szűkössége miatt.
Az 1996. utáni hazai területfejlesztési gyakorlatban
a gazdasági eszközök – azon belül is a közvetett pénzügyi
támogatások – jelentették a területfejlesztési eszköztár legfontosabb elemét. Bemutatásuk előtt azonban érdemes
említést tenni a közvetlen gazdasági eszközökről és a közvetett nem pénzügyi eszközökről, amelyek hatása (és
összegszerűsége) sokkal nagyobb, mint a területfejlesztési célú támogatási alapoké. Az előbbire az országos
léptékű infrastruktúra fejlesztése (RKK DTI 2003) adhat
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példát, a közúthálózat elemeitől (autópályák, hidak), a
vasúton át a kikötőkig, az utóbbira a befektetés-ösztönzés, és tanácsadás.
1. ábra – A területfejlesztés eszközeinek osztályozása

Forrás: Tatai Z., 1995 felhasználásával saját szerkesztés

A közvetett gazdasági (pénzügyi) eszközök közül
nem lehet eltekinteni a pénzügyi rendszer nem területfejlesztési célú elemeinek hatásától, hiszen a költségvetési- és
adópolitika önmagában a jövedelmek területi újraosztását hajtja végre, és ezzel jelentősebb hatást gyakorol a
területi folyamatokra, mint a területfejlesztési politika
egésze (RKK DTI 2003).
A közvetett beruházási támogatások döntő többsége
pénzügyi támogatás volt, a természetbeni támogatások
értéke elhanyagolható. A pénzügyi eszközök többféle formában jelenhettek meg: vissza nem térítendő,
visszatérítendő pénzügyi támogatások, hitel- vagy
adókedvezmények formájában. Az utóbbiak azonban
elenyésző szerepet játszottak a területfejlesztés eszközei között, felhasználásuk többnyire ágazati célokhoz
kapcsolódott. A támogatások döntő többsége vissza nem térítendő támogatásként jutott el a kedvezményezettekhez.
A költségvetés felhalmozási, beruházási kiadásainak
döntő többsége ágazati kezelésben ágazati célok elérése
érdekében került felhasználásra, elsősorban egyéb, nem
fejlesztési célokra. A fejlesztési célú előirányzatokon
belül a területfejlesztési célú-, és hatású támogatások
részesedése is kisebb volt, mint a területfejlesztési hatással nem rendelkezőké.
Az 1999-2002-es időszakban felhasznált 918 milliárd
forint összegű területfejlesztési hatású, és célú támogatásból a legnagyobb részesedéssel a Munkaerőpiaci
Alap (19%), a Cél- és címzett támogatások (15% és 11%),
agrár- (15%), és útfejlesztési támogatások (14%) bírtak.
A deklaráltan területfejlesztési célú támogatások: részesedése
együttesen 10%-ot ért el, ez az adott időszak összes beruházásainak 1%-a (Jelentés 2005). Az úgynevezett „decentralizált” végrehajtású támogatás nem érte el a területfejlesztési célú támogatások felét, tehát a megyei és
regionális fejlesztési tanácsok a fejlesztési források kevesebb,
mint 0,5%-áról dönthettek. A regionálisan kezelt források
nagyságrendjét a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra – A regionális források nagyságrendi részesedése a
területfejlesztési forrásokból

Hazai
területfejlesztési
hatású előirányzatok

Hazai
területfejlesztési
célú előirányzatok

A regionális fejlesztési
tanácsok által kezelt forrás

Forrás: Saját szerkesztés a Jelentés 2005 adatai alapján

Joggal jutott ezek alapján a Jelentés (2005) is arra a
következtetésre, hogy az ország térszerkezetének alakulására a területfejlesztési támogatások hatása csekély.
Mind a piaci folyamatok, mind az országos fejlesztéspolitika egyéb elemei erősebb befolyással rendelkeznek.

3.2. Regionális eszközrendszer
A regionális területfejlesztési eszközrendszer tekintetében, szinte kizárólag a közvetett, beruházási-típusú pénzügyi támogatások, és információs eszközök alkalmazásáról beszélhetünk. A pénzügyi támogatások döntő többsége pályázati
alapon felhasznált vissza nem térítendő támogatás volt.
Hatósági jogosítványokkal a regionális intézményrendszer nem rendelkezik, azok az országos, és a helyi önkormányzati szint döntési kompetenciájába tartoznak (nincs
regionális adó, így adókedvezmény sem). Adójavaslatokat
kidolgozhat a Kormány, vagy az önkormányzatok számára, ezek hatásossága azonban meglehetősen bizonytalan.
A regionális fejlesztési tanácsok közvetlenül nem tudnak
megvalósítani területfejlesztési célú projekteket, (nagy)
beruházásokat, mivel nincs jelentős saját bevételük, sem
szabad felhasználású átadott forrásuk. Beruházásokhoz
kapcsolódó természetbeni támogatás biztosítására a regionális fejlesztési tanácsok (RFT) nem rendelkeznek ingatlan-vagyonnal. A nemzetközi példák alapján akár ebben is
gondolkodhatnának, de a mai magyar politikai helyzetben
ennek nincs realitása. Valószínűleg egyetlen politikai erő
sem vállalná fel újabb „állami vagyon” létrehozását.
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A közvetett beruházási típusú pénzügyi támogatások csoportján belül szóba jöhetne, a kedvezményes hitelek (garancia,
kamatkedvezmény), vagy visszatérítendő támogatások alkalmazása, azonban a regionális fejlesztési tanácsok ehhez
sem rendelkeznek saját tőkével, bevételekkel. A központi
szint által átadott vissza nem térítendő támogatások tették
így ki a regionális fejlesztési tanácsok által kezelt források
szinte 100%-át. Egyrészt azért alkalmazták ezt a támogatási formát, mert a pénzeszközök felhasználását szabályozó
rendeletek így írták elő, másrészt ezek bizonyultak a legnépszerűbbeknek a kedvezményezettek körében. Ráadásul
kezelésük, adminisztrálásuk sokkal egyszerűbb, mint például a visszatérítendő támogatásoké.
A regionális fejlesztési tanácsok számára hozzáférhető
első forrás az 1996. és 1997. évi Területfejlesztési Phare programból származott. A programok a hátrányos helyzetű régiók számára biztosítottak vissza nem térítendő pénzügyi
támogatást ~45 millió euró értékben.
2001. és 2002. között a kelet-magyarországi régiók a Phare programból (16,6 Mrd Ft), a többiek az ún. „tükörrégiós”
program keretében a Területfejlesztési célelőirányzatból (TFC)
részesültek támogatásban (évi ~7 Mrd Ft). A Tükörrégiós
támogatás tekinthető a regionális szinten pályáztatott források közül talán egyedül decentralizáltnak, mivel a felhasználásáról korlátozott mértékben, de az RFT-k dönthettek.
Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik kidolgozásával meghatározhatták annak tartalmát, illetve dönthettek,
hogy a beérkezett pályázatok közül melyeket támogatnak.
A tükörrégiós forrás programfinanszírozást tett volna lehetővé, ha a támogató minisztériumok aláírták volna a három
évre szóló szerződést a tanácsokkal a forrás biztosításáról,
azonban ez elmaradt.
A 2002-2003. évi társadalmi-gazdasági kohéziót szolgáló
Phare programot az egész országra kiterjesztették ORPHEUS
program néven. A 96,9 millió eurós keretösszegű pályázati
program tartalma országosan egységes volt, integrált városrehabilitációs fejlesztéseket támogatott. A pályáztatás végrehajtásába – a VÁTI mellett – a régiókat is bevonták.
Az uniós források mellett, az RFT-k a területfejlesztési
célelőirányzatból22 származó ún. „decentralizált” támogatás
felhasználásáról dönthettek (lásd korábban, 1. táblázat). A
decentralizáció azonban csak névleges, hiszen a támogatható célok (és célterületek) körét, és a végrehajtás módszertanát országos rendeletek szabták meg. Az RFT-k mozgástere a regionális fejlesztési programjaikban meghatározott
intézkedésekre terjedt ki, a teljes keret pár százaléka erejéig. A regionális szint számára átadott forrás összege évente
változott, azonban 2001-től kezdődően folyamatos növekedett, 5 milliárd forintról 2004-re 11 milliárd forintra nőtt
A régiók forráselosztó szerepe az uniós csatlakozást követően tovább erősödött. A 24/2003. sz. Kormányrendelet alapján, 2004-ben néhány ágazati célelőirányzat „decentralizált”
végrehajtásba került (települési útfejlesztés, hulladékkezelés,
könyvtárfejlesztés, játszótér-fejlesztés stb.). A kiírandó pá-

91

TANULMÁNY

Merre tovább területfejlesztés?

lyázatok tartalmára, a pályázók körére a regionális fejlesztési tanácsoknak (RFT) csekély befolyása volt, csak a pályázati
források elosztására kaptak lehetőséget. Mindez inkább a
„dekoncentráció”, mint a decentralizáció irányába mutatott.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.
évi XC. törvény biztosított a többi „decentralizált” végrehajtású ágazati pályázatnál nagyobb mozgásteret az RFT-knek,
mivel itt javaslatot tehettek a kiírandó pályázatok tartalmára, a kedvezményezettek körére. 2007-től – a korábban a megyei területfejlesztési tanácsok által kezelt – TEKI és CÉDE
pályázatok is a regionális fejlesztési tanácsokhoz kerültek.
A hazai „decentralizált” források 2007 utáni tendenciájának alakulására a Közép-magyarországi régióból hozok
példát. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2004 és 2006 között – éven túli kötelezettségvállalás
alkalmazásával – 18 480,4 millió forint hazai forrás elosztásáról dönthetett, ami 964 pályázat támogatását tette lehetővé. 2007-től megfordult a növekvő tendencia a Közép-magyarországi régióban 7,1 milliárd forint, 2008-ban 6,4 Mrd
forint, majd 2009-ben 5,8 Mrd forint állt rendelkezésre.
A hazai források decentralizálása terén elért eredményeket azonban a fentiek ellenére sem szabad lebecsülni, hiszen az EU strukturális alapok forrásainak felhasználására
a régiók még kevésbé tudtak hatást gyakorolni. Részt vehettek a 2004-2006-os Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP) tervezésében, illetve tagot delegálhattak az
RFOP (és a többi operatív program) végrehajtását felügyelő monitoring bizottságba, de a döntések nem regionális
szinten születtek. A 2007-2013-as időszak tervezése során
az RFT-knek hasonló szerep jutott, kiegészülve azzal, hogy
az egyes pályázatokról döntő szakértői bizottságokba is tagot delegálhattak. Jelentősebb eredmény, hogy a regionális
ügynökségek közreműködő szervezeti szerepet kaptak.

4. Összefoglaló
A jelenlegi hazai területfejlesztési intézményrendszer
túltagolt, párhuzamosságokkal, és hatásköri átfedésekkel
terhelt. A területfejlesztési törvény minden közigazgatási
szint számára ugyanazokat a feladatokat szánja, a Kormány ehhez csökkenő összegű működési támogatást biztosít, miközben a fejlesztési források egyre inkább az országos, és regionális szinten koncentrálódnak. 2007 után a
területfejlesztési középszint vonatkozásában a hangsúly a
megyei szintről egyértelműen a regionális szintre tevődött
át. Kérdés, hogy a gazdasági válság miatti költségvetési
megszorítások milyen mértékben akasztják meg a megindult óvatos decentralizációs lépéseket.
A területfejlesztési források nagyságrendjét vizsgálva,
megállapítható, hogy a területfejlesztési politika a kiegyenlítő feladathoz sem rendelkezik megfelelő nagyságrendű
forrásokkal. A területfejlesztési hatásúnak tartott eszközök

forrásaránya a magyarországi beruházások összértékének
10%-a, míg a területfejlesztési célú eszközöké: 2-5%. A regionális szint számára átadott források aránya a fejlesztési
források 2-3%-a körül mozgott.
A területfejlesztési források hazai eszközeit számba véve,
megállapítható, hogy az szinte kizárólag közvetett beruházási típusú gazdasági eszközöket alkalmaz. Ezen belül is a
pályázati rendszerben biztosított vissza nem térítendő támogatások dominálnak.
Regionális szintű területfejlesztési eszközrendszerről
minden előrelépés ellenére továbbra sem beszélhetünk, hiszen a regionális fejlesztési tanácsok csak a központi szint
által átadott források elosztásáról dönthetnek. Az uniós források (Phare, Strukturális Alapok) tekintetében még kisebb
a régiók szerepe, mint a hazai források felhasználásában.
Véleményem szerint, a területfejlesztési politika a jelenlegi forráshiányos, háttérbe szorított helyzetéből több módon
léphet ki. Valószínűleg jelentős többlet-fejlesztési forrásokhoz az elkövetkező években nem fog jutni ezért – összhangban a 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban leírtakkal – növelni kell a területfejlesztési politika hatását az ágazati szakpolitikákra (Salamin – Péti 2005),
hogy azok tartalmát és területi hatását befolyásolni tudja.
A szűkebb értelemben vett területfejlesztési hatású költségvetési eszközök érdemi decentralizálása lehet ennek a folyamatnak egy következő lépése és részben eszköze, megerősítve a regionális szint szerepét, és igazolva a területi szempont
megjelenítésének szükségességét. Mindez az intézményrendszer egyszerűsítése irányában is előrelépést jelent.
Az eszközrendszer tekintetében is vannak még tartalékok, hiszen a hazai területfejlesztési politika az eszközrendszerének csak egy szűk szeletét alkalmazza, meglehetősen
pazarlóan. Jelentős lehetőségek vannak a visszatérítendő
támogatások (pl. város- vagy, KKV fejlesztési alapok), hitel- és kamatkedvezmények biztosításában, vagy a direkt
beruházási eszközök alkalmazásában.

Gordos Tamás, PhD
vezető projekt menedzser
Prorégió Kht.

2001-2003: területfejlesztési célelőirányzat, 2003-ban kiegészül a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzattal, majd ezek a terület- és regionális fejlesztési
célelőirányzatba egyesülnek 2004-től.
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Nemcsak ajándék mutathat jól csomagban:
programcsomag alapú fejlesztési rendszerek

Not just present looks nice packed: programme package based development systems
The current spatial development strategies, development programs are dominated by the use of spatial and thematic
priorities - with emphasis on the latter - and the tool for bringing strategies into effect is the implementation of
separate projects. It follows from the programming system that even if one can find program based developments,
those are mainly focused around one theme and permeability between themes is rarely observable.
Since the usage of spatial and thematic priorities have their own innate limitations, thus “truly” complex program packages
can not come to power and cannot be brought into effect. Therefore the suggestion is that the current framework should
be altered in ways that it becomes more flexible and be able to serve the needs of ‘lifelike’ projects a bit more appropriate.
Such a suggestion is the introduction of program package based call-for-tenders into the programming system
since its roots and early positive examplescan already be found in the system.
The following article aims to shed light on the fact, how a nouveau spatial development tool like the package based
programming may assist the improvement of the absorption rate of development funds.
Kulcsszavak: területfejlesztési stratégiák, tematikus és területi prioritások, programcsomag-alapú fejlesztés
A mai területfejlesztési stratégiákban, programokban elsősorban a tematikus vagy területi prioritásjelleg
uralkodik (túlsúlyban a tematikus prioritásokkal), és
megvalósításuk eszköze az önálló projekttámogatás.
A rendszerről megállapítható, hogy amennyiben találkozunk programalapú megvalósítással, az jellemzően
csak egy tématerületet ölel fel, a tématerületek közötti
átjárhatóság nagyon ritka.
Mivel a tematikus és területi prioritások alkalmazása
önmagában gátat szab „valóban” komplex, és egymás
hatását erősítő fejlesztési csomagok megvalósításának,
indokolt lehet a rendszer bizonyos kereteinek módosítása, amely következtében rugalmasabb lehetőségeket
biztosíthatunk életszerű kezdeményezések megvalósítására. Egy ilyen módosító javaslat lehet a programcsomag alapú pályáztatás megjelentetése a rendszerkeretek
között, amely elképzelés csírái (és pozitív példái) jelenleg is megtalálhatóak területfejlesztési rendszereinkben.
A következő cikk arra kíván rámutatni, hogy a hatékony forrásfelhasználás és a mérhető felzárkóztatás elősegítéséhez hogyan tud hozzájárulni a programcsomag
alapú pályáztatás, mint újszerű területfejlesztési eszköz.

Fejlesztési irányok:

Területi és tematikus prioritások. Az említett fogalmak használata kikerülhetetlen, amennyiben fejlesztési
stratégiát készítünk hazai vagy uniós forrásokra. A két
prioritásjelleg használatát előírják a stratégiai tervezést
meghatározó alapdokumentumok is23. Magyar példákat vizsgálva ugyanakkor ritkán fordul elő, hogy a két
prioritás jelleg egymást erősítő kohézióban jelenik meg
egy adott dokumentumon belül, egyenlő súllyal. Bár a

lehetőség adott, a területfejlesztési politikánkban a tematikus prioritások használata továbbra is domináns.
Tapasztalható ez annak ellenére, hogy a két jelentősen
eltérő „eszköz” együttes használatára lehetőség is nyílik
a fejlesztési programokban. Mivel a két eszköz együttes
használata nem jelenik meg nyomatékosan a magyar
területfejlesztésben, gyakori tapasztalat, hogy valós
igényeket megformáló projekt-ötletek megvalósítására
nem nyílik lehetőség. A rendszer rugalmatlansága továbbá jelentősen korlátozza az innovatív elképzelések
kikristályosodását és újszerű fejlesztések megvalósítását, így szabva gátat a fejlődésnek, a kreatív potenciál
térnyerésének.
A projektötletek szűrésénél gyakori tapasztalat, hogy
valós igény mutatkozik egy flexibilis területfejlesztési
eszközre, amely magában ötvözi a tematikus és területi
prioritás keretek előnyeit, hátrányait azonban – a lehetőségekhez mérten – nem érvényesíti. A fejlesztési végpontokból felfelé generált igény mutatkozik egy olyan
támogatási rendszer kidolgozására és a területfejlesztési
rendszerbe történő bevezetésére, amely lehetőséget biztosít egy - jól kidolgozott, átgondolt stratégia alapján
elkészített -, számos projekt elemet magába tömörítő fejlesztési portfolió megvalósítására. Erre az igényre adhat
választ a programcsomag alapú tervezés és fejlesztési
rendszer.
A programcsomag alapú fejlesztés röviden azt jelenti, hogy lehetőséget biztosítunk egy célterületi stratégia
oly módon történő megvalósítására, hogy az egymást
erősítő, különböző tématerületekbe sorolható tematikus fejlesztési elemek együtt24 (optimális esetben egy
forrásból) kerülnek kivitelezésre.

Uniós források esetében a 1080/2006 EK rendelet; hazai források esetében a Regionális Területfejlesztési Operatív Programok rendszerét vizsgálva a VÁTI
Nonprofit Kft által készített stratégiai iránymutatások irányozzák elő a területi és tematikus prioritások rendszerét.
27
Amennyiben természetesen a fejlesztések jellege megkívánja, a különböző projekt elemek megvalósítása történhet egymást követő lépésekben is
26
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Tematikus prioritások:

A tematikus prioritásokról elmondható, hogy ezek
dominálnak területfejlesztési rendszerünkben, a mai
tervezés megszokott és ismert eszközei. Bár az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) a tematikus és területi prioritások körét minden esetben együtt említi,
önállóan csak a területi prioritások kerülnek részletezésre/kiemelésre, sőt szövegezését tekintve az ÚMFT
a magyarországi uniós forrásfelhasználás tekintetében
a tematikus prioritások használatát írja elő (72. oldal).
Ez természetesen annak köszönhető, hogy a 1080/2006
EK rendelet kimondja, hogy az ERFA források tematikus
prioritásokra összpontosítja forrásait.
A tematikus prioritások nagy előnye a fejlesztési
elemek könnyű beazonosíthatósága, ezzel segítve a
beavatkozások megfelelő tematikába történő besorolását. További előnye a területi prioritásokkal szemben,
hogy a különböző térkategóriákba tartozó célterületek
közös fejlesztéseinek nem szab gátat, tehát például a
statisztikai határokon átnyúló fejlesztési elképzelések
is megvalósulhatnak. Az ilyen jellegű kategorizálással
könnyebben készíthetőek előrejelzések (pl.: várható
projektszám), trendanalízisek, továbbá a forrásallokáció tervezése, módosítása is egyszerűbbé válhat (a gazdaságfejlesztés hangsúlyának térnyerését követő forrásallokációk példája), nem említve az esetleges szakértői bázis tervezésének könnyebbségét. Tehát tervezői
szempontból számos olyan előnyt rejt a tematikus prioritások használata, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatokat, így választásuk könnyen alátámasztható.
Egy erős negatívum a tematikus prioritások esetében
azonban az, hogy elméletileg különböző tematikák alá
tartozó fejlesztési elemek egy projekt keretében nem
valósulhatnak meg, még akkor sem, ha a józanész és
a hatékonyság ezt kívánná. Az átjárhatóság hiányának
érzését erősítendő egyre gyakoribb tapasztalat, hogy a
fejlesztési pool-ban olyan - egyébként kiváló - projektöt-

letek jelennek meg, amelyek nem sorolhatóak csak egy
tematika alá, vagy a besorolás csak nagyon erőltetett
keretek között nyerhet egyedül formát25.
Amennyiben pedig valós igényeken alapuló projektek
megvalósulását gátolja egy adott tematikus prioritásrendszer megléte (tehát bizonyos projekt elemek elvesznek, el kell, hogy vesszenek a megvalósíthatóság érdekében26!), a rendszer feltételezhetően nehezíti a források
lekötését, továbbá azok sikeres felhasználását, együtt a
valódi komplex fejlesztések megvalósulásával. Ennek
fényében, továbbá a forráslekötés hatékonyságának növelése érdekében javasolt lehet egy alternatív rendszer
használata, kiegészítő jelleggel történő bevezetése.

Területi prioritások:

A területi prioritások alkalmazása jelenleg alig van elterjedve Magyarországon. Használatuk a hazai költségvetési források programalapú felhasználása érdekében
készített Regionális Területfejlesztési Operatív Programokban (továbbiakban: RTOP) jelent meg markánsan.
Előnye, hogy megkönnyíti a hasonló adottságokkal rendelkező térségek fejlesztési igényeinek megjelentetését
stratégiaalkotási és pályáztatási szinten, hiszen jellemzően az egy térkategóriába sorolt települések problémái, fejlesztési igényei hasonlóak.
Hátránya, hogy a komplex, integrált, több térkategóriába tartozó települések (például város-falu) összefogását megjelenítő fejlesztéseket nem tudja kezelni, holott ilyen jellegű fejlesztési igények - az életszerűségre
és fenntarthatóságra való törekvésnek köszönhetően
- megjelennek a rendszerben.
Mértékletes használata ellentétben a területiség elve
használata, azonban már régóta jelen van a területfejlesztési politikákban. Az Országos Területfejlesztési
Koncepció (továbbiakban: OTK) használ térkategóriákat, valamint a térségek, települések elmaradottságának – különböző mutatók szerinti – besorolása jelen
van a területfejlesztési jogi szabályozásban. Ezt kiegészítve azonban fontos elmondani, hogy a térségek
kedvezményezetti besorolása statisztikai kistérségbe
tartozásuk alapján történik, gátat szabva a lehatároláshoz nem alkalmazkodó fejlesztési programok megvalósulásának. A statisztikai kistérségi lehatárolástól eltérő
egyéb besorolás csak nagyon elvétve tapasztalható a
rendszerben (pl. az üdülőkörzeti besorolások).
A területi tervezés elve alapján történő fejlesztési
stratégiakészítés eredményeként születtek meg a tisztán hazai források felhasználását célzó a korábbiakban

Gondoljunk csak a szűk határra, például egy mozgásszervi rehabilitációs kórházfejlesztés és egy esetleges gyógyfürdő fejlesztés között, amennyiben fizikailag a két
intézmény egy helyen található. Uniós források tekintetében érdemes még említeni az ágazati és regionális operatív programok közötti lehatárolások ingoványát,
ahol kevés az olyan eset, ahol sikerült teljesen egyértelműen és életszerűen megejteni a lehatárolásokat.
29
Jelentős túlgyűrűző hatásai lehetnek a projektek ilyen indok alapján történő „legallyazásának” kezdve a pályázói kedv csökkenésétől, a közösségi tervezés megakadályozásán át, a fenntarthatóság veszélyeztetéséig.
28
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TANULMÁNY

A tanulmány célja az, hogy megvitassa az említett
projekt csomag alapú programozás körvonalait - egy
optimális rendszert vizsgálva- továbbá, hogy egy elméleti példával megpróbálja szemléltetni használhatóságát. Az új rendszer bemutatásához azonban elengedhetetlen a jelenleg használatos programozási keret, főként
annak prioritásrendszere ismertetése.
Ahogy az a korábbiakban megemlítésre került, uniós
és hazai források tekintetében jelenleg területi és tematikus prioritásrendszereken keresztül valósulnak meg
fejlesztési stratégiáink, amelyek jellemzői a következők.

már említett RTOP-ok. A kezdeti tervezésben érintettek
számára talán az első jelentős tapasztalat az érintett települések, önkormányzatok részéről mutatkozó nagy ellenállás volt. Az ellenállást vélhetőleg a hazai fejlesztési
forrásokhoz való hozzájutás esélyének elvesztésétől való
félelem gerjesztette nem kis mértékben, együtt a változástól való ijedelemmel. Az EU-s rendszerhez hasonlító
RTOP bevezetésének hátterében ugyanis a változásban
érintettek a fejlesztési források csökkentésének további
indoklását sejtették, ellentétben a valós céllal, a fejlesztési
forrásfelhasználás hatékonyságának növelésével.
A tervezési folyamat alatt, tapasztalatunk szerint az
RTOP helyi érdekeltekkel történt egyeztetése során a
prioritások közötti forrásallokáció jelentette az elsődleges ütközőpontot. A tervezési folyamat érdekes tapasztalata volt, hogy a fejlesztési területek, témák iránti
érdeklődés csak a forrásallokációs keretek letisztázását
követően jelent meg. Látható volt, hogy a „túlélés érdekében” egyéni érdekek mentén minden lehetséges,
korábbi pályázati rendszerben megjelent tématerület
beépítésére javaslat érkezett, figyelmen kívül hagyva
a stratégiai célok mentén történő témakoncentráció elvárásait. Ezek mellett a „slágerfejlesztések” mellett az
RTOP nóvumként bizonyos mértékig teret biztosított
adott programszerű fejlesztések megvalósításra is (pl.
szociális földprogram, szociális felzárkóztató program)
azonban ezen említett programok csak egy tématerülethez kapcsolódtak.
Sajnálatos eredmény, hogy az RTOP bevezetésének
elhalasztása miatt az említett újszerű programcsomag
jellegű fejlesztések megvalósítása nem indulhatott meg.
Tapasztalatokat azonban így is leszűrhetünk az RTOP
tervezéséből. Fontos, hogy a csökkenő forrásokkal jellemezhető hazai rendszerben „a sikeres térségfejlesztés
szempontjából nagy jelentősége van a decentralizált
területfejlesztési források hatékony térségi koncentrációjának. A koncentrált forrásfelhasználás révén érhető
el érdemi és mérhető fejlesztési hatás, és érhetők el a
fejlesztési programdokumentumokban meghatározott
területfejlesztési célok.” (Márton, Gy. 2008).
Az előzőekben tárgyalt két prioritásjelleg áttekintése
folyamán láthatóak olyan hiányosságok, amelyekre –
fejlesztéspolitikai szempontból – választ adhat a programcsomag alapú tervezés és fejlesztési rendszer, amelyet a következőkben tárgyalunk.

Programcsomag alapú fejlesztés, új módszertan
a területfejlesztésben:
Rövid ismertetés:

A programcsomaghoz alapul egy jól megtervezett közép és/vagy hosszú távú stratégia szolgál. Bár manapság
nincs területfejlesztés hosszú távú stratégiaalkotás nélkül
a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a legritkább esetben
tapasztalható az az áldásos állapot, amelyben a stratégiai célokat nyomon is követik a megvalósításáért felelős
szervek27. Ennek a hiánynak leggyakoribb indoka a „forrásfelhasználást érintő koncepcióváltás”, amely váltások
hátterében a helyi és országos politika egyaránt megtalálható. Látható továbbá az a sajnálatos ”területfejlesztési
mozaik” is, ahol a stratégiai irány megvalósításáért felelős részstratégiák között a tervezők, vagy a jóváhagyók
nem teremtik meg a kellő összhangot, így az egymást erősítő hatások nem, vagy csak elvétve valósulhatnak meg.
A „mozaikot” tovább színesíti, hogy a részstratégiák más
időpontokban, más célhierarchiával, gyakran akár teljesen más fejlesztési gárda által kerülnek kidolgozásra, így
nem kerül kialakításra egy homogén stratégiai/tervezési
környezet. Egy ilyen fejlesztési környezetben nem is várható el a stratégiák és célok harmonizálása, pedig ez a hatékony megvalósítás érdekében egy olyan tevékenység,
amelyet nem javasolt elhanyagolni.
Mivel a tanulmánynak nem célja a stratégiai keret kialakításának módszertani megvitatása, annak
nyomonkövetési és értékelési rendszerének vizsgálata,
így a stratégiai keretet adottnak tekintve, továbblépünk
a tervezés következő szintje felé, amely esetünkben a
programcsomag alapú programozás.
A programcsomag alapú programozás célja egy
adott célterületen, egy adott stratéga alapján történő
multi-tematikus, komplex és fenntartható projekthalmaz megtervezése, megvalósítása, lehetőség szerint
nyomon követése. A célt ki kell, hogy egészítse az a
törekvés, hogy az aktuális helyi politika28 és az érintett
stakeholderek a lehetőségekhez mérten bevonásra kerüljenek, a programozási folyamat túlkomplikálásának
veszélye nélkül.
A következőkben tekintsük meg részletesebben a
programcsomag alapú programozás jellemzőit.

A programcsomag indokoltsága:

Felhasználhatóság tekintetében elmondható, hogy

Eltekintve a monitoring mutatók gyűjtésétől, amely a nyomonkövetés egyik legegyszerűbb formája
Regionális, kistérségi, de leginkább mikrotérségi
32
Regionális szint tervezése a politikai sokszínűség és a stakeholderek magas száma miatt nem tűnik kivitelezhetőnek
30
31
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a programcsomag alapú programozás széles körben
hasznosítható, mivel a célterület tekintetében a „megrendelő” igényeihez szabható a szolgáltatáscsomag (a
tervezés jelenlegi fázisában lemodellezett rendszereinkről elmondható, hogy igények szerint programcsomag
készíthető település, települések, mikrotérség tekintetében, illetve kistérségi szintre egyaránt29).
Programcsomagok használata esetén pozitív járulékként tekintetünk még a különböző tématerületek
együttes megvalósításának kapcsán tapasztalható
multiplikátor30 hatásra, ahogy arra a hozadékra is, hogy
alkalmazásukkal megoldható a fejlesztési célokat szolgáló erőforrások hatékony összehangolása, amelynek
hiánya tapasztalható a jelenlegi területfejlesztési rendszerekben, legyen szó hazai vagy uniós forrásról.
Érdemes megvizsgálni azon rendszerek hatékonyságát, amelyek programcsomag jelleggel a leghátrányosabb helyzetű térségek részére célzott forrásokat bocsátanak rendelkezésre, mint pl. LEKI, LHH program,
szociális felzárkóztató program, de csak bizonyos tématerületek fejlesztését engedélyezik (a korábban már
említett lehatárolási és tematikus prioritásokból fakadó
nehézségek). A tapasztalat az, hogy eredményeik kevésbé érezhetőek, a települések, térségek közötti fejlettségbeli különbségek, munkanélküliségi mutatók egyre
csak nőnek, tovább folytatódik a leszakadás a fejlettebb
területektől. A programcsomag alapú fejlesztés viszont
lehetőséget biztosít olyan, az egyént középpontba helyező fejlesztési portfoliók megvalósítására, amelyek fő
célja az önfenntartó rendszerek kiépítése is lehet31, így
segítve a leszakadó célterületek stagnálásának (fejlettség tekintetében) elérését.
A programcsomag alapú fejlesztési rendszer kialakítását (számos tématerület esetében ez a beavatkozás a
már meglévő kezdeményezések továbbfejlesztését jelenti csak) támogatja az a tény is, hogy hasonló kezdeményezések már megjelentek a fejlesztési rendszerben.
Programalapú fejlesztések az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) kapcsán már a LEADER
programban is találhatóak. Ez vélhetőleg annak köszönhető, hogy az ÚMVP tervezői felismerték, hogy
a jelenlegi projektalapú támogatási rendszerekben a
projektek között általában nincs kapcsolat, így csak
olyan pontszerű fejlesztések valósulnak meg, amelyek
a térség valós, integrált fejlesztését nem szolgálják teljes
mértékben a lehetőségeikhez képest teljes mértékben.
Az életszerűséget a LEADER programban az segíti
elő, hogy a tervezés, megvalósítás és a működtetés is

a vidéki térségek közösségeinek részvételével valósul
meg, így mindamellett, hogy hozzájárul a térségi együttműködések erősítéséhez, a közösségi érdekek előtérbe
helyezéséhez és a közösségi szemléletformáláshoz, segíti azt, hogy „sajátjuknak” érezzék a fejlesztéseket az ezt
megélők. Ezt a nézőpontot javasolt hangsúlyosan megjeleníteni minden programcsomag alapú fejlesztésben.
Mindamellett, hogy a LEADER program előnyeként
elmondható, hogy erősíti az önkormányzatok, vállalkozások és a civil szféra együttműködését (pontosabban
erre alapoz) úgy, hogy az említett feleket érdekeltté teszi a megvalósításban, a program támogatható tématerületei korlátozottak. A programozási kereteket feszegető, és gyakran túlnyúló projektek miatt szükség van
egy más, egy módosított fejlesztési programkeretre.
További példa, és hasznos tapasztalatokkal rendelkező program lehet a már korábban említett szociális felzárkóztató program, amely jelenleg a Dél-Dunántúlon a
tamási és tabi kistérségekben zajlik.
A program előnye, hogy az adott kistérség helyi szinten,
helyi igényeknek megfelelő projektjavaslatokat tartalmazó fejlesztési tervet készít, komplett projekt portfolióval,
melynek megvalósításához a szakminisztérium, valamint
a regionális fejlesztési tanács bizonyos mértékű forrást
biztosít. A program viszont csak a szociális terület fejlesztését támogatja, így a tematikus prioritásokat bemutató
részben ismertetett hátrányok itt is érvényesülnek.
Jó példaként említhetjük még az egyre szélesebb körben terjedő szociális földprogramot, amely az elmaradott térségekben a megélhetés és a helyi foglalkoztatás
biztosításához nyújt lehetőséget. A program lényege,
hogy helyi adottságokra építve mezőgazdasági termékek előállítását, azok feldolgozását, illetve akár értékesítési rendszerének megvalósítását is támogatja. A jelenleg működő földprogramok esetében a környező régiókhoz hasonlatos módon, a Dél-Dunántúlon is találunk
példát arra, hogy a környező települések az összefogásban, rendszereik összekapcsolásában, közös projektekben látják a továbbfejlődési lehetőségeiket, ebből pedig
az vonható le következtetésként, hogy a programalapú
tervezés és működtetés nyomán kialakult rendszerek
továbbfejleszthetőek, sőt erre igény is mutatkozik.

A programcsomag megvalósításának feltételei:

Amennyiben elfogadjuk azt az egyszerű tényt, hogy
a mai magyar területfejlesztési módszereken lehet (és
kell is) javítani, és van elképzelésünk arról, hogy milyen
irányban induljunk el, előbb-utóbb rákényszerülünk
annak átgondolására, hogy milyen feltételekkel valósítható meg az új rendszer.

A multiplikátor (megsokszorozó) hatás közgazdaságtanban használt fogalom. A programcsomagban megvalósuló beruházások megrendelést és bevételt jelentenek
a tőkejavakat előállítóknak, az ő rendeléseik pedig másoknak. A foglalkoztatottak keresletet támasztanak a fogyasztási cikkek piacán. Végül egész láncolaton fut
végig a serkentő hatás. Így a beruházások saját növekedésüknél nagyobb mértékben sokszorozzák meg az összkibocsátást, a létrehozott áruk és nyújtott szolgáltatások összességét.
34
Stratégiafüggő cél, amelynek meghatározása esetleges, erről dönteni a keretstratégiát megalkotók felelőssége
33

FALU VÁROS RÉGIÓ 2009/3

97

TANULMÁNY

Merre tovább területfejlesztés?

A jelenlegi területfejlesztési rendszereket vizsgálva sajnálatos felismerésként érhet minket, hogy a programcsomag alapú tervezés és megvalósítás csak teoretikus alapokon működhet. Sem a hazai, sem az uniós forrásfelhasználás nem nyújt lehetőséget a korábban leírt programcsomagok megvalósítására, bár kiegészítésként elmondható,
hogy mind a két rendszer rendelkezik olyan sajátos lehetőségekkel, ahol meg lehet jeleníteni a programcsomag
alapú megvalósítás egy egyszerűsített verzióját32.
Ahhoz, hogy a rendszer ne csak teoretikus alapokon
működhessen szükséges pár olyan alapkoncepció bevezetése a fejlesztéspolitikai kontextusokba, amelyeket
tekinthetünk a programcsomag alapú tervezés és megvalósítás alap jellemzőinek.
Az egyik és talán legfontosabb alap koncepció a forrásimmunitás:
A programcsomag alapfeltételezése miszerint a projekt portfolióban szereplő összes jóváhagyott program
megvalósulásának lehetőségét biztosítani kell (optimális esetben magát a megvalósítást) elengedhetetlen annak érdekében, hogy a multiplikatív hatások érvényesülni tudjanak. Amennyiben a fejlesztési források nem
mind programcsomag alapú rendszerben kerülnek
felhasználásra, hanem egy nagyobb rendszerbe integrálódnak33, abban az esetben indokolt lehet valamilyenféle „felmentést” biztosítani a programcsomag alapú
tervezésnek a szigorú szabályok alól, ami például a
hazai források esetében egy jogszabályi engedménnyel
megtehető, csak elkötelezettség kérdése.

Személyre szabott csomagok – egy példa:

Amennyiben kellő ráhatások következtében a programcsomag alapú fejlesztések megvalósításának útjából minden akadály elgördül, tervezni lehet a konkrét programcsomagokat, amelyek formája és tartalma
nagyon sokszínű lehet. E témában folytatott előzetes
egyeztetéseink meglepő tapasztalata volt, hogy már
mikrotérségi szinten is megjelenhetnek egymástól
teljesen eltérő, mégis a maguk tekintetében önállóan
támogatásra alkalmas programcsomagok, bár a teljesség igényét szem előtt tartva meg kell említeni, hogy
kivétel nélkül minden esetben megjelent a hazai források témakörében tapasztalt „slágerfejlesztések” egy
jelentős köre is. Ezek a fejlesztések (pl.: járdafejlesztés)
relatív innovatív értékkel nem rendelkeznek, de a közösségépítés céljához hozzájárulhatnak, így tekinthetők hasznosnak is.

Ahogy az korábban bemutatásra került, a programcsomag célterülete változhat, számos feltételtől függően (pl.: forráskeretek nagysága, fejlesztési tématerületek kiemelése).
Az elméleti síkból kilépve, gondolatébresztőnek egy
mikrotérségi szintű elvi programcsomag tartalmát modellezzük le a továbbiakban.
Példánkban a mikrotérségi jellemzők és a fejlesztési
stratégia adottságai miatt a fő hangsúlyt a projekt célterületén élők önfenntarthatóságának növelésére helyeztük, ahogy a fejlesztések középpontjába pedig az egyént.
A Dél-Dunántúlon a legtöbb megvizsgált célterületre a
kihasználatlan mezőgazdasági potenciál volt jellemző,
így logikusnak tűnt a döntés, hogy erre az adottságra
(termelői infrastruktúra fejlesztése) alapozzon egy esetleges projektcsomag, majd az így generált fejlesztésekkel haladjon a végső cél, a gazdaságfejlesztés irányába.
A fenntarthatósági szempont figyelembevételével
minden esetben javasolt fejlesztési elem a gazdaságfejlesztés de a fejlesztési tartalom pontos meghatározása
elengedhetetlen az értelmezhetőség érdekében, hiszen
„a gazdaságfejlesztés kifejezést a köz- és szaknyelv általánosan használja, ugyanakkor fogalmát a hazai szakirodalom és a
jogszabályi környezet nem definiálja. Egyértelmű meghatározás hiányában értelmezése és tartalma nem egységes. Jelenleg
nem áll rendelkezésre meghatározás (jogszabályban, stratégiában stb.) az állam, a Kormány gazdaságfejlesztési feladatairól, illetve azok ellátásáról” (ÁSZ 2008).
A projektcsomag koncepcionális alapjainak bemutatását és előzetes egyeztető tárgyalásokat követően egy
előzetes célterületi elemzés készült, amelyből az erősségként megjelölt és a következőben bemutatott elemek
befolyásolták a projekt portfolió kialakítását:
• Jó közlekedési feltételek a célterületen és vonzáskörzetében, amelyek támogatják széleskörű logisztikai
megoldások alkalmazását
• Kellő mennyiségű, jó minőségű termőföld a célterületen
• Alkalmas környezet a termelő infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá kiegészítő gazdaságfejlesztési elemek megvalósulásához
• Kellő, és alkalmas munkaerő a mezőgazdasági termelőmunka ellátásához (fogadókészség, továbbá tapasztalható volt a helyi motiváció, egy esetleges továbbképzésen való részvételre)
• Önerővel és pályázati szándékkal támogatott, elhivatott önkormányzat
• A célterület meghatározó települései közötti együttműködésre utaló kezdeményezések

Uniós források esetében a kísérleti jellegű gazdaságfejlesztési projektek keretei annyira szabályozatlanok, hogy egy programcsomag alapú fejlesztés kereteit
tekintve megvalósítható benne. A hazai források tekintetében az elindult RTOP alapú fejlesztési koncepcióba pedig beleillik a programcsomag alapú fejlesztési
elképzelések megvalósítása.
36
Például, ha egy Regionális Operatív Program gazdaságfejlesztési prioritásán belül, a kísérleti akciók/programok konstrukción belül megjelenik
35
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Brantmüller Judit
csoportvezető
Hazai programvégrehajtási csoport
DDRFÜ Nonprofit Kft.

kiválasztásra került a célterület, ott megállapodás született a fejlesztési projektelemekről, azok költségvonzatáról, és a megvalósítás hogyanjáról, miután tanulmányok igazolták a komplexitás következtében létrejövő
multiplikátor hatásokat, a projektmegvalósításért felelősök várakozó álláspontra helyezkedtek.
Várjuk a magyar területfejlesztési politika fejlődését, hogy képes legyen kiszolgálni innovatív, de valós
alapokon nyugvó fejlesztési igényeket, amelyek segíthetnek a hatékonyabb forráslekötés biztosításában úgy,
hogy eközben fenntartható projektcsomagokat valósítanak meg, akár hátrányos helyzetű célterületeken is.

TANULMÁNY

• Profi projektmenedzsment csoport
Célként lefektetésre került egy önfenntartó közösség megalkotásának és fenntarthatóságának támogatása, amely célt főként növények termesztésével, az így
keletkező termékek értékesítésével, továbbá alternatív
felhasználási módok kiaknázásával és ezen keresztül
gazdaságfejlesztési elemek generálásával kívánja megvalósítani a projekt úgy, hogy több tématerületet magába foglaló törpe projekteket valósít meg egy forrásból.
A programcsomag alapú tervezés ennél a fázisnál
sajnálatos módon megtorpant, egy már korábban hivatkozott egyszerű indok, a jogi keretek miatt. Miután

Baksa János
tervező menedzser
Tervezési Csoport
DDRFÜ Nonprofit Kft.

Felhasznált irodalom:
Márton, Gy. (2008): „ A Dél-dunántúli régió területfejlesztési Operatív Programja 2009-2010”
ÁSZ jelentés a gazdaságfejlesztés állami eszközrendszere működésének ellenőrzéséről 2008. március 13. o.
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Területfejlesztés és gazdaságfejlesztés – recesszióban
Regional development and economy development – in crisis
Impact of global economic crisis results new situation which affect Hungarian economy and regional disparities.
Priorities of allocation of sources have changed: economic growth becomes the main goal underplaying regional
policy. What results have regional policy and regional economic policy in last years? What are the answers of
development policy in the new period?
Kulcsszavak: területfejlesztés, regionális gazdaságfejlesztés, gazdasági recesszió, válságkezelés, állami támogatás
Az elmúlt két évtizedben bekövetkezett gazdasági térszerkezet-változás, súlypont-eltolódás növekvő területi
differenciálódással járt. A piaci folyamatokba az állami
politika kisebb-nagyobb mértékben megpróbált aktívan
beavatkozni. Mindez területi szempontból kettős hatással járt. Egyrészt a beruházás-ösztönzési ill. a hatékonyságot javító gazdaságfejlesztési támogatások révén az
állam maga is hozzájárult a térbeli mozgások ilyetén alakulásához, másrészt a területfejlesztés révén – kevésbé
eredményesen – igyekezett e folyamatokat korrigálni, s
a differenciálódást tompítani. 2004 óta a területfejlesztési
források tekintetében meghatározóvá váló európai uniós
támogatások mellett a hazai finanszírozás háttérbe szorult. A globális gazdasági recesszió begyűrűzése azonban az európai uniós és a hazai források elosztásában is
új helyzetet és új súlypontokat eredményezhet.
A gazdasági fellendülés idején, részben a gazdasági
növekedésnek köszönhetően, nagyobb lehetőség nyílt
a regionalizmus térnyerésére. A területi kiegyenlítés, a
leszakadók felzárkóztatása a politikában is fajsúlyosabb
szlogenként jelent meg. Az állami újraelosztás révén a növekedésből származó többletforrások egy részét a területi
feszültségek oldására használták. Az EU csatlakozás után
ezek a források kibővültek, hiszen az EU támogatások elosztásában a területi elv fontos szempontot képvisel.
A gazdasági recesszió idején azonban a gazdasági
hatékonyság és a társadalmi szolidaritás dilemmájában
a súlypontok eltolódnak: elsődleges cél a gazdasági
növekedés útjára való visszatérés. A gazdasági visszaesésnek sok vesztese van a társadalmi csoportok és a
térségek szintjén egyaránt.
A centrumtérségek gazdasági teljesítménye erősen
redukálódik, mivel a kereslet visszaesése az itt meglévő
termelőkapacitásokat érinti elsősorban: az itt koncentrálódó vállalkozásoknál zajlanak a létszámleépítések,
a termelés-visszafogások, esetleg üzembezárások. A
keresletcsökkenés legnagyobb mértékben az ÉszakDunántúl és Közép-Magyarország feldolgozóipari központjait sújtotta. A legnagyobb mértékű visszaesés épp
azokat a globális piacokra termelő, fogyasztási javakat
előállító ágazatokat (jármű- és elektronikai ipar) érintet-
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te, melyekre specializálódva e térség korábbi gazdasági
növekedése alapozódott.
Ugyanakkor a válság perifériára történő áttolása jellemzően az első, kezdeti lépést jelentette: először azoktól a munkavállalóktól váltak meg, melyektől a legkön�nyebb, illetve melyek a legnagyobb költséget jelentik.
Az észak-dunántúli járműipari, elektronikai cégek
2008-2009-ben több ezer fős létszámleépítést hajtottak
végre: elsőként a bérelt munkaerőtől szabadultak meg,
a vállalati buszjáratok felszámolásával pedig a legtávolabbról bejárókat hozták lehetetlen helyzetbe. Ugyanígy, a beszállítókra áttolt válságintézkedések gyakran
szintén az ország kevésbé fejlett területein jelentkeznek.
Az exportpiacok kiesése a jövedelmek redukálódásához vezetett, mely a belső fogyasztás szintjét is visszafogta. Ez viszont már azokat a térségeket is érintette,
melyek kevésbé integrálódtak a globális piacba, s termékeikkel elsősorban a hazai, belső piac igényeit igyekeztek kielégíteni. A gazdasági visszaesés e térségekben
sokkal súlyosabb következményekkel járhat, a növekedéshez vezető visszaút lassabb, s erőteljesebb állami jelenlétet igényelhet. Az állami bevételek apadása viszont
ezt gátolja, a beavatkozási lehetőségeket leszűkíti.
A területfejlesztés a válságban luxussá válik. A gazdasági visszaesés közvetlen hozadéka a tömeges mértékű
munkahely-vesztés. Rövidtávon a meglévő források egyre nagyobb hányada a gazdaságélénkítésre kerül átcsoportosításra (ez történik mind a hazai, mind az európai
uniós források esetében). Az állami politikának a szabályozórendszer fejlesztésével és a rendelkezésre álló (szűkös) eszközök hatékony felhasználásával segítenie kell a
munkaerőpiacról kiszorulók munkajövedelemhez jutását.
A változó (világ)gazdasági környezet a politikától,
ezen belül a terület- és gazdaságfejlesztési politikától
is új reakciókat követel. Válsághelyzetben a területfejlesztés eddigi eredményei is eltűnhetnek, ugyanakkor
a területi különbségek mégis csökkennek. Ez azonban
nem igazán kedvező tendencia eredménye: a területi
különbségek szintjén a lefelé nivellálódás válik jellemzővé. A fejlettebbek jelentősen visszaesnek, miközben a
leginkább elmaradott térségek eddig is kevés reményt
keltő helyzete még kilátástalanabbá válik.
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A források nagyobb mértékben fogják segíteni azokat
a térségeket, melyek a gazdasági növekedést újra felpörgethetik, s ez a területi különbségek újbóli növekedéséhez vezet. Ez újra feszültségeket indukál, melynek oldása
elsősorban a területfejlesztés feladata. Szükséges, hogy
a területfejlesztési támogatások elosztásában olyan intézkedések kapjanak prioritást, melyek a források hatékony felhasználásával tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy
a legkevésbé fejlett térségekben is beinduljon a gazdasági
növekedés – mely ebben az esetben a lehető legnagyobb
mértékű munkahelyteremtéshez kell, hogy kapcsolódjon.

Az állami támogatások szerepe
A 2008-2009-ben a világgazdaságot megrázó és mély
recesszióba sodró globális pénzügyi válság egyben a neoliberális gazdaságpolitikától való (részbeni) elhidegülést
is jelentette. A világ minden országában felerősödtek az
etatista, valamint a protekcionista törekvések. Korábban
a piac mindenhatóságába vetett hit az állami tulajdon
és szabályozórendszerek lebontását eredményezték. Az
új érában az állami hatalom kiterjesztése újra nagyobb
súlyt kap: az állami tulajdon és az állam szabályozó szerepe, valamint a támogatások szerepe újra erősödhet.
Az Európai Unióban a gazdaságpolitika egyik legfontosabb részterületét a versenypolitika jelenti, mely
igyekszik a verseny szabadságát védeni, s az egységes
piacon minden vállalkozás számára az azonos elbánás elvét érvényesíteni, s a tagországokat korlátozni a
versenytorzító intézkedések meghozatalában (Római
Szerződés, 1957). Azaz az EU igyekszik megkötni a tagországok állami döntéshozóinak a kezét, s szabályozni ill. redukálni az állami támogatások körét és volumenét. Az EU állami támogatásnak minősíti azokat a
támogatásokat, melyek állami forrásból származnak,
előnyt biztosítanak vállalatok/szektorok számára, potenciálisan vagy ténylegesen befolyásolják a versenyt
és a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EU állami
támogatást engedélyez többek között az elmaradott, ill.
súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő térségekben;
meghatározott szektorokban és területeken, amennyiben az nem gyakorol kedvezőtlen hatást a kereskedelmi
feltételekre; közös európai érdekű tervek előmozdítására, valamint a tagállamok súlyos gazdasági zavarainak
kiküszöbölésére (EK szerződés 87. cikk).
Az állami támogatások mértéke jelentős átalakuláson
ment keresztül az elmúlt évtizedekben, melyben kiemelt szerepet játszott a közösségi támogatások egyre
fontosabbá válása. Korábban a fejlett államok (Franciaország, Nagy-Britannia, Németország) is jelentős állami
dotációt nyújtottak, az 1990-es években viszont számottevően csökkentették az állami támogatást, ugyanakkor az európai periférián fekvő országokban (Írország,
Görög- és Spanyolország) továbbra is növekedett a tá-
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mogatások volumene. Az ezredforduló után a közösségi támogatási politika még inkább előtérbe került, s az
állami támogatások volumene jelentősen csökkent. Míg
az 1990-es években a régi uniós tagállamok GDP-jének
több mint egy százalékát tette ki az állami támogatások
összege, az ezredforduló óta ez alig haladja meg a 0,6%ot. Ez a tendencia 2008-ban megtört, s várható, hogy az
állami támogatások súlya nő vagy a jelenleginél magasabb szinten stabilizálódik.
Magyarországon az elmúlt években az állami támogatások súlya európai szinten is jelentős volt, az
Eurostat adatai szerint 2007-ben a GDP 1,4%-át tette ki,
de 2005-ben még ezt is meghaladta. S miközben az Európai Unió 27 tagállamában az állami támogatások aránya tendenciózusan csökkent, és átlagosan csak a GDP
0,5%-át tette ki, 2007-ben Magyarországnál egyik európai uniós tagállam sem fordított többet – GDP-jéhez
képest – állami támogatásokra, s az újonnan csatlakozó
kelet-közép-európai tagállamok átlaga is mindössze
0,8%-ot tett ki. Azaz Magyarországon az állami jelenlét
továbbra is igen erőteljes, jelentős állami források kerülnek támogatás formában újraelosztásra.

Forrás: Eurostat

A területfejlesztésre fordított állami támogatások szintén kiemelkedő nagyságúak: 2007-ben – az Eurostat adatai szerint – Magyarországon a GDP 0,23%-át fordították
regionális fejlesztésre, mellyel hazánk Csehországgal
együtt az EU tagállamok ranglistájának élén található
(az EU-átlag 0,08%). Ugyanakkor az állami támogatások
egyre kisebb hányada szolgálja a területfejlesztés ügyét.
Az Eurostat adatai alapján 2002-ben az összes állami
támogatás negyedét fordították regionális fejlesztési célokra. Az EU csatlakozás után ez az arány jelentősen redukálódott, s 2007-ben már az állami dotációk alig több
mint hatoda jutott e célra. Ez utóbbi ráta már alig haladja
meg az EU átlagot (sőt 2006-ban még attól is elmaradt).
2004 után az állami gazdaság- és területfejlesztési politika a közösségi politika kiegészítőjévé vált, az európai források lettek a gazdaság- és területfejlesztés legfontosabb eszközei. A területfejlesztés egyre nagyobb
mértékben az európai uniós pénzekre támaszkodik, az
európai uniós támogatások magyar társfinanszírozási
szükséglete miatt a hazai finanszírozás az elmúlt évek-
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ben folyamatosan csökkent, és 2010-re – várhatóan – a
hazai (decentralizált) területfejlesztési források minimálisra zsugorodnak.
E források felhasználása azonban ellentmondásos
eredményeket mutat. A területfejlesztés „hatékonyságát” jelzik a statisztikai adatok is: az ezredforduló
után a területi különbségek jelentősen növekedtek, a
dinamikusan fejlődő és a lemaradó térségek közötti
területi differenciálódás folyamatos. Az egy főre jutó
GDP tekintetében a főváros-vidék differencia erősödött:
2000-ben Budapest az országos átlagnál kétszer volt fejlettebb, 2007-ben már 2,2-szer. Mindeközben a rangsor
végén lévő Nógrád megye 2007-ben már csak az országos átlag 46%-át érte el, pedig az ezredfordulón „még”
55%-on állt. A különbség növekedése azonban nemcsak
a főváros átlagnál gyorsabb növekedéséből adódik, hanem vidéken is differenciálódás zajlott. Mindössze négy
megye fejlettsége javult az átlaghoz képest (Pest, Komárom-Esztergom, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén), s a
korábbi nyugat-kelet különbségek mellett az észak-déli
tagoltság is erősödött. A gazdaság térbeli polarizálódása tovább folytatódik, területileg duális jellege nemcsak
fennmaradt, hanem új irányokkal bővülve elmélyült.
Holott a támogatásokat vizsgálva egész más a területi
kép: 2003-2008 között az állami és európai uniós támogatások 23%-át Észak-Alföld kapta, miközben KözépDunántúl mindössze 7%-ában részesült. A támogatások
azonban nem tudtak számottevően segíteni az előbbi
térség gyorsabb fejlődését, míg utóbbi a piaci beruházásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban a gazdasági
növekedés motorja volt.

A területfejlesztési politika mozgástere a gazdasági térszerkezet formálásában
A gazdaság területi folyamatait elsősorban a magánés az állami befektetők tevékenysége befolyásolja. Az
állami beavatkozás, az ágazati és területi szakpolitikák
ezeket a folyamatokat mindössze korrigálni képesek. Az
állami támogatások összege arra elegendő, hogy kisebb–
nagyobb mértékben orientálja és ösztönözze a befektetőket bizonyos fejlesztések ill. térségek irányában. A területfejlesztési célú és hatású támogatások nem is tudtak
számottevő hatást gyakorolni a gazdasági térszerkezet
alakulására, a területi különbségek nem csökkentek (ezt
már a 2005-ben megújított Országos Területfejlesztési
Koncepció is konstatálta). A gazdasági fejlődésben – a
területi preferenciákkal alig rendelkező – gazdaságfejlesztési célú támogatások fontosabb szerepet töltenek be
a közvetlen területfejlesztési célú támogatásoknál.
A gazdaságfejlesztési célú állami és európai források tovább szilárdítják a piaci folyamatok által formált gazdasági térszerkezetet. Az EU-csatlakozás óta
a gazdaságfejlesztési célú támogatások elosztásában
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új tendenciák jelentek meg. Egyrészt az uniós jogszabályi környezetbe integrálódó magyar gazdaságpolitikának át kellett alakítania eszközrendszerét. Több,
korábban sikeresnek bizonyult támogatási formát meg
kellett szüntetni, ill. át kellett alakítani (pl. vámszabad
területek). Ugyanakkor az EU Strukturális Alapjainak
megnyitásával a gazdaságfejlesztésre fordított források
megtöbbszöröződtek. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv
időszakában a Gazdasági Versenyképességi Operatív
Program keretében több mint kétszer annyi támogatást
osztottak ki három év alatt (2004–2006 között), mint
az összes állami gazdaságfejlesztési célú támogatás
2000–2006 közötti összege. A gazdaságfejlesztési célú
támogatások elosztásában a területi céloknak ugyan növekvő szerepet szántak, azonban a támogatások területi
allokálásában továbbra is a gazdasági hatékonyság elve
dominál. A támogatások strukturális különbségei viszont területileg is differenciált képet mutatnak: a fejlettebb térségekbe érkező támogatások között a minőségi
elemek súlya nő (pl. technológiai beruházások, irányítási rendszerek stb.), míg az elmaradottabb régiókban
a mennyiségi, infrastrukturális jellegű beruházások a
jellemzőek. Hosszabb távon ez nemcsak fenntartja a tagoltságot, hanem tovább erősítheti azt.
Az ezredforduló óta a területfejlesztési eszközök elosztásában is kedvezőtlen tendenciák jelentek meg. A
területfejlesztési támogatások elosztása egyre kisebb
mértékben függ a fejlettségtől, s e források alig, s egyre
kevésbé segítik a területi kiegyenlítést. A támogatások
súlypontja a legkevésbé fejlett térségek felől a kevésbé
rászoruló régiók irányába tolódott (Kukely 2008). Még
a területfejlesztési célú támogatások esetén is jelentősen
csökkent az elmaradottabb kelet-magyarországi területek támogatása, mely erőteljesen megkérdőjelezi a hazai területfejlesztési politika területi egyenlőtlenségeket
mérsékelni kívánó céljainak és eredményeinek egymáshoz való viszonyát.
Ráadásul a területfejlesztési támogatások nagy része
nem a gazdaság dinamizálását segíti, az elmúlt másfél évtizedben a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem mindig tartozott a területfejlesztési célú
támogatások legfontosabb céljai közé, pedig a területfejlesztési koncepciókban és tervekben ezek mindig kiemelt fontosságot kaptak. A közvetlen területfejlesztési
támogatások esetében az ezredforduló környékén még
a munkahelyteremtés és -megtartás játszotta a legfontosabb szerepet, később az infrastruktúra-fejlesztés
került előtérbe. Az elmúlt években a területfejlesztési
támogatásoknak csak marginális része (a Területfejlesztési Célelőirányzatnak /TFC/ és a Területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása előirányzatnak /TEKI/ mindössze 1-2%-a) szolgált közvetlenül gazdasági célokat. A fejlesztési célú támogatási
rendszeren belül is csökkent a közvetlen területfejlesz-
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tési célú támogatások aránya, mely önmagában is hozzájárult a területi különbségek növekedéséhez.
Összességében tehát a gazdasági fejlődést elősegíteni
kívánó állami támogatások, még a területfejlesztési célú
alapok esetében sem segítik számottevően a területi differenciák csökkenését, sőt gyakran annak növekedését
eredményezik.
Az adatok is bizonyítják, hogy a területfejlesztés nem
volt túl hatékony az elmúlt időszakban. Pedig ezt az
időszakot – igaz, eltérő intenzitású – gazdasági növekedés, ezáltal az állami bevételek gyarapodása jellemezte.
Ez lehetővé tette a redisztribúció növekedését is. Az európai uniós források belépése még inkább kiszélesítette
ezeket a lehetőségeket.

meg, a különböző regionális operatív programok egymáshoz nemcsak struktúrájukban hasonlítanak, a térségi
specifikumok kevéssé jelennek meg.
A ROP-ok keretében a nagy hangsúlyt kapott tevékenységek (városfejlesztés, turizmusfejlesztés stb.) a
legtöbb esetben infrastruktúrafejlesztést jelentenek, a
gazdaságfejlesztés kisebb szerepet tölt be. A ROP források megtérülése a legtöbb esetben hosszú távú – a
befektetések rövidtávon nem hordoznak olyan dinamizmust, mely gyorsabb növekedést indukálna. Az
egyes regionális operatív programok forráselosztásában a regionális gazdaságfejlesztés (a ROP 1. prioritása
– ROP-onként különböző elnevezéssel, de mindenhol a
versenyképes helyi gazdaság megteremtését tűzve ki

Európai uniós pénzek a területfejlesztésben és a
regionális gazdaságfejlesztésben

célul) összegét tekintve nem a legfontosabb prioritás,
2007-2013 között az adott ROP-nak átlagosan 14-15%át fordítják e célra (ennél többet csak a Dél-Alföldön
– 17%, kevesebbet a Dél-Dunántúlon – 10% - a Középmagyarországi Operatív Program – 28% – más jellege
miatt speciálisan kezelendő).
A ROP-ok gazdaságfejlesztési tevékenységében az
üzleti infrastruktúra fejlesztése kapott prioritást, a
legnagyobb összegű támogatások ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésére fordítódnak. Emellett a ROP
támogatja a kkv-kat támogató szolgáltatások erősítését,
az innovációtranszfert, valamint a képzési, tanácsadási

A területfejlesztés forrásait egyre inkább a regionális
operatív programok (ROP) jelentik. A ROP-ok a kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítését, az országon belül
különböző területi szinteken (főváros-vidék, regionális,
kistérségi) megfigyelhető társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek felszámolását tűzték ki célul. A ROP-ok az
endogén területfejlesztést kívánták alapul venni, a regionális specialitásokra, a helyi adottságokra támaszkodni.
Mindezekből a gyakorlatban azonban kevesebb valósult
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rendszerek fejlesztését. (A ROP forrásai jelentősen meghaladják a korábban hazai területfejlesztési forrásokból
e célra szánt összegeket.) E tevékenységek támogatása
az egyes területi egységekben azonban jelentősen eltér.
A Közép-magyarországi régió támogatási konstrukciójának sajátossága miatt a gazdaságfejlesztési célú intézkedések az átlagnál nagyobb szerepet töltenek be a
ROP-on belül. Kedvező tendenciának tekinthető, hogy
a regionális gazdaságfejlesztés fontos szerepet tölt be az
Észak-magyarországi és Észak-alföldi régióban is (a két
legelmaradottabb megye, Nógrád és Szabolcs-SzatmárBereg megye kivételével). Az egy főre jutó regionális
gazdaságfejlesztési támogatások tekintetében e megyék
mellett Baranya és Csongrád is kiemelkedő dotációt kapott 2007-2009 között. A ROP gazdaságfejlesztési forrásai tehát azokban a térségekben összpontosulnak, ahol
a gazdasági fejlettség szintje alacsonyabb.
Az európai uniós források elosztásánál a helyi gazdaság fejlesztése nemcsak a ROP-okban, hanem más
területfejlesztési célú intézkedéséknél is megjelent. A
területfejlesztés fontos eredménye a 33 leghátrányosabb
helyzetű (LHH) kistérség támogatására a regionális és a
humánerőforrás-fejlesztési forrásokból elkülönített közel 100 milliárd forintos támogatási keret, melyet 2009
és 2013 között különböző operatív programok keretében pályázati úton osztanak szét, az adott LHH kistérség által elkészített fejlesztési tervek prioritásai alapján.
A nem csak az LHH kistérségek számára kiírt pályázatok némelyikénél pedig az LHH-s pályázók további
előnyben részesültek.
Az LHH program fontos célként tűzte ki a helyi gazdaság dinamizálását, a foglalkoztatás bővítését, a társadalmi és földrajzi mobilitást. Nagy hangsúlyt kapnak a
vállalkozásfejlesztési pályázatok, az üzleti infrastruktúra fejlesztése, valamint a foglalkoztatást elősegítő központi programok (pl. Start régió kártya, felnőttképzés).
A korábbiakat meghaladó mértékű állami támogatások révén ösztönzik a vállalkozásokat, hogy hátrányos
vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségben hozzanak
létre új munkahelyeket.
Mindezek a célok egyes esetekben azonban csak
vágyak maradtak: miközben az infrastruktúrafejlesztésre kiírt pályázatokon sokszoros túljelentkezés van,
a gazdaságélénkítésre szánt források elosztása nehézkesen halad. Ugyanakkor a területi szempontok végre
nagyobb hangsúlyt kaptak egyes gazdaság- és társadalomfejlesztési források elosztásánál, és ezáltal jelentős
mennyiségű forrásfelhasználásra nyílik lehetőség.
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A területfejlesztés megújításának igénye – válságkezelési intézkedések
A globális gazdasági válságra a fejlesztéspolitikának is
válaszokat kell nyújtania. A megváltozó világgazdasági
környezet, a munkahelyek biztonságának meggyengülése, az ennek kapcsán is kiéleződő társadalmi feszültségek beavatkozást sürgetnek. Az állami politika szerepe a
válságban újra nagyobb szerepet kap: a gazdasági-társadalmi válságkezelés a források egy részének átcsoportosítását, a fejlesztéspolitika irányainak átértékelését, súlypontjainak módosítását is eredményezi. A gazdaságélénkítést szolgáló eszközök szerepe kétséget kizáróan növekedni fog, s fontos, hogy ez területi szempontokat figyelembe véve segítse egy részről a növekedés motorjaként
szóba jöhető térségeket, a térségüket szervező pólusokat,
ugyanakkor a helyi gazdasági rendszerek fejlesztésével
gátolja, de legalábbis lassítsa a területi különbségek kiéleződését. A válságkezelés a következő évekre a fejlesztéspolitikát is meghatározza, az (összességében várhatóan szűkülő) állami támogatások fontos szerepet kapnak
a gazdasági növekedés útjára való visszatérésben.
Az elmúlt két évtizedben a területfejlesztést a jóléti
és a gazdaságfejlesztésen alapuló stratégiák keveredése jellemezte (Barta 2005). A jóléti modellben a szociális
szempontok élveztek prioritást a gazdasági szempontokkal szemben, melyben kiemelt szerepet kapott az
infrastruktúrafejlesztés. A gazdaságfejlesztésen alapuló
stratégia a növekedési pólus elméletre támaszkodik, pólus- és policentrikus hálózat fejlesztéssel igyekszik dinamikusabb fejlődést elérő centrumok megerősítésével
azok hátországát is felzárkóztatni. Az elmúlt években
előtérbe került stratégia a (területileg dekoncentrált)
gazdaságfejlesztési célú területfejlesztést igyekezett
hangsúlyosabbá tenni. A válság azonban mind a fejlettebb központokat, mind a perifériákat megrendítette.
A kríziskezelés éppen emiatt nem lehet az egyoldalú
gazdaságfejlesztés, mely a mindenáron való gazdasági
növekedést tűzi zászlajára, mivel ez a centrumtérségekbe koncentrálná az eszközök nagy részét, hiszen azok
ott hasznosulnak hatékonyabban. A területfejlesztés feladata, hogy megtalálja azokat a módokat és eszközöket,
hogy a helyi („kistérségi”) gazdaságfejlesztés keretében
a válság hatásait a kevésbé előnyös helyzetben lévő térségekben is tompítsa, a foglalkoztatási gondokat enyhítse. Az LHH programok részben kapcsolódnak e célhoz, de azok a térségek, melyek e körbe nem tartoznak,
viszont dinamizálásukhoz a piaci folyamatok túlságosan lassan hoznak eredményt szintén megoldásért kiáltanak. A hazai támogatási forrásokat olyan területeken
kellene koncentrálni, melyek az európai uniós forráselosztásban kevésbé hangsúlyosak.
A területfejlesztésnek segíteni kell a foglalkoztatási
nehézségek csillapítását: egyrészről fontos cél a gaz-
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dasági aktivitás javítása, az inaktívak munkaerőpiaci
integrálása, de a válság miatt munkahelyüket vesztők
munkaerőpiacra való mihamarabbi visszavezetése
is. E problémák az egyes térségek szintjén más-más
hangsúlyt kapnak, s az európai uniós források e célok
elérésében nem mindig tudnak megfelelő megoldást
nyújtani, részben a rendszer merevsége miatt. A válságkezelésben a rugalmasabban elosztható hazai források,
az alacsonyabb területi szintekre delegált eszközök, a
helyi gazdaságfejlesztés fontos szerepet kaphat, s kell,
hogy kapjon.
A fejlesztési prioritások is változnak. A térségi versenyképesség javításában a nagy forrásigényű üzleti
infrastruktúra-fejlesztéssel szemben a kisebb ráfordításokat igénylő célokat kell erősíteni. A regionális gazdaságfejlesztés fontos feladata többek között a területi
alapon szerveződő gazdasági célú együttműködések
ösztönzése a helyi vállalkozások termelési, beszerzési,
értékesítési, marketing stb. szempontú kooperációjának
erősítésével.
A források elosztásában túlzott hangsúlyt kapott projektszemlélettel szemben növelni kell a komplex programok jelentőségét, melyek nem kizárólag a gyakran

csak a forrásszerzésre irányuló, de hosszú távú stratégiákba nem feltétlen illeszkedő fejlesztésekre épülnek,
hanem adott térség problémáinak megoldását többféle forrásból, egymáshoz kapcsolódó intézkedésekkel
igyekeznek megoldani. Válságkezelésre csak úgy van
lehetőség, ha a gazdasági és társadalmi krízisjeleket
egymással párhuzamosan kezelik, s e beavatkozások
szinergikus hatásokat eredményeznek. A válságkezelést hosszú távú fejlesztési stratégiába kell illeszteni,
hogy annak eredményei tovagyűrűző hatásokat eredményezzenek. A komplex programok megvalósítása
elsősorban a hazai támogatáspolitika révén, megfelelő
forráskoordinációval lehetséges.
Az elkövetkezendő években az ágazati fejlesztések
továbbra is dominánsak maradnak, hiszen a gazdasági növekedés elősegítését ezekkel lehet legkönnyebben
azonosítani. A területfejlesztésnek azonban fontos feladata van recesszió idején: a (térségi) foglalkoztatási
krízis az állami beavatkozások révén enyhíthető, a területi differenciálódás a támogatási politika hatásosabb
megoldásai révén – még a beinduló növekedés idején
is – lassítható.

Kukely György , PhD
cégvezető
Terra Studio Kft.

Felhasznált irodalom:
Barta Györgyi (2005): A szolidaritás vagy hatékonyság dilemmája a területfejlesztési politikában a rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig.
Polgári szemle, 2. sz.
Kukely György (2008): A gazdaságfejlesztési célú állami és európai uniós támogatások szerepe az ipari térszerkezet formálódásában. Területi Statisztika 2008 2. pp. 111-135.
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Állásfoglalás a területfejlesztés helyzetéről és
a legszükségesebb teendőkről
A Magyar Regionális Tudományi Társaság szervezésében 2009. október 8–9-én Balatonkenesén rendezett „Területfejlesztők Napja” c. tanácskozáson
230 elméleti és gyakorlati szakember vitatta meg a
területfejlesztés feladatait, intézményrendszerének,
működési mechanizmusainak és finanszírozásának
problémáit, a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés
útvesztőit és e tényezők hatását a területi egyenlőtlenségek alakulására. Az előadások az intézményrendszer strukturális problémáiról és működtetési
gondjairól, a területi különbségek növekedéséről,
kritikus helyzetű leszakadó térségekről, az uniós források hozzáférésének anomáliáiról, az elosztási mechanizmusok egyenlőtlenségeket növelő hatásairól
számoltak be.
A tanácskozás résztvevői nemcsak megértik, hogy
az ország pénzügyi egyensúlyát biztosítandó, költségvetési megszorításokra kényszerül a kormány,
hanem munkájukkal készek tevékenyen hozzájárulni
ahhoz, hogy a kilábalás mielőbb megkezdődhessen.
Ugyanakkor őszinte aggodalmukat fejezik ki a területfejlesztést érintő megszorító intézkedések mértéke
és azok várható következményei miatt. A restrikció a
leghátrányosabb helyzetben lévőket sújtja leginkább,
és veszélyezteti a 2014-ben kezdődő uniós költségvetési időszakra való felkészülést is.
A magyar területfejlesztés e rendezvényen megjelent szakemberei az alábbiakra hívják fel a kormány
figyelmét:
1. A területfejlesztési szereplők nem tartják elfogadhatónak a hazai decentralizált területfejlesztési
források teljes megszüntetését a 2010. évi költségvetésben, mert ez a legszegényebb térségeket és
településeket érinti a legérzékenyebben, s tovább
mélyíti az amúgy is aggasztó mértékű területi különbségeket. A decentralizált források részleges
megtartása szükséges.
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2. A területfejlesztés intézményrendszere megújításra
szorul, valódi decentralizációra van szükség. A fejlesztési döntések demokratikus elszámoltathatóságát választott testületeknek kell garantálniuk. Ennek törvényi alapjait mielőbb meg kell teremteni,
ám addig is biztosítani kell a jelenlegi intézményrendszer működési feltételeit.
3. Az egyre inkább kizárólagossá váló uniós fejlesztési források elosztását a célok megvalósítását
veszélyeztető anomáliák terhelik. A tanácskozás
résztvevői elmarasztalóan szóltak a vidékfejlesztés
és a területfejlesztés intézményi elkülönüléséről,
az ebből fakadó súlyos koordinációs zökkenőkről.
Egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a területfejlesztés szakmapolitikai befolyása mindkét területen messze a kívánatos szint alatt marad. Ezért
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3–4.
tengelyének, továbbá az ÚMFT Regionális Operatív Programjainak szorosabb összekapcsolását és
szakmapolitikai kontrollját javasolják a jelenlegi
időszakban, illetve kezdeményezik új alapokra helyezését a következő költségvetési ciklusban.
4. A megszorítások a 2014-től kezdődő uniós költségvetési ciklusra történő felkészülést, az ahhoz nélkülözhetetlen kutatási és tervezési kapacitásokat,
azok finanszírozását is veszélyeztetik. A tanácskozás résztvevői aggodalmukat fejezik ki emiatt, és
kérik a kormánytól a kutatási és tervezői kapacitások működőképességének garantálását.
Balatonkenese, 2009. október 9.
Horváth Gyula
elnök
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Új VÁTI – NFGM területfejlesztési szakmai kiadványok
Kézikönyv a területi kohézióról címmel 2009 novemberében jelentetett meg kiadványt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága, a VÁTI
Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája közreműködésével. A kézikönyv nemcsak magyarországi, hanem európai uniós szinten is
hiánypótló, mert annak ellenére, hogy a területi kohézió az EU egyik
sokat hangoztatott alapcélkitűzése, a kohéziós és regionális politika
egyik fő összetevője, mindeddig a szakmai döntés-előkészítőket és
döntéshozókat, valamint a pályázókat segítő gyakorlati kézikönyv
még nem jelent meg e témában. Az elkészült kiadvány ezért magyar
és angol nyelvű változatban tekinti át a területi kohézió fogalmi hátterét, gyakorlatban történő alkalmazását, érvényesítését pedig megvalósult projektekkel alátámasztva mutatja be. Elsősorban a fejlesztési
programokat tervezőknek, a projektgazdáknak, projektfejlesztőknek
(önkormányzatoknak, fejlesztési tanácsoknak, pályázatíró vállalkozásoknak stb.) ajánljuk. A kiadvány letölthető a www.nfgm.gov.hu,
www.vati.hu és a www.terport.hu honlapokon.
Területfejlesztési füzetek címmel kiadványsorozatot indít a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága, a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája szakmai koordinálásával. A kiadványsorozat célja, hogy
a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, módszertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben
érintettek munkáját. A füzeteket a tervezésben-fejlesztésben érintett tervezőknek és döntéshozóknak, a projektgazdáknak, pályázóknak, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civileknek, vállalkozóknak, egyéb szereplőknek egyaránt ajánljuk. Az évente egy-két számmal megjelenő „Területfejlesztési füzetek” első száma Segédlet
a közösségi tervezéshez címmel 2010 márciusában jelenik meg, és a részvételen alapuló közösségi tervezéshez
nyújt gyakorlati útmutatót. 2010-ben további két füzet megjelenésére nyílik lehetőség, az év első felében a Helyi
gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok című, a helyi gazdaságfejlesztés eszközeit, lehetőségeit
gyakorlati példákkal szemléltető kiadvány, az év második felében pedig a Gondolkodjunk kistérségben! Tájoló
a kistérségi szemléletű fejlesztésekhez című füzet, mely a kistérségi integrált tervezés és fejlesztés témakörével
foglalkozik. A kiadványok letölthetők lesznek a www.nfgm.gov.hu, www.rtop.hu, www.vati.hu és a www.terport.
hu honlapokról.
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