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BEKÖSZÖNTŐ GONDOLATOK
Köszöntöm a Tisztelt Olvasót!
A legutóbbi, 2014. februárban megjelent lapszám óta szá-

A „Kitekintés” rovatban a közlekedésfejlesztés területi di-

mos, a hazai terület- és gazdaságfejlesztés jövőjét döntően

menziójába engednek bepillantást a Nemzeti Fejlesztési Mi-

meghatározó és formáló szakmai anyag és döntés született. Je-

nisztérium és egyik kutatóbázisának szakértő vezetői. A térségi

len kiadvány ezek hátterének, folyamatának, rövid tartalmának

gazdaságfejlesztés és a versenyképes vállalkozói hálózatok ki-

felvázolására tesz kísérletet. Igyekeztünk emellett néhány vitain-

alakításának egyik alapfeltétele a megfelelő közlekedési infra-

dító gondolatot is megfogalmazni a közeljövőben várható kihí-

struktúra megléte, melynek jövőbeni lehetőségeiről és a tervek-

vásokkal, döntést igénylő kérdésekkel kapcsolatban. A lapszám

ről olvashatnak az érdeklődők.

„Fókuszban” rovatában az európai gazdasági együttműködés

A lapszám előkészítésével párhuzamosan számos nemzetközi

kezdetének távlati céljaitól indulva elérkezünk a jelenben meg-

kutatási projektünk zárul. Korábbi számunkban már röviden be-

fogalmazott hosszú és középtávú célkitűzésekig. Jelentős mér-

mutattuk két nemzetközi projektünk (Attract-SEE és ADAPT2DC)

földkő a hazai területfejlesztési és gazdaságfejlesztési tervezők,

indításának folyamatát és céljait, mostanra beszámolhatunk az

szakemberek és döntéshozók számára a 2014-2020-as európai

elvégzett vizsgálatok tapasztalatairól és eredményeiről is, bővítve

uniós programidőszak hazai fejlesztési kereteit lefektető Part-

a témák körét az „ESPON on the road” és CluStrat projektekkel.

nerségi Megállapodás jóváhagyása. Az előző lapszám felvezető

Több jelentős területfejlesztési találkozóról és eredményeikről

gondolatai után már be tudjuk mutatni a tervezési folyamatok

is tájékoztatást adunk, mint például a Széchenyi Programiroda

és a tárgyalások eddigi eredményét is, amelyek aztán jelentős

által a területi tervezők széles körének részvételével megtartott

mértékben befolyásolják a további tervdokumentumok - mint

„Területi tervezési szakmai konferencia és konzultációs napokról”,

például a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - ala-

a visegrádi négyek, valamint Bulgária és Románia (V4+2) részvé-

kulását. Utóbbi készítéséről egy rövid felvezető cikk keretében

telével tartott miniszteriális találkozóról, illetve Települési Önkor-

nyújtunk gyors betekintést. A Nemzetgazdasági Tervezési Hiva-

mányzatok Országos Szövetsége polgármesteri fórumáról.

tal számos témában készít a fejlesztéspolitikai döntéseket meg-

Végül pedig „Ajánló” rovatunkban bemutatunk egy, a Nem-

alapozó vizsgálatokat. Megalapozó háttéranyagot készítünk

zetgazdasági Tervezési Hivatal által kialakított, a honlapunkon

például az iparstratégia kialakítását elősegítendő, amelyet jelen

elérhető információs adatbázist, „Tudástárat”, valamint egy turiz-

lapszám „Műhelymunka” rovatában mutatunk be gondolatéb-

mus és településmarketing témában idén megjelent kiadványt.

resztő jelleggel. A pénzügyi eszközök szerepe a támogatáspoli-

Bízom abban, hogy kedves Olvasóink ebben a lapszámban

tikában folyamatosan növekszik, ezért fontosnak tartottuk egy

is megtalálják a számukra érdekes írásokat, valamint gondola-

átfogó tájékoztatást adni olvasóinknak a strukturális alapokból

tébresztő cikkeink jó alapot adnak további szakmai fórumok és

finanszírozott pénzügyi eszközök sajátosságairól, felhasználási

a

lehetőségeiről a 2014-2020-as programozási időszakban.

intézményrendszer

fejlesztéspolitikai

Bemutatjuk továbbá a sokak számára talán még kevésbé

döntéshozói számá-

ismert Duna Transznacionális Programot, amelynek végrehajtá-

ra. A 2014-2020-as

sában hazánk jelentős szerepet kapott a 2014-2020-as évekre a

tervek végrehajtása a

programban részt vevő 14 országtól. A hazai kormány döntése

Kormányzat előtt álló

és a tagországok egyetértése alapján ugyanis a Duna Program

nagyszabású feladat.

nemzetközi Irányító Hatósága és Közös Titkársága a Nemzet-

Hivatalunk a jövőben

gazdasági Tervezési Hivatalban kerül felállításra. Cikkünkben

is elkötelezett és nyi-

bemutatjuk a Duna Program előkészítésének menetrendjét, a

tott a területfejleszté-

várható tartalmi irányokat és a végrehajtási intézményrendsze-

si és gazdaságfejlesz-

rének sajátosságait.

tési területet érintő

Vitaindító jelleggel adjuk közre „Tanulmány” rovatunkban

gyakorlati feladatok

egy hazai PhD hallgató kutatási anyagának összefoglaló cikkét,

megvalósítása iránt.

amelyben három nagyváros gyakorlati példáján keresztül ismer-

Forgassák haszonnal

hetjük meg a nagyvállalatok letelepedését meghatározó feltéte-

a kiadványt!

leket és a további fejlesztési döntéseiket alakító szempontokat.

Pecze Tibor Csongor
elnök

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
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Magyarország Partnerségi Megállapodása, a
területfejlesztés és gazdaságfejlesztés megújításának újabb lépése

A strukturális alapokból finanszírozott
pénzügyi eszközök sajátosságai, felhasználási lehetőségei
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FÓKUSZBAN

2014. szeptember 11-én az Európai Unió Bizottsága
és Magyarország aláírta a 2014–20-as időszak Partnerségi Megállapodását, amely bemutatja az ország
gazdasági és társadalmi céljait, illetve hogy ezeket
milyen eljárási és intézményi keretben kívánja megvalósítani. A cikk tájékoztatást nyújt az uniós és hazai
tervezés feltételrendszeréről, a dokumentum tervezésének folyamatáról, és eredményéről.

A pénzügyi eszközök szerepe a támogatáspolitikában folyamatosan növekszik. Jelen írás azt vizsgálja, hogy melyek e pénzügyi eszközök fontosabb
sajátosságai, milyen módon használták fel azokat
a múltban, hogyan változhat alkalmazásuk lehetősége a hazai gazdaságfejlesztést célzó operatív
programokban. Betekintést nyújt a pénzügyi eszközök tervezésének műhelymunkálataiba és vázolja a
további teendőket.
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Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020 –
A területfejlesztés és gazdaságfejlesztés megújításának újabb lépése
2014-2020 közötti területi szempontú fejlesztések háttere,
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program főbb üzenetei

12

33

Az újraiparosítás aktualitása, elméleti kérdései
A Partnerségi Megállapodás alapján hazánk a 2014-2020 közötti EU-s források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja. A magyar gazdaságban rejlő növekedési potenciál kiaknázáshoz a források felhasználását
előre tervezett módon célszerű végrehajtani. A cikk az újraiparosítási programhoz kapcsolódó iparstratégiai
vitaindító anyag, elősegítve az együtt gondolkodást az uniós forrásfelhasználást megalapozó iparpolitikáról,
iparstratégiáról. Ennek keretében igyekszik átfogó módon iránymutatást megfogalmazni a gazdaságfejlesztést támogató operatív programokra, prioritásra is.

43
A Duna Transznacionális Program
2014-2020 előkészítése

Közlekedés- és infrastruktúra fejlesztés területi dimenziója

Magyarország aktív részvétele a Duna térség
fejlesztéspolitikájának formálásában elősegítheti, hogy a környező országokban felhasznált
európai és egyéb fejlesztési források is hozzájáruljanak a magyar gazdaság fejlődéséhez. A
2014-2020 közötti időszakban útjára induló
új Duna Transznacionális Program nemzetközi menedzsment struktúrájának Budapesten
történő kialakítása és a program eredményes
végrehajtása segítheti térségi integrációs szerepünk megerősödését is. A cikk tájékoztatást
nyújt a program előkészítésének folyamatáról,
jelenlegi állásáról.

A gazdaság ott képes megfelelően működni
és növekedni, ahol megfelelő az alapinfrastruktúra, a gyors és akadálymentes elérhetőség biztosított. A cikk górcső alá veszi azokat
az infrastruktúra- és gazdaságfejlesztési folyamatokat, amelyek szerencsés és jól időzített
koordinációja révén erős, versenyképes vállalkozási hálózatok jönnek létre, jótékony hatást
gyakorolva térségük népességére. A 20072013-as közlekedésfejlesztési tapasztalatokból
kiindulva bemutatja a Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát és az annak
rövid távra szóló leképezéseként a Partnerségi
Megállapodás közlekedésfejlesztési elemeit.
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A területi kohézió mérföldkövei az Európai Unióban
Kulcsszavak: kohézió, fejlesztés, regionális, területi, koordináció
Abstract:
Territorial cohesion is a complex concept referring to the sustainable, balanced and harmonious development from a territorial perspective.
Heterogeneous spatial structures and regional disparities have always existed, even in the developed part of the European Union. For this
reason, cohesion policy aims at strengthening economic, social and territorial cohesion by reducing disparities between the levels of development of regions and countries of the EU and at promoting further economic integration. This policy contributes to the overall economic
performance of the EU and is an important expression of solidarity.
At the European level, territorial cohesion progressively becomes a common reference, but as the main actors in cohesion policy
remain national governments, EU intervention is questionable, and should rely more on coordination supported by the EU than on
a new centralized policy.
Cohesion as a part of the European values, particular in territorial cohesion has been introduced by this article for the future debate.
The article sketches the history of this policy from the Rome Treaty till the Europe 2020 Strategy.

Cikkünkkel szeretnénk műhelyvitát kezdeményezni. A területi kohézió fogalomköre rendkívül szerteágazó, bonyolult
és különlegesen izgalmas. Ebben az írásban csupán a történelmi fejlődési folyamat felvázolására törekedtünk. Célunk
az, hogy a Falu Város Régió folyóirat további számaiban egy-egy, a területi kohézióval foglalkozó problématerületet
a szakérő szerzőink részletesebben is kifejthessenek. Bízunk benne, hogy lapunk hasznos és kedvelt teret nyújt majd a
szakmai érveknek, gondolatoknak, vitáknak e témával kapcsolatban.

1957. március 25-én Rómában, a meteorológiai tavasz
beköszöntése ellenére, igencsak télies időjárás fogadta
az Örök Város lakóit és az oda sereglett politikusokat,
újságírókat. A Capitolium Horatiusok és Curiatiusok termében fényes ceremónia készülődött.

FFókuszban
óku szb

A rendezvényen fő szerepet játszó 6 ország képviselője elégedett nyugalommal várta, hogy kezdetét vegye az
ünnepély. Úgy tűnt néhány évig, hogy fel kell adniuk az
Európai Védelmi Közösség létrehozásával kapcsolatos
szándékaikat. A Francia Nemzetgyűlés ugyanis 1954-ben
nem szavazta meg e katonai együttműködési szerződést.
A közös haderőt vizionáló remények szertefoszlottak. Ez
a helyzet ugyanakkor új távlatokat is nyitott. Néhány
bölcs politikus - a továbblépés lehetőségét kutatva - ekkor döbbent rá arra, hogy egyelőre nem a katonai, s nem
is a politikai integráció a legfontosabb, hanem a gazdasági és az energetikai együttműködést kell még szorosabbra fűzni. Így, Paul-Henri Spaak belga külügyminiszter azt a megbízást kapta, hogy az elnökletével működő
bizottság dolgozza ki az európai közös piac modelljét. A
bizottság két szövegtervezetet készített, amelyek ”Római
Szerződések” néven váltak ismertté1. Az első szerződéssel létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK),
a másodikkal pedig az Európai Atomenergia Közösséget,
ismertebb nevén az Euratomot.
Az EGK szerződés preambulumában pedig az aláíró
felek már ekkor kijelentették - többek között - hogy törekednek arra, hogy „erősítsék gazdaságaik egységét és

1
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biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző régiók
között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével”.
Ezen a borongós hétfői napon, a római harangok zúgása közepette aláírt szerződések történelmi távlatokat
nyitottak az európai politikában, lerakták a regionális politika alapkövét.

II. Néhány releváns mérföldkő
A Római Szerződésben ugyan megemlítették a különböző régiók közötti különbségek csökkentésének
vízióját, de valódi közösségi szintű regionális politikáról ekkor még nem beszélhetünk. A Szerződés rögzítette viszont az Európai Szociális Alap és az Európai
Beruházási Bank létrehozását. Az alapító atyák minden
törekvése ellenére az Európai Közösség térségeiben a
fejlettségbeli különbségek egyre nőttek, melyek akadályozták a kitűzött cél, az Amerikai Egyesült Államok
gazdasági fejlettségének elérését. E különbségek valódi
oka, - melyet akkor még teljesen nem sikerült felfedni,
s mely azóta is „velünk van” – a nemzetiségi, kulturális,
és társadalmi különbségek voltak. A hatvanas évek végén, 1968-ban, a területi egyenlőtlenségek hosszú távú
kezelése érdekében létrejött a Regionális Politikai Főigazgatóság. Az Európai Közösségek állam- és kormányfőinek pedig 1972 októberében megrendezett csúcsértekezletén döntöttek az Európai Regionális Fejlesztési
Alap létrehozásáról, mely 1975-től kezdett el működni.
A regionális politika változásai az Unió egy-egy jelentősebb politikai döntésével kapcsolódnak ös�sze (bővítés, a piaci szabályok megváltoztatása, vagy
a tőke, munkaerő szabad áramlásának biztosítása).

FÓKUSZ

I. Az alapkő

Európai jogi unió - Párizstól Lisszabonig: A szerződések története, 2012. március 2. oldal.
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A következő néhány pontban szeretnénk áttekinteni,
hogy hogyan alakultak az elmúlt több mint ötven évben a
területi kohézió érdekében hozott uniós és hazai döntések.

A. Közösségi szintű dokumentumok
Annak ellenére, hogy az Európai Unió nem rendelkezik a tagállamokra kötelező hatáskörrel a területpolitikát
illetően, a területfejlesztésért felelős miniszterek félévente informális találkozók alkalmával megvitatják közös
fejlesztési elveiket az európai területi kihívásokról és az
azokra adandó válaszokról. Ezek alapján összehangolják
tevékenységüket, és saját hatáskörükben gondoskodnak
a közös célok megvalósulásáról.
1. Thomson-jelentés (1973)
Lord George Morgan Thomson, a Bizottság regionális
politikáért felelős akkori főigazgatója jelentésében azt
feltételezte, hogy a közösség regionális problémái tagállamok regionális problémáinak összessége, ezért azt
közösségi szinten is kezelni kell. Megállapította a jelentés azt is, hogy a közösség regionális politikája kiegészíti
és koordinálja, de nem helyettesítheti a tagállamok regionális politikáját. A területfejlesztési politikák koordinációjának javítása érdekében létrehozták a Regionális
Fejlesztési Bizottságot. A Thomson-jelentés részletesen
bemutatta a közösségen belüli területi és jövedelmi különbségeket, felvázolta a közös regionális politika céljait
és megfogalmazta a nemzeti regionális politikák ös�szehangolásának alapelveit. Ebben e dokumentumban
szerepelt először az addicionalitás, a koncentráció és a
koordináció fogalma.2
2. Egységes Európai Okmány (1987)
A Római Szerződés módosításával a dokumentum
címe is átalakult, mely a továbbiakban Egységes Európai
Okmány nevet viseli. Ekkor vált a Római Szerződés részévé a regionális politika, mivel az alábbi szakaszok kerültek a dokumentum szövegébe: 130a. cikkely: „A Közösség
különösen azt tűzi ki célul, hogy csökkentse a különböző
régiók közötti különbségeket és a kedvezőtlen adottságú
területek elmaradottságát.”
130c. cikkely: ”...a Közösség ezen törekvéseket az Európai
Beruházási Bank és egyéb fennálló intézmények strukturális
pénzalapjainak segítségével folytatott politikájával támogatja.”

2
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3. Maastrichti Szerződés (1992)
Az 1993. január elsején életbe lépett Szerződés létrehozta az Európai Uniót, s egyúttal a regionális politikában is jelentős változásokat hozott. Felállította a Kohéziós Alapot, létrehozta a Régiók Bizottságát, és előírta,
hogy a testületnek háromévente jelentést kell tennie a
tagállamok kohéziójának alakulásáról az Európai Bizottság számára. A Szerződés rögzítette a szolgáltatások, az
áruk és a munkaerő szabad mozgását az Unión belül,
mely ismét a fejlettebb gazdasággal rendelkező országrészek számára jelentett további előnyt. A dokumentum
- mindezek szellemében - megfogalmazta az uniós regionális politika általános céljait, melyek:
– a kiegyenlített és hosszú távú gazdasági és szociális fejlődés megteremtése;
– a belső határok nélküli gazdasági tér létrehozása;
– a gazdasági és szociális összetartozás (kohézió) erősítése.
– Konkrét célok:
 eltérő adottságú régiók fejlettségbeli különbségeinek csökkentése
 transz-európai hálózatok kiépítése és fejlesztése
 környezet minőségének megőrzése, javítása
 természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása
 nemzeti és regionális sokszínűség megóvása
 minőségi oktatás és képzés fejlesztése.

A regionális politika alapelvei a Thomson-jelentésben jelentek meg először, de a Maastrichti Szerződésben teljesedtek ki (szubszidiaritás, decentralizáció, a
partnerség, programozás, monitoring, koncentráció és
addicionalitás.)
4. Európai Területfejlesztési Perspektívák (1999)
A területfejlesztésért felelős miniszterek 1999-ben,
Potsdamban fogadták el az első jelentős, az Európai Unióra vonatkozó területi dokumentumot, az Európai Területfejlesztési Perspektívákat (ESDP – European Spatial
Development Perspectives). A dokumentum a policentrikus városhálózat-fejlődést, a kiegyensúlyozott város–vidék kapcsolat megteremtését kívánta erősíteni.
5. Agenda 2000
Európai Bizottság az 1997 júliusában kiadott 1350 oldalas dokumentumában javaslatot tesz a 15 tagállamnak
az Európai Unió 2000 utáni fejlesztésére vonatkozóan.
Az EU tagországok és az Európai Parlament hosszas vitái
után az 1999. március 24-25-i berlini Európai Csúcson
az állam- és kormányfők elfogadták az Agenda 2000 útmutatásait ”Az európai regionális politika jövője” címmel.

Horváth Gy. 2003. Regionális támogatások az Európai Unióban. 15. oldal
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E szerint az EU regionális politikájának célja, hogy
csökkentse a régiók közötti egyenlőtlenségeket és
erősítse a gazdasági és szociális kohéziót. Hatékonyságának növelése érdekében 2000-től tevékenységét
konkrétabb célokra összpontosítja, a regionális politika
megvalósítása decentralizálódik, a tagállamok nagyobb
mozgásteret kapnak.

sági, a szociális és a területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzését foglalja magában. A dokumentum által
meghatározott célok között azonban nem találunk konkrét, a területi kohézióval kapcsolatban megfogalmazott
elvárást.

6. Zöld Könyv a területi kohézióról (2008)

A magyar EU Elnökség ideje alatt, 2011-ben Gödöllőn felülvizsgált Területi Agenda 2020 (TA2020) tekinthető az Európa területi kohézióját elősegítő legfontosabb
szakpolitikai keretdokumentumnak. A TA2020 stratégiai
iránymutatásul szolgál a területfejlesztés számára, elősegíti a területi dimenzió integrálását a különböző ágazati
politikákba a kormányzás különböző szintjein, és összekapcsolja a területi kohézió elveit az Európa 2020 Stratégia céljaival. Ahogy fogalmaz: „(5) Hiszünk abban, hogy
az Európa 2020 stratégiában – az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiájában – meghatározott
uniós célok csak akkor érhetők el, ha a stratégia területi
dimenzióját figyelembe veszik, mivel a különböző régiók
eltérő fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek.”

E dokumentum szerint a területi kohézió legfőbb
funkciója, hogy minden térségtípus harmonikus fejlődése irányába hasson és biztosítsa, hogy ezen térségek lakosai a lehető legjobban kibontakoztathassák a térségük
adottságaiban rejlő lehetőségeket. A területi kohézió egy
olyan megközelítés, amelynek célja, hogy a sokszínűséget értékké kovácsolja. Hozzájárul az egész EU fenntartható fejlődéséhez azáltal, hogy feltárja az egyes térségekhez leginkább illő fejlesztési megoldásokat. Azon
régiókban, amelyek lemaradtak a fejlődésben, szükség
lehet külső beavatkozásra, kiegészítő forrásokra, illetve a
fenntartható fejlődésük sajátos módjának megtalálására.
Röviden: a területi kohézió a harmonikus, kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható területi struktúra kialakulását célozza meg, ahol a különböző területi egységek
(régiók, városok, makrorégiók) – függetlenül attól, hogy
hol helyezkednek el – képesek kiaknázni területi potenciáljaikat és elérni az optimális hosszú távú fejlődést, így
járulva hozzá az EU területi struktúrájának javításához.
7. Barca-jelentés (2009)
Fabrício Barca, az olasz pénzügyi és gazdasági minisztérium főigazgatója a regionális politikáért felelős
biztos, Danuta Hübner asszony megbízásából készített
jelentést, amely kemény kritikát fogalmazott meg az EU
kohéziós politikájával kapcsolatban. Átfogó reformra tett
javaslatot, melyet 10 pontban foglalt össze. A jelentés a
terület alapú, illetve a hely-bázisú fejlesztéspolitika mellett érvelt, mivel szerinte a problémák a szűkebb térségekben fordulnak elő és ott oldhatók meg hatékonyan.
8. Lisszaboni Szerződés (2009)
A gazdasági és társadalmi kohézió mellett a területi
kohézió is deklarált célja lett az EU-nak, amikor a kohéziós politika keretein belül konkrét tartalmi kérdésekben
az EU Lisszaboni Stratégiájában megjelölt célok – kohézió, növekedés, munkahelyteremtés – eléréséhez átfogó
irányelveket szolgáltatott.
9. EU 2020 stratégia
Az Európa 2020 stratégia középpontjában álló három
prioritás között szerepel többek között az inkluzív növekedés, mely a magas foglalkoztatás, valamint a gazda-

10. Területi Agenda 2020 (2011)

B. Nemzeti szintű dokumentumok
1. Nemzeti Reform Program (2013)
Az EU2020 stratégia megvalósításának érdekében,
minden Tagország elkészíti saját nemzeti vállalását. Magyarország ezen vállalásait a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia tartalmazza. A dokumentum legfontosabb célnak tekinti a területi leszakadási folyamatok
megfordítását. Az Európai Szociális Alap finanszírozza
azt a modellprogramot, amelynek keretében, országosan összesen 10-12 településen, a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi és társadalmi kapacitásra építve,
innovatív megközelítéssel dolgoznak ki egy, a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását
célzó fejlesztési tervet, így kialakulhat a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség,
társadalmi kapacitás. A szegénységben élők számának
csökkentését a magyar Kormány – az átfogó jelentőségű
gazdaság- és társadalompolitikai intézkedések mellett –
elsősorban komplex programokkal, valamint a hátrányos
helyzetű térségekre fókuszálva integrált területi és esélyegyenlőségi programokkal támogatja.
Gazdasági növekedést elősegítő helyi és területi fejlesztések során a városfejlesztések, a vidékies térségek
helyi gazdasági potenciáljának fejlesztése, a városok
és vidéki térségek közötti kapcsolatok, városhálózatok
kapnak kiemelt szerepelt. Mivel ezen prioritás horizontális, területi célkitűzésre irányul, így az EU2020 minden
célkitűzésének elérését támogatja helyi szinten. A városok fejlesztése a gazdaságfejlesztést és foglalkoztatást
szolgálják, az elmaradott térségek fejlesztése szintén
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hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a társadalmi
felzárkózáshoz, és helyi szinten a megújuló energia részarányának növeléséhez is.
2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
– OFTK (2014)
Az ország fejlesztési célkitűzéseit 2030-ig meghatározó dokumentum a legjelentősebb a hazai fejlesztéspolitikában. Iránytűként szolgál minden olyan szervezet
vagy személy része, amely, vagy aki fejlesztési tervet készít, vagy fejlesztést kíván megvalósítani. Célrendszerében megjelenik többek között az „értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés”.
3. Partnerségi Megállapodás - PM (2014)
E dokumentum az OFTK szellemében öt fő nemzeti
fejlesztési prioritást határozott meg annak érdekében,
hogy a fejlesztések valóban a változások kritikus tömegéhez vezessenek el. Az átfogó nemzeti fejlesztési célhoz
ez az öt fő nemzeti fejlesztési (támogatási) prioritás kapcsolódik, amelyek átfogják a fejlesztéspolitika egészét,
beleértve a vidékfejlesztési célkitűzéseket és hozzájárulást is. Ezek:
– a gazdasági szereplők versenyképességének javítása
és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása;
– a foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a
foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre);
– az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése;
– a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése;
– a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása;
A Partnerségi Megállapodás elemzi a Bizottság által
meghatározott összes Tematikus Célkitűzést3. A különböző célkitűzéseket a dokumentum egyrészt a területi
adottságokból eredő hiányok, másrészt a potenciális
lehetőségek szempontjából vizsgálja. Mindemellett a
Partnerségi Megállapodás számba veszi a hazai területpolitika kiegyenlítő intézkedéseit is.

III. Gondolatok a továbbépítkezéshez

Felhasznált irodalom:

Az elmúlt több mint öt évtized területi kohézióval
kapcsolatos döntéseit áttekintve megállapíthatjuk, hogy
azok céljaikat tekintve kifejezték a közös európai értékeket, törekedtek azok lehető leggyorsabb elérésére.
Hogy megfelelő eszközökkel párosultak-e, arról jelentős
viták zajlottak különböző fórumokon. A tény azonban az,
hogy az Európai Unió térségei között meglévő fejlettségbeli különbséget a mai napig nem sikerült felszámolni.

BARCA, F. (2009) An agenda for a reformed Cohesion
Policy, a place-based approach to meeting European
Union Challenges and expectations, Independent Report
at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
BOTKA M. – PÉTI M. (2009) Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM.
FALUDI A. (2009) Territorial Cohesion under the Looking
Glass Synthesis Paper about the History of the Concept
and Policy Background to Territorial Cohesion. Brussels:
European Commission, Regional Policy, Inforegio.
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/
terco/pdf/lookingglass.pdf
EUROPEAN COMMISSION (2008) Zöld könyv a területi kohézióról. Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből.
A Biztosság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Brüsszel: Európai Bizottság
EUROPEAN UNION (2007) Az Európai Unió területi menetrendje. Egy sokszínű régiókból álló, versenyképesebb és
fenntarthatóbb Európa felé. Elfogadva a városfejlesztésről
és a területi kohézióról szóló 2007. május 24–25-i lipcsei
informális miniszteri találkozó alkalmából.
EUROPEAN UNION (2011) Az Európai Unió Területi
Agendája 2020. Egy sokszínű régiókból álló, befogadó,
intelligens és fenntartható Európa felé. A területi ter-

A sikerhez mindinkább „testre szabott” területfejlesztési stratégiákra és nagyobb tudatosságra van
szükség annak érdekében, hogy megismerjük a különböző beavatkozásoknak milyen területi hatásai vannak.
Az Európai Bizottság és Magyarország között, a 20142020 időszakra biztosított források megoszlását tartalmazó Partnerségi Megállapodás ezzel kapcsolatban
arra hívja fel a figyelmet, hogy:
„Minden fejlesztés járuljon hozzá a megvalósulása
helyszínét adó térség országos szinten kijelölt fejlesztési irányaihoz (ld. OFTK). Az intézkedések lehetőség
szerint ne növeljék a térségi egyenlőtlenséget, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló
projektek kapjanak könnyítést a forrásszerzésben, finanszírozásában, szakmai támogatásban.
A fejlesztések tartsák szem előtt a takarékos és hatékony területhasználatot, az erőforrások térségeken
belüli hasznosítását, és a hatékony térségeken belüli
anyag-, energia- és jövedelemáramlást szorgalmazó
térhasználati elveket (ld. részletesen az OFTK-ban).
A fejlesztések területi vonatkozásairól programszintű adatokat kell gyűjteni. A programszintű értékelések
részét kell, hogy képezze a fejlesztések területi értékelése. Megyei szinten nyomon követni és értékelni kell az
ágazati és a területi fejlesztéseket. ”
Bízzunk benne, hogy e tudatossággal tudjuk programjainkat megvalósítani 2014-2020 között.

vezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011.
május 19-én, Gödöllőn tartott informális ülésén született megállapodás.
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf
BÖHME, K. – ESER, T. W. – GASKELL, F. – GUSTEDT, E.:
The Territorial Cohesion Principles. Position Paper to the
EU Green Paper on Territorial Cohesion Hannover: ARL:
Academy for Spatial Research and Planning, 2008.
EUROPEAN COMMISSION (2010) Európa 2020. Az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésstratégiája. A Bizottság közleménye. Brüsszel: Európai Bizottság
http://www.et2050.eu/europe_2050/attachments/article/105/Europe2020.pdf
EUROPEAN COMMUNITIES (2000):
European co-operation in spatial planning 2000–2005.
ESDP Action Programme
GRASLAND, C. – HAMEZ, G.: (2005) Vers la construction
d’un indicateur de cohésion territorial européen? Espace
géographique,
RECHNITZER JÁNOS – SMAHÓ MELINDA:
(2011) Területi politika. Akadémiai Kiadó
SMAHÓ MELINDA: Az Európai Unió regionális politikája
I. Az európai regionális politika története – előadás anyag
DR. SZABÓ ZSOLT:
Az EU kohéziós politikája – előadás anyag
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Methodologies to Measure the Impacts of Territorial Cohesion Policies
– What’s New in Brussels? 2013

Szerzők:
Labbancz Marianna, szakmai tanácsadó, NTH
Pecze Tibor Csongor, elnök, NTH

Az Alapok közös szabályairól szóló 1303/2013 EU rendelet 9. cikkében meghatározott tematikus célkitűzések: (1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében)
a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; (5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés
és -kezelés előmozdítása; (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; (7) a fenntartható
közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem; (10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és
az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
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A területfejlesztés és gazdaságfejlesztés megújításának újabb lépése
Kulcsszavak: Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok, Európai Unió, Európai Bizottság, fejlesztéspolitika, Európai Strukturális és
Beruházási Alapok, Kohéziós Politika, Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció, Európa 2020 Stratégia, Közös Rendelkezések, tematikus cél, partnerség
Abstract:
The European Commission and the Hungarian Government signed the Partnership Agreement (PA) on the 11th of September 2014.
The PA is the basic planning document on EU funded developments of the 2014–20 EU Programming Period. This article summarizes
the main economic and territorial achievements of the Hungarian PA, including a new planning approach driven by EU level and national financial allocations, designing a more service-oriented and simple implementation system, and most importantly, the strong
focus on direct economic development. Territorial policy embedded in the Hungarian PA is based also on innovative initiations, such
as a real decentralization of the development activities focusing on NUTS3 level counties and on major cities.

A Partnerségi Megállapodás uniós
és hazai tervezési keretei
2014. szeptember 11-én az Európai Unió Bizottsága
(EUB) és Magyarország aláírta a 2014–20-as időszak Partnerségi Megállapodását (PM). A PM a 2014–20-as uniós
finanszírozású fejlesztések tervezési alapdokumentuma. A
PM a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra szóló keretmegállapodás az Európai Bizottság (EUB) és
Magyarország Kormánya között, amely bemutatja, hogy az
ország milyen gazdasági és társadalmi célokat kíván elérni.
A dokumentum határozza meg azt is, hogy milyen eljárási és intézményi keretben kívánjuk biztosítani, hogy a most
megnyíló források valóban a 2014–20-as időszak átfogó

nemzeti célkitűzését, a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére
épülő gazdasági növekedés elérését szolgálják.
A PM elfogadásával a tervezés, valamint az informális és
formális tárgyalások mintegy kétéves időszaka zárult le, és formálisan is kezdetét vette a 2014–20-as fejlesztési időszak. A fejlesztési irányokat részleteiben kifejtő operatív programok (OP)
formális egyeztetése jelenleg még zajlik az Európai Bizottsággal.
A Falu Város Régió előző (2014/1) számában már foglalkoztunk azzal, hogy milyen körülmények között kezdődött
el a Partnerségi Megállapodás kialakítása. Jelentősen megújultak mind a hazai (Salamin et al., 2014), mind az európai
uniós (Péti et al., 2014) területi- és fejlesztéspolitikai keretek.
A PM tervezése során a legfontosabb kihívás az volt, hogy

1. ábra: A Partnerségi Megállapodás tervezésének és egyeztetésének folyamata (forrás: szerzők saját szerkesztése)
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minél több új, Magyarország valódi érdekeit szolgáló hazai fejlesztési szándékot lehessen érvényesíteni az erősen szabályozott
uniós tervezési keretek között. (Ezek a tervezési keretek biztosítják, hogy minden magyarországi fejlesztés hozzájáruljon az
uniós fejlesztési célkitűzésekhez is.) Számos új elképzelés rögzült
a Partnerségi Megállapodásban. Jelen írásunkban néhány érdekesebb vagy fontosabb PM-ben rögzített újdonságot mutatunk
be a teljesség igénye nélkül, a lap szellemiségéhez igazodva elsősorban a terület- és a gazdaságfejlesztés témaköréből.

A Partnerségi Megállapodás tervezése
A PM tervezése 2012 végén indult el a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felelősségében (1. ábra), és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) szakmai támogatásával. A munkákat a miniszter által kijelölt főtárgyalóként Dr.
Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára vezette. Az első vázlatokat követően
2013 februárjában kezdődtek meg az előzetes egyeztetések,
amelyek két fordulóban zajlottak 2013 nyaráig. A 2013. júliusi PM tervezetet az EUB a tagállamok közül másodikként
találta alkalmasnak az informális (nem hivatalos) tárgyalások
megkezdésére. 2013 őszén és 2014 elején történtek meg az
informális egyeztetések. Ezek eredményeként 2014. március
7-én benyújtásra került Magyarország Partnerségi Megálla-

podása. Az ezt követő hivatalos (formális) egyeztetések 2014
májusában kezdődtek meg.
2014 júniusától az új kormányzati struktúrában – igazodva
a végrehajtás során működtetett felelősségi rendszerhez – a
Miniszterelnökség (ME) vette át a PM formális tárgyalásainak
felelősségét. A főtárgyaló posztot dr. Lázár János a Miniszterelnökséget vezető miniszter töltötte be (Kormány, 2014b), a
tárgyalásokat Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna az ME
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára és Dányi Gábor az ME európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős
helyettes-államtitkára, illetve stábjuk biztosította. Az NTH ebben a fázisban is szakmai támogatást nyújtott.
A nyár során számos politikai és szakmai egyeztetést követően 2014. augusztus 16-án nyújtotta be Magyarország a megállapodás végleges verzióját, amelyet 2014. augusztus 29. napján a Bizottság jóváhagyott. 2014. szeptember 11. napján pedig
José Manuel Barroso az Európai Unió Bizottságának leköszönő
elnöke Budapesten formálisan is átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök úr részére a dokumentumot. Ezzel egy hosszú, és
eredményes egyeztetési folyamat ért véget.

Forrás- és célvezérelt tervezés
A Partnerségi Megállapodás a 2014–20-as időszakra szóló
új uniós és hazai fejlesztési céloknak köszönhetően maga is

2. ábra: A Kohéziós Politika magyarországi tagállami felhasználású pénzügyi kereteinek tematikus célkitűzésenkénti becsült tervezett allokációja
a 2007–13-as és a 2014–20-as programidőszakban (A tematikus célok pontos megnevezését ld. a 3. ábrán. A kimutatásban a Strukturális Alapok [ERFA
és ESZA] és a Kohéziós Alap tagállami forrásai szerepelnek [összegük a 2014–20-as időszakban, 2013. évi árfolyamokon, hazai társfinanszírozással: 25,32
Mrd EUR]. A 2014-20-as értékek a Partnerségi Megállapodás és az operatív programok dokumentumaiban rögzített számokat tükrözik [a 3. tematikus cél
2014–20-as allokációi csak részben tükrözik a KKV kedvezményezetteknek jutó összegeket, a KKV-k más tematikus célok keretében is támogatáshoz juthatnak]. A 2007–13-as értékek számítása az időszak programdokumentumaiban rögzített fejlesztési tartalmak 11 tematikus cél szerinti kategorizálásán, és egyes
esetekben becslésen alapul.) (forrás: szerzők saját szerkesztése)
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tagállami hatáskörbe utalt program pénzügyi kerete is nőtt,
például a transznacionális és határ-menti közös fejlesztéseket és együttműködéseket támogató Európai Területi
Együttműködés nemzetközi programjainak keretei is.
Nem véletlen, hogy az új gondolatok többsége a források tematikus allokációjában és ennek változásában is leképeződik. A PM tervezésének ugyanis alapvető módszertani újítása volt a forrásvezérelt tervezési megközelítés.
A legfontosabb tervezési területekre előre meghatározott
forráskereteket kellett releváns tartalmakkal megtölteni. A
forráskeretek kijelölése szakpolitikai (ld. prioritás-e a 2014–
20-as időszakban vagy sem) és fejlesztéspolitikai (ld. korábbi
tapasztalatok és eredmények) megfontolások alapján, az
irányadó uniós jogszabályok figyelembevételével történt. Az
újonnan alkalmazott megközelítés két fontos előnyt biztosít:
• Korlátozza az intézmények – az ágazatok és egyes témák
között természetesen kialakuló, de legtöbbször improduktív
– forrásversenyét: A forráselosztási viták a kijelölt keretek
határaira, azaz az operatív programok (OP) határvonalaira
koncentrálódnak, és leginkább abban nyilvánulnak meg,
hogy az egyes témák melyik programba kerüljenek. A tervezési folyamatot így nem késlelteti a tématerületeknek
jutó források meghatározása. A korábbi fejlesztési időszakok tervezéseiben sok időt és erőforrást kötött le a forráskeretekről szóló vita, amelynek során feltáró elemzésekkel
is próbálták igazolni az egyes ágazati forrásigényeket, majd

3. ábra: A Partnerségi Megállapodás és az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (forrás: szerzők saját szerkesztése)
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azokat egymással versenyeztették. Ez a gyakorlat azért vált
gyakran parttalanná, mert Magyarországon, mint a kohéziós országok esetében általában, számos ágazat esetében
lehet tekintélyes, akár az összes tagállami kereten túlmutató fejlesztési igényeket kimutatni.
• Erősíti a forráskoncentrációt és a priorizálást: Mivel az
egyes nagy fejlesztési területekre jutó források nagysága már a tervezés legelején eldőlt, ezért a tervezők arra
kényszerültek, hogy a legfontosabb szükségletekre és lehetőségekre válaszoló prioritásokat azonosítsák az adott
fejlesztési területen belül.
Forrásvezérelt tervezésre ösztönöztek az uniós tervezési keretek is, hiszen uniós szinten eleve kijelöltek tizenegy
úgynevezett tematikus célkitűzést (3. ábra). E célok elérését
kell támogatniuk a tagállami keretekből megvalósuló, a partnerségi megállapodásokban előirányzott fejlesztéseknek.
Néhány tematikus cél esetében pedig még a tagállamok ráfordításának minimum arányait is rögzítik a vonatkozó rendelettervezetek az úgynevezett tematikus koncentráció elvének megfelelően (Tanács 2013b, 2013c). Mindezeken felül, a
tárgyalások során, még az EUB is véleményt alkotott néhány
tématerület forrásának kívánatos nagyságáról, sőt finanszírozási alapjaik összetételéről (ld. ERFA vagy ESZA forrásból valósuljanak-e meg, azaz inkább infrastruktúrafejlesztésben vagy
inkább humán-erőforrásfejlesztésben testesüljenek-e meg).
Az uniós módszertani előírások szerint a PM-nek csak a
magyarországi fejlesztések uniós szintű célokhoz való hozzájárulását, és annak elvárt eredményeit kell bemutatnia,
azonban Magyarország Partnerségi Megállapodása, súlyt
adva a tagállami fejlesztési célkitűzéseknek, rögzít egy önálló célrendszert is, amely az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) öt középtávú prioritása köré
szerveződik (3. ábra). Az elvárt eredmények meghatározása
e célrendszer mentén zajlott. A PM célrendszere azokat az
OFTK célelemeket emeli ki, amelyek eléréshez uniós finanszírozás biztosítható, pl.: az OFTK patrióta gazdaságából
a kis- és középvállalkozások megerősítését; a kevés uniós
támogatási eszközzel reprezentálható népesedés mellett
megjelenik a tradicionális uniós támogatási terület, a társadalmi felzárkózás; az OFTK energiafüggetlenségi törekvése
közül a PM-ben az energiahatékonyság válik hangsúlyossá.
A PM-ben a fejlesztési elképzeléseket – az uniós előírásoknak megfelelően – a 11 tematikus cél mentén kellett rögzíteni.
Ez az elvárás igazi módszertani kihívás volt mind a tagállami
tervezési folyamatokban, mind azok EUB által végzett koordinációjában. Végeredményként egyes fejlesztési témák különböző aspektusokból több tematikus cél kapcsán és több
programban is felbukkanhatnak (pl. energetika esetében: önkormányzati fejlesztések területi OP-ban, állami fejlesztések
ágazati energetikai OP-ban, vállalkozói fejlesztések ágazati
gazdaságfejlesztési OP-ban). A helyzetet még összetettebbé
teszi a területi és ágazati fejlesztési kompetenciák lehatárolása. A PM e helyzetek indikatív áttekintésére egy külön alfejezetet szentel (2.1.5. alfejezet), az integrált végrehajtás megkönnyítése érdekében.

4.

ábra:

A

2014-20-as

és

2007–13-as

elsődlegesen

gazdaságfejlesztési küldetésű operatív programok forrásai
(Az összegek tartalmazzák a hazai társfinanszírozást is. A 2014-20-as
értékek 2013. évi árfolyamokon, a 2007–13-as értékek 2004. évi árfolyamokon.) (forrás: szerzők saját szerkesztése)

Központban a gazdaságfejlesztés:
az innováció és a foglalkoztatás szolgálatában
A forrásallokáció messze legfontosabb üzenete és egyúttal a tervezés vezérelve, hogy közvetlen gazdaságfejlesztésre jusson a fejlesztési források mintegy 60%-a. Ez a
korábbi időszakokkal szemben is egy imponáló növekedést
jelent (4-6. ábra). Az allokáció egyrészt megmutatkozik abban is, hogy az elsődlegesen gazdaságfejlesztési küldetésű
operatív programok (ágazati és területi gazdaságfejlesztési OP-k) keretei együttesen csaknem 60%-ot tesznek ki (4.
ábra). Ez a nagyarányú allokáció azonban kimutatható az
összes OP részletes vizsgálatával is (ld. 5-6. ábra; közvetlen
gazdaságfejlesztési ráfordítások ugyanis nem csak a gazdasági indíttatású OP-kban vannak, illetve e gazdasági OP-kban
sem minden forrás szolgál közvetlen gazdaságfejlesztést).
Az erős gazdaságfejlesztési szándékot a hazai gazdaság
egyértelmű növekedési kényszere, és a korábbi uniós forrásfelhasználás optimálistól elmaradó gazdaságfejlesztési hatása indokolta. Az EUB-bal zajló tárgyalások során ugyanakkor
ez a hazai szándék mindvégig viták tárgya volt. A jelentős
gazdaságfejlesztési allokáció ugyanis érthetően forrásokat
von el a korábban klasszikusnak számító fejlesztési témák
elől, mindenekelőtt a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztéstől. Az EUB szerint pedig e témakörökben is jelentkeznek még fejlesztési igények, bár vitathatatlan,
hogy az elmúlt években itt komoly előrelépés történt.
A gazdaságfejlesztésen belül a kis- és közepes vállalkozások (KKV) fejlesztése továbbra is az egyik legfontosabb
irány (elsősorban a 3. tematikus célhoz kapcsolódóan). Annál
is inkább, mivel ebben a szegmensben erősíthető leginkább
a hazai gazdasági szereplők versenyképessége.
Nem meglepő ezért, hogy a KKV-knak jutó forrás a jövőben emelkedni fog, de e forrásfelhasználás egyúttal fókuszáltabbá válik (7. ábra). A KKV-k forrásainak jelentős része
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sok új tematikus üzenetet hordoz. A PM az Európai Strukturális és Befektetési Alapok Magyarországra érkező csaknem
25 Mrd EUR összegnyi uniós forrásának felhasználási irányait
rögzíti. Az EU integrációs törekvéseknek megfelelően a PMben tárgyalt ESB Alapok között – eltérően a korábbi fejlesztési
időszakok tervezési alapdokumentumaitól – nem csak a Kohéziós Politika, hanem a Vidékfejlesztési és Halászati Politika
forrásai is megtalálhatók. Cikkünkben azonban csak a területés gazdaságfejlesztési szempontól elsődleges kohéziós politikai források felhasználását tárgyaljuk (ld. Strukturális Alap és
Kohéziós Alap). Az új irányok a forrásallokáció hangsúlyaiban
is megjelentek, különösen a 2007–13-as tervekben rögzített
forrásallokációkkal való összehasonlításban (2. ábra).
A következő időszakban, a PM-ben rögzített tagállami
keretek mellett, számítani lehet központi brüsszeli kezelésbe utalt korábbi tagállami keretek bizonyos hányadának
magyarországi felhasználására is (pl. a határon átnyúló
infrastrukturális nagyprojektekre fordítható, Kohéziós Alap
által finanszírozott Connecting Europe Facility [CEF] projektek). Másrészt az EU Kohéziós és Vidékfejlesztési Politikájának forrásain kívüli közvetlen brüsszeli források is nagyobb hányadban érkezhetnek hazánkba. A PM ez utóbbi
szándékot rögzíti is (pl. a gazdaságfejlesztési és innovációs
OP célirányosan is támogatja, hogy a HORIZON2020 közvetlen brüsszeli kutatás-fejlesztési forrásaiért sikeresebben
versenyezhessenek a hazai kutatóhelyek). Több ilyen nem
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Millió Euró

támogatások becsült változása a 2007–13-as és a 2014–

5. ábra: A közvetlen gazdaságfejlesztésre fordított kiadá-

20-as programidőszak ter vei között (A KKV allokációkban

sok arányának becsült változása a 2007–13-as és a 2014–

csak az Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] forrásai

20-as programidőszak tervei között, tematikus célonkénti

szerepelnek . A 3. tematikus célra allokált 2014–20-as ERFA

bontásban – az ábrán jelölt egyéb tematikus célok [TC]: TC2

források összege hazai társfinanszírozással, 2013. évi árfo-

[infokommunikációs technológiák]; TC3 [KKV versenyképes-

lyamokon: 2,07 Mrd EUR. A 2014–20-as értékek számítása

ség]; részben TC6 [környezetfejlesztés, benne: városi gazda-

[2013. évi árfolyamokon] a Partnerségi Megállapodásban és

sági struktúrák, turizmus]; érintőlegesen TC9 [társadalmi fel-

az operatív programokban rögzített fejlesztési tartalmak kis-

zárkózás, benne: közösségi gazdaságfejlesztés, mikrohitel];

és közepes vállalkozási kedvezményezettek szempontjából

részben TC10 [oktatás, benne: szakképzés, kutatás-fejlesztési

elvégzett kategorizálásán, becsléseken alapul; a számok csak

humánerőforrás-fejlesztés]; részben TC11 [közigazgatás-fejlesztés, benne: e-közigazgatás]; részben TC7 [közlekedésfej-

e kedvezményezetti csoportnak minimálisan érkező támo-

lesztés, benne: fenntartható városi közlekedés] (A kimutatás-

gatási összegekre utalnak . A 2007–13-as értékek számítása

ban a Strukturális Alapok [ERFA és ESZA] és a Kohéziós Alap

(2004. évi árfolyamokon) az időszak programdokumentuma-

forrásai szerepelnek. Az összegek tartalmazzák a hazai társfi-

iban rögzített fejlesztési tartalmak kis- és közepes vállalko-

nanszírozást is. A 2014-20-as értékek számítása (2013. évi

6. ábra: A közvetlen gazdaságfejlesztésre fordított ki-

zási kedvezményezettek szerinti kategorizálásán, becslésen

árfolyamokon) a Partnerségi Megállapodásban és az operatív

adások arányának becsült változása a 2007–13-as és a

programokban rögzített fejlesztési tartalmak közvetlen gaz-

alapul.) (forrás: szerzők saját szerkesztése)

2014–20-as programidőszak tervei között, Strukturális

daságfejlesztési hozzájárulás szempontjából elvégzett kateg-

Alaponkénti bontásban (Az összegek tartalmazzák a hazai

orizálásán, egyes esetekben becslésen alapul. A 2007–13-as

társfinanszírozást is. A 2014–20-as értékek számítása [2013.

értékek számítása (2004. évi árfolyamokon) az időszak prog-

évi árfolyamokon] a Partnerségi Megállapodásban és az ope-

ramdokumentumaiban rögzített fejlesztési tartalmak 11 tema-

ratív programokban rögzített fejlesztési tartalmak közvetlen

tikus cél, ill. közvetlen gazdaságfejlesztési tartalom szerinti

gazdaságfejlesztési

kategorizálásán, egyes esetekben becslésen alapul.) (forrás:

kategorizálásán, egyes esetekben becslésen alapul. A 2007–

szerzők saját szerkesztése)

13-as értékek számítása (2004. évi árfolyamokon) az időszak

hozzájárulás

szempontjából

elvégzett

programdokumentumaiban rögzített fejlesztési tartalmak köz-

kutatás-fejlesztés és innovációs (1. tematikus cél), energetikai (4. tematikus cél), információs és kommunikációs technológiai (2. tematikus cél), valamint foglalkoztatási (8. tematikus cél) fejlesztéseken keresztül lesz igényelhető.
Az említett tematikus fókuszok mellett a PM-ben rögzített fontos elvárás az általános KKV támogatási tevékenységek megújítása és egy stratégiailag átgondoltabb beavatkozási logika kialakítása is. Mindez azt szolgálja, hogy
ezek az egyébként népszerű támogatások nagyobb hatással
járjanak a nemzetgazdaság egészére. A támogatások csak
ott avatkozzanak be, ahol valódi hozzáadott értéket teremtenek és a lehető legkisebb mértékben torzítják a piacot. A
támogatások ne tartsanak életben egyébként életképtelen
vállalkozásokat, ne helyettesítsék a támogatások nélkül is
végrehajtani tervezett fejlesztéseket, ne a puszta nyereségképzést szolgálják. Ezeket a szándékokat erősíti az is, hogy a
KKV támogatások fókuszáltak lesznek.
Már most látható, hogy az élelmiszeripar fontos ágazat
lesz a gazdaságfejlesztésben, mert kedvezőbb finanszí-
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7. ábra: A kis- és középvállalkozás támogatásra fordított

vetlen gazdaságfejlesztési hozzájárulásuk szerinti kategorizálásán és egyes esetekben becslésen alapul.) (forrás: szerzők
saját szerkesztése)

A jövő gazdaságfejlesztésének elvitathatatlan zászlóshajója a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I). A hazai
gazdaság innovatív növekedése melletti erős elköteleződés
megnyilvánul abban is, hogy e témakör forrásemelkedése a
legjelentősebb a 2007–13-as időszakokhoz képest, forráskerete több mint kétszeresére emelkedik. A témakör keretében
a köz- és a magánszféra egyaránt támogatáshoz juthat. Ez az
egyik olyan kivételes témakör, ahol a KKV-k mellett a nagyvállalkozások is a támogatások részesei lehetnek. Jelentős
újítás, hogy a K+F+I tevékenységeket területi (regionális) alapon építkező úgynevezett intelligens szakosodási stratégiák
mentén kell támogatni a jövőben. E stratégiák az egyes térségek K+F+I szempontból meghatározó ágazatait azonosítják.
A K+F+I forrásallokációját tovább növeli, hogy a kutatás-fejlesztést szolgálja a 10. (oktatás) tematikus cél allokációinak
egy része is. A humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó,
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ESZA finanszírozású K+F+I tevékenységek e témakör keretében jutnak forráshoz.
Jelentős emelkedést könyvelhet el a gazdaságfejlesztés
egyik jövőben meghatározó iránya, az energetika is (4. tematikus cél). Mind a megújuló energiák felhasználására, mind
az energiahatékonyságra az eddigieknél jelentősebb források fordíthatók a jövőben. A fenntartható városi közlekedés
támogatása jelentős energia-megtakarítással jár és a gazdasági társaságok hosszú távú beruházásait szolgálja. Így érthetően e közvetlen energetikai és gazdaságfejlesztési hatású
közlekedési alágazat forrásai sem csökkennek, miközben a
közlekedésfejlesztésre kevesebb forrás jut.
Arányaiban növekednek az infokommunikációs technológiai (IKT) fejlesztésekre jutó források is. A hálózati infrastruktúra mellett itt az eddigiekhez képest nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdasági szereplőknek jutó támogatások. Az
IKT ezért szintén a gazdaságfejlesztési OP része lesz.
A PM paradigmaváltó megközelítésben kezeli a foglalkoztatás ügyét. Egyrészt a foglalkoztatás forrásai is emelkedtek, de ennél még fontosabb, hogy a foglalkoztatás a
gazdaságfejlesztés részévé vált, és a gazdaságfejlesztési operatív programban, valamint a területfejlesztési operatív programban kapott helyett. Ennek köszönhetően a tisztán csak
szociális alapú foglalkoztatási beavatkozások mellett megjelenhet például a munkavállalók földrajzi mobilitása, vagy
a nagy foglalkoztatási hatású civil, non-profit szektor foglakoztatásának bővítése is (ld. a társadalmi célú vállalkozások

fejlesztése). A foglalkoztatás szociális hangsúlyai ugyanakkor
továbbra is nagyon fontosak: az alkalmazott munkaalapú
megközelítésben a társadalmi felzárkózás legfontosabb eszköze a foglalkoztatás biztosítása. A foglalkoztatást támogatja
az arányaiban szintén emelkedő összegű 10. (oktatás) tematikus cél forrásallokációinak jelentős része is, a szakképzés és
az élethosszig tartó tanulás formájában.
A gazdaságfejlesztés-központú megközelítés azon tematikus célok fejlesztéseire is hatott, amelyek egyébként nem
állnának közvetlen kapcsolatban a gazdasági struktúrákkal.
Így közvetlen gazdaságfejlesztési törekvéseket a legtöbb
tematikus cél kapcsán azonosíthatunk. A 7. (közlekedés)
tematikus célhoz sorolt fejlesztések ilyen irányú vonatkozásairól már szóltunk a fenntartható városi közlekedési kapcsán.
A 10. tematikus cél (oktatás) törekvései közül is említésre került már a kutatás-fejlesztéshez kötődő humánerőforrás-fejlesztés, valamint a szakképzés és az élethosszig tartó tanulás.
Kiemelhető még a közigazgatás-fejlesztés (11. tematikus cél),
amelynek emelkedő fejlesztési forrásai hathatósan támogathatják a gazdaság fejlődését, hiszen fontos elemük például
az elektronikus közigazgatás, amely sokat tehet a gazdasági
szereplők adminisztratív terheinek csökkentéséért, az ügymenet gyorsításáért. A környezet- és örökségvédelmet szolgáló 6. tematikus cél keretében megjelenő városfejlesztés
is jelentős mértékben a gazdasági fejlődést szolgáló városi
struktúrák kialakítását segíti majd elő, ami fontos újítás az
eddigi városfejlesztési gyakorlathoz képest. A városi lakosság
életminőségét javító beruházások mellett most hangsúlyosabbá válhatnak a városok központi gazdasági szerepköreiből adódó üzletvitelt, piacszervezést vagy munkába járást
támogató infrastrukturális fejlesztések. Szintén a hatodik
tematikus cél alatt jelenik meg a kulturális és természeti
örökség értékmegőrző hasznosításához kapcsolódó turisztikai vonzerőfejlesztés is, ami közvetlen gazdaságfejlesztési
hatással jár, ezért a gazdaságfejlesztési és a területi OP-kban
szerepel. Még a 9. (társadalmi felzárkózás) tematikus célban
is van néhány közvetlen gazdaságfejlesztési elem (pl. a közösségvezérelt helyi fejlesztések közösségi gazdaságfejlesztése vagy a mikrohitelek).

A klímaváltozás, a természeti erőforrások
és az infrastruktúra változó szerepben
A gazdaságfejlesztés-központú megközelítés a környezeti és közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére jutó erőforrások csökkenését eredményezte a 2007–13-as időszak
terveihez képest. Ezt a csökkenést indokolta a fejlesztési
szükségletek átalakulása is. Az előző időszak fejlesztései
ugyanis jelentős mértékben előmozdították mind a környezetvédelmi, mind a közlekedési infrastruktúrák kiépítését.
A környezeti rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések esetében már az OFTK is rögzíti, hogy a globális folyamatok
miatt felértékelődő hazai természeti erőforrások (pl.
termőföld, vízkincs) a gazdasági növekedés fontos bázisát
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rozhatósági feltételekhez juthat, mint a 2007–13-as időszakban. Az élelmiszeripar mezőgazdasági termeléshez
közeli termékköreit célzó projektjei (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében [Annex
I.] rögzített termékkör, pl. húsáruk, tejtermékek) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) is támogatásban
részesülhetnek, azaz a gazdaságfejlesztési OP forrásaiból
is. A korábbi fejlesztési időszakban csak a vidékfejlesztési források finanszírozhatták ezt az ágazatot, ami a többi
gazdasági ágazathoz képest hátrányt jelentett. Mindeközben a jelentős exportaktivitást mutató és foglalkoztatást biztosító hazai élelmiszeripari tevékenységek piaci
és strukturális nehézségekkel küzdenek (Flórián, 2009).
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Új finanszírozási megközelítések
Az eddigi fejlesztési gyakorlatban döntően uralkodó vissza
nem térítendő támogatásokhoz képest újdonság lesz a visszatérítendő támogatások várható előretörése (ezek az ún. pénzügyi eszközök: hitel, garancia). A PM ugyan erről nem rögzít
pontos számokat, de a benyújtott és jelenleg még egyeztetett
programok tartalma alapján a források igen jelentős része (a
kohéziós politikai források esetében akár 10%-a) pénzügyi
eszközök formájában jutna el a kedvezményezettekhez.
A pénzügyi eszközöknek több előnye is van azon egyértelmű érdemük mellett, hogy kevésbé piactorzító hatásúak,
hiszen e támogatások a vissza nem térítendő támogatásoknál jobban követik a piaci mechanizmusokat. Nagyobb lehet
a fejlesztési hatásuk is, a közpénzek így több magánforrást
mozgathatnak meg a célok elérése érdekében. E támogatások egy része nagy eséllyel visszaforgatható, így a hazai közfejlesztések erőforrásait képezheti a programozási időszak
lezárulását követően is. (Utóbbi stratégiai megfontolás kulcsfontosságúvá válhat az EU Kohéziós Politikájának jövője körül
zajló viták kimenetelének függvényében.)
Pénzügyi eszközök több tematikus cél fejlesztéseiben is
megjelennek, különösen a KKV-k versenyképességének fejlesztése esetében, a K+F+I és IKT fejlesztésekben és az energetikában (utóbbi esetben különösen lakossági és vállalkozó
megújuló energetikai és energiahatékonysági beruházásoknál). A pénzügyi eszközök még a társadalmi felzárkózás (9.
tematikus cél) fejlesztéseit is gazdagíthatják, a fejlődő országokban már bevált, szegényeknek nyújtott mikrohitelek formájában.
A KKV-k versenyképességének fejlesztése esetében a
vállalkozások vissza nem térítendő támogatásai vélhetően
visszaszorulnak, alkalmazásukat alaposan indokolni kell. . A
pénzügyi eszközök és a vissza nem térítendő támogatások
kombinációja is gyakori finanszírozási forma lesz.

Valós területi decentralizáció:
megyék és nagyvárosok főszerepben
Az OFTK-ban megfogalmazott új területfejlesztési politika számos eleme visszaköszön a PM-ben is.
A legfontosabb a valós decentralizáció érvényesítése. Ennek szellemében a megyék és a megyei jogú városok saját
forráskerettel és e forráskeret felhasználásáról szóló programokkal rendelkeznek majd az eddigi, a regionális szintű pályázati versenyben elérhető esetleges források és fejlesztések
helyett. A regionális operatív programokat felváltó Terület- és
Településfejlesztési OP (TOP) jeleníti meg a megyei és a megyei jogú városok dedikált forrásaira előkészített programok
(integrált fejlesztési csomagok) finanszírozási keretét.
A városi fókusz megjelenése lehetőséget ad egy decentralizáltabb térszerkezet kialakítására. E fejlesztésekkel kiteljesedhetnek a városok és a vidékük közötti együttműködések,
élénkülhet a városok térszervező ereje, erősödhet a városhálózat többközpontúsága.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS DIMENZIÓI, 2014-2020

A megyei és megyei jogú városi fejlesztési elképzelések kialakítása már több éve elkezdődött, és hamarosan lezárulhat. A folyamat országos szinten koordinált,
erőforrásokkal és szakmailag támogatott, valamint minőségbiztosítás is kíséri.

Sokszínű térségileg decentralizált fejlesztések,
gazdaságfejlesztési fókusszal
A PM következetesen érvényesíti azt az OFTK irányt, hogy
a területfejlesztés elsősorban a gazdaságfejlesztést szolgálja,
ill. ennek részeként a foglalkoztatást is. Ennek megfelelően
a térségileg decentralizált, a megyék és megyei jogú városok kompetenciájába utalt fejlesztések tárgyköre gazdagabb,
mint a 2007–13-as időszakban a regionális operatív programoké (ROP) volt. Kialakítását három vezérelv határozta meg:
a területfejlesztés szolgálja a gazdaságfejlesztést; a területfejlesztés szolgálja a helyi és térségi társadalmak újjászervezését; a területfejlesztés szolgálja az önkormányzati feladatok
ellátásának fejlesztését.
A térségileg decentralizált fejlesztések értelemszerűen a
Terület- és Településfejlesztési OP-ban (TOP) jelennek meg. A
térségileg decentralizált fejlesztésekben hangsúlyosabbá vált
a munkahelyteremtést szolgáló gazdasági infrastruktúrafejlesztés. Továbbra is jelentős szerepet kap a turizmusfejlesztés, a korábban domináns szálláshelyfejlesztés és a fürdőfejlesztés kivételével (ezeket a jövőben csak visszatérítendő
források támogatják majd). A ROP-khoz hasonlóan jelen van
a gyermekmegőrzési (óvoda, bölcsőde) szolgáltatások
fejlesztése (nem csak önkormányzatoknak), de immár kifejezetten a munkába állás támogatása érdekében. Külön kiemelést érdemel, hogy a belső, térségi erőforrásokra támaszkodó
új gazdaságfejlesztési paradigmának, a helyi gazdaságfejlesztésnek szintén a térségileg decentralizált fejlesztések
(ld. a TOP) adnak keretet. A helyi gazdaságfejlesztés a helyi
gazdasági szereplők kapcsolatainak erősítésével valósul meg,
és mindeközben a közösségi bevonásra és a helyi identitás
erősítésére is támaszkodik.
Az önkormányzatok megújuló energiahasznosítási
és energiahatékonysági fejlesztései nagy teret kapnak.
Az energetikai célkitűzést támogatja a továbbra is jelen levő
kisléptékű fenntartható városi közlekedésfejlesztés is (e téma
nagyobb projektjei az ágazati közlekedési OP-ból finanszírozhatók).
A változatlanul jelentős súlyú városfejlesztésben, a
gazdasági fejlődést és foglalkoztatást szolgáló városi
struktúra és környezet kialakítása dominál a korábbi időszakkal szemben, illetve már említett új szempont a klíma- és
családbarát városok kialakítása is. A fejlesztési palettán továbbra is szerepel a szociális városrehabilitáció és az önkormányzati kezelésben maradt közszolgáltatások megújítása.
A környezeti infrastruktúrafejlesztés súlya csökken.
A területi integráció számára nagy lehetőséget kínál, hogy – a 2004–06-os időszakot követően – a térségi
decentralizált fejlesztéseknek újra finanszírozója lehet

az Európai Szociális Alap (ESZA). Az ESZA humánerőforrás-fejlesztése elsősorban a térségi foglalkoztatást szolgálja
majd. Az ESZA támogatásai erősíthetik a helyi gazdaságot,
a térségi szereplők közötti gazdasági kapcsolatok (térségi
piacok) szervezésével, foglalkoztatási megállapodásaik ösztönzésével, vagy a munkaerő földrajzi mobilitásának támogatásával (pl. képzett munkaerő visszatérésének támogatása,
ösztöndíjak).
Fontos törekvés, hogy a fenti tárgyköröket – a korábbi
időszak gyakorlatával ellentétben – kevésbé tematikus pályázati kiírások formájában kezelje a végrehajtási intézmény- és
eljárásrendszer. Nyerjen teret megyék és nagyvárosok fenti
tárgykörben megszülető, előre ismert forráskeretű integrált
programjainak finanszírozása.

Újszerű térségi integrációs eszközök
A megyék és megyei jogú városok a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) számos fejlesztési lehetőségét felölelő integrált programokat készítenek a saját
igényeik alapján, előre meghatározott forráskeretekre. Programjaik megvalósítását a TOP végrehajtása finanszírozza. Ez
a megoldás nagyon hasonló az uniós pénzügyi fejlesztési
alapokról szóló közös rendeletben (Tanács, 2013a) meghatározott több OP vagy több prioritás integrációját szolgáló ún.
integrált területi beruházások eszközéhez (angol megnevezés Magyarországon is elterjedt rövidítésével: ITI).
A PM rögzíti, hogy Magyarországon mind a vidékfejlesztési, mind a kohéziós politikai források felhasználása során
alkalmazható a közösségvezérelt helyi fejlesztések eszköze.
Ezt az eszközt (angol megnevezésének Magyarországon is
elterjedt rövidítése: CLLD) az uniós pénzügyi fejlesztési alapokról szóló közös rendelet határozza meg (Tanács, 2013a).
Az alkalmazás hazai szándéka összhangban áll a területpolitikánk egy új küldetésével: a helyi és térségi társadalmak
újjáélesztésével. A CLLD eszközt a vidékfejlesztési forrásfelhasználás már korábban is alkalmazta Magyarországon a
LEADER Program keretében. A PM szerint kísérleti jelleggel
a jövőben a Strukturális Alapok is finanszírozhatnak majd
CLLD-t, a városi közösségek saját fejlesztéseinek kibontakozása érdekében. A civil, az üzleti és a közszféra kooperációjával kialakuló közösségek (helyi akciócsoportok) stratégiákat
készítenek, melyek megvalósításához finanszírozást kaphatnak. A gazdaságfejlesztés a városi CLLD-kben is tetten érhető
lesz: egyik küldetésük a helyi, azaz városi vagy városkörnyéki
gazdaság közösségi alapú fejlesztése-szervezése.

Többszintű területi koordináció,
az ágazatok erősödő területi érzékenysége
A megyék és a megyei jogú városok tervezése nem csak a
TOP-ból finanszírozható fejlesztéseket azonosította, hanem a
területi szereplők ágazati OP-kból támogatható fejlesztéseit is. Az igényeket tervezési és végrehajtási mechanizmusok keretében egyeztetik az ágazati fejlesztések felelőseivel.
A PM felismeri, hogy az országos szintű kihívásokat vagy
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képezik. A természeti erőforrások védelme és hatékony,
fenntartható használata megjelenik a PM fejlesztései között is. A klímaváltozás újabb kihívásokat jelent a természeti erőforrások védelmében és hasznosításában. A
természeti környezeti struktúrákban jelentkező klímahatások a társadalmi-gazdasági rendszereket is veszélyeztetik.
A klímaváltozás következményeire való felkészülés ezért
fontos uniós és hazai célkitűzés. A klímaváltozással foglalkozó 5. tematikus cél forrásallokációja így arányaiban érthetően növekedett a korábbi időszakhoz képest. A hazai
viszonyoknak megfelelően az árvíz és az aszály kockázatának csökkentése áll a klímaváltozás hatásainak kezelésével
kapcsolatos törekvések fókuszában. Mindez a fő természeti erőforrásaink hasznosításához is szorosan kapcsolódik. A
PM által is képviselt újszerű megközelítés szerint komplex
vízgazdálkodási beavatkozások szolgálják a felkészülést,
nem egymástól elkülönült árvízvédelmi vagy öntözési beruházások. Mindez megköveteli a vidékfejlesztési és kohéziós politikai intézkedések összhangját is. (A klímaváltozás
mérséklése és hatásainak kezelése a PM horizontális célkitűzései között is hangsúlyosan szerepel.)
A 6. tematikus célhoz tartozó környezetvédelmi fejlesztések csökkenő keretei erősebben koncentrálnak a hulladékgazdálkodásra, a szennyvízkezelésre és az ivóvízminőség javításra (a 2007–13-as időszakkal összehasonlításban). Ahogy
már említettük, a hatodik tematikus cél allokációit gazdagítja
(és egyúttal a gazdaságfejlesztést is közvetlenül támogatja!)
az örökségalapú turisztikai vonzerőfejlesztés és a városfejlesztés. Utóbbi esetében – összhangban az OFTK-val és az
uniós törekvésekkel – kiemelt megközelítés lesz a városok
családbarát átalakítása (a népesedés szolgálatában), valamint a klímaváltozás mérséklése és az arra való felkészülés is.
A környezetfejlesztési elképzelések kapcsán fontos megemlíteni, hogy a fenntarthatóságot szolgáló új kezdeményezések is megjelentek a 2014–20-as fejlesztések között. A
PM nem csak egy horizontális elvként jeleníti meg a fenntartható fejlődést. A PM területi kohéziós horizontális célkitűzése és helyi gazdaságfejlesztési törekvései a térségi
fenntarthatóság kialakítását szolgálják (mindezekről ld. bővebben később). A helyi gazdaságfejlesztés és a népesedési kihívások kezelésének horizontális célkitűzése pedig a
fenntarthatóság társadalmi és gazdasági dimenzióit erősíti.
A közlekedésfejlesztés közúti fejlesztésekre jutó forrásainak meghatározását az új tagállamokban mindenhol élénk
viták kísérték. Az EUB, a hazai igényektől eltérően, kizárólag
a tagállamot érintő európai közlekedési folyosók kiépítésére
koncentrálta volna az erőforrásokat, a városi és a közösségi
közlekedés mellett. A sikeres tárgyalások eredményeképpen
végül mind az ágazati közlekedésfejlesztési, mind a területfejlesztési OP-k biztosíthatnak keretet az európai hálózaton
kívüli közutak fejlesztésére, de az egyes projektek azonosításában a térségi foglalkoztatási hatás hangsúlyos szempont
lesz, különösen a területi OP esetében. A közlekedésfejlesztés Magyarországra jutó forrásait növelhetik még a központi
brüsszeli kiválasztású, ún. CEF-ből finanszírozott határon átnyúló közlekedési infrastrukturális nagyprojektek is.
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lehetőségeket jelentő térségi ügyek gondozása túlmutat a
megyék és a megyei jogú városok felelősségén és fejlesztési
lehetőségein. Ezért újszerű megközelítésben a PM az országos jelentőségű területi fejlesztéseket az adott kezdeményezésben meghatározó ágazati szereplők felelősségébe
utalja. Három országos jelentőségű fejlesztési ügy jelenik
meg a PM-ben (nem kizárva hogy ezek sora a későbbiekben
bővülhet):
(1) A nagyvárosi növekedési zónák specializált és innováció-orientált gazdaságfejlesztése (ezek földrajzi azonosítása
jelenleg zajlik) a gazdaságfejlesztési operatív program egyik
törekvése.
(2) A leghátrányosabb helyzetű járások, illetve az azok
területével jelentősen átfedő szabad vállalkozási zónák foglalkozatást és társadalmi felzárkózást szolgáló fejlesztése
megjelenik a gazdaságfejlesztési és az emberi erőforrás-fejlesztési operatív programban.
(3) A Balaton térség esetében az a szándék jelentkezik,
hogy gazdasága váljon újból az ország gazdasági növekedésének egyik tényezőjévé a turizmusának megújításával és
a környezetileg érzékeny térség adottságaira szabott gazdasági diverzifikációval.
A PM-ben megjelenő, területileg decentralizált fejlesztésekkel kezelt, valamint a központi, ágazati fejlesztések keretében gondozott térkategóriákat ld. a 8. ábrán.

ben). Így nem véletlen, hogy a PM egyes tematikus célonkénti analízisei minden esetben tartalmaznak területi kitekintést.
Egyes ágazatok esetében azonban konkrét területi vállalások
is megjelennek a PM-ben. Ennek kapcsán a gazdasági növekedés és a felzárkózás legfontosabb területi fókuszait (ld.
nagyvárosi növekedési zónák, leghátrányosabb helyzetű járások és szabad vállalkozási övezetek, Balaton térség) már
fentebb említettük. A felzárkózás kapcsán még kiemelhetők
az ún. szegénységi térképek, amelyek segítik a felzárkózási beavatkozások területi koncentrálását és integrációját. A
gazdaságfejlesztés kapcsán pedig itt is érdemes felhívni a
figyelmet a korábban már említett, a kutatás-fejlesztési tevékenységeket orientáló, területi bontásban készülő intelligens szakosodási stratégiákra. Szintén előrelépés, hogy az
erős területi koordinációt igénylő országos jelentőségű vagy
országos hálózatos turisztikai projektek nem térségileg töredezetten, hanem egységes ágazati gazdaságfejlesztési kezelésben valósulnak meg (előírt szoros együttműködésben
az egyes térségek turisztikai fejlesztéseivel). Az ágazati finanszírozású városi és elővárosi közlekedésfejlesztési projektek
azonosításában pedig a PM által rögzített feltétel, hogy azok
megjelenjenek az érintett térségek vagy városok fejlesztési
tervei között is.

A területi koordináció az ágazati tervezések növekvő
területi érzékenysége miatt is erősödik. A PM deklarálja is
ezt az elvárást, és erre vonatkozó horizontális célt vezet be
(a területi kohézió horizontális célját, erről ld. később bőveb-

A 2014–20-as fejlesztési időszakban a Közép-magyarországi régió (KMR: Pest megye és Budapest) fejlett régiónak
minősül. A KMR ugyan már a 2007–13-as időszakban sem
tartozott a jelenlegi kevésbé fejlett régióknak megfelelő

A kevésbé fejlett régiók előnyben

GAZDASÁGFEJLESZTÉS DIMENZIÓI, 2014-2020

Új horizontális küldetések:
területpolitika és nemzetpolitika
A 2007–13-as időszakban már megjelent horizontális
célként a területi kohézió, a 2014–20-as időszakban ez a
szándék megerősítésre került. A területi kohézió horizontális értelmezésének (ld. területiség) megfelelően minden fejlesztésnek, így az ágazati fejlesztéseknek is, szolgálniuk kell a
területpolitikai célokat. A területiség érvényesítésében új eszközt jelent a PM-ben rögzített előzetes területi hatásvizs-

gálat. Előzetes területi hatásvizsgálatot kell végezni bizonyos
– későbbiekben meghatározandó – paraméterű projektekre.
A vizsgálat eredményeképpen optimalizálhatók a fejlesztési
elképzelések, hogy térségileg minél beágyazottabbak lehessenek, minél kedvezőbb hatással járjanak a fejlesztés helyszínéül szolgáló térségre, különösen foglalkoztatási helyzetére,
belső gazdasági kapcsolataira, infrastrukturális ellátottságára
és társadalmának életminőségére.
A PM egy másik új horizontális üzenete a fejlesztések nemzetközi kapcsolatainak és beágyazottságának preferálása.
E kezdeményezés kapcsán – az OFTK-val összhangban – különös hangsúlyt kapnak a Kárpát-medencei térkapcsolatok, az
olyan program és projektszintű fejlesztések, amelyek ebben
az együttműködési térben relevánsak (ld. pl. ökológiai, kulturális). A PM az európai makroregionális kooperációk kapcsán
hangsúlyozza a nemzetiségi kapcsolatok jelentőségét is. A
kárpát-medencei és a nemzetiségi fókusz a határon túli magyarsággal való fejlesztési együttműködések fontos tényezőjévé avathatja a fejlesztéspolitikát. A PM nem csak az uniós
finanszírozású nemzetközi (transznacionális és határ-menti)
programok felé képviseli ezt, hanem a magyarországi pénzügyi
keretből megvalósuló programok és operatív programok esetében is ösztönzi ezeket az együttműködéseket (e programok
forrásainak meghatározott hányadáig erre lehetőséget adnak a
vonatkozó rendeletek is; ld. Tanács, 2013a, 2013b, 2013d).
Magyarország a 2014-2020-as időszakban két transznacionális együttműködésben vesz részt, a Duna 20142020 Transznacionális Együttműködési Programban,
illetve a Közép-Európa 2020 Transznacionális Együttműködési Programban. A határon átnyúló együttműködések
esetében a fejlesztések elsősorban a gazdaságfejlesztésre, a közlekedés kapcsolati hiányainak felszámolására, a
foglalkoztatás elősegítésére, a környezetvédelemre és az
energiahatékonyságra, valamint az intézményfejlesztésre
összpontosulnak. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája
(EUDRS) szintén fontos vezérfonala a fejlesztési együttműködéseknek. Ezért a PM szövegesen is levezeti az EUDRS és
az egyes tematikus célok alatt tervezett magyar tagállami
elképzelések közötti kapcsolatokat.

A végrehajtás megújításának legfontosabb
terület- és gazdaságfejlesztési üzenetei
A 2014–20-as időszak végrehajtása is megújul. Ennek kapcsán a szakpolitikák és a fejlesztéspolitika integrációja elmélyül: a programok irányító hatóságai és
közreműködő szervezetei – kormányzati szinten decentralizált módon – az érintett szaktárcákhoz kerültek.
A nemzeti szintű fejlesztéspolitika tervszerű érvényesítése is megerősödik: a Miniszterelnökség biztosítja az
irányító hatóságok egységes koordinációját, a vidékfejlesztési és halászati forrásokra is kiterjedően. Az intézményi átalakítások már megtörténtek és a 2007–13as időszak fennmaradó részének végrehajtása is ezek
között a keretek között zajlik (Kormány, 2013a, 2014b,
2013c, 2013d, 2014d).

FALU VÁROS RÉGIÓ

FÓKUSZ

8. ábra: A PM-ben megjelenő térkategóriák (forrás: szerzők saját szerkesztése)

konvergencia célterülethez, de a jelenlegi fejlett régióknak
megfelelő versenyképességi célterülethez sem, hanem egy
átmeneti típusba sorolták (a gazdasági hatás miatt a konvergencia célkitűzés támogatására jogosulatlanná váló régiók
közé, angol megnevezésével „phasing in”).
A KMR típusváltása következtében a térség Strukturális
Alapokból (SA) származó forráskerete több mint negyedére csökken, a KMR hazai társfinanszírozás nélkül számított
2014–20-as kerete 463 millió EUR, az előírt magas, 50%-os
hazai társfinanszírozás miatt a KMR teljes SA kerete megközelíti az 1 Mrd EUR-t. A térségbe jutó összes forrás azonban
nem csökken ennyire jelentősen. Ennek az az oka, hogy a
Kohéziós Alap továbbra is korlátozás nélkül elérhető lesz a
KMR-ben is. Az eddigiekhez hasonlóan hozzáférhetőek maradnak a vidékfejlesztési és halászati források is. A KMR helyszínen megvalósuló, országos hatású projektek is forrásokat
vonzanak a térségbe a kevésbé fejlett régiók Strukturális Alapok által finanszírozott ágazati OP kereteiből.
A szűkös KMR forráskereteket továbbcsökkenti az az
uniós elszámolási szabály, hogy az országos hatású és KMR
helyszínen megvalósuló fejlesztéseket részben KMR forrásokból is finanszírozni kell, és nem csak tisztán a kevésbé fejlett régiók forrásaiból (pl. egy budapesti helyszínű országos
hatókörű elektronikus közigazgatási projektet nem csak a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program [KÖFOP], hanem a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program [VEKOP] is finanszíroz). Ezt a kiegészítő
KMR finanszírozást olyan hányadban kell biztosítani, amekkora részben a KMR profitál az adott országos projekt hatásaiból (pl. lakosságarányosan).
A KMR területén a támogatási intenzitás is jelentősen
megváltozik. Egyes Pest megyei településeken előfordul az
intenzitások növekedése. Máshol, így Budapesten is, kedvezőtlenebbek lesznek a lehetőségek, különösen a nagyvállalkozások számára.
A KMR forráscsökkenéséhez képest a kevésbé fejlett régiók ugyanakkor az előző időszakhoz mérhető finanszírozási
lehetőségeket nyújthatnak majd. A KMR-ben tapasztalható
forrásszűke elindíthat, ill. erősíthet kedvező decentralizációs
folyamatokat is. Az OFTK-ban előirányzottaknak megfelelően, a jövőben nem feltétlen csak budapesti vagy Pest megyei
helyszínen valósulhatnak majd meg az országos hatáskörű
fejlesztések, hanem a kedvezőbb finanszírozást nyújtó „vidéken”, azaz a kevésbé fejlett régiók területén, melyekre volt
már példa a korábbi fejlesztési időszakban is.
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uniós fejlesztési programokkal - különös tekintettel a kifizetésekkel, a
nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014-2020 programozási időszak eljárásrendjével - összefüggő intézkedésekről

2014-2020 közötti területi szempontú fejlesztések háttere
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program főbb üzenetei

Kormány (2013a): 273/2013 Kormányrendelet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Kormány (2013b): 475/2013 Kormányrendelet a Nemzeti Fejlesztési

Kulcsszavak: területfejlesztés, területi tervezés, területi kohézió, operatív program, megyei jogú városok, megyei önkormányzatok

Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Abstract:
Based on the comprehensive and long-term directions of Hungary, as specified in the National Development and Territorial Development Concept (NDTDC), the Partnership Agreement (PA) designates five main national development priorities for the period 20142020. In accordance with the PA, the Territorial and Settlement Development Operational Programme (TOP) offers regionally adapted
support for the recovery of local economy systems and local employment potentials. There are two main strategic objectives of the
TOP: (1) ensuring the local conditions needed for economic growth and the increase of employment level, and (2) business-friendly,
population retaining settlement development, ensure of local conditions needed for the improvement of quality of life and social
cohesion.
Two key elements for the implementation of the TOP are the proper policy and territorial coordination, which ensure the implementation of sectorally and regionally aligned developments. Accordingly, there is a need for nationally and locally harmonized development policy institutional system. The professional coordination of the regional planning processes is provided by the Office for
National Economic Planning.

Kormány (2013c): 1814/2013 Kormányhatározat A 2014–2020-as
európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer
felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az
e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól
Kormány (2013d): 1217/2013 (IV.18) Kormányhatározat a 20142020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről
Kormány (2014d): 1085/2014 Kormányhatározat A közreműködő
szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről

I. Háttér, tervezési peremfeltételek

Péti, M. – Kohán, Z. – Csizmár, O. – Hoffmann, Cs. (2014): A 2014–
20-as uniós finanszírozású programidőszak tervezési folyamatairól.
Falu Város Régió 2014/1, pp. 25-32.
Salamin, G. – Kígyóssy, G. – Borbély, M. – Tafferner, B. – Szabó, B. –
Tipold, F. – Péti, M. (2014): Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció és a 2005-ös országos Területfejlesztési Koncepció érvényesítésének tapasztalatai. Falu Város Régió 2014/1, pp. 7-25.
Tanács (2013a): Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelke-

Szerző:

zések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Eu-

Péti Márton, a Partnerségi Megállapodás főtervezője, NTH

rópai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és

A 2014–20-as fejlesztési időszakban Magyarországon és uniós szinten megjelenő számos tartalmi
és módszertani újdonságokat már több alkalommal
bemutatta a Falu Város Régió folyóirat. Az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK ) által
rögzített hazai fejlesztési elképzelések az uniós irányok
(pl. Európa 2020 Stratégia, Közösségi Támogatási Keret , Rendeletek) által kijelölt keretekben formálódnak.
Ezekkel összhangban a 2014–2020-as tervezési ciklus
átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás
bővítésére épülő gazdasági növekedés.

Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és

Közreműködött:

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kohán Zoltán, főosztályvezető-helyettes, NTH

Tanács (2013b): Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU

Mészáros Bence, tervező-elemző, NTH
Szabó Balázs, tervező-elemző, NTH
Borbély Mátyás, tervező-elemző, NTH

rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül

A cél elérése érdekében kiemelt eszközök a gazdaságba történő beruházások és a vállalkozásfejlesztés támogatása, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, a
nemzeti vállalatok megerősítése és piaci lehetőségeik szélesítése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság
megerősítése, a helyi közösségek autonóm, önfenntartó
és öngondoskodó erejének helyreállítása.

A 2007-2013 és a 2014-2020 közötti tervezési időszak összehasonlítása
2007-2013

2014-2020

rendelete Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás

Forrás

1 OP 1 Alap

1 OP egyszerre ERFA és ESZA források

a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi

Tematikus fókusz

tagállami hatáskör

kötelező ERFA tematikus fókusz (energiahatékonyság,
KKV, K+F+I, IKT)

Egyes szakterületek támogatása

tagállami hatáskör

tagállami hatáskör, de ex-ante feltételek
(stratégiaalkotás)

Tematikus súlypontok

15 Operatív Program

helyezéséről

Irodalom

Az OFTK olyan gazdasági növekedést és fejlődést vizionál, amely meglevő értékeink megőrzését biztosítja,
azokra építve takarékos és hatékony erőforrás-felhasználást tesz lehetővé, eredményeként pedig Magyarország
felzárkózik a globális gazdasághoz és a hazai foglakoztatás jelentősen bővül.

Tanács (2013c): Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU

Flórián, Z. – Agrár Európa kft. (2009): Az EU-csatlakozás vesztese:

rendelete Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi ren-

a magyarországi élelmiszeripar. Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bi-

delet hatályon kívül helyezéséről

zottság; Budapest, 2009, pp. 6-15.

Tanács (2013d): Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/

Kormány (2014a): 1334/2014. (VI. 6.) Korm. határozat A Strukturális

EU rendelete Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-

Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes

ból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az

ágazati és területi operatív programok elfogadásáról és az Európai Bi-

1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

zottság számára történő benyújtásáról

Tanács (2014): Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU

Kormány (2014b): 1344/2014. (VI. 18.) Korm. határozat A 2014–2020-

rendelete Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a

as programozási időszak tervezésének koordinációjáért felelős uniós

2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/

főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről

EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parla-

Kormány (2014c): 1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozat Az európai

menti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Fókuszok

Helyi együttműködés
eszközei

Területi szintek
Eredmény elvárás

9 Operatív Program, célzottabb tervezés uniós és hazai
szinten (11 tematikus cél, EU2020)

-

Gazdaságfejlesztés: 16%

-

Gazdaságfejlesztés: 60%

-

Foglalkoztatás, mint szociális kérdés

-

Foglalkoztatás a gazdaságfejlesztés része

-

LEADER – közösségi kezdeményezés
a helyi gazdaság fejlesztéséért

-

-

Integrált Városfejlesztési Stratégia
(IVS)

ITP (Integrált Területi Programok) – egymással szorosan összefüggő, jobban alátámasztható fejlesztéseket
tesz lehetővé, amelyek kapcsolatai, szinergiái jobban
megjelennek

-

ITS (Integrált Területfejlesztési Stratégia)

-

Területi és Településfejlesztési OP

-

Versenyképes Közép Magyarországi OP

-

Tervezés szintje: megye, megyei jogú város

-

Teljesítménykeret, rész eredmények esetében is kötöttség

-

Regionális OP-k (7 db)

-

Tervezés szintje a statisztikai régió

-

OP záráskor indikátorok ellenőrzése

1. ábra: A 2007-2013 és a 2014-2020 közötti tervezési időszak közötti legfontosabb különbségek a területi tervezéshez kapcsolódóan
(forrás: saját összeállítás)
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A Miniszterelnökség gondozza a megújított végrehajtási eljárás- és intézményrendszer kialakítását.
A PM rögzíti ennek elvi irányait és lépéseit. Az intézményrendszer átalakításának célja, hogy átláthatóbb,
olcsóbb és hatékonyabb legyen az uniós fejlesztésekkel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Fontos elv, hogy az intézményrendszer a kedvezményezettek számára szolgáltató központúvá váljon. Ezt
szolgálja az a szándék is, hogy a támogatásokkal kapcsolatos lehető legtöbb ügyet egyablakos rendszerekben lehessen intézni.
Ahol csak lehet, a támogatásokhoz való hozzáférés
adminisztratív terheit csökkenteni kell. Az egyszerűsítés egyik eredménye lehet, ha a jövőben a potenciális kedvezményezetteknek nem kell erőforrásokat
fordítaniuk külső segítség (pl. pályázatírók) igénybevételére. A közszférát érintő támogatások esetén
a versenyalapú projektkiválasztás helyett inkább a
szakpolitikai tervezési folyamatok azonosítják majd a
fejlesztéseket. A projektek minőségét nem a verseny,
hanem a gondos előkészítés és a szakmai-menedzsmenti támogatás garantálja.
A megyék és megyei jogú városok programfinanszírozása is a végrehajtási rendszer egy fontos új kihívása.
A területi szereplők fejlesztéseit szakmailag támogatni
kell, és az operatív program szintű indikátorok célértékeinek teljesülése érdekében rendszerszerűen nyomon
is kell követni.
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Az OFTK alapján a területi fejlesztések középpontjába az elkövetkezendő időszakban a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás kerül. A foglalkoztatás bővítése
a legnagyobb kihívások egyike, melynek eszköze lehet
a helyi gazdaságfejlesztés. A helyi gazdaságfejlesztés
paradigmájának érvényesítésére a 2014–20-as európai
uniós szintű tervezési keretek is bővülő lehetőséget
kínálnak. Mindebből következik, hogy a Magyarországra érkező 2014–20-as uniós források felhasználásáról szóló Partnerségi Megállapodás is bevezeti a
helyi gazdaságfejlesztés gondolatát, amely az OFTK
prioritásai között is megjelenik.
A helyi gazdaságfejlesztés értelmében fokozni kell
a térségi gazdasági szereplők közötti együttműködést,
gazdaságszervezéssel és támogatásokkal. Ki kell alakítani a térségi piacokat, a térségeken belüli termelői-fogyasztói kapcsolatokat (város-vidék kapcsolatok), valamint a jövedelmeket minél nagyobb arányban kell a
térségen belül hasznosítani, és minél egyenletesebb
eloszlásban a helyi foglalkozatás növeléséhez kell felhasználni. Fel kell tárni a térségek belső potenciáljait,
ki kell alakítani a helyi termékeket, és azok láncolatait,

egymás versenyképességét erősítő hálózati együttműködéseket a térségek gazdasági szereplői között.
A városokat alkalmassá kell tenni arra, hogy térségük
gazdaságának szervezőivé váljanak. A gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgáló városfejlesztési
megoldásokat kell alkalmazni. A településfejlesztésnek segítenie kell a városok vonzerejének erősítését a
befektetési lehetőségek bővítésével, a munkába járás
megkönnyítésével, a turisztikai teljesítmény növelésével, a leromlott területek gazdasági, fizikai és társadalmi megújításával.

dalmi-gazdasági mutatókban. Ezekre tekintettel
a TOP decentralizált modelljében szerepet kap a
megyei szint alkalmazása, mely szignifikáns új
elem a 2007-2013-as időszakhoz képest. A TOP
célterületét jelentő valamennyi megye „kevésbé
fejlett” besorolású, így a gazdaság fejlesztése és
a foglalkoztatás növelése az operatív program
elsődleges célja, összhangban a megyék részéről
megfogalmazott fejlesztési igényekkel.
A TOP forrásainak indikatív megyénkénti megoszlását mutatja a 2. ábra térképe a 2014-2020
közötti időszakra a Kormány 1298/2014. (V. 5.)
Korm. határozata alapján (tehát mind a megyék,
mind az MJV-k számára indikatívan meghatározott
forrásokat összesítve jelzi megyénként). A térkép
összesítve tartalmazza az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból
rendelkezésre álló forrásokat, egy főre vetítve. Az
adatok nem véglegesek a TOP tervezés szempontjából, a munka egyik fázisának Kormányhatározatban rögzített állapotát jelzik, amely azonban jó
eséllyel közelít a Kormány által végül elfogadásra
kerülő keretekhez.

A PM-nek megfelelően a TOP a térségi adottságokra szabottan támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását, a következő fő jellemzők mentén. A TOP által
támogatott fejlesztések kedvezményezettjei döntően
az önkormányzatok, a TOP elsősorban térségi és helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszíroz, továbbá a
TOP fejlesztései területileg összehangolva valósulnak meg.
A TOP reagál azokra a területi különbségekre és adottságokra, amelyekre az OFTK is utal. Ezek:
1) Mozaikszerű, a megyék és alacsonyabb területi
szinteken jelentkező különbségek vannak a társa-
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A TOP stratégiai céljainak meghatározásában alapvető
fontosságú volt az új hazai területpolitikai elképzelések
megvalósítása, tekintettel a kapcsolódó európai uniós fejlesztési dokumentumok (pl. Európa 2020 Stratégia) alapján meghatározott célkitűzések elérésének támogatására
is. Az egyik legfontosabb ilyen átfogó célkitűzés a területi kohézió erősítése összeurópai szinten, mely hazánkon
belül is igen fontos prioritást képvisel. Az Európai Unió
Területi Agendája 2020 dokumentum is megfogalmazza a
hely-alapú megközelítés elvének jelentőségét, ezzel összhangban a TOP is reagálni kíván az eltérő területi igényekre azáltal, hogy az egyes térségek belső erőforrásaira építő
fejlesztések megvalósítását célozza. A TOP forrásai összesen mintegy 1 170 mrd Ft-ot tesznek ki, a TOP és a többi OP
forrásainak viszonyát az alábbi grafikon (3. ábra) mutatja.

2) A magyar városhálózat gazdasági szerepe kiemelkedő, itt a vállalkozások aktivitása országos átlag
feletti, míg a munkanélküliség aránya átlag alatt
alakul. A fő problémát a városhálózat egypólusú
jellege adja, melyben Budapest és a vidéki városok
fejlettségi különbsége jelentős és folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A TOP kiemelt figyelmet
fordít a városhálózat és a városok fejlesztésére, beleértve a térszerkezetet meghatározó nagyvárosokat (megyei jogú városok) és a lokális térszervező
erővel bíró közép- és kisvárosokat.

FÓKUSZ

3) A TOP a lehetőségekhez mérten igyekszik figyelmet
fordítani a város-vidék kapcsolatrendszer helyreállítására és erősítésére. Komplementer és szinergikus
fejlesztések biztosításával hozzájárul a vidéki térségek
fejlesztéséhez, erőforrásaik kibontakoztatásához.

2. ábra: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak indikatív megyénkénti megoszlása a 2014-20 közötti időszakra
(forrás: 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján)

II. A TOP stratégiája és fejlesztési területei –
hozzájárulás a településfejlesztéshez és a gazdaságfejlesztéshez területi szinten

4) Az elmaradott térségek és kistelepülések komplex
problematikájának másik gazdasági fejlettségi törésvonala a fejlett és leszakadó térségek között húzódik.
A TOP e komplex programmal fejlesztendő térségek támogatásához is komplementer és szinergikus
fejlesztéseket biztosít. Az új területpolitikai elképzelések alapján a leghátrányosabb helyzetű térségek
fejlesztése országos területpolitikai feladat, amely
ágazati többleterőforrásokat és országos koordinációt igényel, így ezekre a kihívásokra adott megoldások elsősorban az ágazati operatív programokban,
a gazdaságfejlesztési OP-ban és az emberi erőforrás
fejlesztési OP-ban jelenhetnek meg.

3. ábra: Az Operatív Programok forrásallokációja 2014-2020
között összesen (forrás: saját összeállítás Partnerségi Megállapodás adatai alapján)

A 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programjainak (ROP) tapasztalatai azt mutatták, hogy
indokolt területi logikájú operatív programokat indítani. A
helyi és regionális szinteken a lokális ismeretekből adódóan
részben előkészített fejlesztési elképzelések vannak, amelyek kidolgozására viszonylag stabil tervezői bázis is rendelkezésre áll. A ROP-ok a 2007-2013-as ciklus legjobban
teljesítő programjai közé tartoztak a forráslekötés tekintetében. Hazánkban számos további tényező indokolja a területileg decentralizált fejlesztések megvalósításának folytatását. Az egyes megyék és térségek társadalmi-gazdasági
adottságai olyan sajátosságokkal, egyedi erőforrásokkal és
kiaknázandó potenciálokkal bírnak, melyek kibontakoztatása célzott, területileg integrált stratégiák alapján a magyar gazdaság fejlődésének fontos szegmensét képezheti.
A város-vidék kapcsolatok, együttműködések fejlesztése

FALU VÁROS RÉGIÓ

FÓKUSZ

A 2007-2013 és a 2014-2020 közötti tervezési időszak
közötti legfontosabb különbségeket a területi tervezéshez kapcsolódóan az 1. ábra mutatja be.
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A TOP elsődleges célja ennélfogva a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez szükséges feltételek biztosítása. Az operatív program valamennyi prioritása és intézkedése közvetve, vagy
közvetlenül ehhez a stratégiai célhoz járul hozzá.
A TOP két fő stratégiai célt fogalmaz meg:
(1) Gazdaságélénkítéshez és foglalkozási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása

és kapcsolódó értékesítésének fejlesztéséhez,
- munkaerő földrajzi mobilitásának biztosítása, a térségek
integrált gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagok részeként,
- gyermekvállalási kapacitások bővítése, kisgyermekes
nők munkaerő-piaci reintegrációját szolgáló célzott támogatások.
(2) Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához
szükséges helyi feltételek biztosítása
A cél olyan városi és települési környezet, infrastruktúra és közszolgáltatási rendszer kialakítása, mely ösztönzi a
gazdasági tevékenységeket, az önkormányzat és a vállalkozások együttműködésével, segítve a munkavállalást és a
munkába járást, továbbá kedvezőbb életminőség biztosítása, valamint a népesség – kiemelten a fiatalok – megtartása.
Az intézkedések között megjelenik a gyermek- és családbarát fejlesztések elve, a fenntarthatóság gondolata, valamint
a helyi és területi identitás erősítésének szükségessége, a
közösségi megoldások előnyben részesítésével.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő TOP fejlesztési irányok:

Alapvető területi szemléletéből következően a TOP
szorgalmazza az ún. helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-ösztönzés térségen belüli kialakítását, melynek során
helyi és térségi erőforrások hasznosulnak és gazdagodnak. A
helyi gazdaság fejlesztése a gazdasági erőforrások áramlásának és folyamatainak minél inkább egy adott térségen belül
tartását szolgálja. A helyi gazdaságfejlesztés ennek megfelelően a térség adottságai, belső erőforrásai által motivált, ezeket aktivizáló, fenntartható módon felhasználó, elsősorban a
térség belső piacára irányuló, egymással összehangolt tevékenységeket jelenti, mindez a belső erőforrásokra nagyobb
mértékben építő, stabil és fenntartható növekedést felmutató térségi gazdaság kialakításához vezet.

- külön prioritástengelyként jelenik meg a települési,
kiemelten városi környezet vállalkozásbarát, gazdaságélénkítő fejlesztése fenntartható módon,
- alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken (fenntartható városi
közlekedés elősegítése, megújuló erőforrások felhasználásának növelése, energiahatékonyság növelése),
- helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése, és a társadalmi együttműködés erősítése (egészségügy, szociális
ellátás területén, leromlott településrészek megújítása),
- megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
(ESZA-forrásból finanszírozott programok).

A stratégiai célhoz kapcsolódó fő TOP fejlesztési irányok:
- térség- és programalapú, a különféle fejlesztési elemeket egymással összekapcsoló, egymásra építő fejlesztések megvalósítása (üzleti infrastruktúra fejlesztése,
a mobilitás és foglalkoztatás támogatásának együttes,
összehangolt támogatása),
- meglévő üzleti infrastrukturális kapacitások minőségi
fejlesztése, kedvező vállalkozói környezet kialakításához
szükséges üzleti szolgáltatási háttér fejlesztése, és térségi beruházás-ösztönzés előmozdítása,
- helyi gazdaságszervezés, fogyasztók és termelők ös�szekapcsolása, helyi gazdasági kapcsolatok élénkítése,
helyi termékek fejlesztése,
- turisztikai attrakciófejlesztés elsősorban gazdasági és
foglalkoztatási szerepe okán,
- önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése, vállalkozások kisléptékű élelmiszer-feldolgozásának
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A TOP megvalósításának kulcseleme a megfelelő szakpolitikai és területi koordináció, amely biztosítja az ágazatilag
és térségileg összehangolt fejlesztéseket. Országos és helyi
szinten is szükséges a támogatások és a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer összehangolt működése. Annak érdekében, hogy ez érdemben megvalósulhasson, szükséges volt
a megyei tervezési kapacitások megerősítése. A megyei önkormányzatok tervezési feladatainak támogatását és az ehhez kapcsolódó megyei szintű kapacitásépítést szolgálja az
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (ÁROP projekt).

II. A TOP és a területi tervezés kapcsolódása
A magyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott
reformjával létrejöttek azok a keretek, amelyek a helyi és
térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
(Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a területfejlesztési feladatok
területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerültek. Ennek értelmében fontos változást jelent 20072013-hoz képest is, hogy a megyék erős tervezési és
területfejlesztési feladatköröket kaptak. A Tftv. alapján
a területi önkormányzatok többek között területfejlesztési
koncepciót és területfejlesztési programot készítenek, valamint közreműködnek a 2014-2020-as területi szempontú
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(Forrás: NTH, a képen dr. Greinstetter Balázs, NGM, készült a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása” című
szakmai konferencián, 2014. április 22-24.)

operatív programok (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program) tervezésében.
A Tftv. 11. §-a tartalmazza a megyei önkormányzat és a
fővárosi önkormányzat területfejlesztési és területrendezési
feladatait. Ezek közül érdemes kiemelni néhány, a 2014-2020as tervezési időszakkal közvetlenül összefüggő feladatot (az
egyes feladatok számozását és betűjelzését a Tftv. 11. §-ára
való hivatkozásképpen tartalmazza az alábbi felsorolás):
• (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat
területfejlesztési feladatai:
o a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok
ellátása keretében:
 ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok
kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel,
o b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:
 bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak
megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását a
megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi
kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával,
észrevételeik figyelembevételével,
 bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának
fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés
ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;
o c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében:
 ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a
gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

A megyei önkormányzatok 2012-ben kezdték meg területfejlesztési tervezési dokumentumaik megújítását, ezáltal a
felkészülést a 2014-2020-as európai uniós operatív programok megyei megalapozásához. Az eddigi munka során minden megyében elkészültek és Közgyűlés által elfogadásra
kerültek a részletes helyzetfeltáró dokumentumok, majd erre
építve a megyék hosszabb távú (2030-ig szóló) fejlesztési
céljait meghatározó Területfejlesztési Koncepciók. Következő lépésben 2014 nyarára készültek el a megyei szintű Területfejlesztési Programok, amelyek a koncepció irányvonalai
mentén középtávra, 2014-2020 időtávban határozzák meg
a legfontosabb stratégiai célokat, fejlesztési szükségleteket
és a területi preferenciákat. Jelenleg a fejlesztési elképzelések megyei szintű összegyűjtése, feldolgozása és az integrált
területi programok kidolgozása zajlik. Noha a megyei jogú
városok nem az ÁROP projekt keretében részesültek támogatásban, szerepük a tervezésben nagyon fontos, ennek kereteit az alábbiak határozzák meg.
A 2014-2020 közötti források területi koordinációjának
kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú Kormányhatározat értelmében a fejlesztések integrációjának és a térségi
programoknak egyik nevesített szintje a megyei jogú város.
A Kormányhatározat rendelkezik arról is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával biztosítsa a
megyei jogú városok számára a felkészüléshez szükséges
módszertani útmutatásokat és koordinációt. A 2014-2020as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint készítik a településfejlesztési koncepciójukat és az integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS) a korábbi integrált városfejlesztési
stratégiájuk (IVS) felülvizsgálatával.
Az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkelye meghatározza, hogy
a nemzeti szintű ERFA-források legalább 5%-át a fenntartható
városfejlesztésre kell fordítani, azaz 537 839 035 eurót.
A 7. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi
műveleti programok, vagy az 1303/2013/EU rendelet 96.
cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjával összhangban lévő egyedi prioritási tengelyek révén kell megva-
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ugyancsak decentralizált térségi programok keretében
szervezhetőek leghatékonyabban. A területi specifikumok
érvényesítésével olyan hozzáadott értékkel valósíthatók
meg a fejlesztések, mely az ágazati operatív programok
esetében nem biztosíthatóak. Ugyanakkor a területi operatív program keretei között megvalósuló fejlesztések ideális esetben jól kiegészíthetik, támogathatják az ágazati
operatív programokban megvalósuló fejlesztéseket is. A
TOP létjogosultságát tehát az adja, hogy az egyes térségekben az eltérő, sajátos térségi adottságokra szabott,
és azokra reagáló beavatkozásokra igen nagy szükség és
igény mutatkozik.
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4. ábra: Magyarország városhálózata

lósítani részéről Magyarország – mivel integrált területi
beruházást (ITB) és városfejlesztési operatív programot
nem tervez – az önálló, fenntartható városfejlesztési prioritás kialakítására vonatkozó javaslatot fogadta el. A
rendelet által előírt forrásallokációt a területi OP egyedi
fenntartható városfejlesztési prioritási tengelye jeleníti
meg. Magyarországon a megyei jogú városok fedik le a
városi közösségek legnagyobb részét és ezek a városok
rendelkeznek a fejlesztések megvalósításához megfelelő
kompetenciákkal, így a városfejlesztései prioritás a címzettjei ők lesznek.
Az új városfejlesztési prioritásban a tárgyalások jelenlegi állása szerint a teljes TOP tartalom leképeződik
(a CLLD kivételével) így az érintett tematikus célok és
beruházási prioritások mindegyike a prioritástengelybe
kerül. Az új (MJV) prioritástengely tartalma így tematikában megegyezik a megyei fejlesztéseket finanszírozó
prioritástengelyek tartalmával, tartalmai hangsúlyokban,
fókuszokban lehetséges eltérés.
A kevésbé fejlett régiók célterületének megyei jogú városai és Budapest fejlesztési csomagjai területi kiválasztási
rendszer (TKR) keretében valósulnának meg. A városfejlesztési csomagok fő célja a városok helyi gazdasági szerepköreinek erősítése a vállalkozások bevonásával, a zöld gazdaságra történő átállás elősegítése, a fenntartható közlekedés
és a városi környezet fejlesztése családbarát és klímaadaptációs szempontok figyelembe vételével, és megjelenik a

28

leromlott városi területek komplex megújítása a társadalmi
együttműködés erősítésével.
A megyei jogú városok, valamint Budapest integrált településfejlesztési stratégiát dolgoznak ki az Európa 2020,
illetve a 2014-2020-as kohéziós politika céljainak is megfelelően, mely alapját képezi a fenntartható városfejlesztési
TKR programoknak. A várostérségi integrált programok
tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelveket az 1181/2013. (IV. 5) Kormányhatározat tartalmazza.
A tervezés és a végrehajtás során az országos koordináció
arra ösztönzi a megyei jogú városokat és Budapestet, hogy
bevonják fejlesztéseikbe vonzáskörzetük településeit is.
Ezek a fenntartható városfejlesztést szolgáló TKR-k
elsősorban a területi OP-ban – Budapest esetében a Közép-magyarországi régió operatív programjában – kapnak
helyet. A programokat az OP egyes ERFA és ESZA prioritási
tengelyeinek támogatásai finanszírozzák.
A megyei önkormányzatok felelősek a területükön történő fejlesztések koordinációjának biztosításáért, ideértve
a városfejlesztési intézkedések területi léptékű koordinációját. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
minisztérium (ill. központi szakmai háttérintézete) ehhez
módszertani útmutatást biztosít.
A 1115/2013. (III.8.) számú Kormányhatározat 3. pontja
felkérte a megyei jogú városok önkormányzatait, hogy a
2014-2020 közötti időszakra történő felkészüléshez bizto-
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sított útmutatók és keretek alapján a megjelölt időszakban
az IVS-hez kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési
igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az
érintett miniszterek rendelkezésére.

monitoring mutatók és számos OP fejezet első körös
összeállítása),
• és – jelenleg is - részt vesznek az OP véglegesítési feladataiban a Miniszterelnökség koordinálásával.

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a fenti felhatalmazások alapján a megyei jogú városok elsődlegesen
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítenek
a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt
magában foglaló megyei jogú városi integrált területi programokat, a TOP tartalmi és forrás keretei között.
Ezen túlmenően javaslatot tesznek a megyei jogú város
ágazati finanszírozású kulcsprojektjeire.

A területi tervezés során, szintén az NGM-mel szorosaegyüttműködve, az NTH szakemberei személyes
kapcsolatokat kialakítva
• módszertani segítséget, tanácsadást nyújtanak a
területi tervezőknek,
• telefonos és személyes konzultációkon segítik a
területi tervezés feladatait, a különböző dokumentumok kidolgozását, az uniós szabályok helyes alkalmazását,
• előadásokat tartanak és szakmai egyeztetéseken
vesznek részt szükség és igény szerint az egyes megyékben és megyei jogú városokban,
• folyamatosan biztosítják a szükséges aktuális információk áramlását,
• az ÁROP projekt keretében a Széchenyi Programiroda, az NGM, valamint az NTH együttműködésével
két alkalommal megrendezett (2014. február 11-13.
között, valamint április 22-24. között) „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs
rendszer kialakítása” című szakmai konferencián
előadásokkal és személyes konzultációkkal segítették a tervezést.

A TOP készítése, valamint a TOP tartalmának és
a területi tervezésnek az összehangolása a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) közös feladatellátásában
valósult meg. Az NGM hatásköre a szakpolitikai irányítás, a TOP-ra és a területi tervezésre vonatkozó
döntések meghozatala, míg az NTH - az NGM felkérése alapján - alapfeladatai részeként operatívan közreműködik a feladatok végrehajtásában. A TOP készítése során – mindvégig együttműködve az NGM-mel
– az NTH szakemberei
• a PM és az NGM által kijelölt irányok és meghozott döntések mentén megfogalmazták a TOP egyes prioritástengelyeinek szakmai tartalmát,
• lebonyolították a szaktárcákkal és a végrehajtási feladatokat ellátó Irányító Hatósággal szükséges egyeztetéseket,
• elvégezték mindazon technikai feladatokat, amelyek
egy OP összeállításához szükségesek (többek között a

A jó együttműködésre és közös munkára szükség lesz
a továbbiakban is, hiszen további jelentős kihívások állnak
a területi szerepelők előtt. Ahogy a PM is rögzíti, a kedvezményezettek felkészítését is meg kell erősíteni, hogy alkalmasak legyenek a támogatások fogadására, eredményes
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(Forrás: NTH, készült a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása” című szakmai konferencián, 2014. április 22-24.)
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Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési idő-

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az

szakra, Készítette a Miniszterelnökség a Nemzetgazdasági Minisztérium és

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével, Budapest, 2014.

zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

augusztus 15. http://palyazat.gov.hu/download/52032/Partners%C3%A9g_

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a terü-

Meg%C3%A1llapod%C3%A1s_2014-2020.pdf

letfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelménye-

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – Tervezet, az Európai Bi-

iről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és

zottsághoz benyújtott változat, 2014. június 6. http://palyazat.gov.hu/down-

közzétételük részletes szabályairól

load/51611/Ter%C3%BClet-%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9sfej-

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

leszt%C3%A9si%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf

Az Európai parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete ( 2013. de-

Kapcsolódó jogszabályok:

(Forrás: NTH, készült a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása” című szakmai konferencián, 2014. április 22-24.)

felhasználására és az új eljárásrend alkalmazására. A PM az
alábbiak szerint rögzíti a kedvezményezettek felkészítésének kiemelt célcsoportjait és tevékenységeit:
• A területi szereplők (megyék, nagyvárosok, kisvárosok,
jelenlegi LEADER közösségek) felkészítése új fejlesztési
programjaik kidolgozására, majd decentralizált területi
fejlesztések és a többalapos finanszírozás tervezésére
és megvalósítására, kapacitásaik megerősítésével, módszertani támogatással, tervezésük koordinációjával.
• A közszféra fejlesztéseinek potenciális projektgazdáit
szintén fel kell készíteni az uniós támogatások fogadására és felhasználására, képzésekkel, minősítésekkel, intézményfejlesztéssel.
• A 2014–2020-as támogatásainak felhasználása gazdaságfejlesztési fókuszú, ezért lényeges a gazdasági szereplők felkészítése is a források fogadására.

cember 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi

1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos

rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kí-

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

vül helyezéséről

1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013.

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék me-

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vi-

gyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai terve-

dékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra

zési jogkörébe utalt források megoszlásáról

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regi-

1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti források terü-

onális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós

leti koordinációjának kereteiről

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó ál-

1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a várostérségi integrált programok

talános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi

tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről

rendelet hatályon kívül helyezéséről

vetése és értékelése és a területi kohézió horizontális
szempontjának nyomon követése és értékelése.
Jelen sorok megírásakor Magyarország Kormánya
és az Európai Bizottság közötti tárgyalások az egyes
Operatív Programok elfogadásáról még nem zárultak
le. Ezért a TOP prioritástengelyeinek pontos tartalmát,
a támogatható témákat és tevékenységeket várhatóan
a következő számunkban fogjuk részletesen bemutatni. Ugyancsak a következőkben fogjuk ismertetni azon
eljárásrendeket és intézményi kereteket, amelyek a
TOP végrehajtását határozzák meg.

Szerzők:
Gere László, tervező-elemző, NTH
Pecze Tibor Csongor, elnök, NTH
Soproni Gyula, főosztályvezető, NTH

• Megyei szintű koordináció, a megye területén megvalósuló fejlesztések összehangolása;
• A nagyszámú decentralizált területi szereplő országos
koordinációja;
• A területi kiválasztási rendszer (TKR) keretében megvalósított fejlesztések más (ágazati és területi logikájú) fejlesztésekkel való összehangolása;
• Az OFTK területi céljai érvényesülésének nyomon kö-
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Közreműködők:
Horváth Dávid, tervező-elemző, NTH
Jusztin Valéria, főosztályvezető-helyettes, NTH
Lóska Máté, tervező-elemző, NTH

Irodalomjegyzék:
Az Európai Unió Területi Agendája 2020 - Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé, 2011. május 19. http://regionalispolitika.kormany.hu/download/4/73/10000/Ter%C3%BCleti%20
Agenda%202020.pdf
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Az egyes szereplők megfelelő felkészítése kulcsfontosságú a végrehajtás érdekében. A feladatok szerteágazók és
területileg is sok részből állnak, de egymással összhangban
kell végrehajtani, hogy a TOP keretei között megvalósítandó fejlesztések sikeresen és időben kerüljenek megvalósításra. A területi koordinációs feladatokat a Partnerségi
Megállapodás többek között az alábbiak szerint rögzíti:

EURÓPA 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programja http://ec.europa.eu/
europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_hungary_hu.pdf
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A strukturális alapokból finanszírozott pénzügyi eszközök
sajátosságai, felhasználási lehetőségei a 2014-2020-as
programozási időszakban
Kulcsszavak: pénzügyi eszközök, Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok, Európai Unió, Európai Bizottság, fejlesztéspolitika,
Európai Strukturális és Beruházási Alapok, Kohéziós Politika, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, Európa 2020 Stratégia,
Közös Rendelkezések, tematikus cél, partnerség
Abstract:
The specialties and the possible utilisation of financial instruments financed from the Structural and Investment Funds in the
2014–2020 programming period
In the cohesion policy the weight of the financial instruments (FI) lag well behind compared to grants, but their role is increasing,
and the gap tends to be lower in the 2014–2020 programming period. These instruments differ in many ways from grants: they are
repayable (usually with yield) so they can be used multiple times, should target market failures or sub-optimal investment situations,
generally - in the implementation and financing - with the contribution of financial intermediaries (banks, saving cooperatives, financial enterprises, fund management companies etc.). The new regulations of FIs gives more flexibility in the planning and implementation, and also offers financial incentives for deploying such instruments. In the previous programming period, in the field of SME
finance Hungary – as the first introducer of JEREMIE initiative among the EU27 – gained lot of experience in the implementation of
FIs, upon which the planning of the new FIs can be based.
In the 2014–2020 programming period Hungary is planning to use FIs in a greater proportion, the resources allocated to FIs in the
operational programmes (mainly in the Economic Development and Innovation Operational Programme) almost tripled in comparison with the previous programming period. The increase in resources and the flexibility given in the regulatory framework creates
more favourable environment to introduce market friendly FIs, which also could contribute to the achievement of goals in related
economic development policies.

Jelen írásunkban azt kívánjuk vizsgálni, hogy melyek
e pénzügyi eszközök fontosabb sajátosságai, milyen
módon kerültek felhasználásra a múltban, hogyan változhat ezen eszközök felhasználási lehetősége a hazai
gazdaságfejlesztést célzó operatív programokban, valamint képet kívánunk adni a pénzügyi eszközök tervezésének jelenlegi állásáról és a további teendőkről.

1. A pénzügyi eszközök főbb sajátosságai a kohéziós politika oldaláról
A kohéziós politika céljainak (gazdaságilag elmaradottabb térségek felzárkóztatásának és a gazdasági fellendülés, szociális kohézió stb.) elérését a szabályozási
környezet befolyásolásán túl az Európai Unió többek
között a strukturális és beruházási alapok pénzügyi
forrásaival is ösztönözni kívánja. Ezen alapokból megvalósításra kerülő nemzeti operatív programok forrásaiból a támogatás jellemzően három módon3 juthat el a
kedvezményezettekhez: vissza nem térítendő támogatásként4 (grant); pénzügyi eszközként (financial instruments); vagy ezek kombinációjaként.
Pénzügyi eszközök alkalmazására – tekintettel arra, hogy
ellentétben a vissza nem térítendő támogatásokkal ezen
támogatási formánál az igénybe vett forrásokat a kedvezményezetteknek jellemzően hozamokkal növelten kell vis�szafizetniük – alapvetően5 a jövedelemtermelő, megtérülő
projektek esetében kerülhet sor. A források visszaforgó jellegéből következően többszörösen is lehetőség nyílik a felhasználásukra. A visszafizetési kötelezettségből adódóan ez
a támogatási forma ugyanakkor kevésbé népszerű a támogatottak körében, mint a vissza nem térítendő támogatások.

MŰHELYMUNKA
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ku szb

A pénzügyi eszközök szerepe a támogatáspolitikában folyamatosan növekszik. Alkalmazásukra először
az 1994-1999-es programozási időszakban került sor a
strukturális alapok keretében, azonban szélesebb körű
elterjedése csak a 2007-2013-as tervezési időszakban, a JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises) és JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) kezdeményezések bevezetésével valósult meg. Jelenleg az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásainak
már mintegy 5%-a kerül ilyen módon felhasználásra1.
A 2014-2020-as tervezési időszakban az Európai Unió
tagországaiban súlyuk várhatóan tovább növekszik: az
Európai Tanács 2013. októberi ülésén jelezte, hogy a
mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) finanszírozása terén jelentősen növelni kell a pénzügyi eszközök
használatát az európai strukturális és beruházási alapok2 tekintetében.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében ez az arány mindössze 0,7%.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint az
Európai Tengerügyi és Halászati Alap együttes elnevezése.
3
Az egyszerűség kedvéért most eltekintünk a hazai támogatási gyakorlatban kevéssé használt visszatérítendő támogatások (repayable assistance)
illetve díjak (prizes) kategóriáktól.
4
Az általánosan elterjedt magyar elnevezés abból a szempontból félrevezető lehet, hogy a valamennyi támogatástípus lényege, hogy a támogatás
(visszafizetendő források esetében pl. az a kamatelőny, ami a támogatott forrással biztosítható) a kedvezményezettnél marad.
5
Az ESZA-ból finanszírozott pénzügyi eszközöknél a jövedelemtermelés helyett inkább a kigazdálkodható nagyságú visszafizetés kerül előtérbe.
1
2
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Általános elvárásként jelenik meg a programok
fenntarthatósága és a minél nagyobb arányú magánpiaci finanszírozás bevonása a megvalósításba, megfelelő kockázatmegosztás biztosításával.
A pénzügyi eszközök fokozatos térnyerését nagyban
segíti az a támogatáspolitikai fordulat, amely szerint
nagyobb hatékonyságuk révén a piachelyettesítő támogatási modelleket egyre inkább háttérbe szorítják
a piaci koordináció mellett megvalósuló, fenntartható
piacépítő támogatási modellek7.
A piaci kudarcok oldása mellett a pénzügyi eszközöknek
hozzá kell járulniuk az EU intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedési stratégiájában foglaltak (leegyszerűsítve az EU
által előírt tematikus célkitűzések) eléréséhez, és összhangban kell lenniük a finanszírozó alap felhasználási szabályaival.
A kettős finanszírozás tilalma miatt nincs lehetőség
arra, hogy a támogatott pénzügyi eszközök megelőlegezzék a vissza nem térítendő támogatási forrásokat,
azonban azok kiegészítésére felhasználhatóak.
Korábban az EU általánosságban beruházási célú forrásfelhasználást várt el a pénzügyi eszközök esetében, ugyanakkor a jelenlegi szabályozás bizonyos esetekben lehetővé
teszi a forgóeszköz finanszírozást is. Ezen szabályozás a
pénzügyi eszközök abszorpciója szempontjából kiemelkedő jelentőségű, mivel a KKV beruházási hitelek aránya a
teljes hitelállományon belül általában alacsony8.
A pénzügyi eszközök lehetséges megjelenési formái:
a) refinanszírozás (olcsó refinanszírozási forrás biztosítása a
pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást hitel formájában
továbbítják a végső kedvezményezettek részére)

b) garancia vagy készfizető kezesség / viszontgarancia
(a végső kedvezményezettek számára nyújtott hitelek
közvetlen vagy közvetett garantálása)
c) kamat- és/vagy garanciadíj-támogatások kiegészítő
alkalmazása a fenti eseteknél
d) tőkeprogramok (tőkealapok létrehozása, amelyhez vagy
az alap szintjén, vagy az egyedi befektetések szintjén
magánbefektetői források kapcsolódnak, amelyek a
végső kedvezményezettekbe történő befektetés révén
hasznosulnak)
e) mezzanine finanszírozási formák (pl. elsőbbségi
részvények, alárendelt kölcsöntőke, átváltoztatható
kötvények stb.) támogatása
f) kombinált eszközök: pénzügyi eszközök kiegészítő
alkalmazása vissza nem térítendő támogatási
programoknál.
2. Pénzügyi eszközök egyes versenypolitikai sajátosságai
Bár az Európai Unió működéséről szóló szerződés
főszabályként tiltja azokat a - tagállamok által, vagy
állami forrásból nyújtott - támogatásokat, amelyek bizonyos vállalkozások9, vagy bizonyos áruk termelésének
előnyben részesítésével a piaci versenyt torzíthatják,
ugyanakkor indokolt esetekben (pl. a kohéziós politika
céljainak támogatása érdekében), jogszabályi feltételek
teljesülése esetén, vagy egyedi engedélyezés alapján felmentést ad ez alól a tiltás alól.
A 2007-2013-as programozási időszak hazai pénzügyi eszközeinél két támogatási kategória jelenik meg,
• az egyik a csekély összegű támogatás (a Szerződés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/
EK bizottsági rendelet) amelyiknek egyik fő jellemzője, hogy bármely három pénzügyi év időszakában
bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű
(de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg
a 200 000 eurót,
• a másik pedig (az Európai Bizottság 2006/C 194/02
iránymutatása) a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke befektetések előmozdítását célzó
állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás
alapján az Európai Bizottságnál külön eljárás (notifikáció) keretében engedélyeztetett támogatás.

Az 1303/2013/EU rendelet (CPR) a kevésbé kifejező „előzetes értékelés” fogalmat használja.
Bővebben lásd Kállay László (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben
Az MNB adatok alapján a 2013-ban folyósított KKV hitelek (3.785,7 Mrd Ft) mindössze 11%-a volt beruházási hitel.
9
Versenyjogi szempontból a vállalkozások fogalma igen tágan értelmezendő, függetlenül jogi státuszától beleszámít minden olyan piaci szereplő,
amely tényleges gazdasági tevékenységet végez a belső piacon.
6
7
8
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A de minimis támogatásoknál fontos, hogy a pénzügyi eszközök működtetésével megszerzett (pl. kedvező
árazású refinanszírozási forrásból származó) előnyöket a
pénzügyi közvetítők teljes egészében továbbadják az általuk finanszírozott végső kedvezményezetteknek.
A vállalkozások támogatásánál leggyakrabban használt támogatási kategóriák és az ezek alkalmazhatóságához tartozó szabályok (pl. igénybevevők köre, kizárt
tevékenységek, maximális támogatástartalom és támogatási intenzitás, stb.) a mindenkori ( jellemzően programozási időszakonként változó) általános csoportmentességi rendeletben és a csekély összegű támogatásokról
szóló rendeletben találhatóak.
Míg a vissza nem térítendő támogatások esetében a
támogatástartalom (a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke) meghatározása nem okoz különösebb
nehézséget, addig a pénzügyi eszközök esetében a pontos összeg meghatározása már jóval komplikáltabb és
nagyobb adminisztrációt igénylő folyamat. Egy támogatott ( jellemzően a piaci kamatnál kedvezőbb kamatozású) hitel támogatástartalma megegyezik a támogatott
és a piaci kamat mellett számított törlesztő részletek
különbségének jelenértékével, ahol az elméleti piaci
kamatláb meghatározására az EU Bizottság külön módszertant adott ki10, amely alapján a piaci kamatláb egy az
adott tagállam pénzpiaci kamatszintjét tükröző alap-kamatlábból és a támogatott vállalkozás hitelminősítési
kategóriájától és biztosítékokkal való fedezettségétől
függő kamatfelárból áll össze.
Vagyis, egy 50 millió Ft értékű vissza nem térítendő
támogatás támogatástartalma megegyezik a megítélt
összeggel11. Ezzel szemben, pl. egy ugyanilyen összegű,
10 éves futamidejű, 1 év türelmi idejű, évi 3%-os kamatozású, havi azonos összegű törlesztő részletű támogatott hitel támogatástartalma egy gyenge hitelminősítésű, átlagos fedezettségű vállalkozás esetén jelenleg
10 172 641 Ft12. (Természetesen a példában használt hitel
bármely paraméterének változtatása esetén értelemszerűen változik a támogatástartalom is.)
Többek között a versenyjogi szabályozás egyszerűsítése és a döntéshozatal felgyorsítása érdekében az Európai Bizottság az Állami Támogatások Modernizációja
reformprogram keretében a pénzügyi eszközök használatát elősegítő új rendelkezéseket is hozott:

• A 2014. május 21-én elfogadott általános csoportmentességi rendeletben külön szakaszban
jelennek meg a KKV-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatások,
amely keretében kockázatfinanszírozási támogatás, induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, KKV-kra szakosodott alternatív kereskedési
platformoknak nyújtott támogatás és felkutatási
költségekhez nyújtott támogatás kategóriák jelennek meg.
• Ugyancsak az általános csoportmentességi rendeletben került bevezetésre a regionális városfejlesztési támogatási kategória is, amely keretében
városfejlesztési alap felállításával végrehajtott városfejlesztési projektek támogatási feltételei kerülnek meghatározásra.
• A szintén újonnan kiadott európai bizottsági közlemény (2014/C 19/04, Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében
nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan) pedig többek között azokat az általános
elveket és szabályokat mutatja be, amelyek mentén az általános csoportmentességi rendeletben
előírtaknak meg nem felelő kockázatfinanszírozási
támogatások egyedi engedélyeztetés keretében elbírálásra és engedélyezésre kerülhetnek.
• A 2013 év végén megjelent de minimis rendelet 13
is foglalkozik a pénzügyi eszközökkel, itt ugyancsak új lehetőségként jelenik meg, hogy 5 éves
futamidejű, maximum 1 millió euró összegű (vagy
10 éves futamidejű, maximum 500 ezer euró ös�szegű), legalább 50%-os fedezettségű hitelek
külön referencia kamatlábon alapuló támogatástartalom számítás nélkül is nyújthatóak csekély
összegű támogatásként14.
A fenti egyszerűsítések és új támogatási kategóriák bevezetése nemcsak a programtervezők és
a lebonyolítást végző pénzügyi közvetítők számára lehet előnyös a nagyobb választási lehetőség
és a kisebb adminisztráció miatt, hanem a testre
szabhatóbb, rugalmasabb termékkínálattal a végső
kedvezményezett vállalkozások számára is kézzelfogható előnyökkel járhat.
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Az ilyen módon történő állami beavatkozásokat meg
kell előzni a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún.
gap elemzés6, ahol a „gap” (rés) a finanszírozási kereslet és
kínálat közötti piaci résre, piaci kudarcra utal) elkészítésének. Pénzügyi eszközök kialakítására csak azon a területen és olyan mértékig van mód, amelyet az elemzés alátámaszt. Nem megengedett olyan területek, tevékenységek
finanszírozása sem, amelyre piaci (vagy támogatott állami)
források rendelkezésre állnak, vagyis gyakorlatilag a pénzügyi eszközök létrehozására csak jóval korlátozottabban
kerülhet sor, mint a vissza nem térítendő támogatások
alkalmazására. Jellemző továbbá, hogy a meghirdetett
programok keretösszegeire nem a végső kedvezményezettek pályáznak, hanem a nekik közvetve vagy közvetlenül forrást biztosító pénzügyi közvetítők.

Bizottsági közlemény a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról (2008/C 14/02) 11 Azzal az egyszerűsítéssel élve, hogy a folyósítás és a megítélés ugyanazon évben történik.
12
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének B) b) pontja alapján. Ezzel a módszerrel került kiszámításra a 2007-2013-as időszakban a JEREMIE program keretében nyújtott támogatott hitelek támogatástartalma.
13
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet.
14
Figyelni kell azonban arra, hogy az egyszerűsítésnek sok esetben ára van: például a fenti példában szereplő 50 millió Ft nagyságú, ≈10,2 millió Ft támogatástartalmú hitel a 200 ezer eurós (≈60 millió Ft) de minimis támogatási keretnek csak közel 17%-át „használja el”, addig ugyanez a hitel az 500 ezer eurós
(≈150 millió Ft) keretösszegnek már az egyharmadát fedi le.
10
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A pénzügyi tervezési eszközök közül Magyarországon a legjelentősebb eredményekkel a KKV-kat támogató JEREMIE program rendelkezik, amelynek bevezetésére Magyarországon az elsők között került sor az
Unióban. A fenntartható városfejlesztést ösztönző JESSICA program elindítására a 2007–2013 programozási
időszak során hazánkban nem került sor, így ennek egy
lehetséges működési modelljét litvániai tapasztalatok
alapján mutatjuk be.
a) A hazai JEREMIE program működési mechanizmusát az
alábbi ábra szemlélteti:

keretében. A források alapszerűen (holdingalap) működő
pénztömegként kerültek elkülönítésre, amelyekből
a KKV-k finanszírozása érdekében visszaforgó
jelleggel finanszírozási (hitel, garancia, kockázati tőke)
programok kerültek meghirdetésre és működtetésre.
A holdingalap forráskezelőjeként az MFB csoporthoz
tartozó MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV
Zrt.) került kijelölésre.
A JEREMIE forrásokból a hitelek esetében a pénzügyi
közvetítők olcsó refinanszírozási forráshoz juthatnak, illetve
hitelezési veszteségeik is részben átvállalásra kerülnek, annak
érdekében, hogy a kedvezmények átadásával a lehető legtöbb
KKV számára tudjanak kedvező kondíciójú hitelt biztosítani.
A garanciaprogram esetében az MV Zrt. kedvező
feltételű garanciát biztosít a programhoz csatlakozó
pénzügyi közvetítők KKV hitelei mögé, ezáltal csökkentve
(megosztva) a hitelezés kockázatát, illetve ugyanezen
cél érdekében a viszontgarancia program keretében
viszontgaranciát nyújt a garantőr szervezetek által vállalt
garanciák mögé.
A kockázati tőke program keretében a JEREMIE
forrásokhoz legalább 30%-os magántőke társul, a
kiválasztott alapkezelők piaci alapon fektetik be a rájuk
bízott tőkét. Az alapkezelők kockázati tőke befektetéseit
az alapban lévő állami források vonatkozásában
hozamkorlátozás és a magánbefektetői veszteségek egy
részének átvállalása is ösztönzi.

(Forrás: saját összeállítás)

A JEREMIE program célja hitel, garancia, kockázati tőke
biztosításán keresztül a bankokkal hitelviszonyban
nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott
KKV-k fejlesztése a finanszírozási forrásokhoz való
hozzájutás elősegítésével. A programra összességében
mintegy 250 Mrd Ft forrás állt rendelkezésre a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (≈204 Mrd Ft) és
Közép-magyarországi Operatív Program (≈42 Mrd Ft)

kiegészítéséhez
a
piacinál
jóval
kedvezőbb
feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosított, ezáltal a
fejlesztések szinte teljes mértékben állami forrásból
valósulhattak meg.
A rendelkezésre álló, közel 250 Mrd Ft keretösszegből
a kihelyezésekkel 2014 közepéig 191,9 Mrd Ft15 került
lekötésre, döntően olyan KKV-k forrásbevonását segítve,
amelyek korábban nem részesültek banki finanszírozásban.
Lebonyolítási szempontból további eredmény, hogy
kiépült egy igen jelentős közvetítői hálózat, amely képes és
hajlandó is – saját kockázatviselést is felvállalva – az uniós
források közvetítésére, illetve mind az irányító hatóságoknál,
mind a forráskezelő szervezetnél a 2014-2020-as időszak
pénzügyi eszközeinek tervezésénél és működtetésénél is
jól hasznosítható szakmai tapasztalat halmozódott fel.
Nehézséget okozott ugyanakkor, hogy a 2007-2013as időszakban nem állt rendelkezésre megfelelő uniós
jogi szabályozás a pénzügyi eszközök alkalmazására.
Ezt felismerve a felmerülő gyakorlati problémák
kezelése érdekében az Európai Bizottság – az eredeti
jogszabályi előírások magyarázatául szolgáló, de
azokon túlterjeszkedő - ún. COCOF guidance note-okat
adott ki, amelyek sokszor a futó programok utólagos
módosítását tették szükségessé.
b) Litvániában a JESSICA program alkalmazására az
alábbiak szerint került sor:

A program vonzereje, sikeres elemei a kedvezményezettek számára:
• a projekt-dokumentáció elkészítésére igénybe vehető
100%-os vissza nem térítendő támogatás vagy hitel
• energiahatékonysági szintek eléréséhez kötött hitelezési kedvezmények
• kivételes, 100%-os támogatás alacsony fizetésből
élők számára
• kedvező feltételek: akár 20 éves futamidő, 3%-os kamat, maximum 5% önerő, (projektenként egyedileg)
maximált törlesztő részlet, nincs biztosítás/garancia
szükséglet, 2év fizetési haladék
• a program végrehajtása csökkenti a rezsiköltséget
(fűtés), a CO2 kibocsátást és a külföldi energiafüggőséget
A program előnyei a végrehajtók számára:
• a visszaforgó források nagyobb volumenű felújításokat tesznek lehetővé (24000 lakás 2020-ig)
• sikeres mintául szolgál a vissza nem térítendő támogatások, a technikai segítségnyújtás és hitel egyetlen
pénzügyi eszközben történő kombinálására

2011-ben újfajta kombinált támogatási programok
is megjelentek, amelyek közül legsikeresebbnek a
kombinált mikrohitel program bizonyult. Ez a pályázat
kettős segítséget nyújtott a mikrovállalkozások
számára, mivel egyrészt megteremtette a lehetőségét
annak, hogy a mikrovállalkozások igen csekély,
akár már 10%-os önerővel egyszerűsített eljárással
igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást,
másrészt a vissza nem térítendő támogatás

MŰHELYMUNKA

3. Európai uniós társfinanszírozású pénzügyi eszközök
a 2007-2013-as időszakban

A JEREMIE program főbb eredményeit közvetítőcsoportonként az alábbi táblázat szemlélteti:
Ügyletszám (db)
Pénzügyi közvetítő típusa

db

Hitelintézetek

28

1.315

Takarékszövetkezetek

55

Pénzügyi vállalkozások

41

Helyi Vállalkozásfejlesztési
Alapítványok

14

Kockázati Tőkealap-kezelők

28

122

Közvetítők összesen:

166

14.039

Konvergencia
régiók

KözépMagyarország

Kihelyezett források (Ft)
Összesen

Konvergencia
régiók

Közép-Magyarország

Összesen

508

1.823

35.570.597.492

19.081.056.202

54.651.653.695

1.302

92

1.394

23.345.594.141

2.513.938.618

25.859.532.759

4.787

2.564

7.351

61.545.216.668

27.113.315.771

88.658.532.439

6.513

408

6.921

40.435.498.216

2.641.886.099

43.077.384.315

15

137

44.576.009.692

6.215.280.000

50.791.289.692

3.587

17.626

205.472.916.209

57.565.476.690

263.038.392.900

(Az MV Zrt. 2014. 26 heti adatszolgáltatása alapján, a viszontgarancia program eredményeit a „Hitelintézetek” soron figyelembe véve)
A kihelyezett források a közvetítői magánforrások és a garanciatermékek speciális elszámolási szabályai miatt eltérnek a programra allokált keretösszeg tényleges lekötésétől
15
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(Forrás: saját összeállítás)
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A program végrehajtási sajátosságai, fellépő nehézségei:
• természetes piaci kudarcként merült fel (nem volt
más piaci alternatíva elérhető áron és feltételekkel)
• az EIB-vel kötött szerződés nem tartalmazott kellően világos elszámolhatósági szabályokat és ellenőrzési jogköröket – ezeket orvosolni kellett (szerződésmódosítás)
• alábecsülték a feladat komplexitását – az intézményi,
jogi, technikai, pénzügyi és adminisztratív infrastruktúra illetve kapacitások kiépítésének időigényét, emiatt jelentős csúszásba került a program
• nagyfokú jogbizonytalanság bizonyos tételek elszámolhatóságánál, illetve a támogatási formák kombinálásánál: az egyes eszközöket nem rendelték egyértelműen
hozzá a projekt meghatározott részeihez (költségeihez),
és az Európai Bizottság is egymásnak ellentmondó
ajánlásokat, végrehajtási szabályokat fogalmazott meg.
• A pénzügyi eszközök kialakítását befolyásoló fontosabb előírások 2014-2020 között
Figyelembe véve az Európai Számvevőszék által a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogszabályi környezet nem kielégítő voltára vonatkozó megállapításait is16, a 2014-2020-as
tervezés kapcsán az EU szabályozás már jóval részletesebben
foglalkozik a pénzügyi eszközökkel, mint tette ezt a korábbi
programozási időszakban. Az uniós szabályozás alapvetően ösztönzi a pénzügyi eszközök használatát, ugyanakkor a
fontosabb rendeletek megalkotása csak a tavalyi év végén
zárult le, illetve a jogszabály alkotási folyamat részben még
jelenleg is tart, ami a tervező országok számára számottevő
kockázatokat hordoz.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó általános alapelvek (pl.
gap elemzés szükségessége, addicionalitás, tőkeáttételi hatás, kamat- és garanciadíj-támogatás kiegészítő használatának lehetősége) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/
EU Euratom rendeletben kerülnek megjelenítésre.
Ezen túl a legfontosabb előírásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi
és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelet
(közös rendelkezésekről szóló rendelet – Common Provision Regulation – a továbbiakban CPR) tartalmazza.
A pénzügyi eszközök vonatkozásában a CPR többek között rendelkezik a tematikus célkitűzésekről, a gap elemzés
részletes tartalmáról, a pénzügyi eszközök lebonyolításának
és ennek keretében az uniós szinten létrehozott és az Európai Bizottság által irányított pénzügyi eszközökhöz való csatlakozás lehetőségéről, a kombinált eszközök alkalmazhatóságáról, az elszámolható kiadásokról, illetve tartalmazza azt
a költségvetési szempontból kiemelkedően fontos előírást is,
hogy a pénzügyi eszközök külön prioritástengelyben történő szerepeltetése esetén az uniós társfinanszírozás mértéke
10 százalékponttal megnövekszik17.
A CPR adta felhatalmazás alapján már meghatározásra
kerültek a meghatalmazáson alapuló részletszabályok18,
illetve végéhez közeledik a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok kialakítása19 is.
Figyelembe kell venni továbbá a finanszírozást biztosító strukturális alap (a hazai gazdaságfejlesztési célú
pénzügyi eszközök esetében az ERFA) felhasználását szabályozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a
növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás”
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és Tanácsi Rendelet előírásait is. Itt a
felhasználási lehetőségek mellett elsősorban a tematikus
célkitűzések alábontását adó beruházási prioritásokra és
kimeneti indikátorokra vonatkozó előírások befolyásolják a pénzügyi eszközök tervezését.

Európai Számvevőszék 2. sz. különjelentése (2012): Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott pénzügyi konstrukciók KKV-k részére
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az unió által Magyarország részére elkülönített források nagysága nő, hanem azt, hogy a pénzügyi eszközökre betervezett források mellé kisebb mértékű hazai finanszírozást kell csak biztosítani.
18
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet kiegészítéséről szóló 480/2014/EU rendelet
19
Egyelőre két végrehajtási rendelet jelent meg: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások
utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs
intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 821/2014/EU rendelet és az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a pénzügyi eszközökre vonatkozó általános feltételek tekintetében
történő megállapításáról szóló 964/2014/EU rendelet
16
17
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A pénzügyi eszközök alkalmazását az állami támogatási lehetőségeket meghatározó szabályozások
módosítása is ösztönözni kívánja, azok használatát
könnyítő speciális szabályok kerültek megalkotásra
mind a de minimis, mind az általános csoportmentességi rendeletekben.
A jelentősen változó jogszabályi környezethez
való alkalmazkodást az Európai Bizottság iránymutatásokkal és egyéb segédanyagokkal is igyekszik
megkönnyíteni 20.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó hazai jogszabályi környezet felülvizsgálata is időszerűvé vált: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.)
meghatározott jellemzően a vissza nem térítendő
támogatások logikájára épülő költségvetési támogatásokra vonatkozó előírásoktól eltérően szükséges
szabályozni a pénzügyi eszközök keretében nyújtott
támogatásokat. Az Ávr-ben pl. megjelenik, hogy az
ott leírtakat nem kell alkalmazni az uniós finanszírozású pénzügyi eszközökre, viszont nincs olyan
szabályozás, ami e helyett részletesen szabályozná
a pénzügyi eszközök alkalmazási lehetőségeit. Bár
a forráskezelő szervezet kijelölése, illetve néhány a
pénzügyi eszközökre vonatkozó speciális szabály
megjelenik a 2007-2013-as programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendeletben, de ez messze nem teljes
körűen rendelkezik a pénzügyi eszközökről.
Annak érdekében, hogy a pénzügyi eszközök keretében nyújtott garanciák, készfizető kezességek
piaci elfogadottsága (pontosabban tőkekövetelmény
csökkentő hatása) minél magasabb legyen, a mindenkori költségvetési törvényben is fontos annak
biztosítása is, hogy ezen eszközök mögött állami viszontgarancia álljon.
A hazai szabályozás vonatkozásában egyelőre a
2007-2013-as tervezési időszak viszonyait meghatározó előírások vannak hatályban, ezek átalakítását, a
2014-2020-as tervezési időszak sajátosságaihoz való
igazítását a pénzügyi eszközök zavartalan működése
érdekében mielőbb meg kell kezdeni.

4. Pénzügyi eszközök a 2014-2020-as tervezési időszak hazai operatív programjaiban, további teendők
Jelen tervezési időszakban több mint 700 Mrd Ft
összegben, összességében21 a 2007-2013-as időszak
hasonló forrásait többszörösen meghaladó nagyságban nyílik lehetőség pénzügyi eszközök kialakítására
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) és a kevésbé fejlett régiók gazdaságfejlesztését célzó Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban (GINOP).
A pénzügyi eszközök „eszköz” jellegüknél fogva szinte valamennyi tematikus cél megvalósításához hozzá
tudnak járulni. A legszélesebb körű felhasználásukra a
GINOP-ban kerül sor: itt – a magasabb uniós társfinanszírozás miatt külön prioritástengelyben megtervezett
pénzügyi eszközök – 5 tematikus célkitűzéshez ezen
belül 6 beruházási prioritáshoz kapcsolódnak. A GINOP
pénzügyi eszközök hozzájárulnak a GINOP valamennyi
további, illetve kisebb részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program prioritástengelyeiben meghatározott specifikus célok teljesüléséhez,
kiegészítve azok vissza nem térítendő forrásait.
Egyelőre – az operatív programok későbbi módosításait elkerülendő – az 1. pontban felsorolt valamen�nyi eszköztípus használatát lehetővé kívánjuk tenni az
operatív programokban azzal, hogy ezek tényleges
alkalmazására csak szükség esetén, a mindenkori gap
elemzésekkel összhangban kerül sor.
A pénzügyi eszközök által megcélzott végső kedvezményezettek köre igen tág: bár főként vállalkozások (ezen belül is alapvetően KKV-k) forráshoz juttatása a fő cél, ugyanakkor energiahatékonyság-növelést
és megújuló energia felhasználását ösztönző projektek esetében a lakossági és az önkormányzati projektek finanszírozására is sor kerül majd.
A jelenlegi tervek szerint a források végső kedvezményezettekhez történő eljuttatása továbbra is a lehető legszélesebb körű pénzügyi közvetítői bázison történik majd:
a közvetítésben részt vehetnek majd a pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi
lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, megyei és fővárosi
vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők.
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• nagyszabású nemzeti programként gazdasági hajtóerővel bír, főleg az építőipar/helyi munkahelyteremtés szempontjából

Lásd pl. Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities
A pénzügyi eszközök (indikatív) kerete a GINOP-ban 694,4 Mrd Ft, a VEKOP-ban 21,6 Mrd Ft. A fejlettebb Közép-Magyarország régióban felhasználható fejlesztési források nagysága jelentősen csökkent a 2007-2013-as időszakhoz képest, így ebben a régióban a pénzügyi eszközök is csak kisebb volumenben állnak
majd rendelkezésre.
20
21
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VEKOP (Ft)
(EU+hazai, 295,1 Ft/EUR)

Összesen

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
erősítése

192 545 383 124

10 833 078 211

203 378 461 335

az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának
és minőségének a javítása

90 878 723 623

-

90 878 723 623

a KKV-k versenyképességének a növelése

213 917 063 681

10 833 078 211

224 750 141 892

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

167 400 776 767

-

167 400 776 767

a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása

29 681 978 673

-

29 681 978 673

694 423 925 868

21 666 156 421

716 090 082 288

Összesen

A gazdaságfejlesztési célt szolgáló pénzügyi eszközök –
az EU Bizottság részére 2014 júniusában megküldött, jelenleg egyeztetés alatt álló OP verziók szerint22 – az EU által előírt tematikus célkitűzések eléréséhez a pénzügyi eszközök a
fenti táblázatban látható keretösszeggel fognak hozzájárulni.
A széttagozódó tematikus cél struktúra és szakterületi felelősségi körök a 2007-2013-as időszakinál
jelentősen több adminisztrációs kötöttséget vetítenek előre a pénzügyi eszközök lebonyolításánál,
ami kiegészülve a többszörösére növekedett forrásvolumennel, valamint a piacon lévő további állami
hátterű pénzügyi termékekkel magában hordozza a
forrásvesztés kockázatát, amely elkerülésére kiemelt
figyelmet kell fordítani a programok tervezése és
megvalósítása során.

A megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében az operatív programokban megjelenítésre kerülő pénzügyi eszközök
köre és felhasználási módja jelenleg meglehetősen tágan került meghatározásra (mind a célcsoport, mind az alkalmazható eszközök, mind a lebonyolításban részt vevő közvetítői kör
tekintetében) azért, hogy a megvalósítás során a lehető legnagyobb mozgástér álljon rendelkezésre a szakpolitikai és piaci
igényeknek leginkább megfelelő programok kialakítására.
A rendelkezésre álló mozgástér kihasználásánál, azaz
az intézményi struktúra és a konkrét támogatási programok kialakításánál többek között az alábbi szempontok
figyelembe vétele javasolt.
A lebonyolítás intézményesítésére az Irányító Hatóságnak
a CPR alapján az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Irányító Hatóság

Nemzeti, regionális, nemzetközi vagy határon átnyúló
szinten létrehozott, az irányító hatóság által vagy
felelősségi körében irányított pénzügyi eszközök
/38. cikk (1) b.)/

Uniós szinten létrehozott, a Bizottság által
közvetlenül vagy közvetve irányított pénzügyi
eszközök /38. cikk (1) a.)/

A fenti ábrával kapcsolatban megjegyzendő, hogy:
• a lebonyolítási struktúra meghatározására a gap
elemzésben kell, hogy sor kerüljön (a tervezett termékek, az azokra rendelkezésre álló források és a beavatkozási logika ismeretében);

hátterű termékek helyett el kell érni, hogy az állami
garancia programok intézményi háttere és az általuk
menedzselt termékpaletta véglegesítésre kerüljön.
Ezek működtetéséhez a pénzügyi eszközök keretében
viszontgarancia biztosításával lehet hozzájárulni.

• előzetesen döntés született, hogy az így elérhető akár
100%-os uniós társfinanszírozási arány ellenére, Magyarország nem kíván csatlakozni az Európai Bizottság
által közvetlenül vagy közvetetten irányított pénzügyi
eszközökhöz, ugyanakkor – a programok működésének tapasztalatainak ismeretében – egy esetleges későbbi csatlakozás lehetőségét célszerű fenntartani;

A tőkeprogramok esetében a kifutó JEREMIE kockázati tőkealapok befektetési időszakának lezárultáig (2015. december 31.) várhatóan nem lesz jelentős
igény új tőkealapok indítására, ugyanakkor fel kell
mérni annak lehetőségét, hogy hasonlóan a Széchenyi
Tőkealaphoz, új, de tematizált befektetési fókuszú (pl.
energetika, IKT stb.), állami irányítású tőkealapok kerüljenek létrehozásra.

• a végrehajtási feladatok közvetlen elvégzésére jogszabály alapján tőkeprogramok esetében nincs lehetőség,
így – a tőkeprogramokat is magába foglaló - egységes
lebonyolítási szerkezet kialakítása érdekében célszerű
lehet más – az eddigi gyakorlatnak megfelelően akár állami érdekszférába tartozó – szervezet megbízása az ún.
holdingalap (alapok alapja) kezelői feladatok ellátásával.
Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a lebonyolítási
(menedzsment) költségek hazai szervezeteknél kerüljenek elszámolásra, illetve nem utolsósorban az is, hogy
az egy programok végrehajtás kellőképpen rugalmas
legyen, ami akár az EBB csoport, akár más nemzetközi
pénzügyi szervezet megbízásával nem lenne elérhető.

Fontos továbbá a forráskoordináció meglévő, államilag támogatott programokkal (beleértve a 20072013-as JEREMIE programot, illetve ennek zárását
követően a visszaforgó források újbóli kihelyezését
is), továbbá az MNB által működtetett Növekedési Hitelprogrammal (NHP) is. A pénzügyi eszközökre
vonatkozó addicionalitási szabály23 szem előtt tartásával el kell érni, hogy az uniós forrásból támogatható
pénzügyi termékek ne a hazai költségvetést terheljék,
illetve pl. mögöttes garanciatermékek esetleg kamatvagy garanciadíj támogatás nyújtásával elő kell segíteni az NHP program minél szélesebb vállalkozói réteghez tudjon eljutni.

A holdingalap kezelő kiválasztásán (kijelölésén)
túl a programban részt vevő pénzügyi közvetítői kör
kiválasztására is kiemelt figyelmet kell fordítani. A
CPR alapján „a pénzügyi közvetítőket nyílt, átlátható,
arányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes
eljárás alapján kell kiválasztani, az összeférhetetlenség elkerülésével.” Mindazonáltal a megnövekedett
forrásnagyság tervezhetőbb kiközvetítése érdekében
szükség lehet az állami oldalról aktivizálható szereplők
célzottabb bevonására is.

Szerzők24:
Zila László, tervező-elemző, NTH
Gyönyörű Csaba, tervező-elemző, NTH
Fazekas Gábor, főosztályvezető-helyettes, NTH

Irodalomjegyzék
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU Euratom rendelet

Beruházhat a pénzügyi eszközöket
végrehajtó, meglévő vagy újonnan
létrehozott jogalanyok tőkéjébe
/38. cikk (4) a.)/

EBB Csoport
/38. cikk (4) b.) i./

Más szervet bíz meg végrehajtási
feladatokkal /38. cikk (4) b.)/




nemzetközi pénzügyi szervezetek,
amelyekben egy tagállam részvényes,
egy tagállam területén székhellyel
rendelkező olyan pénzintézet, amely
célja közérdek támogatása egy
közigazgatási szerv ellenőrzése mellett
/38. cikk (4) b.) ii./

(Forrás: saját összeállítás)
22
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Közvetlenül elvégezheti a
végrehajtási feladatokat
/38. cikk (4) c.)/

Közjog vagy magánjog
hatálya alá tartozó szervezet
/38. cikk (4) b.) iii./

Emellett egyéb érdekeltséget növelő ösztönzőkkel
(célzottabb kockázatmegosztás, kisebb adminisztratív és
csatlakozási költségek, stabil programfeltételek, stb.) el
kell érni, hogy a hitelintézeti szektor is aktívabban vegyen részt a támogatott források terjesztésében. A meglévő és a 2007-2013-as időszakban kiemelt aktivitást
mutató helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok és pénzügyi vállalkozások érdeklődését is célszerű továbbra is
fenntartani a pénzügyi eszközök terjesztése iránt.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra

MŰHELYMUNKA

GINOP (Ft)
(EU+hazai, 295,1 Ft/EUR)

Tematikus célkitűzés

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 1303/2013/EU rendelet
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a

A garanciák / készfizető kezességek esetében a
jelenlegi sok esetben egymással versengő állami

növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet

Jogszabályi előírás alapján a pénzügyi eszközöknek nem lehet célja a tagállami pénzügyi eszközök, a magánfinanszírozás vagy más uniós pénzügyi intézkedés helyettesítése
24
A szerzők a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) munkatársai. A cikkben megjelenő vélemény nem tekinthető az NTH hivatalos álláspontjának.
23
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Az újraiparosítás aktualitása, elméleti kérdései
Vitaindító1
Kulcsszavak: újraiparosítás, Európai Unió, kis- és középvállalkozások, iparpolitika, versenyképesség
Abstract:
Given the non-negligible fact that in the EU region the value added of the industry is the most important contributor to export capacities, and has an overwhelming effect on GDP, it is not surprising that policy making moves towards industrialization. This has to
be valued differently from previous centrally planned experiences. It is of an outmost importance to find those nodes of innovation
and enhanced productivity that will effectively contribute to growth and employment. In accordance with the EU’s respective policy
and EU2020, Hungary aims to identify and mobilize localize its hidden capacities and to build new ones. These core activities need to
focus on innovation, environmental friendly tools and networking. This requires a sector specific approach from policy makers and as
a consequence application of targeted government measures and actions.
For establishment of the required capacity solely a macro level policy would not be effective. Thus, targeted policies are needed in
terms of potential (in terms of productivity, export and employment), domestic value added content and gross value added. These
targeted policy actions aim to enhance the income level (wages), minimalize geographical disparities, as well as to increase energy
efficiency, food, cyber, military and energy security with promoting to some degree import substitution. These desirable outcomes
need a clear classification of what is a so called super (trans-industrial) driving force, and what is a potential on a disaggregated level.
The identification needs clear and measurable criteria compiling with the overall policy goals directly or indirectly. The policy makers
must adhere to the country’s factor endowments and existing market structures. Infant local industries should not grow overlapping
existing capacities, but creating new horizons. Hence, the subjective of this new policy-mix is the SME sector. The question lies on the
Hungarian fund absorbing capacity, what could mean an essential tool to achieve our goals: on an EU and local level as well.

Az Európai Bizottság Újraiparosodó Európa címet viselő 2014. évi versenyképességi jelentése a magyar kormány
céljával azonos módon az erős reálgazdasági és ipari alapok megerősítését nevezi meg az európai és így a magyar
gazdaság fellendítésének és tartós megszilárdításának
zálogaként.
Hazánk a Bizottsággal 2014. szeptemberben 11-én
megkötött Partnerségi Megállapodásban deklarálta, hogy
a 2014-2020 közötti EU-s források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja. A magyar gazdaságban rejlő növekedési potenciál kiaknázáshoz a források felhasználását
előre tervezett módon célszerű végrehajtani. A 20142020-as uniós költségvetési ciklus elején járva szeretnénk
az előre megtervezett forrásfelhasználást elősegítő, megalapozó iparpolitikáról, iparstratégiáról az együtt gondolkodást elindítani. Jelen dokumentum nem csupán a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra, annak
egy-egy prioritására szorítkozik, hanem átfogó módon a
gazdaságfejlesztést támogató összes operatív programra,
prioritásra próbál iránymutatást megfogalmazni.
I. Újraiparosítással kapcsolatos európai trendek

termelés GDP-hez való hozzájárulásának átlaga 16%. Az
EU Bizottság célkitűzése, hogy ezt a mutatót 2020-ig
20%-ra emelje, amely célt elsősorban a 90-es évek elején
kicsúcsosodó iparleépítési folyamat megállításával és
visszafordításával lehet elérni.
Az EU szintjén az újraiparosításra, mint a növekedés és munkahelyteremtés beindításának előfeltételére tekintenek, ezen túl hangsúlyozzák az ipar döntő
befolyását az innovációra (az innovációk 80%-a az

MŰHELYMUNKA

hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU rendelet

Az

EU-27

ipari

kibocsátása

(Forrás:

EUROSTAT

adatok.

A szürke zónák válságidőszakokat jelentenek.)

Az európai ipar termelési kapacitásainak és versenyképességének érzékelhető csökkenése az EU szerveit és
tagállamait is arra ösztönzi, hogy ezt a folyamatot megfordítsa és a versenytársakhoz történő felzárkózás lehetőségét keresse. Ennek egyik eredményeként az újraiparosítás kérdése az EU-s és tagállami gazdaságpolitikák
egyik központi kérdése is. Jelenleg az EU szintjén az ipari

ipar területén jön létre), illetve az ipari teljesítmény
döntő befolyását az EU exportteljesítményére (az EU
exportjának 75%-át az ipar biztosítja). A kérdéssel az
EU 2020 stratégia is foglalkozik, melyben a kiemelt
prioritási ágazatok az alábbiak:

A cikk az újraiparosítási programhoz kapcsolódó iparstratégiai vitaindító anyag, amely kizárólag a feldolgozóipar fejlesztését szolgáló kormányzati újraiparosítási politikára koncentrál, olyan ágazatok, mint pl. építőipar, logisztika, turizmus, kreatív ipar, informatika, nem tartoznak a szűken
értelmezett iparpolitika hatókörébe, ugyanakkor jellemzően magas hazai hozzáadott értéket képviselnek.
1
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A Bizottság által kitűzött célok eléréséhez szükséges
eszközrendszer egyik fontos elemeként tekintenek az
Unió gazdaságpolitikai szakértői az unió és a tagállamok
által kidolgozott iparpolitikára.

II. Iparpolitika az Európai Unióban
Az iparpolitika a Maastrichti Szerződés óta része az
uniós jogszabályoknak, ugyanakkor alapvetően horizontális megközelítésű, célja az ipar versenyképességének
biztosítása. Az ezzel foglalkozó dokumentumok azonban
nem voltak kötelező érvényűek. A horizontális jelleg ellenére
maga az Európai Unió is meghatároz olyan ágazatokat,
technológiákat dokumentumaiban, melyeket kiemelten fontosnak vél az Európai Unió hosszú-távú versenyképességének fenntartása érdekében (pl. biotechnológia,
nanotechnológia), illetve egyes ágazatokra vonatkozólag
ágazat-specifikus programokat is kidolgoz (pl. CARS 2020
Action Plan) a szakma érintettjeinek bevonásával.
Az áttörést az iparpolitikával kapcsolatban a 2000-ben
megszületett Lisszaboni Stratégia hozta meg. A Lisszaboni
Stratégia után - amely bár továbbra is ösztönözte a célok
közös meghatározását, de az ahhoz vezető lépéseket illetően a tagállamok önálló döntéshozását és aktivitását támogatta, és továbbra is a versenyképesség növelését tekintette
a fő célnak - egyre inkább megfigyelhetővé vált egy lassú
eltolódás, nyitás az ágazat-specifikus kezdeményezések és
megközelítés irányába. Míg korábban - a Maastrichti Szerződés szellemiségében - csak nehéz helyzetbe került ágazatok átmeneti támogatása volt elképzelhető, addig mára már
egyre több ágazatra vonatkozóan születnek ágazati stratégiák, iránymutatást tartalmazó dokumentumok, nemcsak
a már létező problémákra reagálva, hanem előretekintve, a
jövőbeli kihívásokra való felkészülés érdekében is. A lisszaboni stratégia és az iparpolitika közé azonban nem tehető
egyenlőségjel, mivel a lisszaboni elvek nem csupán az európai értelemben vett iparra, hanem a gazdaság minden szektorára kiterjedtek, és nem tartalmaztak még csak víziót sem
az európai ipart illetően.
A Bizottság „Európa versenyképességének néhány
kulcskérdése - Egy integrált megközelítés felé” (2003)
című közleménye az ipari termelés Európán belüli leépülésének problémáját elemezte, és az ipari termelés ösztönzése érdekében javasolt strukturális változásokat. Ami nagyon
fontos számunkra, hogy a horizontális elemek mellett (sza-
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bályozás, szakpolitikák szinergiája) a dokumentum kiemelte, hogy folytatni kell az Európai Unió iparpolitikája ágazati
dimenziójának fejlesztését. Itt tehát már megjelenik az a
felismerés, hogy hatásos iparpolitika nem lehetséges az ágazat-specifikus szempontok figyelembevétele nélkül.
Mindezek után a 2010 első felében hivatalossá vált „Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” már a Lisszaboni Stratégiánál sokkal
konkrétabban foglalkozik az iparpolitikával, és külön kezdeményezést is megfogalmazott „Iparpolitika a globalizáció
korában” címmel. A kezdeményezés megerősíti, hogy az
Európai Bizottság az iparpolitika sikeressége feltételének
tartja a horizontális szemléletmód és az ágazat-specifikus
megközelítés együttes alkalmazását, és összefoglalja, hogy
milyen tényezők, célok elérése érdekében látja szükségesnek
az Európai Bizottság az ágazat-specifikus iparpolitikát.
A következő, 2012-ben megjelent „Erősebb európai
ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében”
című bizottsági dokumentum komplex módon, szinte minden eszközt mozgósítani javasol az európai ipar teljesítményének jelentős növekedése érdekében. Ezen eszközök közé
tartozik többek között a kereskedelempolitika, a versenypolitika, a környezetvédelem, a K+F politika, a kis- és közepes
vállalatok (KKV) versenyképességének javítása. Ebben a dokumentumban az Európai Bizottság már konkrét ágazatokat,
területeket is megnevezett, amelyekbe célszerű lenne a beruházások és innovációs erőfeszítések nagy részét fektetni,
azért, hogy azok az európai ipar legnagyobb hasznára legyenek.
Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy az Európai
Unióban a XX. század utolsó évtizedében a liberális elveken alapuló, horizontális megközelítés volt meghatározó
az iparpolitikában, majd megfigyelhetővé vált egy lassú
eltolódás, nyitás az ágazat-specifikus kezdeményezések
és megközelítés irányába. Az iparpolitika fontosságának
újraértékelése mögött két alapvető ok rejlik. Az első a már
korábban említett veszély, az európai ipar termelési kapacitásainak leépülése és versenyképességének csökkenése, ami a
növekedés és az export bázisának megszűnését vonja maga
után. A második a közösségi iparpolitikának a lisszaboni
stratégiával kezdődő „feltámadása”, amely a tagországokat
is olyan iparpolitika megalkotására ösztönzi, amely a verseny
zavarása nélkül segíti a felzárkózást, az ipar termelési kapacitásainak és versenyképességének helyreállítását. 2010 után
az Európai Bizottság egyre konkrétabban fogalmazott meg
ágazat-specifikus álláspontokat, és az ágazati munkacsoportok munkája is felgyorsult. Ebben a 2008-ban kezdődött
gazdasági válságnak is szerepe volt, mely indukálta az ágazat-specifikus megközelítés fontosságának felismerését. Az
Európai Bizottság tehát az elmúlt évtized iparpolitikai tapasztalatai és vizsgálatai alapján eljutott oda, hogy felismerje, az
államnak, vagy ebben az esetben államok feletti szervezetnek lehet olyan látásmódja, perspektívája, amely lehetővé
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teszi, hogy a piaci szereplők és folyamatok által fel nem ismert, vagy meg nem valósított fejlesztési lehetőségeket
beazonosítsa és támogassa. Van tehát létjogosultsága és
indoka annak, hogy az állam meghatározza azon ágazatok körét, amelyeket leginkább perspektivikusnak lát az
adott ország szempontjából.

III. Gondolatok egy hazai iparpolitika lehetséges
szempontrendszeréhez
Ellensúlyozandó a 2008-tól több éven át elhúzódó világgazdasági válság növekedést visszafogó hatásait, a növekedés minél gyorsabb beindulásának elősegítése érdekében,
a kormányzat elképzelései szerint egy, a korábbi évtizedek
gazdaságpolitikájához képest aktívabb, direktebb és célzottabb állami szerepvállalásra van szükség a gazdasági
növekedést leginkább meghatározó tényezők kapcsán. Bár
Magyarországon nagyrészt lezajlott az ipar alapvető strukturális átalakulása, az ország gazdasági érdeke azt diktálja,
hogy a magasabb technológiai szintet és hozzáadott értéket képviselő ágazatok felé kell terelni az ország termelési
potenciálját. Ezzel egyidejűleg azonban – elsősorban foglalkoztatási és regionális szempontoktól vezérelve – nem
mondhatunk le az ún. hagyományos ágazatok fenntartásáról, esetlegesen fejlesztéséről sem.
Jelen fejezetben bemutatunk néhány szempontot, amely
segítséget nyújthat azoknak a technológiáknak, ágazatoknak és alágazatoknak a beazonosításához, amelyek jelenleg
a leginkább perspektivikusnak tűnnek az ország számára, és
amelyekben a legnagyobb a növekedési potenciál.
Kiemelten támogatandó iparágak lehetséges köre
Az ágazat-specifikus iparpolitika a legtöbb esetben
az adott országban már valamilyen szempontból jelentős súllyal rendelkező ágazat vagy ágazatok fejlesztésére
koncentrálja erőforrásait. Azonban elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy ha mindig csak az adott országban
már létező iparágakra koncentrálunk, akkor nem hagyjuk-e figyelmen kívül a jövőben legnagyobb növekedési
potenciállal rendelkező új iparágakat? Ebben az esetben
az „új” iparág lehet egy globális szinten is új vagy újnak számító, tehát az ágazati vagy termékciklus alapján növekedési
fázisban lévő iparág. Nagy lehetőséget jelenthet egy olyan
iparág meghonosítása is, ami csak az adott országban vagy
még inkább az érintett földrajzi régióban számít újnak.
Az utóbbi állásponttal kapcsolatosan széleskörű vita
van, méghozzá azért, mert egy ilyen újnak számító ágazat
megteremtése, vagy megerősítése esetében az iparpolitika
közvetlenebb eszközeinek (visszatérítendő vagy vissza nem
térítendő támogatások, esetleg az állam, mint tulajdonos
szerepvállalása) alkalmazása szükséges, amely már önmagában vitákat generál. Hiszen ha a gazdasági szereplők nem,
vagy csak minimális mértékben voltak aktívak az adott te-

rületen, akkor kérdéses, hogy milyen piaci kudarc, információhiány lehetett ennek az oka, amit az állam képes a piaci
szereplőknél jobban kezelni. Ennek ellenére indokolhatóan
helye van az ilyen jellegű kormányzati szerepvállalásnak,
amelyre vonatkozóan nemzetközi példákat is találhatunk.
Azon ágazatok esetében, amelyek estében jelenleg még
nincs releváns hazai teljesítmény, termelés, gazdasági aktivitás, jóval nehezebb konkrét javaslatokat megfogalmazni. Az
ilyen jellegű javaslatok esetében különösen fontos, hogy
a végleges döntést az adott ágazat, termékcsoport nemzetközi trendjeinek alapos elemzése előzze meg, és pozitív döntés esetén nagyon alapos stratégiai dokumentum
és akciótervek szülessenek, illetve biztosítva legyen a fejlesztések fokozatossága és folyamatos monitoringja, mert csak
ez tudja ellensúlyozni és kezelhetővé tenni az ilyen jellegű
beavatkozásokat jellemző átlag fölötti kockázatokat.
Célok és alcélok rendszere
A magyar kormány - és minden ország kormányának –
meghatározó gazdaságpolitikai célja a munkahelyteremtés, az, hogy minden állampolgár, aki dolgozni akar, dolgozhasson. Ez a cél messze túlmutat a gazdasági célokon, hiszen
pszichológiai, egészségügyi, társadalmi hatásai hosszú távon is meghatározóak. Azonban pusztán gazdaságpolitikai
szempontból is elégséges a munkahelyteremtésre koncentrálni, hiszen a munkahelyek számának növekedése (feltéve, hogy valódi, értékteremtő munkáról van szó) ceteris
paribus magával hozza az adóbevételek, az exportbevételek, az életszínvonal emelkedését.
Természetesen nem mindegy, hogy milyen munkahelyek létrejöttét támogatjuk, segítjük elő. Az elérendő cél
az, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket termelő és
ehhez kapcsolódóan minél nagyobb bérszintet biztosító
munkahelyek jöjjenek létre. A hazai piac méretéből adódóan fontos, hogy a létrehozott termékek jelentős része
exportálva legyen, pontosabban a hazai gazdaság nettó
exportjának (külkereskedelmi kivitel és a behozatal különbsége) maximalizálására kell törekedni. E célt elérését
biztosíthatják a következő alcélok, ill. taktikai célok:
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1. fejlett ipari technológiák,
2. kulcstechnológiák (IKT - információs és kommunikációs technológiák, nanotechnológia, anyagtechnológia, mikroelektronika, biotechnológia, stb.),
3. fenntartható biológiai alapú (bio-based) termelés,
4. környezetbarát (tiszta) járművek,
5. fenntartható, környezetbarát építőipar és építőanyag ipar,
6. intelligens hálózatok.

- importkiváltó gazdaságpolitika a termelésben és a
felhasználásban,
- az exportpiacokon jelenlévő magyar tulajdonú vállalkozások további terjeszkedésének elősegítése, versenyképességük javítása,
- növelni a hazai hozzáadott értéket.
Ezek általános, mindenki által megfogalmazott és elfogadott alcélok, azonban ezek megfogalmazásakor tisztában
kell lennünk a realitásokkal, az adottságainkkal, a nemzetközi
trendekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi adottságainkat megváltoztathatatlannak kell tekintenünk, de amikor
bizonyos high-tech iparágakkal kapcsolatban fogalma-
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• hulladékgazdálkodás (szennyezett területek rekultivációjával, újrahasznosítással, hulladékcsökkentéssel kapcsolatos megoldások),
• megújuló energiával (geotermikus, bio, nap, szél, víz) és
energiahatékonysággal (épületek energetikai jellemzőinek javítása, energia hatékony közlekedési fejlesztések)
kapcsolatos megoldások.
Tekintve, hogy országunk mind (fosszilis) energiahordozókban, mind számos egyéb, az ipar számára fontos, nélkülözhetetlen nyersanyagban szegény, ezért a külső függésünket csökkenti, ha növeljük a termelés hatékonyságát,
környezetbarát jellegét.

A munkahelyteremtés, mint alapvető cél mellett azonban van néhány olyan cél, amely legalább olyan fontos,
amikor iparpolitikánkat, iparági stratégiáinkat kialakítjuk,
illetve meghatározzuk, hogy mely ágazatok esetén látunk
leginkább lehetőséget a fejlődésre, amit aktív és intenzív
kormányzati segítséggel is szeretnénk támogatni. Két ilyen
cél határozható meg, amelyek országunk adottságaiból következően nem függetlenek egymástól. Az egyik az ország
önellátásának, az ellátás biztonságának minél magasabb
foka. Természetesen nem a teljes önellátás, esetleg a világgazdaság vérkeringéséről való leválás a cél, ez nem is lehetséges és nem is célszerű, de biztonságpolitikai szempontokat is figyelembe kell vennünk. A világgazdasági trendeket
figyelembe véve nem tekinthetünk el attól, hogy néhány
alapvetően fontos termék esetében (mint élelmiszerek,
energiahordozók, kritikus technológiák, pl. szoftverfejlesztés, hadiipar) megőrizzük, fenntartsuk, vagy újra létrehozzuk a hazai gyártókapacitásokat.

A szempontok egy következő csoportját szintén célként
szokták megfogalmazni (csak nem stratégiai, hanem taktikai szintű célként), de eszközként is tekinthetünk rájuk, melyek a korábbiakban megfogalmazott fő stratégiai céljaink
elérést szolgálják. Hiszen az, hogy növeljük a hazai vállalatok versenyképességét, az csak egy szükséges eszköze,
feltétele a mind több és magasabb hozzáadott értéket
termelő munkahely létrejöttének. Ugyanígy a magas hozzáadott értékű termelés sem önmagáért cél, hanem egy
eszköz ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható, magas nyereséget termelő, így az ország számára nagy adóbevételt
jelentő és magas bérszintet lehetővé tévő tevékenységek
telepedjenek meg az országban.

Ez a cél összekapcsolódik a másik nagyon fontos céllal,
a környezetbarát fejlődéssel, az energia- és nyersanyag-takarékos, hatékony technológiák használatával, melyre sokszor az un. zöldgazdaságként hivatkoznak. A zöldgazdaság
egy olyan, valójában ágazatok feletti fogalom, mely egyes
megközelítések szerint nem is ágazatok összessége, hanem
egy szemléletmód, megközelítés. Mi itt most azon ágazatok, vagy egyes ágazatokon belüli megoldások összességét
értjük alatta, melyek a környezetvédelemhez, energia- és
erőforrás takarékos technológiákhoz kapcsolódnak. Ez egy
olyan terület, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel
minden ország számára kényszer, hogy előrelépjen a környezetbarát technológiák felhasználása terén. Ebből következőleg egy olyan jelentős piacbővülés áll e technológiák,
termékek előtt, melyet nem hagyhatunk figyelmen kívül.

Ezek az alcélok a teremtendő munkahelyek jellegére,
elérendő bérszintre, földrajzi elhelyezkedésére vonatkoznak, tehát valójában a főcél jellemzőinek, a rá vonatkozó
konkrétumoknak is tekinthetőek. Az alcélok időben is változhatnak, hiszen rövid, közép és hosszú távon más célok
érhetőek el reálisan.

A magyarországi ágazatban nagyszámú vállalat nemzetközileg is versenyképes, növekvő hányaduk jelenik meg
a külpiacokon. Az ágazatban jelentős a K+F+I tevékenység.
Ide tartozó területek:
• vízgazdálkodással kapcsolatos megoldások (víztisztítás,
ivó- és ásványvíz előállítás, termálvízzel és vízszabályozással kapcsolatos megoldások),
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A munkahelyteremtés mellett tehát további alcéljaink
vannak, melyek mind hatással lehetnek arra, hogy mely ágazatok, tevékenységek esetében szeretnénk kiemelten támogatni az ország fejlődését.

Lehetséges fő céljaink és a hozzájuk kapcsolódó alcélok,
területek:
- munkahelyteremtés:
o magasabb bérszint,
o földrajzi kiegyenlítődés,
o időtálló tudást, tapasztalatot biztosító munkahelyek,
- környezetvédelem, környezetbarát fejlődés:
o energia-hatékonyság,
o nyersanyag-hatékonyság,
- ellátás biztonsága kritikus tényezőkből, biztonságpolitikai megfontolások:
o importkiváltás,
o élelmiszerellátás,
o energiahatékonyság,
o informatikai biztonság,
o honvédelem.
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Célcsoport meghatározása
Figyelembe kell vennünk azonban néhány olyan tényt,
amelyek meg kell, hogy határozzák iparpolitikai megközelítésünket:
- az elmúlt évtizedek során több ágazat esetében olyan
mértékűvé vált az ágazatok összefonódása, hogy bizonyos ágazatok közötti lehatárolások bizonytalanná váltak
(pl. elektronika és autóipar közötti átfedések),
- a technológiák jelentősége tovább nőtt, miközben
egyre több ágazatot „szolgálnak ki” (pl. nanotechnológia, biotechnológia).
További szempont, hogy egy ekkora ország esetében az
erőforrásokat koncentrálni kell, ezért sokszor nem is ágazatokban, hanem alágazatokban, vagy akár termékekben,
termékcsoportokban, vagy tevékenységtípusokban (a
különböző termelési láncok azonos elemeit célozva, pl. műszaki fejlesztés, kreatív elemek, design, vagy ergonómia) kell
gondolkodni, amikor a prioritásokat meghatározzuk.
Részben ez, részben a fentebb említett komplexitás
az oka annak, hogy a következőkben bemutatott szerkezetben javasoljuk meghatározni a kiemelt „iparágak”
körét.
o technológiák
o szuperágazatok, ágazatok feletti iparágak
o ágazatok
o alágazatok, termékcsoportok
o tevékenységek
Egy lehetséges kiválasztási szempontrendszer
A kiemelt ágazatok optimális körének meghatározása érdekében azonosítanunk kell azokat a szempontokat, amiket
figyelembe kell vennünk, és amelyekre vonatkozólag információval kell rendelkeznünk a lehetséges ágazatokat illetően. Ezen szempontok egyrészt a meghatározott céljainkhoz
kell, hogy kapcsolódjanak, az adott ágazat célokra és alcélokra vonatkozó jellemzőket kell, hogy bemutassák, mérjék,
értékeljék.
Meghatározhatunk olyan mutatókat, jellemzőket,
amelyek direkt módon kapcsolódnak a megfogalmazott
célokhoz és alcélokhoz, és olyanokat, amelyek indirekten. Ez utóbbiak olyan információkat hordoznak, amelyek
segítenek megítélni, hogy az adott ágazat mennyire képes
hozzájárulni céljainkhoz.
Végül pedig vannak olyan általános jellemzők, amelyek nem célhoz kötöttek, hanem arra vonatkoznak,
hogy az adott ágazat mennyire integrálható a magyar
gazdaság szövetébe, mennyire várható, hogy a következő
években jelentős fejlődést tud felmutatni, illetve milyen

Forrás: NTH

mértékű erőforrásokra lenne szükség ahhoz, hogy jelentős fejlődést tudjon felmutatni.
Három kategóriába sorolhatjuk tehát a szempontokat. Az
első típus, a céljainkhoz direkt módon kapcsoló szempontok, mutatók. Ezek direkt módon írják le a célként vagy alcélként megfogalmazottakat (pl. átlagos bérszint egy adott
ágazatban). A második típusba a céljainkhoz indirekt módon
kapcsolódó mutatók, szempontok köre tartozik. Végül a harmadik típus az adott ágazat általános fejlődési potenciáljával
kapcsolatos szempontokat, mutatókat foglalja magába.
Az egyes kategóriákon belül az alábbi szempontokat,
mutatókat javasolt vizsgálni, figyelembe venni, amennyiben
megfelelő adat, információ ehhez rendelkezésre áll:
Direkt szempontok:
- foglalkoztatottak létszáma,
- export aránya a bevételen belül,
- importarány a felhasználáson belül,
- átlagbér szintje (nemzetgazdasági átlaghoz képest),
- az ágazat energia-intenzitása(energiaköltség a felhasználáson belül),
- az ágazat nyersanyag-intenzitása,
- az adott termék, termékcsoport importon belüli súlya.
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zunk meg célokat, akkor tudnunk kell, hogy annak milyen időtávon és milyen feltételek megléte, illetve megváltozása esetén van realitása az adott iparágban.
A létrehozandó munkahelyek esetében tehát a szükséges szaktudás, tapasztalat, képzettségi igény meg kell,
hogy feleljen az ország adottságainak, lehetőségeinek.
Ezek az adottságok azonban változhatnak és feladatunk is
változtatni ezeken, ha valóban előre szeretnénk lépni céljaink
megvalósítása felé. Tehát a képzés (egyetemi és szakképzés), a tudás és tapasztalat megszerzésének, átadásának
és átvételének megkönnyítése, segítése kiemelten fontos feladatunk.

Indirekt szempontok:
- hozzáadott érték aránya a teljes nemzetgazdasági hozzáadott értéken belül,
- ágazat foglalkoztatotti létszámának súlya a teljes nemzetgazdaságon belül,
- ágazat exportjának súlya a teljes magyar exporton belül,
- ágazat importjának súlya a teljes magyar importon belül.
Általános fejlődési potenciált leíró szempontok:
- milyen képzettségű munkaerőt igényel,
- mekkora a súlya itthon, van-e múltja,
- nemzetközi trendek az adott ágazattal kapcsolatban,
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- high-technek minősül-e, mennyire K+F intenzív az adott
ágazat, innovációs potenciál,
- logisztikailag kompatibilis-e a földrajzi pozíciónkkal,
- iparági értékláncba van-e esélyünk bekapcsolódni.
Egyértelmű, hogy kizárólag a mérhető mutatók alapján
nem lehetséges, és nem is célszerű meghatározni a kiemelten kezelt ágazatok körét. Egyrészt azért, mert számos nem kvantitatív szempont is meghatározó fontosságú,
másrészt pedig új, vagy csekély múlttal rendelkező ágazatok
esetében nincs is olyan adat, amely a jövőbeli lehetőségeiket
érdemben mutatná. Ezzel együtt fontos a fent meghatározott adatok közül minél többet összegyűjteni a potenciálisan
kiemelendő ágazatokról, hiszen ez szükséges a döntések
megalapozásához.

Ágazatok kiemelésének szintjei
Az ágazatok kiválasztásával kapcsolatban az alábbi tények, szempontok befolyásolják, hogy milyen jellegű kiemelést célszerű alkalmaznunk a különböző ágazatok, technológiák stb. esetében:
- A multinacionális nagyvállalato(ko)n alapuló húzóágazatok (pl. gépjárműgyártás, elektronika, gyógyszeripar, kisebb mértékben gépgyártás). Ezek esetében
- bár ágazattól függően eltérő mértékben - érdemes,
szükséges és lehetséges is a hazai vállalatok erősebb bekapcsolódását ösztönözni a termelési láncba. Ez zajlik is,
de egyrészt nem eléggé koordinált, másrészt nem eléggé
célzott módon. Általában nem jelöltünk ki részterületeket ezeken a nagyon széleskörű tevékenységet magukba

foglaló ágazatokon belül, amelyekre koncentrálni kívánunk, ami véleményünk szerint célszerű lenne, de ezen
ágazatok esetében ez már a piac által is megvalósul. Kérdéses, hogy kell-e állami orientáció itt.
- A jelenleg még nem, illetve kevéssé kiépült (vagy potenciáljukat ki nem használó) ágazatok, amelyek esetében
nagy lehetőségeink lennének (pl. élelmiszeripar, alternatív energiákhoz kapcsolódó ágazatok, vízzel kapcsolatos
egyes ágazatok, logisztika), ezek fejlesztését érdemes
szintén megfelelően kidolgozott és deklarált stratégia
mentén végezni. Némelyikük esetében felmerülhet külföldi vállalatok idevonzásának szükségessége, amelyek köré
települve a hazai cégek felnőhetnek. A K+F+I tevékenység
direkt erősítése minden esetben fontos, és más szintű állami szerepvállalást igényel, mint az előző típusú ágazatok
esetében. Ezen ágazatok esetében a hazai KKV-k (multinacionális) nagyvállalatok nélkül is képesek lehetnek
a világpiacon sikereket elérni, míg előbbi ágazatok esetében csak a nagyvállalatok által dominált termelési láncokba bekapcsolódva, azoknak bedolgozva tudnak direkt
vagy indirekt módon a világpiacra kijutni a hazai KKV-k.
Mindezek alapján az ágazatok kiemelésének, speciális kezelésének háromféle változatát látjuk indokoltnak. Elsőként
kitörési pontként azonosítunk ágazatokat, termékcsoportokat, illetve szuperágazatokat és ágazatok feletti iparágakat.
Másodikként kiemelt fontosságú területekként azonosítunk
technológiákat és tevékenységeket. Harmadikként figyelemmel kísérendő ágazatokként határozunk meg minden olyan
ágazatot, amely nem kerül be a kitörési pontként azonosított
ágazatok közé, de akár export, akár hozzáadott érték, akár
foglalkoztatás, vagy egyéb szempontok alapján külön figyelmet érdemel, és célszerűnek látszik stratégiai szinten foglalkozni vele.

Élelmiszeriparban érdekelt vállalkozások nettó árbevétele és nettó export árbevétele megyei szinten (2012.)
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A kitörési pontok azok az ágazatok, termékcsoportok,
vagy szuperágazatok (mindezekre az egyszerűség kedvéért
a továbbiakban ágazatokként utalunk), amelyek esetében a

leghatékonyabban felhasználhatóak az állam által koordinált
erőforrások, annak érdekében, hogy az ágazat-specifikus
iparstratégiánk számára meghatározott céljainkat elérjük. A
kitörési pontokon belül három típusú ágazat kiemelését javasoljuk:
- Növekedési ágazatok: olyan alágazatok, szakágazatok,
termék(csoport)ok, melyek esetében Magyarország reálisan célozhatja meg, hogy jelentős növekedést elérve, akár
nemzetközi viszonylatban is jelentős piaci szereplővé válik.
Ezen alágazatok, szakágazatok, termék(csoport)ok esetében a célunk az, hogy 2020-ra, akár a nulláról is indulva,
húzóágazatokká váljanak, jelentős exportbevételt generáljanak, és a GNI-hoz is jelentősen hozzájáruljanak.
- Potenciális húzóágazatok: olyan ágazatok, melyek esetében - akár a teljes ágazatban, akár annak több szegmensében is - sikeresen versenyezhetünk a nemzetközi piacon.
Ebbe a körbe kerülhetnek olyan ágazatok, melyek esetében már jelenleg is vannak hazai eredmények, jelentősnek
mondható tevékenységek, de még nem sorolhatóak a jelenlegi húzóágazatok közé.
- Húzóágazatok: olyan ágazatok, szuperágazatok, vagy
ágazatok feletti iparágak, melyek az elmúlt időszakban
Magyarország húzóágazatai voltak, és bár - a válság hatására, vagy egyéb okokból - esetlegesen nehéz helyzetbe
kerültek, és jelentősen meggyengültek, de építve a meglévő kapacitásokra, szaktudásra, és múltjukra, a tevékenységük kisebb vagy nagyobb mértékű átalakítása után várhatóan továbbra is húzóágazatok tudnak maradni.

MŰHELYMUNKA

Járműiparban érdekelt vállakozások nettó árbevétele és nettó export árbevétele megyei szinten (2012)

A kiemelt fontosságú terület kategóriájába azok a technológiák vagy tevékenységek tartoznak, amelyek stratégiai megalapozottságú támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy közép és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek,
illetve növelni lehessen az ipari termelésünk hozzáadott
értékét, és nemzetközi versenyképességét. Ezen technológiák és tevékenységek esetében az anyagi erőfor-
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vétele – 2012 (forrás: NTH TÁSA adatbázis)

rásokat sokkal inkább az oktatás, és a kutatás-fejlesztés
(K+F) területére kell koncentrálni, miközben a konkrét ipari
tevékenység kapcsán sokkal inkább a koordináció, együttműködés elősegítése, kísérleti projektek támogatása a célszerű.
Amennyiben elemzések, vizsgálatok eredményeként konkrét
ágazat jelölhető ki, amelyet célszerű lehet speciális támogatásban részesíteni, akkor annak a kitörési pontok közé is be
kell kerülnie. A kiemelt fontosságú területek körét 1-3 évente
célszerű felülvizsgálni. Ennek oka, hogy az ebbe a kategóriába
tartozó technológiák, tevékenységek támogatása részben eltérő elveken és eszközökön keresztül valósulhatna meg, mint
a kitörési pontként azonosított ágazatok támogatása.
A figyelemmel kísérendő ágazatok köre meglehetősen
széles, tulajdonképpen minden olyan ágazat ide sorolható,
amelyek számára valamilyen direkt támogatás elérhető
(pl. európai uniós támogatások). Ennek oka, hogy egyrészt
ezen források felhasználása csak abban az esetben lehet
hatékony, ha valamilyen ágazati stratégia, fejlesztési koncepció mentén kerül felhasználásra. A korábbi, 2007-2013as időszakban több esetben is olyan kapacitások kiépítésére
kaptak forrást különböző ágazatok szereplői, amelyek mes�sze meghaladták a reálisan elérhető piac felvevőképességét.
Ennek következtében a létrejövő kapacitásokat gyakran nem
sikerült kihasználni. Ezért célszerű minden ilyen ágazat esetében - állami koordináció mellett - ágazati stratégiát létrehozni, valamint akcióterveket, illetve szükség esetén a rendelkezésre álló erőforrások kiosztásának szakmai elveit ellenőrző
bizottságokat működtetni. Azért is érdemes ezeket a stratégiai dokumentumokat elkészíteni, illetve a fejlesztési bizottságokat folyamatosan működtetni, mivel az elérhető pénzügyi
erőforrások felhasználását mindenképpen össze kell hangolni
az egyéb iparpolitikai eszközök alakításával (szabályozás, oktatáspolitikai lépések stb.) is.

IV. Javaslat egy új iparpolitikára
A fentieket figyelembe véve, s alapvetően a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéből, adottságaiból és szerkezeti
problémáiból kiindulva a hazai iparpolitikának, gazdaságfejlesztési döntéshozóknak a következő célokat javasolt
kitűzniük:
- a KKV-k versenyképességének fejlesztése, elsősorban
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Mint látható, a horizontális célok mellett kiemelten fontosnak tartjuk az ágazatspecifikus lépéseket is, ahol az állam
elsősorban mint ösztönző és szervező lép fel, illetve szabályozási eszközökkel élve segíti a kiemelt jelentőségű ágazatok
fejlődését.
A kiemelt jelentőségű ágazatok kiválasztása, mint korábban bemutattuk, számos szempont alapján történhet, de ami
nagyon fontos, hogy külön kezeljük az ágazatokat, illetve
az ágazati tevékenységet megalapozó technológiákat és
tevékenységeket.
Kitörési pontok esetében az államnak javasolt minden
lehetséges iparpolitikai eszköz alkalmazásának lehetőségét megvizsgálnia és indokolt esetben alkalmaznia. Az
államnak ezekre az ágazatokra kell koncentrálnia az általa ko-
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ordinált erőforrásokat, és folyamatosan figyelnie kell az ágazat helyzetét, teljesítményét, lehetőségeit, bevonva az ágazat
szereplőit is.
Kiemelt fontosságú területek esetében az állam célja minimálisan az kell, hogy legyen, hogy az ország ne maradjon le a nemzetközi versenyben. Ez azt feltételezi, hogy
a jövő szempontjából meghatározó technológiák és legmagasabb hozzáadott értékű tevékenységek terén tudásban,
készségekben és képességekben a hazai szereplők (vállalatok, ágazati, tudományos és oktatási intézmények, szervezetek és a munkavállalók) létrehozzák, fenntartsák, és
gyarapítsák azt portfóliót, ami szükséges ahhoz, hogy
a világ élvonalába tartozó ipari tevékenységekben való
részvételre képesek legyenek.
A figyelemmel kísérendő ágazatok esetében az állam feladata, hogy folyamatosan kövesse az ágazatok
fejlődését, valamint - a nemzetközi trendeket is figyelembe véve - a jövőbeli fejlődési lehetőségeket. Ennek
célja, hogy amennyiben indokolt, bekerülhessenek a
kitörési pontként kezelt ágazatok körébe, illetve azokat
a forrásokat, amelyek ezen ágazatok szereplői számára
elérhetőek, minél hatékonyabban tudják felhasználni.
Ezen túl folyamatos konzultációt célszerű fenntartani ezen
ágazatok képviselőivel, hogy az állam által alkalmazott horizontális iparpolitikai eszközök a lehetőségekhez képest az ő
érdekeiket is szolgálják, avagy minél kevésbé korlátozzák, valamint azért, hogy a kiemelten kezelt területek fejlődéséből
minél többet tudjanak ezek az ágazatok is profitálni. Ennek
feltétele, hogy ismerjék a folyamatokat, jelezni tudják szükségleteiket, elképzeléseiket, és azok a lehetőségekhez képest
figyelembe legyenek véve.

számára elérhető legyen, függetlenül attól, hogy milyen
ágazatban tevékenykedik. Szükségesnek tartjuk az EU
források elosztásának hatékonyabb koordinációját is,
mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az előző tervezési időszakban számos esetben olyan kapacitások kiépülését is finanszíroztuk, amelyek kihasználására sok esetben a
válságtól függetlenül sem feltétlenül volt reális esély. Ennek
megfelelően tehát sem a kitörési pontként, sem a kiemelt
fontosságú területként nem azonosított ágazatok,
alágazatok esetében is célszerű a fentieknek megfelelő
módon előkészített stratégiát és programokat elkészíteni, melyek kijelölik az állam feladatait és vállalásait az
adott ágazattal kapcsolatban, továbbá koordinálják az
erőforrások felhasználását a célok elérése érdekében.

V. Konklúzió
A 2014-20-as tervezési időszakban ugyan viszonylag sok
forrás áll rendelkezésre gazdaságfejlesztésre, ugyanakkor ez
kiemelt felelősséget is jelent a kormány számára. A rendelkezésre álló fejlesztési erőforrások felhasználásának fő céljaként a gazdasági növekedés felgyorsítását, a fejlett országok
fejlettségi és jóléti szintjéhez történő közeledést kell kitűzni.
A gazdasági növekedés fontos eszköze a következetes iparpolitika keretében megvalósuló versenyképességi szint emelés és újraiparosítás.
Szerző:
Jáger Lajos, tervező-elemző, NTH

Társszerzők:
ifj. Becsey Zsolt, tervező-elemző, NTH
Fazekas Gábor, főosztályvezető, NTH

Fontosnak tartunk kiemelni néhány alapelvet a fentiekkel
kapcsolatban:

dr. Petrás Ferenc, tervező-elemző, NTH
dr. Frigyesi Veronika, tervező-elemző, NTH
Gyönyörű Csaba, tervező-elemző, NTH

- az állami szerepvállalás alapvetően szervező, elemző,
ösztönző, koordináló, szabályozási feladatok felvállalását jelentené, ugyanakkor - ahol ez szükséges - az
állam különböző pénzügyi eszközökkel, támogatással ill.
átmeneti jelleggel egyéb direkt állami szerepvállalással is
hajlandó és képes lehet segíteni a fenti célok elérését,
- bármilyen direkt állami (pénzügyi, tulajdonosi jellegű,
a koordináción túlmutató anyagi szerepvállalást igénylő)
szerepvállalásra csak megfelelően alátámasztott hatástanulmány alapján valósulhasson meg.
- Fontosnak tartjuk, hogy az EU-s források egy részét is
ágazati szempontból koncentráltabban használjuk fel,
mivel bizonyos esetekben ez a feltétele annak, hogy a támogatási források felhasználása érzékelhető és értékelhető
eredményekké konvertálódjon, hatásos és hatékony legyen.

Hidvégi Róbert, tervező-elemző, NTH

MŰHELYMUNKA

Nanotechnológiával összefüggésben álló releváns ágazatok árbe-

a beruházási ráta és a termelékenység emelése, a bruttó
hozzáadott érték növelése érdekében. Az újraiparosítás
innovációs sarokpontja, hogy a KKV kör - amelynek a foglalkoztatásban kiemelt szerepe van - erősödő pozíciókkal
integrálódjon a technológiai (nem feltétlenül hightech) ökoszisztéma építésbe. Ennek egyik közvetlen iránya a start-up ökoszisztéma építési program sikeres végigvitele lehet, a másik módot a globális, ill. makro regionális
beszállítói rendszer kapcsolatok, innovációs folyamatok,
valamint az élelmiszeripari láncok mentén megnyíló minőségi fejlesztési irányok kínálják (elsősorban a termelékenységük szintjének emelése) a bruttó hozzáadott érték
növelése érdekében. E cél megvalósításának fontos kormányzati eszközei lehetnek a nemzeti innovációs rendszer
(ezen belül a technológiai start-up vállalkozások működési
feltételrendszerének) fejlesztése, a globális és regionális
beszállítói kapcsolatok bővítésének ösztönzése/segítése.
a hazai termékek és szolgáltatások piaci versenyképességének növelése,
a K+F+I tevékenység fejlesztése, különös tekintettel
a fejlesztések piaci eredményekké való átkonvertálására. Napjainkban a kutatás-fejlesztés egyértelműen a
modern ipari fejlődés első számú mozgatója, záloga.
Ugyanakkor ezt a nagy erőforrásokat feltételező és jelentős kockázatot is tartalmazó imperatívuszt a kisebb országok csak korlátozott területeken, egyes tudományos
kiválósági szegmensekben építhetik ki teljes körűen.
a vállalkozások külső finanszírozási forrásokhoz való
hozzájutásának elősegítése,
a jelenlegi kulcságazatok fejlődésének elősegítése, átmeneti nehézségeik ellensúlyozása,
új húzóágazatok azonosítása és fejlődésük elősegítése,
az együttműködésnek, mint a fejlődés és növekedés
egyik elsődleges elősegítőjének támogatása, ösztönzése a
gazdasági szereplők között,
és végül, de nem utolsó sorban a vállalkozói és menedzsment képességek általános és célzott (vállalati életciklushoz, speciális témákhoz: együttműködés, exporttevékenység, K+F+I orientáció stb. igazított) fejlesztése.

Túl azon, hogy direkt és koncentrált formában is javaslunk
forrásokat biztosítani kiemelt ágazatok gyors fejlődéséhez,
fontosnak tartjuk, hogy a források egy része mindenki
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Kulcsszavak: transznacionális együttműködés, transznacionális együttműködési programok, Európai Unió Duna Régió Stratégia, nemzetközi intézményrendszer, Európai Területi Együttműködés
Abstract:
Macroregions are more and more considered as essential elements for the development of the whole European space. Transnational
co-operation programmes are one of the most important financial instrument contributing to the co-ordination of the development
of macroregions. Danube area is probably the most diverse among them, consisting of 14 states, including the most and least developed regions of Europe.
To enhance the co-operation between the Danube countries in several thematic fields, the Danube Transnational Program has been
initiated. The participating countries agreed on the main objectives and activities to be financed by the future programme. An effective and integrated management structure is to be set up in Budapest according to the specific transnational needs and in line with
the principal institutional model of transnational co-operation.

1. Bevezető
Magyarország kiemelkedően kedvező földrajzi helyzetének, az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának kialakításában és irányításában betöltött kezdeményező
szerepének, illetve a transznacionális programokban
szerzett végrehajtási tapasztalatainak köszönhetően a
Duna térség fontos szereplője. Várhatóan az európai
fejlesztési források mind nagyobb része kerül európai
vagy makro-regionális irányítási rendszereken keresztül
felhasználásra. Aktív részvételünk a térség fejlesztéspolitikájának formálásában elősegítheti, hogy a környező
országokban, illetve a Balkánon felhasznált európai és
egyéb fejlesztési források közvetetten, vagy egyes esetekben közvetlenül hozzájáruljanak a magyar gazdaság
fejlődéséhez.
A makro-térségi együttműködés egyik legfontosabb
európai eszközei a transznacionális együttműködési programok. Az Európai Unió 1996-ban indította
első transznacionális együttműködést célzó támogatási
programjait. Ezek általános célja az EU egyes, földrajzilag-gazdaságilag összetartozó makro-regionális térségeinek fejlesztése. E nemzetközi programok alapelve,
hogy a programalkotó országok közösen határozzák
meg a fejlesztési prioritásaikat, és az ezek elérését szolgáló források hatékony felhasználásáról is közös intézményrendszer gondoskodik.
A többnyire 5-16 partnerországra kiterjedő transznacionális együttműködési programokra egyaránt jellemző az erős földrajzi és tematikus fókusz: a forrásokat a
konkrét földrajzi területet érintő, a prioritásokhoz szorosan illeszkedő projektek támogatására fordítják, amelyek a térség intézményeinek együttműködését segíti
elő. A transznacionális programok lényege, hogy valamely szempontból egy területi egységként értelmezhető
ország-csoportok közösen keressenek megoldásokat a
térséget érintő lényeges problémákra.

A 2014-2020 közötti időszakban útjára induló új Duna
Transznacionális Program potenciálisan komoly hozzájárulást jelenthet Magyarország térségi integrációs szerepének megerősödésében. Ezzel kapcsolatban két fő cél
került megfogalmazásra:

remtéséhez, illetve megőrzéséhez, közel 5.800 új vállalkozás létrejöttéhez járultak hozzá. Több mint 18.000 km
út, vasút és gyalogút épült, vagy került felújításra. Mindezeken felül az együttműködések az emberek közötti bizalom növekedését, valamint a határokon átnyúló közös
identitás kialakítását is elősegítették.2
E programok és kezdeményezések fontosságának
elismerését mutatja, hogy az ezen keresztül támogatott
programokra fordítható források 1990 óta folyamatosan
növekedtek. Bár ezen összegek a tisztán hazai felhasználású fejlesztési forrásokhoz képest szinte elhanyagolható
(a kohéziós politikai forrásokból való részesedése 20142020 között 2,75 százalék), ugyanakkor stratégiai jelentőséggel bírnak, valamint komoly szemlélet- és gondolkodásformáló hatásuk is van.

• az eddigieknél eredményesebb, fenntartható, kormányzati kezdeményezésű transznacionális stratégiai
projektek generálása és eredményes végrehajtása;
• a Duna Transznacionális Program nemzetközi menedzsment struktúrájának Budapesten történő kialakítása és a program eredményes végrehajtása.

2. Transznacionális területi együttműködések

1. ábra: Az INTERREG közösségi kezdeményezés és az
Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében
felhasználható támogatások összege (Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Területfejlesztési Tervezési Főosztály
saját összeállítása)

2.1 Az Európai Területi Együttműködési programok
jelentősége
A hosszú múltra visszatekintő, régiók és térségek közötti együttműködések fontos eszközei az Európai Unió
kiegyensúlyozott fejlődésének, a belső piac hatékony
működésének, az emberek közötti kapcsolatok elmélyítésének, valamint a területi kohézió megteremtésének.
Vannak helyzetek és kihívások – mint pl. a határokon átnyúló vízszennyezés, vagy árvízi védekezés –, melyeket
nem is lehet másképp, csakis az érintett területek közös
erőfeszítése, együttműködése révén kezelni.1
Az Európai Bizottság az európai területi együttműködést (ETE) 2007-től az EU strukturális és kohéziós
politikájának egyik fő célkitűzéseként nevesítette. Ezt
megelőzően a területi együttműködésekre az 1990-ben
útjára indított INTERREG közösségi kezdeményezés keretében nyílt lehetőség, mely három programozási perióduson keresztül működött.
Az Európai Bizottság becslései alapján ezek az együttműködések 2000-2006 között 115.200 munkahely te-

Az Európai Tanács 2013. február 8-9-i ülésének
Következtetésében (Többéves Pénzügyi Keret 20142020) a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”
fejezethez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok
felső összeghatára 325.149 millió euró, melyből 2,75
százalék, azaz 8.948 millió euró az „európai területi
együttműködés” célkitűzés megvalósítását szolgálja.
Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és
a tapasztalatcserét szolgáló interregionális programokat dolgoznak ki közösen, melyeket az Európai Regionális és Fejlesztési Alap – egyes programok esetében
az Előcsatlakozási Eszközzel és az Európai Szomszédsági Eszközzel közösen – finanszíroz. 3
Az ETE programokra a 2014-2020 közötti időszakban
rendelkezésre álló források esetében – a jelenlegi időszakhoz hasonlóan – a határ menti térségek fejleszté-

se élvez prioritást, melyekre a források 74,06 százaléka
(azaz 6.627 millió euró) fordítható. A transznacionális
együttműködésekre a források 20,36 százaléka (azaz
1.822 millió euró), a tapasztalatcserét, valamint a hálózatos együttműködéseket biztosító interregionális programok keretében megvalósuló fejlesztésekre pedig az ETE
források 5,59 százaléka (azaz 500 millió euró) fordítható.4
A 2014-2020 közötti időszakban több mint 60 határon
átnyúló program kerül kidolgozásra a programtérségben
részt vevő NUTSIII szintű régiók (megyék) és az érintett tagországok képviselőinek bevonásával. Magyarország minden szomszédos országával egy-egy programot dolgoz ki,
így összesen hét határon átnyúló programban vesz részt.
A területi együttműködéseken belül a transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott
szempontból egy területi egységként értelmezhető, több
országból álló területek közösen keresnek megoldásokat a térséget érintő problémákra. Az Európai Bizottság
javaslatára a 2014-2020 közötti programidőszakban 15
transznacionális programot készítenek az adott programtérségben résztvevő partnerországok. Magyarország
a Közép-Európai (CENTRAL EUROPE 2020), valamint a
Duna Transznacionális programokban vesz részt.
Az Európai Unió teljes területére kiterjedő négy interregionális együttműködési program (ESPON 2020,
INTERREG EUROPE, URBACT III, INTERACT III) a tapasztalat és tudáscserét szolgálják, az EU 28 tagországának, valamint Norvégia, Svájc, és egyes programok
esetében Izland, valamint Liechtenstein között. Magyarország mind a négy interregionális programban
részt vesz.
A területi együttműködés a Kárpát-medence országai
– köztük Magyarország – szempontjából is elengedhetetlen, mely az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióban is megtalálható: „A Kárpát-medence országait közös múltjuk mellett szorosan összeköti hasonló gazdasági fejlettségük, életszínvonaluk, a valamen�nyiükre jellemző külső gazdasági hatásoknak való erős
kitettség, és közösek az elmúlt évtizedben gyorsan növekvő társadalmi feszültségek, valamint az egységes természeti környezettel összefüggő problémák is.”5
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Fóku szb

A Duna Transznacionális Program 2014-2020 előkészítése

Az együttműködés révén az érintett országok közös
megoldásokat kereshetnek a gazdasági, társadalmi, környezeti, területi kihívásokra, és hatékonyabban aknázhatják ki közös adottságaikat, melyek elősegítik a versenyképesség növelését is.

European Union Regional Policy, 2011, p. 10.
EUCO 37/13, p. 11.
EUCO 37/13, p. 11.
5
Magyar Közlöny, 2014./1, p. 17.
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A magyar EU elnökség alatt került sor a Tanácsi következtetések elfogadására 2011. április 13-án9, az EU akkori 27
tagországa körében, az Általános Ügyek Tanácsán, amelyet
az Európai Tanács megerősítése követett 2011. június 24-én10.

2.2 Transznacionális együttműködési programok

2. a környezet védelme a Duna régióban (a vizek minőségének helyreállítása, a környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás, táj-, levegő és talajminőségének
megőrzése);

A transznacionális makro-térségek lehatárolása az Európai Bizottság kompetenciájába tartozik. Miután 2011-ben
– a Balti-tengeri Stratégiát követően másodikként – elfogadták az Európai Unió Duna Régió Stratégiáját, a Bizottság
fontolóra vette a 2007-2013 közötti időszakban kijelölt Délkelet-Európai Program területének újragondolását.
A Bizottság a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan arra tett javaslatot, hogy a 2007-2013 közötti
Közép-európai (CENTRAL EUROPE) Program Horvátországgal kibővülve kilenc ország együttműködésében, a
Délkelet-Európai Program pedig 2014-2020 között három új program formájában folytatódjon. A három új
program a Duna Transznacionális Program (az Európai
Unió Duna Régió Stratégia által lefedett területtel összhangban), Adria-Jón Program (a készülő Adria-Jón Stratégia által lefedett területtel összhangban), valamint Balkán-Mediterrán Program.7 Magyarország a 2014-2020
közötti időszakban a Közép-Európai (CENTRAL EUROPE
2020) Programban, valamint a Duna Transznacionális
Programban vesz részt teljes területével.
A transznacionális együttműködések keretében az
Európai Bizottság által kijelölt makro-térségekhez tartozó partnerországok, illetve NUTSII szintű régiók együtt
határozzák meg a térség kihívásaira adandó válaszukat,
valamint a közös adottságok hatékony kiaknázást elősegítő programok tartalmát.

2.3 A Duna Transznacionális Program
A Duna Transznacionális Programban kilenc EU tagállam – Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Németország
(két tartománya: Bajorország és Baden-Württemberg),

A Stratégia négy pillérre épül11, amelyhez a Cselekvési
Tervben12 11 prioritásterület rendeltek:
1. a Duna régió összekapcsolása a többi régióval (a mobilitás és intermodalitás fejlesztése, a fenntartható
energiahasználat ösztönzése, a kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatának előmozdítása);

1. térkép: A Duna Transznacionális Program földrajzi lefedettsége (Forrás: http://www.southeast-europe.net/en/about_
see/danubeprogramme/index)

továbbá öt nem uniós tagállam – Bosznia és Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia, és Ukrajna (négy
régiója: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast,
Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast) –, azaz összesen 14
partnerország vesz részt.
A Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló fejlesztéseket az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
az Előcsatlakozási Eszköz, valamint várhatóan az Európai
Szomszédsági Eszköz forrásai is támogatják majd.

2.4 A Duna Transznacionális Program és az Európai
Unió Duna Régió Stratégiája közötti kapcsolat
A Duna Régió Stratégia magyar honlapján olvasható,
hogy „az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza
a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti
területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét.”8
Az Európai Tanács a 2009. június 18-19-i ülésén kérte
fel az Európai Bizottságot, hogy – a Balti-tengeri Stratégia után második makro-regionális stratégiaként – 2010
végéig készítse el az Európai Unió Duna Régió Stratégiáját (EUDRS). A stratégia 14 ország (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország
Magyarország, Moldova, Montenegró, Németország,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, valamint Ukrajna)
részvételével készült.

3. jólét teremtése a Duna régióban (a kutatási kapacitás,
az oktatás és az információs technológiák fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének és regionális
együttműködésének támogatása, az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés);
4. a Duna régió megerősítése (intézményrendszer bővítése és az együttműködések erősítése, a biztonság javítása a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés
jelentette kihívásokkal való megküzdésen keresztül).
Az EUDRS új keretet biztosít a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó országok és régiók együttműködéséhez,
melyben kiemelt szerepe van az EU-n kívüli országok koordinált bevonásának. Az EUDRS-en keresztül a régió országai a stratégia által meghatározott területeken összehangolják ágazati- és fejlesztéspolitikájukat, és egymással
együttműködve, valósítanak meg közös projekteket.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is kiemeli, hogy „hazánk gazdaságilag, biztonságpolitikailag és a külhoni magyarság szempontjából is a
Duna-völgy olyan „zöld” szemléletű, a meglévő táji és
természeti, valamint épített örökség értékeket megőrző,
erőforrásként használó fejlesztésében érdekelt, amely a
környezetvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése mellett valósítja meg a Duna Régió Stratégia közlekedéspolitikai és gazdaságfejlesztési céljait.”13
Az EUDRS végrehajtására a Bizottság nem különített el pénzeszközöket, mivel a cél a meglévő forrá-

sok – a strukturális források összessége, egyéb uniós
programok (pl. kutatás-fejlesztési program, Erasmus,
Life+, Media 2007), nemzetközi pénzügyi intézmények
(pl. Európai Beruházási Bank), nemzeti, regionális és
helyi, valamint magánszféra források – hatékonyabb,
koordinált felhasználása.
Ebből következően a Duna Transznacionális Program az
Európai Unió Duna Régió Stratégiájával megegyező földrajzi lefedettsége miatt a stratégia megvalósításának egyik,
de nem kizárólagos eszköze, ugyanis az EUDRS végrehajtását elősegítő források mindösszesen 0,2 százalékát teszi ki
a transznacionális program várható költségvetése.

3. A Duna Transznacionális Program kialakítása
3.1 A Duna Program készítésének menetrendje
Az európai területi együttműködési programok készítése nemzetközi tervezési munkacsoportok keretében zajlik. A munkacsoportok feladatai közé tartozik az
együttműködési programok tartalmának, költségvetésének, nemzeti társfinanszírozási és végrehajtási keretének, valamint a végrehajtás intézményrendszerének és
technikai részleteinek kidolgozása. Az együttműködési
programok Európai Bizottság részére történő benyújtása
a programok jövőbeli irányító hatóságainak a feladata.
A programok készítését – a tervezési munkacsoport
szakmai irányítása mellett – legtöbb esetben az együttműködési programot író, továbbá az ún. ex-ante értékelést, valamint a Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálatot
készítő külső szakértők is segítik.
„A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai
Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok
és tárgyalási mandátum kialakításáról” szóló 1034/2013.
(II. 1.) számú határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az
első helyi felelős a transznacionális és egyes interregionális programok intézményrendszerének kialakításáért,
a tárgyalási mandátum képviseletéért és a programozó
munkacsoportokban való magyar részvétel biztosításáért és koordinációjáért. A Duna Programozó Bizottságmunkájában az első helyen felelős Nemzetgazdasági
Minisztérium mellett tagként a Miniszterelnökség és
megfigyelőként az Európai Unió Duna Régió Stratégia
magyarországi végrehajtásának koordinációjáért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium is részt vesz.
A programozó bizottság munkáját – az összes Partneror-
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„A határon átnyúló együttműködések különböző, a
nemzetiségtől független formái (határmenti megyék,
Euro-régiók, Európai Területi Társulások) hozzájárulhatnak a határon átnyúló várostengelyek, a településközi és végső soron a Kárpát-medencei kapcsolatok
megerősítéséhez, szorosabbra fűzéséhez, a Kárpát-medencei gazdasági tér megteremtéséhez, a határmenti
elmaradott térségek fejlesztéséhez, az épített örökség
és természeti értékek megőrzéséhez, továbbá az összehangolt környezetvédelmi, turisztikai, kulturális és közegészségügyi, valamint egészségügyi ellátás-szervezési
programok megalapozásához.”6

Általános Ügyek Tanácsa, 3083. ülés, Tanácsi következtetések az Európai Unió Duna Régió Stratégiájáról, 2011. április 13.
EUCO 23/11, p. 14.
COM(2010) 715, pp. 7-8.
12
SEC(2010) 1489
13
Magyar Közlöny, 2014./1, p.17.
9
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6
7
8

54

Magyar Közlöny, 2014./1 pp. 18-19. .
2014/366/EU
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/kozep-europa-szimboluma-a-duna-strategia
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A Duna Transznacionális Program első programozó
bizottsági ülését 2013. február 5-én Bécsben rendezték
meg, ahol elsősorban a jövőbeli programvégrehajtás
kérdéseit vitatták meg az érintett partnerországok. Az
ezt következő üléseken a programban résztvevő országok képviselői, valamint a program készítésébe később
bekapcsolódott külső szakértők megvitatták a program
jövőbeli fejlesztés-támogatási és végrehajtás kérdéseit.
A Duna Transznacionális Program tervezetének programszintű és nemzeti konzultációjára 2014. június első
felében került sor. Az on-line kérdőív, valamint a partnerországokban megrendezésre került rendezvények
keretében érkezett észrevételek feldolgozását a külső
szakértők végezték.
Az együttműködési program végleges változatát
mind a 14 partnerországnak egyetértési nyilatkozattal
kell megerősítenie. Az Európai Bizottság számára azt követően nyújtható be az együttműködési program tervezete, ha mind a 14 egyetértési nyilatkozat14 megérkezik
a Duna Transznacionális Program Irányító Hatóságához.

3.2 A Duna Transznacionális Program tartalmi irányai
A 2014-2020 közötti uniós kohéziós politika eredményorientált szemléletű. Az Európai Bizottság – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, valamint a gazdasági, társadalmi
és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében
– a források fókuszált felhasználását várja el.

A tervezett fejlesztéseknek közvetlenül is kapcsolódniuk kell az Európa 2020 stratégia céljaihoz a kohéziós
rendeletekben15 meghatározott tizenegy tematikus célon16 keresztül. A tematikuson célokon belül az egyes
alapspecifikus rendeletek ún. beruházási prioritásokat
is meghatároznak, melyek az egyes programok tartalmi
irányainak további koncentrálását segítik. Az együttműködési programok esetében a tematikus koncentrációról
az 1299/2013/EU rendelet 6. cikke rendelkezik: „Minden
egyes határokon átnyúló együttműködési és transzna-

cionális program esetében az egyes programokat illető
ERFA-forrás legalább 80 %-át az 1303/2013/EU rendelet
9. cikke (1) bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzések közül legfeljebb négyre kell összpontosítani.”17
Az egyes beruházási prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztéseket a Partnerországok képviselői az 1. táblázatban szereplő prioritás-struktúrába rendezték.

Prioritás tengely

1.1. Keretfeltételek javítása
A kutatás és innováció intézményi és infrastrukturális keretfeltételeinek és szakpolitikai eszközeinek javítása, és szélesebb körű hozzáférés
biztosítása a tudáshoz új technológiák és az innováció szociális dimenzióinak fejlesztése érdekében
1. Innovatív és társadalmilag felelős Duna
Régió

4. A Duna Program irányítási rendszere és a támogatott együttműködések
4.1 A transznacionális irányítási rendszer alapelvei
A nemzeti szinten szerveződő („mainstream”) programok egy adott ország területén, az adott ország belső
szabályrendszere szerint működnek. A programok végrehajtása „belső ügy”, azaz mind a stratégiai döntések,
mind a végrehajtási résszabályok az adott ország irányítási rendszerén belül születnek meg.

A több ország területét (azaz különböző államok kormányának kompetenciáit) érintő programok irányítása értelemszerűen szoros nemzetközi
együttműködést feltételez az érintett felek között.
A határmenti programok esetében a végrehajtási rendszer két (egyes, kivételes esetekben, 3-4)
ország területére terjed ki, itt a két érintett ország
kormányának és a résztvevő megyei szereplőknek
közösen kell döntéseket hozni, illetve a közös végrehajtási rendszert működtetni. A transznacionális
programokban, a határon átnyúló programokhoz
képest – a résztvevő országok nagy száma, a sok
résztvevős projektek specifikus jellegzetessége
miatt – az irányítási és végrehajtási rendszer nemzetközi jellege sokkal kifejezettebb. Ebben az estben gyakran tucatnyi ország területén kell egyszerre
egy egységes végrehajtási rendszert létrehozni és
működtetni, ami csak nagyfokú egységesítéssel és
nemzetközi integrációval valósítható meg.
A transznacionális programok kialakítása minden esetben a területileg érintett országok kormányzatainak és
regionális szervezeteinek közös döntésein alapulnak, ami
természetesen vonatkozik a közös menedzsment struktúrák kialakítására is. Az Európai Területi Együttműködés
programjaira vonatkozó rendelet18 és az ezen alapuló gyakorlat szerint a nemzetközi programok előkészítéséhez és
végrehajtásához szükséges közös döntések meghozatalát
az érintett kormányok által delegált intézményi szereplőkből álló közös bizottság (a programozási fázisban Prog-

Specifikus célok

1. 2. Üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése
Innovatív tanulási rendszerek támogatása, az üzleti szektor munkavállalóinak kompetenciafejlesztése, a vállalkozói kultúra és a tanulás
erősítése és a társadalmi igények kielégítése valamint általános érdekű
szolgáltatások biztosítása érdekében.

Kapcsolódó beruházási prioritás (az 1301/2013,
valamint az 1299/2013/EU rendelet alapján)
1. b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési
központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának
és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú technológiák terjesztése

2. 1. A természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások
fenntartható használata
Közös és integrált fellépések javítása, hogy a fenntartható fejlődési és növekedési stratégiák alapjaként meg lehessen őrizni és kezelni lehessen a Duna
Régió természeti és kulturális örökségének és erőforrásának sokféleségét

2. A környezetért és
a kultúráért felelős
Duna Régió

2. 2. Ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje
Nagyszabású bio-folyosók és vizes élőhelyek fenntartásának, helyreállításának és kezelésének eredményes módjainak javítása, hozzájárulva ezáltal
az európai jelentőségű ökoszisztémák nagyobb fokú védettségéhez
2. 3. Transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem
Közös és integrált fellépések erősítése a Partnerországok vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek továbbfejlesztése és megvalósítása céljából a Duna
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének megfelelően a transznacionális vízgazdálkodás és árvízveszély-megelőzés javítása érdekében

6. c) a természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése
6. d) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és
helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld
infrastruktúrák révén

2. 4. Felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére
Eredményesebb kormányzási rendszer kialakítása vészhelyzetekre, és az
állami hatóságok és civil védelmi szervezetek készültségének javítása a természeti és az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok (így pl. árvizek,
erdőtüzek, földcsuszamlások, talajerózió, földrengések) és az ember okozta
kockázatok (pl. ipari baleseti folyószennyezés) jobb kezelése érdekében.

3. Jobban ös�szekapcsolt és
energiatudatos Duna
Régió

4. Jól kormányzott
Duna Régió

3. 1. Környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek
A programterület környezetbarát és biztonságosabb közlekedési hálózatának és szolgáltatásainak tervezésének, koordinációjának és gyakorlati megoldásainak javítása, a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott hozzáférésének biztosítása a TEN-T infrastruktúrához
3. 2. Az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása
A régió energiabiztonságához és energiahatékonyságához való hozzájárulás közös regionális tárolási és elosztási megoldások, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának növelésére
szolgáló stratégiák kidolgozásának támogatásával
4. 1. Jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése
A többszintű és transznacionális kormányzási és intézményi kapacitások fejlesztése, és életképes intézményi és jogi kereteket biztosítása az
eredményesebb, szélesebb körű és mélyebb transznacionális együttműködés számára a Duna-régió egészében a jelentősebb társadalmi
kihívások területein.
4. 2. Az EUDRS kormányzása
A komplex transznacionális projektkidolgozásban részt vevő állami intézmények és kulcsszereplők képességeinek és kapacitásainak fejlesztése az EUDRS eredményesebb megvalósítása érdekében

5. Technikai segítségnyújtás

7. c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású
közlekedési rendszerek, többek között belvízi és
tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális
összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális
és helyi mobilitás előmozdítása érdekében
7. e) az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság
javítása intelligens energiaelosztó, -tároló és -átviteli rendszerek kialakításával és a megújuló forrásokat használó megosztott termelés integrálásával
11. a) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás
kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához
kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által
11. b) a transznacionális együttműködés keretében:
a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása
makroregionális és tengeri medencéket érintő stratégiák kidolgozása és koordinálása révén

MŰHELYMUNKA

szág megbízásából – nemzetközi szinten a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal koordinálja. A Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal végzi az együttműködési programdokumentum pénzügyi és végrehajtási részeinek elkészítését illetve a végrehajtást szabályozó dokumentumok
kidolgozását és nemzetközi egyeztetését.

A hatékony és zökkenőmentes programvégrehajtás biztosítása

1. táblázat: A Duna Transznacionális Program tervezetében szereplő prioritások és specifikus célok (Forrás: Duna Transznacionális
Program 2014-2020 tervezet 2.0. változata, 2014. július 22.)

1299/2013/EU rendelet, 8. cikk (9)
1299, 1301, 1303, 1304/2013/EU rendeletek
1303/2013/EU rendelet, 9. cikk
17
1299/2013/ EU rendelet, 6. cikk
18
Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/ EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési
célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről
14

15
16
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Második szint: Közös menedzsment - technikai szinten,
elkülönülő intézményrendszerben

4.2 Transznacionális programok intézményi
modelljének kialakulása

Nemzetközi jellege miatt, a transznacionális programok menedzsmentje jelentősen eltér a nemzeti szinten végrehajtott Strukturális Alap programok esetén megszokott gyakorlattól. Az Irányító
Hatóságnak (IH) nincs stratégiai és döntéshozói szerepe.

A Partnerországok programszintű döntéseit – amen�nyiben ezek megfelelnek a szabályoknak – a program
menedzsmentjére kijelölt intézmény (Irányító Hatóság,
Közös Titkárság) – függetlenül ennek székhelyétől –
végrehajtja. A transznacionális programok közös program-menedzsment szervezetei nem vesznek közvetlenül
részt a döntéshozatalban, ezáltal lehetővé válik, hogy:

Az 4.1 pontban ismertetett alapelvekkel összhangban,
a transznacionális programok szakmai irányítása és napi
végrehajtása a program közös intézményeinek feladata. A közös intézmények kialakításának módja fokozatosan fejlődött az utóbbi évtizedekben, de a mai napig
nem beszélhetünk minden program által teljesen azonos
módon alkalmazott intézményi modellről. A jogszabályi
háttér stabilizálódásával azonban mára a transznacionális
menedzsment-rendszer szervezési alapelvei a fő szempontokat tekintve egységessé váltak. A transznacionális
programok első generációjának (INTERREG IIB 19942000) gyakorlati végrehajtása „virtuális” közös szakmai
titkárságokban történt. A projektfejlesztés, a monitoring
bizottság döntéseinek előkészítése, a projektek nyomon
követése és az eredmények kommunikációja egyaránt
a programalkotó országokban működő 1-2 fős kontakt-pontok hálózatos együttműködésében valósult meg.

Az Irányító Hatóság – összhangban a Strukturális
Alapok szabályrendszerével – általánosságban felelős
a program szabályos végrehajtásáért. A tisztán nemzeti alapon szervezett végrehajtási rendszerekhez képest
azonban, fenntartva a nemzetállamok felelősségét a saját területükön elköltött forrásokkal kapcsolatban, az IH
nem felelős közvetlenül az egyes Partnerországok területén, a nemzetközi partnerek által elköltött forrásokért.
Ez utóbbi tehát az érintett Partnerországok (illetve az
általuk működtetett „nemzeti végrehajtási rendszerek”) felelőssége marad. Az Irányító Hatóság feladata
a program technikai lebonyolítása, az érintett Tagállamok megbízásából. A kormányzati képviselet és a
program-menedzsment felelősség tehát eltér, és az
európai gyakorlat szerint – kevés kelet-európai kivétellel – elsősorban szakmai, illetve pénzügyi feladatokat
ellátó kormányzati szervezetek vagy regionális-helyi
intézmények látják el az IH szerepkört, az érintett kormányok közös megbízásából.
Mindezek alapján, a transznacionális együttműködési programok irányítási rendszerének 3 fő szintje
különíthető el. A három szint (ezen belül különösen a
nemzeti és nemzetközi szintek) világos és éles elkülönítése, a nemzetközi szakmai és politikai támogatás
elnyerésének illetve megtartásának, a programok sikeres végrehajtásának záloga. Amennyiben a nemzetközi
funkciókat sikerül megfelelően elkülöníteni a nemzeti
döntéshozói és végrehajtói szintektől, nemcsak a programokban betöltött menedzsment szerep őrizhető meg
hosszútávon, hanem a döntéshozatali szint is egyértelmű, stabilabb, stratégiailag kezelhetőbb keretekkel fog a
jövőben rendelkezni.
Első szint: Döntéshozatal - nemzetközi szinten nemzeti
szintű döntéshozók által
A programok előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos összes lényegi döntést nemzetközi szinten szükséges meghozni, mindenekelőtt a programok
Tervezési Munkacsoportjaiban majd a végrehajtási fázisban, a Monitoring Bizottságokban. A döntéshozók
az érintett Tagállamok (Partnerországok) nemzeti
(illetve egyes országok esetében regionális) szinten
delegált képviselői.
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• a politikai-szakmai döntéseket nemzetközi szinten
meghozva a program-menedzsment kívül kerül a különböző országok kapcsolataiban megjelenő, eseti
érdekkülönbségek miatt időszakosan előtérbe kerülő
konfliktusokon;
• a döntéshozatali rendszer egyértelmű nemzetközi jellegének köszönhetően, a döntési felelősség is tiszta: a
programok végrehajtásának pénzügyi-adminisztratív
kockázata megoszlik az érintett országok között.
A közös menedzsment szint technikai szintre helyezésével az irányítási és döntéshozatali kompetenciák tisztázódnak, a végrehajtás nemzetközi szintjének világos
elkülönítésével a döntések nemzeti szintű megalapozása
egyértelművé válik.
Harmadik szint: Nemzeti szintű végrehajtási rendszer
Az intézményrendszer harmadik szintje a nemzeti szinten jelentkező végrehajtási feladatokat jelenti. A
transznacionális programokban – a nemzeti szintű stratégiai álláspontok kialakításának megalapozásán túlmenően – ugyanis az egyes tagállamok felelnek a területükön felmerült költségek hitelesítéséért. A hitelesítési
tevékenység magában foglalja az adott tagállamban honos projektpartnerek jelentéseinek ellenőrzését, azaz a
100%-os dokumentumalapú költséghitelesítést, a kockázatelemzés alapján végrehajtott helyszíni ellenőrzéseket,
valamint ezek eredményeként a hitelesítési nyilatkozatok
kiadását. A nemzeti szinten kiadott hitelesítési nyilatkozatok szolgálnak a projektszintű kifizetések alapjaként.
További kiemelt feladat a társfinanszírozási szerződések előkészítése és aláírása, továbbá a nemzeti szinten
felmerülő szabálytalansági gyanúk kivizsgálása és a szabálytalansági eljárások lefolytatása.
Az új szabályozás értelmében megvan az elvi lehetőség arra is, hogy a pénzügyi ellenőrzést a közös program-menedzsment struktúrák végezzék a Tagállamok
megbízásából, azonban a transznacionális programok
egyike sem él ezzel a megoldással, a végrehajtás alsó
szintje minden esetben nemzeti kompetencia marad.
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A 2000-2006-os időszakra általánossá vált a korábban a Balti térségben kialakított közös programiroda

Programalkotó országok,
program neve

Irányító Hatóság

koncepciója, a programtér országainak munkatársai
immár egy helyen végzik a program napi működéséhez
szükséges feladatokat. A közös program-intézmények
elhelyezése a programtérben a tagállamok megállapodásának kérdése.
Egyes programok kudarca vezetett ahhoz az elhatározáshoz, hogy a 2007-2013-as időszakban egy-egy
program irányító hatósága és közös titkársága ugyanabban az országban kerüljön felállításra. A specifikus feltételek (nemzetközi beágyazottság, közös döntéshozatal,
technikai jelleg) miatt a transznacionális programok irányító hatóságai rendszerint a regionális adminisztrációban kapnak helyet, illetve egyes esetekben specifikus
menedzsment vagy pénzügyi szervezetekbe telepítik
őket (lásd 2. táblázat).
Az alapmodell szerint, a regionális adminisztrációba
létrehozott Irányító Hatóság formálisan felelős a program adminisztratív végrehajtásáért, de érdemi szerepet nem játszik a a napi feladatok ellátásában, azt teljes
egészében a programtérség országainak képviselőiből
felállított nemzetközi titkárság (Közös Titkárság) látja

IH intézmény
jellege

Közös Technikai Titkárság
helye

KSzT
létszáma

ERFA költségvetés (EUR)

MED

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR)

regionális

Marseille (FR)

16

193 191 331

South West Europe

Dirección General de Economía, Gobierno
de Cantabria (ES)

regionális

Santander (ES)

14

99 413 459

South East Europe

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/Miniszterelnökéség (HU)

fejlesztési ügynökség/kormányzat

Budapest (HU)

16

206 675 739

Madeira - Azores - Canary
Islands

Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias (ES)

regionális

Tenerife (ES)

17

55 394 099

Baltic Sea Region

Investitionsbank
(DE)

fejlesztési bank

Rostock (DE)

19

208 034 499

Copenhagen
(DK)

13

35 115 126

Viborg (DK)

14

138 538 957

Schleswig-Holstein

The County Administrative Board of Västerbotten (DK)

regionális

North Sea Region

Danish Enterprise and Construction Authority Viborg (DK)

fejlesztési ügynökség

Alpine Space

Government Office of the Land Salzburg (AT)

regionális

Rosenheim
(DE)

15

97 792 311

Atlantic Area

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (P)

regionális

Porto (P)

24

104 051 233

North West Europe

Conseil Régional Nord-pas-de-Calais (FR)

regionális

Lille (FR)

13

355 443 293

Central Europe

City of Vienna (AT)

regionális

Vienna (AT)

14

246 011 074

Caribbean

Regional Council of Guadeloupe (FR)

specifikus státusz

Abymes (FR)

Na

47 882 110

Indian Ocean / Reunion Island

Région de La Réunion (FR)

specifikus státusz

Saint
(FR)

Na

35 446 560

Northern Periphery

Denis

MŰHELYMUNKA

ramozó Bizottság/Tervezési Munkacsoport, a végrehajtás
fázisában Monitoring Bizottság) végzi.

2. táblázat: egyes transznacionális programok menedzsment struktúrája
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el. Ettől az alapmodelltől némileg eltérnek az osztrák
szervezetek által menedzselt programok (Alpine Space
és Central Europe), amely esetében egy kis létszámú, de
pénzügyi-adminisztratív szempontból viszonylag erős
irányító hatóság (regionális önkormányzatban elhelyezve) érdemben hozzájárul a program végrehajtásának
irányításához.
Alapvetően más modellt követ a Balti Transznacionális Program, amely nyolc uniós tagállam (Dánia,
Németország, Finnország, Svédország, Lettország,
Litvánia, Észtország, Lengyelország) és három unión
kívüli állam (Fehéroroszország, Oroszország, Norvégia) részvételével kerül megvalósításra. A program
irányító hatósága és közös technikai titkársága egy
szervezetben, egy regionális fejlesztési bankban (Investitionsbank Schleswig-Holstein) került kialakításra.
A jelenleg 25 fős nemzetközi iroda (mint a bank különálló szervezeti egysége), egy rendszerben látja el
a programdokumentumban előírt irányító hatósági
és közös szakmai titkársági feladatokat. A KT vezetője
egyben az IH vezetője is.
Mint látható, az egyes transznacionális programok
menedzsment szervezeteit különböző intézményi formában, de azonos alapelvek mentén lehet szervezni. Ez
alapján az egyes transznacionális programok végrehajtását végző intézményrendszer kialakításával kapcsolatban
a következő szempontok figyelembe vétele szükséges:
1. feleljen meg a nemzetközileg kialakult transznacionális program-menedzsment modellnek (nemzetközi
szervezet, tisztán technikai szinten);
2. a menedzsment működjön világosan elválasztva a
szakmai döntéshozataltól;
3. legyen hatékony pénzügyi-adminisztratív kontroll
és ellenőrzés;
4. a nemzeti és nemzetközi végrehajtási feladatok intézményesen váljanak szét;
5. a nemzetközi jelleg miatt külföldi munkatársak alkalmazása szükséges;
6. a nemzetközi jellegzetességek által meghatározott peremfeltételek bonyolultsága miatt, kiemelt jelentősége
van az intézményrendszer egyszerűsítésére, a folyamatokat rövidítésére, a hatékonyságot növelésére;
7. a program-menedzsmentet „befogadó intézmény”–
nek képesnek kell lenni a nemzetközi menedzsment
működtetéséhez szükséges adminisztratív szolgáltatások nyújtására;
8. a tisztán technikai és nemzetközi program menedzsmenttől elkülönülten meg kell szervezni a
befogadó ország szakpolitikáinak hatékony képviseletét a programban.
A fenti intézményeken túl a vonatkozó rendeletekben
meghatározott program szintű pénzügyi-igazolási fel-
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adatokért az Igazoló Hatóság, a szabályos végrehajtásért pedig az Audit Hatóság felel.
4.3 A Duna Transznacionális Program közös és hazai
intézményrendszerének kialakítása
A Duna Transznacionális Program intézményrendszerének Budapesten történő kialakítása során jelentős
részben a 4.2 pontban említett szempontok kerültek figyelembe véve.
Leghatékonyabb és legátláthatóbb megoldásként –
részben a Balti Program példája alapján - az Irányító
Hatóság és a Közös Titkárság egy közös szervezetbe
történő integrálása bizonyult. Ez a struktúrák egyszerűsödését, a felelősség egyértelműsítését, a feladatok
tisztázását, a folyamatok gyorsítását egyaránt szolgálja. A Partnerországok kívánsága szerint – a nemzetközi
jelleg kihangsúlyozása miatt – a két funkció a szervezeten belül elkülönül.
Az Irányító Hatóság elhelyezését Magyarország és a
Partnerországok egy olyan intézményben tudták elképzelni, amely megfelel a következő feltételeknek:
• szervezetileg képes elkülönülten kezelni a program-menedzsmentet (a szervezeti szabályok korlátozottan és specifikusan érvényesek rá, pénzügyileg
elkülönülten működik, önállóan (a nemzetközi döntések alapján) gazdálkodik, eltérő és független felelősségviszonyok vonatkoznak rá, önállóan alakítja ki
programszintű és belső eljárásrendjeit, stb.);
• képes a szükséges adminisztratív és pénzügyi szolgáltatások nyújtására (nemzetközi szervezet működtetése, külföldi munkavállalók alkalmazása, külföldön
végzett tevékenység).
Az Irányító Hatóság/Közös Titkárság működésére elvileg a legjobb megoldást az adná, ha az egy ún. Európai
Területi Társulás formában működhetne. Ez a megoldás
„állandósíthatná” a Duna Program budapesti székhelyét,
újabb nemzetközi intézményt hozva a fővárosba. Mivel
azonban transznacionális keretben egy ETT létrehozása
nem egyszerű feladat, és kevés a nemzetközi gyakorlat,
ezért az érintett Partnerországok – az Európai Bizottság
ez irányú konkrét javaslata ellenére – végül nem ezt a modellt támogatták. A Partnerországok közös döntése alapján a Duna Transznacionális Program Irányító Hatósága
és Közös Titkársága egy önálló szervezeti egységben, a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban kerül felállításra.

A hazai első szintű ellenőrzést végző intézmény
kijelölésében és ennek belső szabályozóinak kialakításában Magyarországnak szabad döntési lehetősége van.
„A 2014-2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok
végrehajtási intézményeiről” szóló 126/2014. (IV. 10.)
kormányrendelet alapján e feladat ellátására a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal került kijelölésre.
A Partnerországok részvételét a programban nemzeti
szinten további intézmények és koordinációs mechanizmusok segítik. A nemzeti szintű szakpolitikai koordinációt az egyes partnerországok különböző formában
valósítják meg, általában a szakterületek és egyes esetekben a régiók képviselőiből álló testületen/munkacsoporton keresztül, amelynek feladata a nemzeti szakmai szempontok, specifikus érdekek szempontjainak
megjelenítése a transznacionális programban. E feladat
megszervezése a Monitoring Bizottsági képviseletet adó
tárca feladata, mely a 126/2014. (IV. 10.) kormányrendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium. A program
célközönsége számára nemzeti szinten szakmai támogatást és segítséget a Nemzeti Kapcsolattartó Pont nyújt,
mely a vonatkozó kormányrendelet alapján a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban kerül létrehozásra.
Szerzők:
Csalagovits Imre János, főosztályvezető-helyettes, NTH
Drahos Zsuzsanna, közigazgatási főtanácsadó, NGM
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Az igazoló hatósági, illetve az audit hatósági feladatokat – a 2007-2013 közötti időszakhoz hasonlóan
– a Magyar Államkincstár, illetve az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.
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Közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés területi dimenziója

Kulcsszavak: IKOP tervezés, végrehajtási tapasztalatok, EU elvárások, projekt előkészítés, megvalósítás, szakaszolás, Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
Abstract:
There are a lot of studies, which support the statement that “the economy can operate and grow in those places, where the basic
infrastructure is good, rapid and the unimpeded access is provided”. A number of practical examples show that developing businesses
willing to settle down where at least one or more modes of transport are provided to the access. Examining the territorial dimensions
of transport development, we will investigate infrastructure and economic development processes. These processes could help creating strong, competitive enterprise networks by well-timed coordination, beneficial impact on their regions’ populations.
In our article we examine the fundamental question, which derives from the 2007-2013 transportation developing experience on
the National Transport Infrastructure Development Strategy and present a short-term developing of the transport elements of the
Partnership Agreement.

Alapvető kérdést vizsgálunk tehát cikkünkben, melyben levezetjük a 2007-2013-as közlekedésfejlesztési tapasztalatokból kiindulva a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát és az annak rövidtávra szóló leképezéseként bemutatjuk a Partnerségi Megállapodás közlekedésfejlesztési elemeit.

FKóitekintés
ku szb

Az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a
továbbiakban
IKOP)
tervezését több, egymással
összefüggő
körülmény határozta
meg. Ezek közül az
egyik a 2004-2006
közötti Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
(KIOP) projektek fenntartási időszakában és
a Közlekedés Operatív
Program (KÖZOP) utóbbi hét éves végrehajtása során szerzett tapasztalatok. A másik ilyen tényező az Európai Bizottság elvárásai, amelyek részben a 2013-ban hatályba lépett
rendeletekben (pl. Közös Rendelkezések) kerültek lefektetésre, részben az Európai Bizottság képviselőivel 2012 végétől
folyamatosan zajló informális és formális egyeztetéseken
hangoztak el. Ez utóbbi egyeztetéseket 2012 októberétől a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), majd 2014 júniusától a Miniszterelnökség koordinálta és irányította.
A KÖZOP végrehajtás során tapasztaltak alapján
megerősítendő a projektek stratégiai megalapozottsága. Reális, valóban a szükségletekre reagáló
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fejlesztésekre van szükség, amelyek a meglévő infrastruktúrahálózat hatékony fejlesztéséhez és fenntarthatóságához járulnak hozzá.

KITEKINTÉS

Szinte valamennyi, a közelmúltban készült tanulmány alátámasztja azt a megállapítást, hogy a gazdaság ott képes megfelelően működni és növekedni, ahol megfelelő az alapinfrastruktúra, a gyors és akadálymentes elérhetőség
biztosított. Számos gyakorlati példa igazolja, hogy a fejlődő vállalkozások oda települnek szívesen, ahol legalább
egy, de inkább több közlekedési mód vehető igénybe a megközelítés során. Amikor a közlekedésfejlesztés területi
dimenzióit vizsgáljuk, alapvetően azokat az infrastruktúra- és gazdaságfejlesztési folyamatokat vesszük górcső alá,
amelyek szerencsés és jól időzített koordinációja révén erős, versenyképes vállalkozási hálózatok jönnek létre, jótékony hatást gyakorolva térségük népességére.

Figyelembe kell venni, hogy ezek hosszú tervezési,
engedélyezési és előkészítési igényű projektek, amelyek szinte mindegyike érint NATURA 2000 területet,
vagy a területen jelentős régészeti feltárást kell végezni. Így a projekt fizikai előkészítése során a környezetvédelmi és építési engedélyeken túl a terület megfelelő előkészítését is meg kell oldani (területszerzés,
kisajátítások, stb.)
Meg kell tervezni a fenntartás, működtetés költségeit, ugyanis a finanszírozási kérdések nem csak a
beruházási időszak vonatkozásában jelentkeznek. A
megvalósított közlekedési infrastruktúrákat az állami
vagyon részeként kell aktiválni, és gondoskodni kell a
vagyonkezelésről, a fenntartásról és üzemeltetésről.
Végül, de nem utolsósorban megfontolandó a lehető legrugalmasabb végrehajtási rendszer kialakítása,
mert a közlekedésfejlesztési projektek kedvezményezettjei egyhangúan állítják, hogy ezeknek a rendkívül
összetett projekteknek a sikere sok tényező függvénye. A külső körülmények folyamatos, nemegyszer
hektikus változása a projektek megvalósítóiban bizonytalanságot generál.
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Prioritás kerete
Mrd HUF

prioritás 1.
Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása (KA)
Az országot átszelő TEN közutak gyorsforgalmivá fejlesztése, a még hiányzó gyorsforgalmi szakaszainak, valamint
egyéb TEN utak gyorsforgalmi, ill. gyorsforgalmivá fejleszthető szakaszainak kiépítése

339,5

prioritás 2.
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetőségének javítása (KA)

566,9

633,8

prioritás 3.
Térségi elérhetőség javítása (ERFA)
az 1., 2. és 3-as számjelű utak, valamint a hivatásforgalmú
kerékpárutak fejlesztés2e

448,5

702,3

prioritás 4.
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése (KA) elsősorban kikötők pl. Dunavecse, Adony, Baja
és Záhony térség gazdaságfejlesztése

45

48,5

prioritás 5.
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése (KA)
a 4-es metró mellett elővárosi vasúti fejlesztések, önkormányzati közösségi közlekedési fejlesztések (villamosok
Pécs, Debrecen és Szeged) továbbá gördülőállomány beszerzés (BKK, MÁV, stb.)

453,5

383,6

Magyarország javaslatára az Európai Bizottság életbe
léptette az ún. projekt szakaszolás fogalmát – amely
gyakorlatilag bizonyos projektek esetében átívelést jelenthet a 2007-2013 és a 2014-2020 időszak között. A
szakaszoltan végrehajtani tervezett projekteket mind
műszakilag mind pénzügyileg két szakaszra kell bontani. E projektek végrehatásának alapfeltétele, hogy az
adott projekt fejlesztési tevékenysége a következő programozási ciklus operatív programjának forrásaiból is támogatható legyen. Ilyen szakaszolt projekt lesz például
a Budapest-Lőkösháza vasútvonal, valamint a LepsénySzántód-Kőröshegy vasútvonal I. ütemének korszerűsítése vagy a budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés, amelyek szakaszolásáról a Kormány tavaly év
végén döntött. Ezek első szakaszát a 2007-2013 közötti
időszakban rendelkezésre álló KÖZOP-ból, a második

64

Korábbi fejlesztések
PHARE
ISPA
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Kohéziós Alap
Nemzeti forrás
KIOP
ROP

Európa 2020 EU Fehér Könyv Nemzeti Energiastratégia 2030
Európai Területfejlesztési koncepció

Visegrádi Együttműködés

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Konvergencia program

Nemzeti fenntartható fejlődési stratégia

Értékelés

NFÜ értékelő tanulmányok
NKS helyzetelemzés
Funkcionális, térségi áttekintés
Hipotézisvizsgálatok
Nemzeti Közlekedési Stratégia Tézisei
Nemzeti Közlekedési Stratégia, Helyzetelemzés és előzetes koncepció
Jaspers stratégiai útmutatások
Nemzeti Fejlesztés 2020 - Az Országos Fejlesztési Koncepció és az
Országos Területfejlesztési Koncepció

Stratégia

Duna stratégia Elővárosi vasút koncepció
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1. ábra: A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia különböző szintű ter vdokumentumokhoz történő stratégiai illeszkedése (adatok forrása: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fődokumentum)
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A alábbi táblázat a 2007-2013 között rendelkezésre állt KÖZOP forrásokat mutatja (Forrás: saját összeállítás).

Az NFM Infrastruktúráért Felelős Államtitkárságának
jelenleg a legfontosabb célja, hogy a KÖZOP prioritásaiban rendelkezésre álló, összesen mintegy 2300 milliárd
forintot teljes körűen felhasználjuk. (Legkésőbb 2015
szeptemberéig be kell fejezni a kivitelezéseket, annak
érdekében, hogy a projektszintű pénzügyi elszámolásokat követően még az operatív programot is le tudja
zárni az intézményrendszer.) További cél, hogy valamennyi projekt befejeződjön és az Európai Bizottság ellenőrei - egy esetleges vizsgálat során - azokat működő
projektnek nyilvánítsák.

Korábbi stratégiák
Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia
Fehér Könyv COM (2001) és 2005 felülvizsgálat
Fehér Könyv COM (2011)
Zöld Könyv COM (2007)
Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015
Magyar Logisztikai Stratégia
Széll Kálmán Terv
Új széchenyi Terv
Wekerle Terv
Magyary Zoltán Program
Darányi Ignác Terv
Országos Területfejlesztési Koncepció
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia

szakaszt pedig a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló IKOP-ból finanszírozzuk.
A 2014-2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezet jóváhagyásáról és
azzal összefüggő kérdésekről szóló 1286/2014. (V. 5.) határozatával a Kormány elfogadta az IKOP-ot, és a többi
operatív programmal együtt 2014. június 7-én benyújtottuk azt az Európai Bizottságnak.

lekedési” vizsgálat valósult meg, és valamennyi közlekedési módra kiterjedő forgalmi modell is készült, amire
eddig a kelet-közép-európai régióban nem volt példa.
A stratégia időtávjai: középtáv (2020), hosszú táv (2030)
és (kitekintéssel) nagytáv (2050). A modell biztosította,
hogy a fejlesztési változatok társadalmi hasznossága
összevethető legyen.
Az Európai Unió közlekedéspolitikai törekvései szerint
a fejlesztési források elosztásában a környezetkímélő
alternatívák, elsősorban a vasút élveznek előnyt. A közép-európai térség országaiban azonban fokozott gazdasági és társadalmi igény mutatkozik a közúthálózat
bővítésére és minőségének felzárkóztatására is.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS DIMENZIÓI, 2014-2020

A stratégia kidolgozása során a megfelelően illeszkedő fejlesztési beavatkozások érdekében feltárásra
kerültek a valós térszerveződési folyamatok. Az EU
szakértői ajánlásával összhangban a gazdasági funkcionális térségek elemzése és a fejlesztések interoperábilis
funkcionális vizsgálata – a mód szerinti szemlélet mellett
- a kohéziós országok között a magyarországi megalapozó munkában jelent meg elsőként. A térségek egyes
kiemelkedő, az adott kapcsolatrendszerre speciálisan jellemző gazdasági funkciói befolyásolják a fejlesztésre
javasolt infrastrukturális kapcsolatokat, tartalmazzák
azok módját, irányát, prioritásait.
Az együttműködések kapcsolatai és azok irányai vol-

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégia célrendszere (célfa)
tak a tervezés egyik legfontosabb vizsgálati témái.
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célrendszere (célfa)
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célrendszere
(célfa)
Társadalmi

Az Operatív Program a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiára épül, amelyet a
Kormány a 1486/2014.(VIII. 28.) határozatával fogadott
el. A Stratégia alapvető célja, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse elő a
versenyképesség fokozását, a jólét mobilitási feltételeinek biztosítását. Feladata a Magyarország közlekedési csomópont-szerepe és a régiós összevetésben fejlett
autópálya-hálózata adta lehetőségek kiaknázása, kiemelt hálózatfejlesztési cél a sztrádák továbbépítése az
országhatárokig, a megyeszékhelyek és megyei jogú városok gyorsforgalmi úti bekapcsolása, a felzárkózó térségek intenzívebb fejlesztése, a vidék népességmegtartó
és népességeltartó erejének erősítése.
A közlekedési stratégia kialakítása során – a hazai
megalapozó munkák történetében elsőként – „összköz-
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KÖZOP Prioritás száma, megnevezése,
a finanszírozó alapja és célja

Prioritás kerete
túlvállalással és a top-up hatás
figyelembe vételével1
Mrd HUF
(2013.12.29. Akcióterv alapján)
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2.2.ábra:
A Stratégia célrendszere első szinten a társadalmi célokat, második szinten a fő közlekedési célkitűzéseket
tartalmazza
célszint
tása
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(adatok forrása: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fődokumentum) 2

1, 2

Elérhető: http://www.kkk.gov.hu/remos_downloads/Strategiai_dokumentum_jovahagyott.424.pdf
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Nagy
kockázattal
megvalósítható

Korlátozottan megvalósítható

Megvalósítható
• A közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése

Kiemelt
hasznosságú

• Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti
TEN-T korridoron

• Vasúti szolgáltatások és ráhordás
kis költségű fejlesztése nagyvárosok
térségi forgalmában

• Budapest vasúti áteresztőképességének
fejlesztése

• Módváltó (P+R és B+R) rendszerek
fejlesztése

• Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati
elemek építése

• Városi áruszállítás fejlesztése
• Közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten
• Vasúthálózat közlekedésbiztonsági
fejlesztése

Biztonsággal
megvalósítható
• Menedzsment eszközök
megvalósítása (különösen
a meglévő infrastruktúra
felújítása)
• Utazási körülmények javítása, közlekedési láncok
összekapcsolása az elővárosi közlekedésben
• Buszközlekedés indokolt
fejlesztése elővárosban,
ahol nincs vasút
• Közlekedésbiztonsági
beavatkozások nagyvárosokban

• Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton
• Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat
fejlesztése (beleértve az országhatárok
és megyeközpontok gyorsforgalmi
elérését)
•

Vasúti csomópont- és állomásfejlesztés

• Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése

•

Meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése

• Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok
építése megyeszékhelyekre

•

Hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek építése

• Hiányzó haránt irányú közúti elemek
kiépítése

•

Elkerülő utak fejlesztése

• Intermodális infrastruktúra fejlesztése
Nagy
hasznosságú

M0 hiányzó
szakaszainak
megépítése

• Személyszállító vasúti jármű
és autóbusz csere program

• Összefüggő európai, országos
kerékpárforgalmi hálózat hiányzó
elemeinek kialakítása

4. ábra - A hagyományos, fővárosi fókuszú gazdasági kapcsolatrendszeren túli együttműködési tengelyek és irányok (adatok forrása: Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fődokumentum).

• A vízi TEN-T hálózati kikötők paramétereinek törzshálózati szintre való fejlesztése, áruszállító hajók korszerűsítése

ménye, fokozódnak a bevételek, ebből az infrastruktúra fejlesztése is bővíthető.

• Vasúti TEN-T átfogó hálózati elemek TSI
alapú fejlesztése
• Szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton
• Vasúti fővonalak korszerűsítése

Közepes
hasznosságú

• Vízi TEN-T hálózati víziút, a Duna paramétereinek törzshálózati szintre való
fejlesztése

• Vasúti TEN-T törzshálózati elemek
TSI szintű fejlesztése
• Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relációkban

• Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése, létesítése, a hajójáratok parti kapcsolatainak kialakítása, személyszállító
hajók korszerűsítése
Kis
hasznosságú

Versenyképes
regionális repterek fejlesztése

• A légi TEN-T „törzshálózat” fejlesztése
• Alacsony forgalmú vasúti vonalak jelentős fejlesztése

• Alacsony forgalmú vasúti vonalak
szűk keresztmetszeteinek feloldása,
szolgáltatásfejlesztés

Jelmagyarázat: Elsődleges megvalósítású fejlesztési eszközök, Javasolt megvalósítású fejlesztési eszközök, Előkészítési igényű fejlesztési eszközök,
Távlati lehetőségek minden mód, vasút, közút, kerékpár (a kapcsolódó kerékpáros fejlesztések valamennyi módba beleértendők), vízi, légi
3. ábra – A Stratégia beavatkozási lehetőségeinek értékelése társadalmi hasznosság és megvalósíthatóság szerint (adatok forrása: Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fődokumentum).

A 4. ábra a hagyományos fővárosi fókuszú gazdasági kapcsolatrendszeren túli együttműködési tengelyeket és irányokat mutatja. A tervezők e kapcsolatok mentén új, fejlesztett szállítási irányokat igyekeztek meghatározni.
A Stratégia elkészítésének további gyakorlati indoka
volt, hogy annak megléte a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra szóló Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program brüsszeli elfogadásának a feltétele.
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A Kormány döntése alapján a 2014-2020-as EU források 60%-át a gazdaság- és területfejlesztésre kell
fordítani, így az EU-támogatásokat tekintve lényegesen kevesebb forrás juthat a közlekedés fejlesztéseire, mint az előző 7 évben (KÖZOP kb. 2000 Mrd Ft
– IKOP kb. 1150 Mrd Ft). Látni kell azonban azt, hogy
a Kormány elképzelése alapján a támogatáspolitika az
előttünk álló időben a gazdaságfejlesztésre fókuszál,
amitől azt várjuk, hogy növekszik a gazdaság teljesít-

GAZDASÁGFEJLESZTÉS DIMENZIÓI, 2014-2020

Az előttünk álló hétéves időszakban az EU közlekedésfejlesztési források zömét az 1156 milliárd Ft-os támogatási keretű IKOP, a 373 milliárd Ft-os ún. „nemzeti borítékkal” rendelkező Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF), valamint a területi és a gazdaságfejlesztési operatív
programok (TOP, VEKOP és GINOP) fogják biztosítani. A
fenti támogatások számítása a minimális 15%-os magyar
költségvetési társfinanszírozással, 295,1 Ft/€ tervezési árfolyamon, és a 6%-os teljesítménytartalék figyelembevételével történt. Utóbbi új elem az EU támogatásban és azt
jelenti, hogy a támogatási keret 6%-a csak akkor hívható
le, ha az operatív program indikátorait teljesíteni tudjuk a
2018-ban esedékes átvilágításkor.
A már említett EU előírások és elvárások közül a legfontosabb az Európa 2020 célokhoz történő hozzájárulás
(pl. energiahatékonyság, CO2- kibocsátás), a fejlesztéseknek elsősorban a transzeurópai közlekedési hálózati
(TEN-T) szakaszok teljes körű kiépítését kell célozniuk (a
CEF csak erre fordítható). Emellett fontos elvárás a vasúti
beavatkozások jelentős súlya, a költséghatékonysági beavatkozásokra való törekvés (pl. vasúti sebességkorlátozások vagy más szóval lassújelek felszámolása), valamint a
közútfejlesztések minimalizálása.

A CEF (Connecting Europe Facility) a 2014-2020 időszakban a Kohéziós Alapból elkülönített új támogatási
eszköz. Kerete az IKOP forrásain túl további 373 Mrd forint, mely főként vasútfejlesztésre, legfeljebb 10%-a TEN-T
törzshálózati autópálya építésre fordítható. Speciális szabályrendszere alapján az ún. nemzeti borítékok kohéziós
tagállamokra allokált forrásaira előkészített projekteket
kell benyújtani a Közlekedési és Mobilitási Főigazgatósághoz, azaz Brüsszelhez. A 2016-ig megfelelő projektekkel le
nem kötött nemzeti borítékokból fennmaradó forrásokra
a jogosult kohéziós tagállamok (pl. Lengyelország, Románia) egymással versenyezhetnek.

KITEKINTÉS

• Nagyvárosok elővárosi forgalmának
vasúti fejlesztése

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
felépítése a jelenlegi állapot szerint a következő:
TEN-T közúti fejlesztéseket az IKOP 1. prioritása
támogatja. A Kohéziós Alapból (KA) finanszírozott
prioritás keret összege 299,7 milliárd Ft. A tervezett beavatkozások a TEN-T hálózaton valósulhatnak csak meg
és terveink szerint a következők lennének:
a) KÖZOP TEN-T közúti szakaszolt és feszített ütemtervű
projektek
b) Hiányzó TEN-T elemek, útszakaszok kiépítése, meglévők bővítése
c) Műszaki fenntarthatóságot, közlekedésbiztonságot
növelő beavatkozások (pl. szalagkorlát csere, zajvédő
fal, csapadékelvezető rendszerek)
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A TEN-T vasút és vízi úthálózat korszerűsítését az
IKOP 2. prioritása támogatná. A KA-ból finanszírozott
prioritás keretösszege (alap): 437,1 milliárd Ft. A tervezett
beavatkozások a TEN-T hálózaton valósulhatnak csak meg
és terveink szerint a következők lennének:

b) Nem TEN-T elővárosi vasutak szűk keresztmetszeteinek
felszámolása, állomás-korszerűsítések, villamosítás Közép-magyarországi Régióban
c) Elővárosi villamos motorvonatok beszerzése
d) Intermodális fejlesztések (pl. tram-train, intermodális
személyszállítási csomópontok)
e) Városi kötöttpályás korszerűsítések és járműbeszerzések
f) Közlekedésbiztonsági beavatkozások a nagyvárosokban
g) Projektek előkészítése

A városi-elővárosi közlekedés fejlesztése az IKOP
3. prioritása, amelynek keretösszege 314,6 milliárd Ft. A
keretet a KA mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) adná, amely utóbbi a 2014 és 2020 között csak a Budapest és Pest megye alkotta Közép-Magyarország Régión
kívüli hazai fejlesztésekhez használható.

TEN-T hálózaton kívüli közúti elérhetőség javítása
keretében az IKOP 4. prioritása a nem TEN-T főutakat támogatná összesen 105,4 milliárd Ft-ból.
Az itt tervezett beavatkozások a TEN-T hálózaton
kívüli közútfejlesztések, amelyeknek szigorú feltételeket kell teljesíteniük. Kizárólag az országos átlagnál
alacsonyabb foglalkoztatottsági arányú megyében lévő
megyei jogú város TEN-T hálózatra rákötő (maximum)
15-20 km-es szakaszait támogatja.
Ez utóbbi lehetőséget kiemelkedő eredményként
említhetjük, ugyanis a Bizottság a kezdeti elzárkózás ellenére engedélyezte hazánk számára mind a
TEN-T-n kívüli, ún. TEN-T hálózati elemre ráhordó,
mind a helyi utak – nagyon szigorú feltételek teljesítése melletti - fejlesztését 2014-2020 között. A helyi
utak finanszírozására várhatóan a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból lesz
lehetőség, gazdaságfejlesztési célú integrált területi
beruházás keretében.

Az IKOP városi-elővárosi prioritása keretében tervezett
beavatkozások a következők:

Szerző:

a) KÖZOP TEN-T vasúti szakaszolt és feszített ütemtervű
projektek (pl. Lepsény - Szántód-Kőröshegy)
b) TEN-T vasútvonalakon sebességkorlátozások, egyéb
szűk keresztmetszetek (pl. elavult hidak) felszámolása,
c) Interoperabilitást javító kommunikációs és biztonsági
rendszerek (GSM-R, ETCS pályán és járműveken)
d) Vasútállomások, megállóhelyek korszerűsítése
e) Duna hajóút kijelölés, hajózási térképek korszerűsítése
f) Projektek előkészítése
g) Egyéb (pl. NKS félidei, vasúti szabályozási, közlekedési
szakképzés felülvizsgálata)

Dr. Becsey Zsolt, közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

a) KÖZOP városi-elővárosi szakaszolt és feszített ütemtervű projektek (pl. Budapest villamos és trolibuszbeszerzés I. ütem)

a közgazdaságtudományok doktora,
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

A tervezett 2014-2020 EU közlekedésfejlesztési támogatások

Támogatási keret
(milliárd Ft)

IKOP 1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása (gyorsforgalmi utak)

299,7

IKOP 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása

437,1

IKOP 3. Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

314,6

IKOP 4. TEN-T hálózat közúti elérhetőségnek javítása (nem TEN-T főutak)

105,4

CEF közút (TEN-T törzshálózat határkapcsolat)

37

CEF vasút (TEN-T)
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) közút (főút, mellékút, helyi
út, kerékpárút)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Eurovelo kerékpárutak
Összesen

336
72
24
1625,8

5. ábra – 2014-2020 között várhatóan közlekedésfejlesztésre fordítható összegek és finanszírozó alapjaik a tervezés aktuális állása szerint
(forrás: saját összeállítás – az egyes operatív program tervezetek és a Partnerségi Megállapodás alapján)
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A Közlekedéstudományi Intézet hozzájárulása a 2014-2020-as
gazdaságfejlesztési célok eléréséhez
Valós hozzáadott értéket jelentő teljesítés a cél

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a hazai közlekedési szakma, szűkebben véve a közlekedési kormányzat egyik kutatóbázisa, tudományos háttérintézménye.
Intézményük hazai és nemzetközi kutatással, mérésekkel, adatok gyűjtésével, elemzésével, illetve magas
színvonalú szellemi innovációval keresi a választ a közlekedési ágazat lehetséges fejlődési pályájával, a legalkalmasabb stratégiákkal, illetve az összközlekedési
rendszer hatékony működtetésével kapcsolatos kérdésekre. Eközben szem előtt tartja a nemzetközi egyezményekből eredő, kötelező jogszabályi kereteket, azok
változását és hazai alkalmazását az ágazat valamennyi
szereplőjének - kormányzatnak és vállalkozóknak - kölcsönös hasznára.
A 2014-20-as
évek lehetőségeiről, tervekről kérdeztük dr. Vereczkey Zoltánt, a KTI
ügyvezetőjét.
- A Közlekedés tudományi
Intézet ügyvezetőjeként milyen lehetőségeket lát a
2014-20-as uniós
időszakban, milyen újszerű igények, kihívások merülnek fel a logisztika, illetve árufuvarozás területén?
A közlekedés- és gazdaságfejlesztés közötti kapcsolatot a logisztika teremti meg. A logisztika az
elmúlt időszakban mindig, mint rendkívül nagy lehetőségekkel bíró ágazat szerepelt a kormányzati dokumentumokban. Ez több szempontból is indokoltnak
tűnik, hiszen az ország földrajzi fekvése nyomán a
tranzitszerepünk megkérdőjelezhetetlen. Ezzel kapcsolatban számos elemzés is született. Ugyanakkor
az ágazat elmúlt időszaki teljesítményét vizsgálva elmondhatjuk, hogy csak kis részben sikerült élni a pozíciónkból adódó helyzeti előnyünkkel.
A kormány 2013 novemberében fogadta el a 201420-as időszakra a Középtávú Logisztikai Stratégiát
(KLS), amelynek alapján létrejött egy olyan, a kormány

és a szakma által elfogadott, a kapcsolódó stratégiákkal (Nemzeti Közlekedési Stratégia, Nemzeti Fejlesztés
2020, Új Széchenyi Terv) és a nemzetközi elvárásokkal
is összhangot mutató, a logisztikát gazdasági súlyának megfelelően kezelő terv, amely érdemben hozzájárul a foglalkoztatás és a beruházások bővüléséhez,
Magyarország versenyképességének javításához.
A KLS magában foglalja a szakterületre jellemző
eszközcsoportokat és eszközöket, amelyek megvalósítása elsősorban – de nem kizárólag – a Nemzetgazdasági Minisztérium által kezelt operatív programokon
(GINOP, VEKOP, TOP) keresztül lehetséges. A KLS szakterületi lehatárolása mellett a legszorosabb kapcsolat
az IKOP-pal mutatható ki, ahol a KLS eszközcsoportjai
az infrastruktúra hatékonyabb kihasználását célozza.
- Az Intézet munkája során számos esetben találkozunk nemzetközi együttműködésből eredő feladatokkal, mint például a Visegrádi Négyek (V4
tagállamok) egymás közötti közlekedési infrastruktúrájának átfogó fejlesztése és üzemeltetése.
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d) Projektek előkészítése (pl. engedélyezési, kiviteli terv,
területszerzés)
e) Egyéb (pl. közlekedési információs rendszer és adatbázis, NKS forgalmi modell frissítése)

A V4 tagországok egymás közötti kereskedelmi,
üzleti, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatai intenzíven fejlődnek. Ez a forgalom már eléri a V4-eknek a legfejlettebb Németországgal való forgalmának 35-45 %-át is. Ez megmutatkozik a tagországokat
összekötő, észak-déli irányú közúthálózaton és vasúthálózaton egyre növekvő cseh, lengyel, magyar illetve szlovák járművek számának növekedésében is.
Az észak-déli hálózati elemek némelyikén már ma is
jelentős torlódások és szűk keresztmetszetek alakulnak ki, ám ezek döntően nem a nemzetközi forgalom
nagyságából, hanem belföldi forgalomból és azon
belül is a nagyvárosok közelében az agglomerációs
forgalmakból adódnak.
Az észak-déli irányú, döntően a V4 tagországokat
összekötő közlekedési infrastruktúra megalapozott,
tervszerű és hatékony fejlesztése nagyarányú és kiterjedt adatfelvételekre alapozott, komplex szemléletű vizsgálatsorozatot igényel. Az adatok, információk
alapján a V4 tagországok között összehangolt közúti
és vasúti infrastruktúra-fejlesztés szükséges.
Ennek során figyelmet kell fordítani a V4 tagországok szomszédságából és a távolabbi országokból ér-
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Ennek során tekintettel kell lenni a hazai költségvetési szempontokra és a kárpát-medencei magyarság
érdekeire is.
- Ugyanez a helyzet a legmagasabb fokozatú szellemi
innováció, az Intelligens Közlekedési Rendszerek (angolul ITS) terén is. Az információtechnológia
területén oly rohamos a fejlődés, és olyan sokrétű
és színes megoldások születnek napjaink kihívásaira – gondoljunk csak az okos telefonok közlekedési
alkalmazásaira, az útvonaltervezőkre, az elektronikus díjfizetési rendszerekre – hogy fennáll annak a
veszélye, hogy a rendszerek önálló fejlődési pályára
állnak, egymással nem, vagy alig kommunikálnak és
az illesztési helyeken veszélyes és gazdaságilag káros forgalmi (és adat-) torlódások jönnek létre. Mit
várhatunk ebben a kérdésben a KTI-től?
Az EU 2010/40/EU irányelve rendelkezik „az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés
területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről”. Ebben eredetileg a közúti áruszállítás fejlesztése
volt a cél innovatív szolgáltatások nyújtásával, forgalomirányítással, a jobb tájékoztatás biztosításával azért,
hogy a szereplők „okosabb” módon használhassák a
közlekedési infrastruktúrát. Nem nehéz felismernünk,
hogy hasonló integráció megy végbe a személyközlekedési láncok esetében és a két terület közt konfliktus
keletkezik, ha rosszul használjuk az infrastruktúrát.
A KTI szakmai álláspontja szerint az ITS stratégia
hármas tagozódást fog mutatni: a nemzeti célkitűzések érvényre juttatásával párhuzamosan a stratégiának harmonizálnia kell a vonatkozó EU célkitűzésekkel,
és a nemzeti és EU prioritások között nem szereplő
ITS fejlesztéseknek is meg kell jelenniük. A stratégiának maximális rugalmasságot kell mutatnia az egyes
ITS alkalmazások során, hiszen ma még nem is ismert
elektronikai technológiák 1-2 éven belül forradalmasíthatják a közlekedésszervezést.
Az uniós ajánlások is lemaradásban vannak, illetve
2010 óta is átalakult a rendszer, ezért a közúti közlekedésre alapozunk, egyidejűleg más közlekedési
módokhoz való kapcsolódással, az illesztési felületek
rögzítésével és a kellő rugalmassággal. Az átfogó,
rendszerszemléletű megközelítés megköveteli a kitekintést akkor is, ha rövidtávon a fejlesztési elképzelésekhez közvetlenül nem rendelhetők hozzá források.
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Párhuzamos feladatunk, hogy meghatározásra kerüljenek azok a műszaki keretek ( szabványok, szabványalkalmazási és módszertani útmutatók, ajánlások,
és az ezek érvényre juttatását garantáló minősítési
eljárások és intézményi keretek), amelyek átjárható
(interoperábilis) és együttműködő intelligens közlekedési rendszerek létrehozását biztosítják. Ez mintegy
100 szabvány, műszaki leírás, eljárásrend átvételét, ill.
kidolgozását jelenti.
Vagyis az állam feladatát elősegítve javaslatot kívánunk tenni a közlekedési infrastruktúra hatékonyabb
használatára a szabályozások, szabványok, az „okos”
rendszerek bevezetése révén úgy, hogy közben nem
korlátozzuk, hanem éppenséggel segítjük a vállalkozások piaci szerepvállalását, ill. a beszállítók minősítése és áruik tanúsítása révén a mindenkor kompatibilis
eszközpark létrehozását.
- A KMK által szervezett Transmodel közösségnek
közösségi közlekedési szolgáltatást megrendelők
(önkormányzatok, közlekedés szervezők) és szolgáltatók (közlekedési társaságok, turisztikai irodák,
tartalomszolgáltatók, fizetési megoldás szállítók)
lehetnek tagjai, akik a tagsági díj fizetése mellett
saját adataikat is rendelkezésre bocsátják a többi
tag számára, hogy azok több célra is felhasználhassák. A jelenleg 13 fős tagság növekedését prognosztizálják a közeljövőben.
Az Intézet – felismerve, hogy a személyközlekedés
terén különösen szorító a helyzet, mivel nem állnak
rendelkezésre korlátlanul a költségvetési források – a
szakminisztérium támogatásával létrehozta a közszolgáltatások terén az állam, mint megrendelő ellenőrző
szervét, majd 2011 után a Közlekedési Módszertani
Központot (KMK). Ennek célja a közösségi közlekedést szervezők és megrendelők, az utasokat szállító
társaságok, valamint az utasok felé egyaránt egységes, országos lefedettségű, valós idejű menetrendi és
forgalmi adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás EU
előírásokon alapul, és egységes, szabványos szolgáltatásokat nyújt.
Az adatcserét, az adatok továbbítását a KMK felhő
rendszerű informatikai eszközökkel végzi.
A további felhasználási célok között a modellezés,
hálózat tervezés, menetrendtervezés, a közösségi
közlekedési szolgáltatások minőségmérése (SLA) és a
korszerű jegyrendszerek üzemeltetésének támogatása
egyaránt szerepel.
- A környezetvédelem is egyre jobban megjelenik az
Intézet feladatai között. Az új SZMSZ meg is jeleníti
önálló igazgatóságként a környezetvédelmet és közlekedési informatikát. Külső szemlélőként az látszik,
hogy itt is jelentős proaktivitást mutatnak.
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- Már az elmondottakból is látszik, hogy rendkívül szerteágazó és mégis összetartozó tevékenységek gyűjteménye található az Intézetben. Mi az, amit még kiemelne a szakmai közvélemény tájékoztatására?

Igen, hazánkban minden település közlekedési
eredetű zaj- és levegőszennyezése valós környezetvédelmi kérdés a lakosság számára. A közlekedési zaj okozta stressz és idegrendszeri panaszok,
a közlekedésből eredő levegőszennyezés miatti
légúti megbetegedések (statisztikai adatok szerint
ez évente mintegy 16 000 légúti megbetegedés következtében elhunyt beteget jelent) komoly egészségügyi hatásokkal és áldozatokkal járnak, nem
beszélve a járulékos költségekről. Európai kutatások szerint a közlekedési eredetű levegőszennyezés korom-kilogrammonként 300 EUR externális
költséggel jár.

Régi szakmai területünk a Közlekedésszervezési és
Hálózatfejlesztési Központ, ahol szervesen épül be a
napi gyakorlatba a legfrissebb nemzetközi és tudományos ismeretanyag. Bár e területen kétségtelenül nagy
a konkurencia, de munkatársaink egyre több nemzetközi pályázat megnyerésével és lebonyolításával biztosítják, hogy a KTI jobban teljesítsen.
A Személyközlekedési Igazgatóság az országos,
regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások szakértői szervezeteként fontos szereplője a
menetrendi egyeztetéseknek. Az állam által megrendelt szolgáltatások minőségének, hatékonyságának
ellenőrzésével biztosítja a közösségi közlekedés fenntarthatóságát. Az Igazgatóság Közlekedésszervező
Irodái országos területi lefedettséget biztosítanak a
KTI képviseletére, munkatársaik helyi szakmai, személyi ismereteikkel jelentős mértékben hozzájárulnak a
KTI országos ismertségéhez.

A két kiemelt szennyezés az EU intézkedések fő
akcióterületévé vált. Levegőszennyezettség területén
több kötelezettségszegési eljárás indult, míg zajszen�nyezettség témában időbeli lemaradásban vagyunk.
Napjainkban a közlekedés környezetvédelmi problémáit általában lokálisan és a rendelkezésre álló szűkös pénzügyi forrásoktól függően kezelték. Javaslatot
tettünk a Közlekedés Környezeti Program megvalósítására, ahol fő cél az emberek egészségügyi életminőségének a javítása.
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kező forgalom kapacitásterhelő hatására is. Centrális
helyzetéből következően a térség tranzitforgalmi jelentősége tehát kiemelkedő, amely kihívásokra a V4
tagországoknak egységesen kell reagálniuk, figyelemmel a környezetvédelmi és a biztonsági vonatkozásokra is. Ehhez dolgozunk ki megalapozó vizsgálatokat és
cselekvési programot.

A KTI célja a Magyarország által stratégiai dokumentumokban vállalt környezetvédelem specifikus,
a környezetvédelmi és energiahatékonysági stratégiai célkitűzések elérését támogató eszközrendszer
megtervezése, kialakítása, bevezetése és működtetése. A kialakítandó programnak szorosan illeszkednie
kell a PM10 csökkentési intézkedési programba, ami
a célmeghatározás során és a projektjavaslatban kiemelt figyelmet kap. (A PM10 program célkitűzése
a közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott
részecskeszennyezés határértékek alá csökkentése). A
program során kifejlesztjük a levegőszennyezettség
csökkentésének módszereit, megteremtjük, ill. felülvizsgáljuk a vonatkozó jogszabályok hátterét, kidolgozzuk az externális költségek internalizálása révén a
program fedezetét, megvalósítjuk a közlekedés-környezetvédelmi intézkedéseket és az ahhoz kapcsolódó tudományos tanácsadást, kifejlesztjük a szükséges
informatikai rendszert és a programhoz kapcsolódó
kommunikációt.
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Növekedési zónák vagy fejlesztési központok?
Három magyarországi megyeszékhely vizsgálata a helyi
gazdaságfejlesztés szempontjából1
Kulcsszavak: növekedési zóna, fejlesztési központ, fenntartható helyi gazdaságfejlesztés, ipartelepítési tényezők

TFanulmány
óku szb

A Falu Város Régió előző számában ismertetett módszertani paradigmaváltás a fejlesztéspolitikában számos
új fejlesztési irány, eszköz megjelenését eredményezi
mind uniós, mind tagállami szinten. Ilyen többek között
az intelligens szakosodási célok megjelenése, a teljesítménykeret intézménye vagy a módszertanilag erősen
kötött tervezési folyamat mind az Operatív Programok,
mind a Partnerségi Megállapodás szintjén. Hazánk esetében a kiemelt járműipari és fejlesztési központok, valamint a növekedési zónák is az új fogalmak közé tartoznak, melyek pontos meghatározása napjainkban még
a szakemberek számára sem egyértelmű. A gazdasági
fejlődés területi vonatkozásai, a koncentráció, az ún.
póluspolitika a nemzetközi szakirodalomban is számos
helyen megjelent, a teljesség igénye nélkül említve a
francia (Perroux 1955 és Boudeville 1966), az egyesült
királyságbeli (Parr 1999), az olasz (Bellandi 2002), vagy
akár a kínai modellt (Faragó 1995). Egy közelmúltbeli tanulmány is foglalkozik a két, térben értelmezett fejlesztéspolitikai koncepció, a növekedési pólusok valamint
az iparági körzetek szakirodalmával, a koncepciók alkalmazhatóságának vizsgálatával a külső verseny új körülményei között és az ún. „koncentrált decentralizáció”
jellegzetességeivel (Faragó és Lux, 2014).
Jelen írás három eltérő földrajzi, közgazdasági, történeti, demográfiai, társadalmi, urbanisztikai és természeti
„arcú” (Enyedi, 2012) megyeszékhely és az oda települt
nagyvállalatok tevékenységeinek helyi gazdaságfejlesztési fókuszú összehasonlító elemzésével kíván hozzájárulni a közös gondolkodáshoz. Az alkalmazott módszertan
komplex, multidiszciplináris megközelítésen alapul, ötvözi
a statisztikai adatokon, a területfejlesztési dokumentumo-
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kon és az egyes vállalati telepítési és fejlesztési döntéseken alapuló elemeket. A vállalati ipartelepítési döntéseken
túlmenően a cikk az egymást követő fejlesztési döntéseket is bemutatja, azon meggyőződés alapján, miszerint a
kelet-közép-európai régió jövője nem kizárólag új ipartelepítésben, hanem a meglévő ipari kapacitások fenntartható, folyamatos fejlesztésében és kapcsolódó, magas
hozzáadott értékű tevékenységek (például kutatás, fejlesztés, tesztelés, képzés) vonzásában rejlik.

TANULMÁNY

Abstract:
Growth Zones or Development Centres?
Analysis of three Hungarian cities of county rank from the viewpoint of local economic development
The methodological paradigm shift in development policy results the emergence of new development directions and instruments
both on EU and member state level. These instruments are among others the introduction of smart specialisation objectives, the
performance framework and strict methodology of the strategic programming process in case of the Operational Programmes and
the Partnership Agreement. As regards Hungary, development centre and growth zone are new concepts that even professionals find
challenging to define properly though the territorial aspects of economic development are common in international literature, such
as concentration and development or growth poles. The objective of this study is to contribute to common thinking with three real
case scenarios from Hungarian cities of county rank on the local integration process of large multinational companies. The author’s
basic hypothesis is that future prospects of the CEE Region are not exclusively dependent on new industry settlement but sustainable
development of the existing capacities and attraction of high value-added activities such as RDI, testing and dual education.

A hazai fejlesztéspolitikában is jelen van a kiemelt
járműipari és fejlesztési központok, valamint a növekedési zónák támogatása a 2014-2020 közötti EU költségvetési időszakban. Hazai viszonylatban Győr egyértelműen járműipari központ, a város folyamatos fejlődése
immáron több, mint egy évtizede tart. Kecskemétet és
térségét a magyar kormány 2012. augusztus 27-én a
1313/2012. (VIII. 27.) kormányhatározattal nyilvánította
kiemelt járműipari központtá, míg Miskolc és térsége
kiemelt fejlesztési központ státuszáról 2013. október
8-án a 1707/2013. (X. 8.) kormányhatározattal született
döntés. E települések mellett kiemelt járműipari központtá nyilvánította a kormány 2012. december 20-án
az 1667/2012. (XII. 20.) kormányhatározattal a Szombathely-Szentgotthárd-Zalaegerszeg térségében megvalósult Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központot (2013 augusztusában Nagykanizsa is csatlakozott), valamint 2014. április 1-jén az 1206/2014. (IV. 1.)
kormányhatározattal Tatabánya és Esztergom térségét.
Fentiek közül egyedül Miskolc esetében nincs ágazati
lehatárolás. A jelen cikk három területi egységet vizsgál,
Győr, Kecskemét és Miskolc megyei jogú városokat, valamint a városokhoz kapcsolódva az Audi Hungaria Motor
Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a
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Módszertani háttér és környezet
A szerző fő kiinduló feltevése szerint a kelet-közép
európai közepes méretű városok (Kunzmann, 2009)
esetében kiemelt jelentősége van egy-egy multinacionális vállalat letelepedésének, helyi beágyazódásának.
Ezen vállalatok „core” és „non-core”, azaz alaptevékenységei és nem alap- (kiegészítő) tevékenységei
alapvetően hozzájárulnak egy adott település fejlődési útjának kijelöléséhez és sikerességéhez, kapcsolódásuk a városi gazdaság hagyományos szektorához
erősödőben van. A cikk olvasása során bebizonyosodik, hogy az endogén tényezők kihasználásának,
fejlesztésének és a magas színvonalú előkészítési és
városfejlesztési tevékenységnek a vállalati telepítési és
fejlesztési döntésekkel kölcsönös egymásra hatása a
gyakorlatban megvalósulhat.
A városok adottságainak bemutatása hat fő szempont alapján történik: statisztikai adatok; az ún. településgazdasági súly mutató; az innovációs potenciál; a
legújabb, 2014-2030-as időszakra vonatkozó településfejlesztési dokumentumok; valamint a városok telepítési vonzerő erősítését célzó kezdeményezései. Hatodik
szempontként pedig a gazdasági szereplők telepítési és
fejlesztési döntéseinek ismertetése és specifikus tényezők bemutatása szerepel.

Hazánk 2014-2020 időszakra vonatkozó Partnerségi
Megállapodása (PM) beazonosítja a NUTS2-es szintnél
kisebb földrajzi egységekre vonatkozó, mozaikszerű
területi egyenlőtlenségeket, melyek megyei, térségi
és helyi szintű fejlesztési és felzárkóztatási beavatkozásokat igényelnek (pl. kiemelt nagyvárosi növekedési
és innovációs zónák). A cél a helyi és térségi gazdasági
rendszerek megerősítése. A 2014-2020 közötti tervezési időszakban az egyik új, meghatározó elvárás szerint a
helyi szereplőket nem csupán a fejlesztési tevékenységek végrehajtási fázisában szükséges bevonni, hanem
már azok tervezési szakaszában is, s mindez kiemelt
jelentőséggel bír az ún. S3 Intelligens Szakosodási Stratégiák (Smart Specialisation Strategies) esetében. Ezért
is alapvető fontosságú az integrált vizsgálat, azaz a települések és a gazdasági szereplők tevékenységeinek,
döntéseinek együttes elemzése. Mivel a telephelyi és
fejlesztési döntéseknél nem a közigazgatási határ, hanem a gazdasági vonzáskörzet, a település és annak
agglomerációja a meghatározó tényező, ezért jelen tanulmányban az agglomeráció is a vizsgálat tárgyát képezi. Ez a dimenzió többek között a képzett munkaerő
rendelkezésre állása - mint fő telepítési tényező - szempontjából is fontos. Az egyértelmű összehasonlíthatóság kedvéért agglomeráció alatt a kistérségi adatok
szerepelnek (LAU besorolás a nemzetközi szakirodalomban), mivel az egyes vizsgált települések vonzáskörzeteinek pontos lehatárolása a szakemberek között
is sokszor vita tárgya.

Gazdasági alap elemzése
A gazdasági alap elemzésénél a cikk egyrészről néhány fontos statisztikai adatot, majd ezeket kiegészítve
az ún. településgazdasági súly mutatót és az innovációs
potenciált ismerteti. Az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások számának összehasonlítása alapján elmondható, hogy a vizsgált kistérségek közül a Győri kiemelkedik. A Győri és a Miskolci kistérség adatai az országos
átlag felett helyezkednek el. Kiemelendő, hogy 2011
évről 2012 évre mind a vizsgált kistérségekben, mind

TGS 1992

TGS 1998

TGS 2005

TGS 2011

Rang
(1992)

Rang
(2011)

Kecskemét

0,7

0,76

0,91

0,87

15.

12.

1,24

Miskolc

1,53

1,04

0,99

0,94

6.

10.

-0,61

Győr

2,37

4,88

3,97

5,19

2.

2.

2,18

45,72

1.

1.

Település

Budapest

47,97

46,01

48,16

Változás
(2011/1992)

2. táblázat: A vizsgált városok településgazdasági súlyának változása 1992-2011 között (Forrás: Csomós alapján saját szerkesztés, 2014)

országosan jelentősnek mondható csökkenés következett be a mutató értékében (1. táblázat).
A statisztikai adatokon túlmenően a gazdasági alap
elemzésénél azt a nemrégiben publikált tanulmányt
is fontos megemlíteni, mely Magyarország gazdasági
központjainak pozícióváltozását vizsgálja 1992-2011
között (Csomós, 2013). Itt egy olyan, elsősorban a világgazdaság irányító és ellenőrző központjainak meghatározására szolgáló módszer, az ún. településgazdasági súly (TGS) képezi a vizsgálat alapját, amellyel a
városokban működő gazdasági szervezetek különböző
pénzügyi paraméterei egyetlen komplex mutatóvá integrálhatók. Ezen kutatás integrálásával ahhoz a napjainkban népszerű kutatási irányzathoz kapcsolódunk,
amely a városok nemzetgazdaságban, illetve globális
gazdaságban betöltött szerepének vizsgálatával, különösen a termelés és az irányítás összefüggéseinek feltárásával foglalkozik. A kutatás eredményei alapján két
vizsgált város, Győr és Kecskemét esetében a vizsgált
időszakban pozitív, míg Miskolc esetében negatív TGS
változás volt jellemző (2. táblázat). Érdemes kiemelni azt
a tényt, miszerint a TGS értékek változása rangsorbeli előre, illetve hátralépést, tehát relatív változásokat is
eredményezett a vizsgált városok esetében.

A 2005-ben publikált innovációspotenciál-vizsgálat
megismétlésének 2014. évi eredményei szerint a három település közül Miskolc esetében történt változás,
miszerint új tagként megjelent az ún. első klaszterben,
a komplex szerkezetű, humán és innovációs szempontból kiemelkedő adottsággal bíró regionális központok között. Ez az eredmény előrevetíti a programozási dokumentumok elemzésekor is jelzett, a város
életében bekövetkezett trendfordulót. A szerzők megállapítása szerint a város még inkább „kilóg” lefelé, hiszen a 25 kiugró város (elitklub) közül a legkedvezőtlenebb gazdasági potenciállal rendelkezik (Rechnitzer,
Páthy, Berkes, 2014). Az 1. klaszterbe Debrecen, Pécs
és Szeged tartozik még. A másik két vizsgált város az
ún. második klaszterbe tartozik, a komplex szerkezetű, erős gazdasági potenciállal rendelkező regionális
központok közé. A vizsgált térségek lakónépességének számát és területüket tekintve összefoglalóan
elmondható, hogy a vizsgált városok közül két város, Győr esetében a lakosságszám viszonylag stabil,
Kecskemét esetében növekvő, míg Miskolc esetében
erősen csökkenő volt az elmúlt tíz évben (3. táblázat). Mindhárom település erős agglomerációval rendelkezik, ahonnan naponta több tízezren ingáznak a
munkába járás során (4. táblázat).

Település

Terület (ha)

Lakónépesség
(fő) 2001

Lakónépesség
(fő) 2011

Lakónépesség
(fő) 2013

Kistérség lakónépessége (fő) 2001

Kistérség lakónépessége (fő) 2012

Kistérség területe
(ha)

Győr

17 462

129 412

131 267

128 567

175 076

179 265

74 300

Kecskemét

32 257

107 749

113 275

111 863

167 450

171 759

148 300

Miskolc

23 666

184 125

168 075

162 905

282 754

260 355

100 600
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Robert Bosch vállalatcsoport két miskolci gyárának (Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és Robert Bosch
Power Tool Kft.) letelepülési és fejlesztési döntéseit. A tárgyválasztást az eltérő jellemzőkön felül a fejlettségi szint,
a tudás-transzfer, a helyi beágyazódás, együttműködések
szempontjából eltérő fázisok és modellek indokolják. A
tanulmány célja nem a vizsgált városok minden részletre kiterjedő, statisztikai adatok alapján történő elemzése,
sokkal inkább egy átfogó kép, szintézis készítése. A cikk
forrásaként szolgált a 2014. május 27-én Miskolcon „Magyarországi kiemelt fejlesztési központok lehetőségei”
címmel megtartott szakmai workshop anyaga valamint a
Tér és Társadalom (TéT) 2014/2 tematikus száma.

3. táblázat: A vizsgált települések és vonzáskörzetük lakónépessége (2013. január 1.) (Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2014)

Kistérség

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Győri kistérség

76

79

83

90

92

93

93

91

89

88

86

86

85

80

Kecskeméti
kistérség

52

54

55

60

61

62

63

62

62

63

61

62

61

57

Terület

Miskolci kistérség

64

66

68

73

75

76

76

75

75

76

75

75

74

71

Budapest
kistérség

88

98

101

109

110

112

112

111

110

111

109

110

110

104

Országos átlag

57

61

63

68

69

70

70

69

68

70

69

70

69

65

1. táblázat: 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma kistérségenként (1999–2012) (Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2014)
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A helyben lakó és helyben dolgozó
foglalkoztatottak száma (fő)

A naponta bejáró
foglalkoztatottak száma (fő)

A helyben foglalkoztatottak
száma (fő)

Győr

49 526

30 281

79 807

Miskolc

54 213

25 704

79 917

Kecskemét

42 493

14 267

56 760

4. táblázat: A helyben dolgozó és bejáró foglalkoztatottak száma a vizsgált településeken (2013. január 1.)
(Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2014)
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Az előzőekben a kiválasztott városok statisztikai
adatok, objektív mutatók alapján történő összehasonlítása szerepelt. A továbbiakban, felhasználva a
jelenlegi települési szintű programozási folyamatok
fejlesztési dokumentumait - melyek a 2014-2030 közötti időszakra határozzák meg a városok fejlesztési
tevékenységeit - a tanulmány az ún. Településfejlesztési Koncepciók tartalmát ismerteti a teljesség igénye
nélkül. Ezek összhangban vannak a statisztikai adatokkal, hiszen a helyzetfeltáró dokumentumok azokra
épülnek. Ezen felül mélységi információkat is szolgáltatnak a városok helyzetéről, problémáiról, céljairól,
fejlesztési elképzeléseiről. A szerző feltevése szerint
e dokumentumok hasznosan egészítik ki a statisztikai
adatokat, elkészítésük során széleskörű partnerséget,
köztük a helyi gazdasági szereplőket (köztük a nagyvállalatokat) is bevonták a munkába. Ezen felül marketingföldrajzi szempontból is kiemelkedő jelentőségű
dokumentumok, hiszen megfogalmazzák azokat az
üzeneteket, hívószavakat, melyek a városmarketing fő
elemei lesznek a következő időszakban.

Győr – A jövő Győrben épül
A helyzetelemzés során fontos kiemelni, hogy a megye GDP-jének közel 70%-a Győrben képződik, a megye legnagyobb foglalkoztatói is a megyeszékhelyen
találhatók, a város foglalkoztatottsági adatai kiemelkedőek. A helyi iparűzési adóbevételek magasak, emelkedő tendenciájúak, erősödő, bővülő középvállalati kör
jellemzi a várost, elsősorban az energia (E.On, ÉgázDégáz), járműipar (Rába, Dana, Nemak) és a hulladékipar területén (Alcufer, Fémker). Erősödnek a nagytérségi szervező funkciók, a város vonzáskörzete növekszik
a határon túl is. Tudatosan épített város-brand jellemzi
a települést, a lakosságban erős a Győr iránti kötődés.
Mindezek mellett a prosperáló, versenyképes gazdaság
ellenére a barnamezős területeknek csak részbeni hasznosítása valósul meg, növekszik a forgalmi terhelés, a
tranzit forgalom. A folyamatosan bővülő foglalkoztatási
mutatók mellett jellemző a betelepülés, erősödik a belföldi migráció jelensége és egyre több a hiányszakma.
Jövőképe szerint Győr 2030-ban országosan a legjobb
minőségű, közép-európai szinten is kiemelkedő lakó-,
vállalkozási és kulturális környezetet kínáló vidéki város,
melynek legfőbb előnye, hogy eredményesen képes a
gazdasági és társadalmi innováció minden formájának
támogatására. A jármű- és gépiparban az erős korábbi
pozíciók további fejlődése mellett jelentős a városban
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a környezet- és az egészségipar, a sportgazdaság, a
felsőoktatással is szoros kapcsolatban lévő kutatás és
fejlesztés, valamint a gazdasági szolgáltatások szerepe.
Dinamikusan növekszik az intenzív és magas színvonalú
kulturális és művészeti élet alapjaira épülő kreatív ipar,
valamint a város idegenforgalmi vonzereje. Kiemelendő, hogy a fenntartható városfejlesztés feltételei külön
fejezetben szerepelnek a dokumentumban (Győr MJV
2014-2030 időszakra vonatkozó Településfejlesztési
Koncepciója, 2014).
			

Kecskemét –
Harmonikus és értékközpontú fejlődés
Kecskemét a magyar Alföld gazdasági és kulturális központja, magas színvonalú infrastrukturális és logisztikai feltételekkel rendelkezik, az oktatási - kiemelten a nemzetközi
oktatási hagyományai és lehetőségei - kiemelkedőek.
Kiegyensúlyozott, dinamikusan fejlődő gazdasági központ, nagy közigazgatási területtel rendelkezik (322,2
km2) és környezetileg érzékeny területen fekszik, mely
tényezők jelentős kihívást jelentenek a város- és gazdaságfejlesztési tevékenységek során. A város megújuló-képessége kiemelkedő, demográfiai háttere
kedvező. A település kitörési pontjait a gazdaságösztönzésben és a duális képzésben határozza meg. Jövőképe szerint az egymással szövetkezőké a jövő és ez
alapján a városok és gazdasági szereplők kiemelt növekedési zónákba tömörülve válhatnak modellé. Kecskemét olyan, európai értékeket követő, egyúttal saját
identitását is megfogalmazó és azt büszkén vállaló
várossá kíván válni, amely képes egyensúlyt teremteni
a gazdasági fejlődés és a közösségi értékek között, felelősen gondolkodik természeti és épített környezetéről, társadalmában nyitott, befogadó és innovatív. A
város a jövőben egy olyan otthonná kíván válni, ahol
munkahelyek és magas komfortú lakások vannak, magas színvonalon képes a közszolgáltatások nyújtására,
biztonságos a lakókörnyezet, színvonalas az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás, valamint a kulturális szolgáltatás, egészségmegőrző és gyógyító helyei vannak,
gondoskodik a szociálisan rászorultak ellátásáról és
egészséges élelmiszerek előállítása valósul meg. Kecskeméten zöld közlekedés valósul meg, tovább fejlődik
az úthálózat minősége és bővül a közműellátottság. A
város fejlődését leginkább befolyásoló kihívások, kockázatok az éghajlatváltozásból eredő környezeti kockázatok, a város energetikai kiszolgáltatottsága, a város beépített területeinek alig korlátozott és
koordinálatlan növekedése és a városrészek eltérő fejlettsége, valamint a városi közlekedési és úthálózati
problémák halmozott jelenléte (Kecskemét Megyei
Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának készítéséről szóló előzetes tájékoztató, 2014).
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pességet, a szegregációt, a környezeti érzékenységet,
elsősorban a barnamezős területek kapcsán, valamint
a város helyenként még negatív megítélését (Miskolc
MJV 2014-2030-as időszakra vonatkozó Településfejlesztési Koncepciója, 2014).
				 Fenti összefoglaló ismertetésekből kitűnik, hogy
mindhárom vizsgált város jelentős előkészítő tevékenységet végzett a 2014-2030 időszak sikeres
Miskolc helyzetelemzésénél fontos kiemelni, hogy
fejlesztései érdekében; a helyi gazdasággal, annak
a 2013-as év a város életében trendfordulót jelentett,
szereplőivel való hatékony kapcsolattartás és inforebben az évben kiemelt fejlesztések fejeződtek be és
mációáramlás, a helyi gazdaság szerepe a település
indultak meg, illetve állnak előkészítés alatt. Jelenjövőjének szempontjából felértékelődött, megerősötős intézményi átszervezések (integrációk) történtek,
dött. A városok próbálják magukat nemzetközi színamelyek hozzájárultak a korábbinál hatékonyabb és
téren is pozícionálni és ennek érdekében kiemelni
racionálisabb működés feltételeinek megteremtéséés célzott üzenetként eljuttatni megkülönböztető
hez. Mindezek mellett a Kormány több, a Város fejerősségeiket és jellegzetességeiket. A tervezési dolődését támogató döntést hozott (pl. önkormányzati
kumentumok alapján az előző programozási időkonszolidáció, kiemelt fejlesztési központ státusz,
szakhoz képest mindhárom város esetében, tisznagyprojektek indításának támogatása) és a rendeltább profil, céltudatosabb, hatékonyabb tervezés és
kezésre álló források ismeretében jelentős növekekommunikáció, a helyi szereplőkkel megnövekedett
dést generáló beruházások valósulhatnak meg 2014együttműködési hajlandóság tapasztalható.
2020 között is. A koncepció alapvető üzenete, hogy
Miskolc biztosítja valamennyi polgárának jövőjét,
másrészt valamennyi polgára bízik Miskolc jövőjéAz ipartelepítés helyi feltételrendszere
ben. Miskolc 2030-ra az új gazdaság regionális központja, élhető és vonzó, egészséges, ember-közponA következőekben az előzőek kiegészítéseként a
tú, inspiráló és integráló város kíván lenni. A város
szerző az ipartelepítés feltételrendszerét ismerteti
gazdasági jövőképe szerint Miskolc gazdaságában
a vizsgált térségekben a helyi gazdaságfejlesztésre
meghatározó szerepet kapnak a magas hozzáadott
vonatkozó nemzetközi szakirodalom alaptételeiből
értékű (pl. mechatronikai, informatikai, logisztikai,
kiindulva, de saját, testre-szabott szempontrendszer
energetikai, környezetipari, egészséggazdasági és
szerint (5. táblázat).
turisztikai) vállalkozások. Gazdasági versenyképességi mutatószámai alapján 2030-ra a város az első öt
A vizsgált vállalatok, telepítési és fejlesztési dönhazai megyei jogú város között pozícionálja magát,
téseik rövid bemutatása
ahol az országos átlagot meghaladja a városba betelepült kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) típusú
Az Audi Hungaria Motor Kft. alapítása 1993spin-off vállalkozások száma és aránya, a KFI kapcsoban történt, 100 millió euró törzstőkével, a vállalat
latok és kooperatív kutatási projektek, az ipar-egyeaz Audi-konszern tagja. Tevékenységi körei a motemi kapcsolat meghatározó jelentőségűek. Ekkorra
torgyártás, járműgyártás, szerszámgyártás, műszaki
elmondható, hogy a város élt a kiemelt fejlesztési tefejlesztés. A gyár területe 3 964 982 m2, ebből beépírület státussal járó előnyökkel, a megszerzett tapasztett terület 708 785 m2. A vállalat győri beruházásai
talatokat hasznosítva pedig olyan döntési és szakmai
2007-2013 között megduplázódtak, 3.302 m euróról
támogató rendszereket működtet, amelyek felgyor6.735 millió euró összegre (telephelyi beruházások,
sítják a helyben működő és betelepülő vállalkozások
beszállítói eszközök és kutatás-fejlesztési beruházáberuházásait. A település a térség kiemelt befektesok összesen). A vállalat a magyarországi rangsortési célpontjává válik. A jövőkép fontos eleme, hogy
ban árbevétel alapján a második, a beruházási érték
Miskolc országos jelentőségű, meghatározó középalapján az első, a gyár kivitele adja a teljes magyar
és felsőoktatási központ, melynek képzései összexport 9%-át. A vállalat barnamezős beruházással, a
hangban vannak a helyi gazdaság (nagyvállalatok és
Rába Magyar Vagon- és Gépgyár használaton kívüli,
kkv-k) igényeivel, képzett munkavállalói pedig ko100.000 m 2-es csarnokában indította meg termelését,
moly vonzerőt jelentenek a befektetői döntésekben.
2013-ra pedig már a járműgyártás teljes vertikumát
A veszélyek között kell említeni a hosszú idő óta tarfelvonultatta. Eddigi győri beruházásainak értéke
tó népességfogyást – annak ellenére, hogy az elmúlt
meghaladja a 4 milliárd eurót, amit az alábbi két, 20
évben már csökkent a népességfogyás volumene - és
éves időkülönbséggel készült kép is jól szemléltet.
a negatív vándorlási különbözetet, az elöregedő né-
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5. táblázat: A vizsgált települések telepítési vonzerő növelését célzó kezdeményezéseinek bemutatása

„Hard” infrastruktúra
fejlesztése

„Soft” infrastruktúra fejlesztése

Helyi partnerség építése

Nemzetközi láthatóság
elérése

Megvalósult kezdeményezések, projektek
helyi iparűzési adó csökkentése
(2014.01.01) 1,8%-ra vállalkozásbarát város gazdaságfejlesztés:
GYŐRSZOL, helyi együttműködés,
klaszteresedés
fejlett pénzügyi eszközök (pl.: helyi
iparűzési adó címkézett felhasználása, Kisvállalkozói Támogatási
Alap, ösztöndíj rendszer (hiányszakmák)

Kecskemét

Kecskeméti Ipari Park (1996)
Technik-Park Heliport ipari park
Közlekedés-fejlesztési projektek (intermodális csomópont,
térségi elérhetőség javítása,
elővárosi közlekedés-rendszerek
fejlesztése, közösségi közlekedés
fejlesztése)
MBMH Kft-vel közös programok
(pl. bérlakás építés)

helyi iparűzési adó csökkentése
1,6%-ra (2007-2011)
fejlesztési kötvény kibocsátás
német iskola létrehozása
kistérségi Gazdaságfejlesztési
Csoport
Alföldi Iparfejlesztési NKft.
hiányszakmák akkreditációja az
MBMH Kft.-vel

Miskolc

új, zöldmezős Mechatronikai Ipari
Park (2009)
közvetlen és gyors autópálya
kapcsolat megteremtése;
vasúti csatlakozás és átrakás
lehetősége;
következő fázis előkészítése
(MIDIP)

Győr

Győri Nemzetközi Ipari Park
bővítése (logisztika, járműipar,
zöld iparágak)
Járműipari Regionális Innovációs
és Technológiai Tudáscentrum
Technológiai Park
további műszaki infrastruktúra-fejlesztések (telephely, logisztika, út- és közművek, iparvágány)

Kecskemét

infrastrukturális fejlesztések az
alábbi akcióterületeken:
- Déli Iparterület
- Rudolf laktanya
- Homokbánya
- Széktói szabadidőközpont és a
Belváros
- Reptér: cargo-logisztikai központ létrehozása, a
vegyes használatot szolgáló
feltételrendszer kialakítása

Kreatív innovációs központ és
technológiai park létrehozása

további iparterületi fejlesztések
MEGA Park
Regionális Innovációs Központ,
Tudás és Technológiai Park

egyablakos ügyintézés fenntartása
és kibővítése
helyi gazdaságfejlesztési szolgáltatások, tevékenységek megerősítése
idegen nyelvű, akkreditált iskolák
létrehozása

helyi rendeleti és szervezeti háttér
megteremtése - egyablakos ügyintézés (Robert Bosch új gyárépület,
Vodafone ügyfélszolgálati központ,
PATEC, TAKATA betelepülés) helyi
támogatási program kidolgozása
és működtetése Digitális közösség
Miskolc keretében 17 ezer laptop
kiosztása a város és az agglomeráció lakosainak

ipari parki együttműködési
fórumok Járműipari Tudásközpont és Tanszék a
Széchenyi István Egyetem és
az AUDI együttműködésével
MOBILIS duális felsőoktatás

Európa Kulturális Főváros
pályázat (2004)
új városi szlogen,
nemzetközi kiadványok,
honlap
új testvérvárosi
kapcsolatok (Nyizsnij Novgorod-2013, Poznan-2008,
Ingolstadt-2008

tananyagfejlesztés partnerszervezetekkel
kihelyezett képzések
(MOME)
Beszállító-fejlesztési program
Térségi klaszterek (AIPA, 3P,
Hírös Beszállítói Klaszter)
duális képzés fejlesztése
Járműtechnológia Tanszék,
Járműgyártási szakirány

INTERREG és más nemzetközi együttműködési
projektek
Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj (2014)

adatbázisfejlesztés
együttműködési keretek
kialakítása
helyi gazdaságfejlesztési iroda
együttműködések a Miskolci
Egyetemmel

Financial Times fDi díj (2008)
Európai Vállalkozási Díj
és Befektetőbarát Önkormányzat cím (2009, 2012)
nemzetközi projektek
Covenant of Mayors-el
térségi együttműködés
(City-SEC),AER partnerség

Az Audi Hungaria Motor Kft 1993-ban

Telepítési és fejlesztési döntések
A termelés 1993-ban motorgyártással indult meg.
A vállalat első lépcsőben ötszelepes, négyhengeres
motorok gyártásával foglalkozott. 1997-től hat- és
nyolchengeres erőforrások gyártását is megkezdték,
mely által a gyár az Audi AG központi motorszállítójává vált. A cég tevékenységi köre 1998-ban az Audi
TT sportkocsik összeszerelésével járműgyártással bővült. A szerszámgyárat 2005-ben nyitották meg, ami
az autóiparban a „crème de la crème”, a legmagasabb
szintű hozzáértés kifejeződése. Ezt követően a vállalat
2010-ben 200 hektár területet vásárolt a Magyar Honvédségtől és a Győri Önkormányzattól. A győri gyár
2014 augusztusától teljes kihasználtsággal működik és
10.000 munkavállalót foglalkoztat.

Tervek

Miskolc

részben városi tulajdonú gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek
működtetése
adminisztratív eszközök

Győri Járműipari Életpálya
modell intézményesülése
további partnerségek a helyi
vállalkozásokkal (elsősorban
KKV-k)

duális képzés kibővítése, duális felsőoktatás fejlesztése
tananyagfejlesztés partnerszervezetekkel

duális felsőoktatás bevezetése, szakképzés megerősítése
KFI együttműködések és
projektek több területen (pl.:
mechatronika, informatika,
logisztika, energetika, környezetipar)

„A jövő Győrben épül”
„Smart City Győr”
sportturizmus (Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
2017)
„Lüktető Belváros” program folytatása
Győr központú technológiai régió létrehozása

Telephely vállalati stratégiába illeszkedésének
vizsgálata
1993-ban a győri letelepülés a teljes Audi-szintű
termelés globalizáció egyik lépése volt. Az új győri

harmonikus és értékközpontú fejlődés
Versenyképes-innovatív
város
(Ökotudatos-, zöld város).
(Megújuló város).
(Élhető város).

A vállalat 2013-ban

üzem révén az Audi nemcsak nemzetközi versenyképességét biztosította, hanem meghatározó jelentőségű stratégiai telephelyet hozott létre Magyarországon, melynek jelentősége folyamatosan nő. Ma már
szinte az Audi teljes motorválasztéka Győrből érkezik.
A vállalat folyamatosan törekszik a gyártási mélység
bővítésére, egyre több motorkomponens megmunkálására, gyártására, a tervek szerint a következő években újabb motorváltozatok gyártása indulhat meg a
győri gyárban. 2020-ra céljuk, hogy a prémium gyártók között az első helyen szerepeljenek.

TANULMÁNY

Győr

Győri Nemzetközi Ipari Park iparvágány bővítése folyamatos IP
bővítés (6. ütem) multimodalitás
(Győr-Gönyű-kikötő;
Győr-Pér reptér)
INNONET innovációs techh.
központ (1997)
TECHNONET autóipari tech.
központ (2011)

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
2012. március 29. óta gyárt Mercedes személygépkocsikat Kecskeméten. A zöldmezős beruházást 2008. júniusában jelentették be hivatalosan, új típusú kompakt
gépjárműveket gyártanak az új telephelyen. A teljes
beruházás értéke 900 millió euró volt, a telek nagysága 441 ha, melyből jelenleg a bekerített terület 160 ha,
a bruttó beépített terület 30 ha. A vállalat rekordidő
- szűk 5 év - alatt jutott el a búzamezőtől a 2013-as
év legszebb kompakt járművének gyártásáig, jelenleg
több, mint 3500 munkavállalót foglalkoztat.

A telepítési helyszín 2009-ben

Miskolc a jövőnk!
az új gazdaság központja
Digitális Város
„Green City”

(Forrás: települési szintű publikus információk alapján saját szerkesztés, 2014)

A gyár területe 2014-ben
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A vállalat több, mint 50 helyszín közül választotta ki
a gyártóüzem helyét. Ezek között 23 romániai, 17 lengyelországi, 5 szlovákiai és 7 magyarországi helyszínt
vizsgáltak 3 fő tényezőcsoport, a pénzügyi, minőségi
és műszaki megvalósíthatóság alapján. Ezeken a tényezőkön belül is kiemelt jelentősége volt az ideális
gyár koncepciónak, az energia és környezet egyensúlyának, a termelés összeegyezethetőségének Rastatt
és Kecskemét között, valamint az innovatív logisztikai
koncepcióknak. A 2009. évi előkészítést követően az
építkezés 2010-ben kezdődött, 2014 májusától pedig
már három műszakban folyik a termelés.

Telephely vállalati stratégiába
illeszkedésének vizsgálata
Kecskemét lehetőséget biztosított a vállalat részére
a minta gyár megvalósítására és ezzel párhuzamosan
az új innovatív gyár koncepció, az egy ritmusban lüktető gyár pilot üzemének megvalósítására. Mindez az
infrastruktúra vonatkozásában optimális gyárelrendezéssel, a menedzsment és humán erőforrás vonatkozásában pedig nagyfokú rugalmassággal valósul meg.
A Robert Bosch Robert Bosch Power Tool Kft.
és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a
Robert Bosch csoport két miskolci leányvállalata, mely
összesen három gyárépületet és jelentős kutatás-fejlesztési kapacitást üzemeltet a városban. A Bosch miskolci története 2001. október 31-én, a Robert Bosch
Power Tool Kft. (PTHU) megalapításával indult. A kéziszerszámok termelése az előzetes terveknek megfelelően 2003 augusztusában indult meg. A kéziszerszámok üzletág sikeres letelepedését követően 2003
nyarán megalakult a Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft. Ez a gyáregység autóipari alkatrészek,
indítómotorok, relék és hajtóművek gyártásával fog-

lalkozik, a termelés 2004-ben indult. A Bosch csoport
a letelepülés óta folyamatosan fejleszti a városban
termelő és kutatás-fejlesztési kapacitásait, mára már
több mint 3500 munkavállalót foglalkoztat miskolci
gyáraiban.

Telepítési és fejlesztési döntések
A letelepedési szerződés aláírására 2001. december 14-én került sor Miskolc városával egy 2003-ra
létesülő 500 főt foglalkoztató kéziszerszám fejlesztő
és gyártóüzemről. Ezt követően a PTHU a beruházás
megvalósítása érdekében megvásárolt egy 200.000 m2
nagyságú területet a Város északi határában, amely
területen zöldmezős beruházással egy új gyárépület
épült. A beruházás megvalósításához a Városnak előzetesen szintén területet kellett vásárolnia. 2004 évben megindult a járműipari beszállító gyáregységben
is a termelés, majd 2011 szeptemberében a vállalat
átadta legújabb gyártócsarnokát. Azóta a Miskolci
Egyetemen megalakult a Bosch tanszék (2004), több
teszt- és fejlesztőközpont kezdte meg működését,
megindult a duális szakképzés a speciális tanműhelyben (2012), a nemzetközi óvoda és iskola, és
2014-ben mindkét gyárban új termékek, termékcsoportok gyártása és fejlesztése indul meg, további
kapacitásbővítést eredményezve.

Telephely vállalati stratégiába
illeszkedésének vizsgálata

beágyazódott a helyi gazdaságba és társadalomba.
A miskolci modell a világ más tájain lévő Bosch gyárak számára is jó példa. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka, hogy a kétévente megrendezett
nemzetközi gyártási konferenciát a Bosch 2012-ben
először a cég történelmében Németországon kívül, e
régióban tartotta.

Összehasonlító elemzés - Települési szintű
összefüggések és hatások kimutatása
Az előzőekben átfogó képet kaptunk a vizsgált
települések fontosabb mutatóiról, fő üzeneteiről és
fejlesztési elképzeléseiről, majd a letelepült és folyamatosan fejlesztő vállalatokról, azok fő döntési pontjairól és beágyazódásáról. A következőkben a szerző
először a települési szintű összefüggéseket tárja fel,
végül pedig összegző megállapítások, javaslatok következnek.

Győr-Audi: A vizsgált esettanulmányok közül az
Audi győri letelepedése történt a legkorábban, 1993ban, nem sokkal a rendszerváltást követően, barnamezős beruházással. Fő döntési tényezők a kiváló közlekedés-logisztikai adottságok, a befektetés-ösztönző,
együttműködő helyi városvezetés és a megfelelő mérnöki és szakmunkás tudásbázis voltak. Kiemelendő
a párhuzam a város és a vállalat hagyomány-alapú
gondolkodásában, melyet a szlogenek egyértelműen
alátámasztanak: Győr – egy város ipari hagyományok-

Az észak-magyarországi régió és ezen belül Miskolc stratégiai, kiemelt telephely a Bosch csoport
számára. Nemcsak azért, mert a nemzetközi gyártási
termelés két szegmensében is üzemelnek a városban
Bosch gyárak, és ehhez kapcsolódó magas hozzáadott
értékű kutatás-fejlesztési és képzési tevékenység is
folyik a telephelyeken, hanem azért is, mert a cégcsoport hosszú távra tervez a városban és szervesen

kal és Audi – innováció és technika hagyományokkal.
Mind a város, mind a vállalat dinamikus fejlődésen
ment keresztül az elmúlt 20 évben, a gyár teljes funkciós vállalattá vált. A helyi iparűzési adó bevételeket
természetesen folyamatosan pozitívan érintette a
nagyvállalat jelenléte, fejlődése és az Audihoz hasonlóan a helyi gazdaságot is a bővülés jellemzi mind méretben, mind szektorálisan. Győr nagytérségi szervező
funkciói folyamatosan erősödnek, határon átnyúló
vonzáskörzete növekszik.
A jövőre vonatkozóan mind a város, mind a vállalat
tovább szeretné folytatni a dinamikus fejlődést, amely
már túlmutat a kétszereplős kapcsolaton, kiegészül a
Széchenyi István Egyetemmel, az időközben kiépült
és megerősödött járműipari beszállítói réteggel, illetve az életpályamodell többi szereplőjével. Ezen belül
is kiemelten a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal,
amely a műszaki pályaorientáció egyik fontos intézménye. Ez egy olyan egyedi kezdeményezés, ami remélhetőleg modellszerűen is átvehető lesz más városok számára is. A térségben kialakult együttműködési
csatornák és erős érdekérvényesítési rendszerek nagyban segítik majd a kitűzött célok elérését.

Kecskemét-Mercedes-Benz: A közelmúltban megvalósult kecskeméti gyártelepítés sikertörténet, nem
csak a Mercedes-Benz, hanem Kecskemét és az egész
ország számára is. A teljesen zöldmezős területen lehetőség nyílt a vállalat számára a minta gyár megvalósítására, mely jelentős erőforrásokat igényelt mind a vállalat,
mind a város részéről. A vállalat elsődleges célja a „nyugdíjas autó”-nak beskatulyázott kompakt szegmensű járművek teljes megújítása volt, ami sikerült is. A Kecskeméten gyártott CLA jelenleg több, mint 180 országbeli
vevő számára elérhető. A minta gyár telepítési tényezői
közül a legfontosabbak a hatékonyság, az optimális
gyárelrendezés, a „best in class” folyamatok megvalósításának lehetősége, a rugalmasság, a gazdaságosság
és a keleti piacok közelsége voltak. Kecskemét országos
összehasonlításban is jelentős külterülete és a környező

30
Montage
1. ábra: A Győri Járműipari Életpálya Modell
A felmerülő problémák közösek (pl. belső migráció, hiányszakmák), a város, az egyetem és a vállalat közösen próbálja őket
megoldani (pl. duális képzés, szakemberek letelepülésének tá-

A gyárépületek 2013-ban
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Telepítési és fejlesztési döntések

Oberfläche
Rohbau

Fabrik in
einem Puls

mogatása). A vállalat társadalmi felelősségvállalása és tudomá-

2. ábra: Egy ritmusban lüktető gyár

nyos együttműködései kiemelkedőek, stabilak és egyre bővülnek.

Kecskemét, mint hagyományosan alföldi város, kitűnő minta te-

Az elkötelezettség és a hűség fontos kulcsszavak. A két évtize-

rület volt a minta gyár megvalósítására. Kiemelendő elképzelés

des együttműködés, együttgondolkodás jól meghatározott, kö-

a vállalat részéről a magyar kreativitás és a német precizitás tö-

zös marketing üzenetekben is megjelenik, ilyen például a Győri

kéletes ötvözetének megteremtése a kecskeméti gyáregységen

Járműipari Életpálya Modell – tudás és karrier, valamint a közös

keresztül. Az innovatív gyár koncepció, az „Egy ritmusban lüktető

szlogen, mely szerint „A jövő Győrben épül.” (Forrás: Győr MJV)

gyár” képi megjelenítése látható. (Forrás: MBMH Kft.)
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4. ábra: Pozitív városi marketing üzenet vállalati
megnyilvánulása. Ezen felül a vállalatok hazai és nemzetközi
színtéren is pozitív marketing tevékenységet folytatnak a város
érdekében. Erre jó példa az fenti, elektromos kerékpárok Miskolcon gyártott központi egységéhez (motorjához) kapcsolódó
szlogen is (4. ábra). (Forrás: RBHM Kft.)

3. ábra: 2014 az MBMH vállalati kultúrájának éve
Korán megindult a közös brand építés is, a „CLA exklusive Made in
Kecskemét” szlogennel, ám egyelőre lassú, de biztos előrehaladás
jellemzi a város és a vállalat kapcsolatát a nem alaptevékenységek terén. A győrihez hasonló egységes arculat és brand-építés,
a városi arculat és fejlesztési elképzelések tiszta meghatározása
még a jövő feladata. Kiemelendő viszont a már most is sikeres
és hazánkban példaértékű együttműködés a duális szakképzés
és felsőoktatási képzés terén. A vállalat elkötelezett egy „erős
MBMH család” létrehozása mellett, a 2014-es év az MBMH vállalati kultúrájának éve. (Forrás: MBMH Kft.)

földterületek mindezekre lehetőséget biztosítottak. Fontos volt ezen felül a támogató, együttműködő környezet,
amit a városvezetés biztosított.
Összefoglalva a város és a vállalat további fejlődése
és az együttműködési területek viszonylag gyors ütemű bővülése várható folyamatosan magas minőségi
elvárások mellett. A jelenleg az együttműködésben
még nem jelentős kutatás-fejlesztési kapacitások és
kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtésére a 2014-2020 időszakban az uniós társfinanszírozás
jó esélyt biztosít.

Miskolc – Robert Bosch:
A vizsgált települések közül szinte minden szempontból a leghátrányosabb helyzetből induló Miskolc
a nemzetközi autópálya-hálózathoz is a legkésőbb
csatlakozott és a rendszerváltás is a legsúlyosabban érintette. A másik két vizsgált esettanulmánytól a miskolci abban is különbözik, hogy míg az első
két esetben a vállalatok „készterméket” állítanak
elő, addig a Bosch (és a közelmúltban letelepedési
döntést hozó TAKATA szintén) beszállító vállalata a
járműgyártó cégeknek. A vizsgált időszak Miskolc

82

Az eltelt több, mint tíz éves időszakban a vállalatok folyamatosan bővítették a helyi beszállítók körét,
termelő és kutatás-fejlesztési kapacitásaikat, szimbolikus lépéseket tettek, melyek hozzájárultak a város
negatív image-ének megváltoztatásához. Ilyen volt
például a 2005-ben megalapított Robert Bosch Mechatronikai Tanszék, amely a II. világháború után Magyarország első, ipari vállalat által alapított tanszéke.
A vállalatok jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz
is, hogy Miskolc és térsége Kiemelt Fejlesztési Központ státuszt kapjon a magyar kormánytól, valamint
„mágnes” vállalatokként is működnek, a többi letelepedni szándékozó vállalat számára (pl. a TAKATA
vállalat letelepülése megkapta a 2013 év legnagyobb
zöldmezős beruházása címet, valamint a vállalat lett
2013 márciusában a Hónap befektetője) részt vállalva
a város befektetés-szervezési tevékenységéből. Miskolc város új logójának tervezésétől a 2014-2030-as
településfejlesztési és a régiós Intelligens Szakosodási Stratégia készítésén át a nemzetközi óvodáig és
iskoláig számos területen működnek együtt a vállalatok és a város vezetői (5. ábra).
Mind a város, mind a vállalat a folyamatos, fenntartható fejlődést tekinti a következő évek fő céljának.
Ehhez szükséges a jó gyakorlatok megismerése, átvétele és testre szabása, a duális képzés kiterjesztése a
felsőoktatásra, a város vonzerejének megerősítése és
a célzott, projekt alapú kutatás-fejlesztési tevékenységek volumenének emelése. A város életében a 2013.
évben bekövetkezett trendforduló alapján szükséges a
gazdasági szereplők és a városvezetés közötti kapcsolatok megerősítése, elsősorban a priorizált szektorokban tevékenykedő kis- és középvállalkozások célzott
támogatása, valamint az endogén tényezők további
megerősítése, fejlesztése.
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5. ábra: A Bosch csoport helyi beágyazódásának
mérföldkövei (Forrás: Robert Bosch vállalatcsoport adatai alapján saját szerkesztés, 2014)

Következtetések
Enyedi több megállapítást tesz Városi világ című
szintézisében. Jelen cikk szerzőjének véleménye szerint a témához releváns megállapítások szerint a
nagyvállalatok növekvő munkaerő igénye miatt a vonzáskörzetek kitágulásával felbomlik Christaller szép
hatszögű településrendje, az európai városnövekedés
elsősorban nem nagyváros-növekedést jelent, megszűnt a gazdasági fejlődés és városnövekedés összekapcsolódásának két évszázados trendje, a városnövekedés ciklikus jellegű és a városnak is van optimális
mérete, valamint, hogy a városi gazdaság duális jellegét adó modern és hagyományos gazdaság nem
elszigetelt egymástól. Az eddigiekben leírtak alapján
megállapítható, hogy a települések adottságai mellett
azok telepítési vonzereje, marketing tevékenységei,
a külvilág felé közvetített üzenetei és a városvezetés
nyitottsága, együttműködési hajlandósága a telepítési, fejlesztési döntéseket nagymértékben befolyásoló
tényezők. Kijelenthető továbbá, hogy a telepítési, fejlesztési döntések és a település előbbiekben felsorolt
„soft” tényezői között közvetlen összefüggések vannak, melyek nem mindig nyilvánvalóak, sok esetben
csak a telepítési döntés meghozatalát követően válnak
nyilvánossá vagy egyértelművé. Ezért a települési és
térségi szint előtérbe kerülése a fejlesztéspolitikában
indokolt. A három különböző időtávban vizsgált, eltérő fejlettségi szintű, történelmű, adottságú település esettanulmányán keresztül igazolt az a feltevés is,
hogy a kelet-közép-európai közepes méretű városok
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esetében a győri 20 éves és a kecskeméti 5 éves időszak között helyezkedik el. A Robert Bosch csoport
2001-es, majd 2003-as letelepedési döntései minden
szempontból jelentős pozitív hatást gyakoroltak a
város gazdaságára, diverzifikálták és megerősítették
annak szerkezetét.

esetében a településekről alkotott kép, azok arculata,
telepítési vonzerőt fokozó tevékenységei endogén tényezőként értékelhetők és hatással vannak a vállalati
telepítési, fejlesztési döntésekre. A kapcsolat pozitív
és az is kiemelendő, hogy a telepítési döntést szoros
és egyre bővülő, új területekre kiterjedő együttműködés esetében további fontos fejlesztési döntések
követnek. A marketingföldrajz és főbb rokontudományai közötti kapcsolatok, illetve átfedések jelentősek (Sikos T., 2000). Ezen belül a cikkben tárgyalt
esettanulmányok alapján kiemelendő a regionális
tudománnyal, ezen belül is területi tervezéssel, helyi
gazdaságfejlesztéssel, ipartelepítéssel való kapcsolata.
A kelet-közép-európai régió közepes méretű városainak fenntartható gazdaságfejlesztésének zálogai a letelepült vállalatok folyamatos fejlesztési döntései, és
ezen „mágnes” vállalatok nyomán további letelepülők,
vagy akár helyi KKV-k telepítési és fejlesztési döntései,
együttműködése.

Tanulságként, javaslatként megfogalmazhatók az alábbiak:
• az egyes települési adottságok (pl. ipari múlt) számos esetben pozitív, de nem alapvető feltételei az
ipartelepítési döntések meghozatalának;
• napjainkban az innováció foka a gyártási tevékenységekben is nagyon magas, így felértékelődnek
új tényezők, tényezőcsoportok, a településeknek
komplex megoldásokat kell kínálniuk, a gazdaság-
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• a stratégiai partnerség a település és a helyi gazdaság meghatározó vállalatai között számos területen
(pl. város marketing, tervezés, fejlesztési projektek
előkészítése) jól működik és további fejlődési lehetőségek vannak e téren (pl. közös forrásfelhasználás-tervezés);
• szükséges a megkülönböztető erősségek pontos
és jól előkészített meghatározása, és ezeknek és a
vivőüzeneteknek megfelelő brand-en keresztül történő eljuttatása nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi célcsoportokhoz is, kiemelt fontosságú a
településen élők helyi kötődésének erősítése;
• a helyi gazdaság meghatározó szereplői nyitottak
a helyi partnerekkel történő együttműködésre, a
hálózatfejlesztés és közösségépítés lehetőségeinek
kihasználása terén jelentős tartalékok vannak (duális képzés, KFI, egységes város brand építés, életpálya modell tervezés, életminőség javítás);
• a települések közötti, befektetésekért folytatott
versenyhelyzet dacára a jó gyakorlatok megismerésének, összehasonlításának, elemzésének és alkalmazásának fontossága növekszik, ezek a települési
versenyképességhez jelentősen hozzájárulnak;
• a helyi gazdaság szereplői fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást, annak erősítése, kiterjesztése folyamatos és hozzájárul a vállalatok és a város
együttélésének erősítéséhez;
• a kormányzatnak is tudatában kell lennie a helyi kezdeményezéseknek és szerepet kell vállalnia
azok segítésében, többek között az alábbi területeken: oktatás-képzés, KFI, logisztikai feltételek,
helyi beszállítói kör erősítése, összehangolt területi
tervezés és politikaalkotás, kormányzati felelős kijelölése, folyamatos információáramlás, jogi és adminisztratív egyszerűsítés, területi platformok;
• a közepes méretű városok és azok hálózatának gazdasági megerősödése várható a közeljövőben, így
szükséges a tématerület további részletes, nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő vizsgálata.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni a vizsgált települések és
vállalatok szakembereinek a jelen cikk készítéséhez
nyújtott támogató együttműködését, értékes szakmai
hozzájárulását.
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Kecskemét MJV honlapja, URL: www.kecskemet.hu, letöltve: 2014. május 29.
Győri Ipari Park honlapja, URL: http://www.ipgyor.hu/
aktualis, letöltve: 2014. május 28.
Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. honlapja, URL: http://
aipa.hu/hu/bemutatkozas, letöltve: 2014. május 30.
Mechatronikai Ipari Park honlapja, URL: http://www.mechapark.hu/, letöltve: 2014. május 29.
Kiemelt Fejlesztési Központok fórum előadásai, URL: http://
www.miskolc.hu/varosfejlesztes/eloadasok-kiemelt-fejlesztesi-kozpontok-talalkozoja, letöltve: 2014. július 19.
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Úton a jobb szakpolitikai koordinációs folyamat felé
1.
2.
3.
4.
5.

(Forrás: NTH, a képen Turóczy László, NGM, készült „A területi monitoring
megújítása az ATTRACT-SEE projekt eredményeinek tükrében” konferencián,
2014. szept. 18.)

FNóemzetközi
kuszb projekt

Az ,,ATTRACT-SEE – A területi vonzóképesség mérése
Délkelet-Európában” elnevezésű projekt célja egy közös
területi monitoring keretkoncepció kialakítása, amelynek
központi eleme egy olyan mintaként szolgáló monitoring
rendszer, amely kielégíti a szakpolitikai és döntéshozói szintek szükségleteit és hasznos adatokat szolgáltat a fejlesztéspolitikai döntések megalapozásához. A koncepcióhoz
egy közös indikátorkészlet is kapcsolódik, amely minden
partnerországra (vagy régióra) vonatkozóan tartalmazza a
területi vonzóképességhez kapcsolódó, és a meghatározott
időszakra rendelkezésre álló legjellemzőbb indikátorokat. A
projekt harmadik pillérét a szakpolitikai koordinációs folyamat támogatását célzó tevékenységek alkotják.
Ezek keretében a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
(NTH) egy módszertant és hozzá kapcsolódó eszköztárt
dolgozott ki a területi monitoring szakpolitikai koordinációjához. Az angol nyelvű Szakpolitikai Koordinációs Kézikönyvben közzétett módszertan a területi vonzerő javítását
támogatja.
A Kézikönyv kidolgozásánál fontos szempont volt a
gyakorlatorientáltság: a projektpartnernek olyan nemzeti
műhelymunkákat tartottak, amelyek az előzetes, fő szakpolitikai koordinációs elképzeléseinket segítették tesztelni különböző országok valós politikai és szakmai környezetében.
A Kézikönyv bemutatja a szakpolitikai koordináció általános megközelítését, elsősorban a közigazgatással kapcsolatba kerülő szereplőkre (stakeholderekre) összpontosítva,
valamint átveszi az alaposan megtervezett szakpolitikai koordináció minden lényeges szempontját és lépését:
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alapelvek és irányvonalak a megvalósításhoz,
(el)várható hasznok,
az érintettek bevonásának hajtóerői és potenciális korlátai,
eszközök és módszerek a kapacitás kiépítésére,
gyakorlati technikák, amelyeket jelenleg is széleskörűen
használnak Európa- és világszerte.

Annak érdekében, hogy a Kézikönyv a tervezők és más
döntés-előkészítő szakemberek számára a mindennapi
gyakorlatban is jól alkalmazható legyen, kérdőíveken ös�szegyűjtöttük és feldolgoztuk a projektpartnerek visszajelzéseit. Emellett az NTH által rendezett, érintettek bevonását
célzó műhelymunkák alkalmával beazonosítottuk a legérdekesebb és legmegvalósíthatóbb ötleteket. A partnerek
a projekttevékenységek során felmerült, a szakpolitikai
koordináció tartalmi vagy formai kérdéseihez kapcsolódó
külföldi példákkal is hozzájárultak a Kézikönyvhöz, amely a
területi vonzerő növelésére, illetve a területfejlesztésre vonatkoztatva mutatja be ezeket a mintákat. A kiadvány az
érintettek bevonásának szervezésével és irányításával foglalkozó, felhasználóbarát és gyakorlatorientált útmutatással
is támogatja a területi szakpolitikai koordinációs folyamatot
kezdeményező, irányító szereplőket.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

Kézikönyv a területi vonzóképesség fejlesztésének szolgálatában

A kiadvány hazai bemutatásra a projekt magyarországi záróeseményén
került sor 2014. szeptember 18-án „A területi monitoring megújítása
az ATTRACT-SEE projekt eredményeinek tükrében” című konferencia
keretében. A konferencián nem csak a Szakpolitikai Koordinációs Kézikönyvvel és a projekt eredményeivel ismerkedhetett meg a mintegy
70 résztvevő szakmabeli, hanem a hazai területi monitoring legaktuálisabb kérdéseiről, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal külföldi partnerintézményeinek munkájáról, és a témához kapcsolódó kutatásokról is
elhangzott számos előadás.
Az előadások az alábbi honlapon elérhetőek:
https://www.nth.gov.hu/hu/hirek_esemenyek/sikeresen-zajlott-az-attract-see-projekt-hazai-zaro-rendezvenye

A Kézikönyv arra törekszik, hogy egyszerűen vezesse
végig a használót a különböző koordinációs üzenetek és
szempontok között. Ezért könnyen átlátható, megoldásközpontú vizuális struktúrában, kérdésekből és az azokra felkínált válaszokból épül fel. A Kézikönyv egyik legfontosabb
üzenete, hogy a sikeres szakpolitikai koordináció – ideális
esetben – kétirányú folyamat: nem elég kizárólag a folyamatba bevont szereplők véleményét és tapasztalatait begyűjteni, felhasználni, hanem számukra visszajelzést is kell
adni erről és aktív párbeszédet fenntartani a folyamat során.
Guti András, tervező-elemző, NTH

A Kézikönyv elektronikusan érhető el, a következő weboldalon: https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/nemzetekfelettiségek/south-east-europe/attract-see-a-teruleti-vonzokepesseg-delkelet-europaban
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Klaszterstratégiák az innovációért

Kulcsszavak: CluStrat, Central Europe Program, klaszter, innováció, nemzetközi stratégia, szakpolitikai ajánlások, ágazatközi együttműködés, feltörekvő iparágak, aktív idősödés, zöldgazdaság, fenntartható mobilitás
Abstract:
Clusters are an essential trigger in innovation policy to make European SMEs more competitive. New market opportunities that result
from major societal challenges request products and services which can only be delivered in a multi-disciplinary approach making
use of the key enabling technology in Europe. The transnational consortium of the strategic project CluStrat has identified the major issues of new cluster concepts to support the necessary innovation processes in SMEs. CluStrat is a strategic innovation project
implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. The three years
project has started in October 2011. On 18 September 2014, the consortium of CluStrat has shared its results with an international
audience of close to 120 participants during the project’s final conference in Venice.
A „CluStrat – Boosting Innovation through new Cluster Concepts in support of emerging Issues and cross-sectoral Themes” egy stratégiai innovációs projekt, mely a Central Europe program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A konzorciumot 18 szervezet alkotja, Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia
képviseletében. Ezen túlmenően, további 7 intézet vesz részt a projektben társult partnerként, pénzügyi hozzájárulás nélkül. A hároméves projekt 2011 októberében indult. A CluStrat vezetőpartnere a német illetőségű Steinbeis-Europa-Zentrum, melynek fenntartója
Baden-Württemberg Pénzügyi és Gazdasági Minisztériuma. Az alábbiakban e projekt mutatkozik be röviden.

Új klaszter politikák – Közép-Európa számára,
és azon túl!
A klaszterek meghatározó szerepet töltenek be a kisés középvállalkozások (KKV-k) versenyképességét fokozni
hivatott európai innovációs politikában. A fő társadalmi
kihívások kínálta piaci lehetőségek új termékeket és szolgáltatásokat követelnek, melyek csak ágazatközi megközelítéssel, kulcsfontosságú alaptechnológiák (key enabling technologies: KETs) kínálta lehetőségek kiaknázásával
valósíthatóak meg Európában. A stratégiai CluStrat projekt nemzetközi konzorciuma meghatározta az új klaszterkoncepciók főbb irányvonalait, melyek a KKV-k szükséges
innovációs folyamatait támogatni tudják.

kielégítéséhez Európa iparának megvan a potenciálja.
Komplex új termékekre és szolgáltatásokra, valamint új
üzleti modellekre van azonban szükség, melyek a különböző iparágak és technológiák kapcsolódási területein jönnek létre. 2011-ben 8 közép-európai ország 18
képviselője (köztük magyar részről a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség)
közösen arra vállalkozott a stratégiai CluStrat projekt
keretében, hogy kidolgozza az ilyen jellegű ágazatközi
innovációkat elősegítő keretfeltételeket, kihasználva a
klaszterekben rejlő lehetőségeket.

„A vállalkozásokkal meg kell ismertetni a feltörekvő
iparágak kínálta piaci lehetőségeket és kiaknázásuk módját. A különböző technológiák és iparágak határterületein
történő innováció kulcsfontosságú e tekintetben” – nyilatkozta Prof. Dr. Norbert Höptner, Baden-Württemberg
Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumának európai uniós
megbízottja, a Steinbeis-Europa-Zentrum igazgatója. „A
klaszterkezdeményezések fontos szerepet játszhatnak e
tekintetben, de a szakpolitikának meg kell teremtenie a
megfelelő keretfeltételeket”.

Az új klaszterkoncepciók három fő jellemzője emelhető ki: (1) a különböző szereplők és kompetenciák közötti rendszerszerű koordináció a megfelelő minőségű
és nagyságú együttműködés elérése érdekében – az
összes releváns technológia és iparág bevonásával; (2)
kereslet-vezérelt megközelítés, figyelembe véve a végfelhasználók igényeit az innováció minden szintjén; (3)
az Európai Bizottság által meghatározott1 kulcsfontosságú alaptechnológiák integrálása (például mikró-/
nanoelektronika, nanotechnológia, fotonika, továbbfejlesztett anyagok, ipari biotechnológia és továbbfejlesztett gyártási technológiák).

Európa versenyképességének megőrzése érdekében,
a regionális gazdaságok innovációs teljesítményének
fokozására van szükség. Napjaink legégetőbb társadalmi kihívásai – mint például a társadalom elöregedése
vagy a klímaváltozás – megoldásokért kiáltanak, melyek

A CluStrat projekt a klaszterszerveződésekben látja az
innovációs fejlődés jövőjét. A klaszterek egy adott iparág vagy technológiai ágazat értéklánca mentén létező
kompetenciák – általában területileg jól körülhatárolható
– csomópontjai, melyekben meghatározó a K+F szektor,

az ipar és egyéb intézményi szereplők jelenléte. A klaszterek ezért elfogadott részévé váltak napjaink innovációs
mechanizmusainak és innovációs politikájának, melyek
révén tovább erősíthetők a professzionális klasztermenedzsment szervezetek regionális versenyképességre
gyakorolt pozitív hatásai számos európai régióban és az
unió szintjén egyaránt.
A CluStrat projekt új klaszterkoncepciókat és együttműködési modelleket dolgozott ki, melyek megerősítik a
klasztereket e funkcióikban, valamint ajánlásokat fogalmazott meg a megvalósítást illetően a klaszter- és innovációs politika minden szintjének. A klaszterkezdeményezések ugyanis nem csak a feltörekvő iparágak kínálta új
piaci lehetőségeknek a résztvevő vállalkozásokkal történő
megismertetésében játszhatnak fontos szerepet, hanem a
különböző iparágak és technológiák, valamint különböző
klaszterek közötti – régión belüli vagy akár régiókon átívelő – együttműködések népszerűsítésében is.
A CluStrat a helyzetfeltárás során már rámutatott arra,
hogy a klaszterpolitikára fontos szerep hárulhat a klaszterek és innovációs szereplők figyelmének felkeltésében
regionális és nemzeti szinten egyaránt, továbbá szerepe
lehet az érintettek felkészítésében is azokra a kihívásokra és lehetőségekre, melyeket a feltörekvő iparágak és
kapcsolódó társadalmi kihívások, valamint az intelligens
szakosodás támasztanak.
A CluStrat végső soron hozzájárul új nemzetközi értékláncok kialakulásához, melyek nem egyetlen iparágra
épülnek, hanem olyan új ágazatközi területekre kínálnak
megoldást, mint például az „aktív és egészséges öregkor”. Mindez túlmutat a regionális innovációs rendszereknek a rendelkezésre álló erőforrások és kompetenciák
„intelligens” kiválasztása révén történő általános stratégiai irányváltásán.

A CluStrat projekt eredményei
„Három évvel ezelőtt, a projekt kezdetekor egy ismeretlen területre léptünk. Mostanra bátran állíthatjuk,
hogy minden partner régió felfedezte e területet, melynek táptalaján új magvak kezdtek sarjadni, sőt néhol már
a betakarítás is megkezdődött” – mondta Dr. Petra Püchner, a Steinbeis-Europa-Zentrum ügyvezető igazgatója,
aki egyben a CluStrat koordinátora is. A projekt 2014.
szeptember 18-án, Velencében megtartott záró rendezvényének keretében, a közel 120 főt számláló nemzetközi nagyközönség megismerkedhetett a konzorcium által
elért eredményekkel.
A CluStrat olyan új „utakat” alakított ki az aktív és
egészséges idősödés, a zöldgazdaság / fenntartható
fejlődés és a fenntartható / intelligens mobilitás területén, melyek segítségével a klaszterek és az innovációs politika döntéshozói kiaknázhatják e feltörekvő
iparágakban rejlő lehetőségeket. A hatások minden
egyes projektrégióban érezhetők. A CluStrat nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az egyes régiókban felismerték
a feltörekvő iparágak kínálta lehetőségeket és a klaszterek kiemelkedő szerepét e lehetőségek kiaknázásban.
A klaszterpolitika döntéshozói és szereplői a feltörekvő iparágak tükrében kidolgozták a klaszterekben rejlő lehetőségek mozgósításának új módjait, melyek új
intézkedések és akciók képében tesztelésre is kerültek
számos mintaprojekt keretében.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

A CluStrat projekt zárása

A CluStrat hatása sokrétű, tükrözve Közép-Európa regionális sokszínűségét. Példának okáért kidolgozásra került egy közös módszertan a feltörekvő iparágak támasztotta kihívásoknak megfelelő új klaszterek kialakítására,
melynek gyakorlatba ültetése új együttműködésekhez és
klaszterekhez vezetett számos közép-európai régióban.
Ily módon Csehországban új szociális innovációs klaszter

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A kulcsfontosságú alaptechnológiák európai stratégiája – híd a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez” (Brüsszel, 2012.6.26. COM(2012) 341 final)
1
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Résztvevő szervezetek:
Steinbeis-Europa-Centrum /
Németország (Vezető Partner)

Az ESPON 2013 Program eredmények megismertetése a fejlesztéspolitika döntéshozóival, szakembereivel

Clusterland Felső Ausztria Kft. / Ausztria

Ezen túlmenően sokféle új ágazatközi együttműködés
indult meg klaszterekben, klaszterek között és azokon
túl. Csak hogy néhány példát említsünk, Olaszországban, Veneto, Piemonte és Friuli-Venezia-Giulia régiókban
egy új ágazatközi „intelligens otthon” klaszter kialakulása kezdődött meg. Baden-Württembergben a projekt
hatására egy új, iparvezérelt szektorközi platform indult
el, szintén az „intelligens otthon és életvitel” témakörére fókuszálva, a tartományi Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium támogatásával. Stratégiai partnerség alakult
a könnyűsúlyú, fejlett anyagok és az ún. „ember-gép
rendszerek” fejlesztésére Szászország, Felső-Szilézia,
Felső-Ausztria, Szlovákia és Friuli-Venezia-Giulia részvételével, továbbá új intézkedések kerültek kidolgozásra a
kulcsfontosságú alaptechnológiák klaszterekbe történő
becsatornázására. Magyarországon a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
szakmai támogatása mellett a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinációjában több hazai klaszter is megismerkedhetett más európai országok
klaszterkultúrájával a düsseldorfi MEDICA és a müncheni
IFAT nemzetközi szakvásárok alkalmával, melynek keretében a klaszterek egymásra találását elősegítő ún. C2C
(„cluster-to-cluster”) találkozók új nemzetközi formái kerültek tesztelésre. Számos pozitív visszajelzés érkezett a
hazai klaszterektől. Azon túl, hogy megismerkedtek más
országok klasztereivel és új innovációkat, technológiákat
ismerhettek meg, belekóstoltak a nemzetközi együttműködések kínálta lehetőségekbe is, elhintve számos jövőbeni partnerség magját.

Nemzeti Klaszter Szövetség /
Cseh Köztársaság
Karlovy Vary Régió Üzleti (környezet)
Fejlesztési Ügynöksége / Cseh Köztársaság
Szászország Gazdaságfejlesztési Társulása / Németország
Nemzetgazdasági Minisztérium /
Magyarország
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal /
Magyarország
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség / Magyarország
Friuli Innovazione, Kutatás és Technológiatranszfer Centrum / Olaszország
Piemonte Régió, Innovációs, Kutatási és
Felsőoktatási Igazgatósága / Olaszország
Veneto Regió, Ipari és Kézműipari
Főosztály / Olaszország
Lengyel Kereskedelmi Kamara /
Lengyelország

Az ESPON 2013 program megvalósítása keretében
számos eredmény született és a kutatások, célzott elemzések, tudományos eszközök és publikációk rengeteg
tudást rejtenek, amelyek felhasználhatók a döntéshozatali folyamatokban. Az ESPON on the road projekt
célja, hogy erősítse a kapcsolatot az ESPON tudásbázis
és a nemzeti, helyi folyamatok között azáltal, hogy az
ESPON eredményeket közelebb viszi a potenciális felhasználókhoz. A projekt egy platformot biztosít az érintettekkel és a szélesebb közönséggel való párbeszédhez.
A projekt hozzájárul a területfejlesztési ügyek szélesebb
körben való ismertségéhez és láthatóságához, valamint
gyakorlati szempontú visszacsatolást vár az ESPON tudományos eredményekről.

Szlovák Klaszterek Egyesülete / Szlovákia

A kommunikációs tevékenységek a következők:

SPIRIT Slovenija, Állami Ügynökség /
Szlovénia

Automatizálás és Robotika Klaszter / Szlovákia

Szerző: Mészáros Bence
Kapcsolat: bence.meszaros@nth.gov.hu
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Abstract:
The ESPON 2013 Programme has produced a lot of results and the applied research, targeted analyses, scientific tools and publications provide a huge pool of knowledge that can be actively used in decision making. The ESPON on the road project financed
by the ESPON 2013 programme aims at strengthening the bridge between ESPON knowledge and local reality by bringing ESPON
results closer to potential users. The project provides a platform for discussion with stakeholders and the wider public in order to
provide for higher publicity and transparency on territorial development issues as well as feedback on ESPON scientific evidence
from a more practical point of view. The project has nineteen national contact points partners divided into four transnational working groups (West, North, South and Central Europe). The transnational working groups adapts the activities of the project into
the specific context of their transnational macro-region, customise ESPON messages targeted to their relevant thematic focus and
target groups, and use the most appropriate communication tools. The Hungarian contact point, the Office for National Economic
Planning takes part in the Central Europe group. One of the project main objectives is to engage with new target groups. The national event organized by Office will focus on exploring and presenting the potential cooperation areas of the ESPON 2013 programme and the new Danube Transnational Programme coordinated by joint structures set up in Budapest. The Hungarian contact
point invited the representatives of the neighbouring Croatia and Serbia to the event as well in order to support the involvement
of these countries into the ESPON programme.

Szlovák Vállalkozási Ügynökség (SBA)/
Szlovákia

Felső-Sziléziai Vállalkozási és Fejlesztési
Ügynökség (GAPR sp. z o.o.) /
Lengyelország

További információ: https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/nemzetkozi-projektek

Kulcsszavak: ESPON program, magyar ESPON kontaktpont, Közép-Európa 10 éves csatlakozási évfordulója, határon átnyúló együttműködések, kis- és középvárosok, ESPON eredmények becsatornázása a döntéshozatalba, kapcsolat a Duna Transznacionális Programmal

A magyar ESPON kontaktpont, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részvételével zajló projekt az
ESPON 2013 Program támogatását élvezi. A projektben a német kontaktpont, a BBSR vezetésével 19 partner vesz részt, akik 4 transznacionális munkacsoportba
tömörülnek (Nyugat-, Észak-, Dél-, Közép-Európa). A
munkacsoportok makrorégiójukhoz igazítják tevékenységüket és célzott ESPON üzeneteket fogalmaznak
meg célcsoportjuk számára a kiválasztott tématerület
vonatkozásában a lehető leghatékonyabb kommunikációs eszközök segítségével.

Alsó-Sziléziai Vajdaság / Lengyelország
A CluStrat projekt hatására végső soron egy rendszerszemléletű, több szakterületet átfogó, kihívás vezérelt
klaszterpolitika jelent meg és indult fokozatos fejlődésnek a régiókban. Ez az újszerű irányultság együtt jár a
régiók intelligens szakosodási stratégiájával (S3) és elősegíti azok hatékony megvalósulását.
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„ESPON on the road” projekt

- Rövid, áttekinthető információs anyagok egy-egy
kiválasztott témakörben: kulcsfontosságú ESPON
üzenetek összefoglalása
- Helyi szintű események a szélesebb közönség számára: Európa az ESPON eredményeken keresztül

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

alakult a Morvaország-Szilézia régióban, valamint a korábban klaszterkultúrával nem rendelkező Karlovy Vary
régióban egy új fürdő és balneológiai klaszter alapjai
születtek meg. Szlovákiában pedig regionális szintű innovációs partnerség alakult a mezőgazdaság és a vidéki
karakter fenntarthatóságáért.

- Célzott műhelybeszélgetések az érintettek bevonásával: kiemelt témák az ESPON tükrében
- Interaktív honlap: információk az eseményekről,
videók, fotógalériák, publikációk
- Közösségi média megjelenések: Facebook, Twitter,
YouTube
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a Közép-Európa munkacsoportban vesz részt, melynek a Varsói
Egyetem a vezetője. A munkacsoport tevékenységének középpontjában Közép-Európa 10 éves csatlakozási évfordulójához kapcsolódó témák, a határon
átnyúló együttműködések és a kis- és középvárosok
állnak. A három fő témakörhöz kapcsolódóan a munkacsoport rövid áttekintő információs anyagokat készített az ESPON projektek eredményeinek tükrében.
A Közép-Európa munkacsoport nemzetközi eseményét „EGY RÉGIÓ, SZÁMOS TÖRTÉNET: a közép- és
kelet-európai országok rendszerváltási tapasztalatai és
fejlesztési lehetőségei 10 évvel a 2004-es EU-hoz való
csatlakozás után” címmel 2014. október 29-én rendezte Varsóban a lengyel ESPON kontaktpont. Az esemény

FALU VÁROS RÉGIÓ

91

2014/2.

2014/2.

A magyarországi kontaktpont 2014. november
6-án rendezi Budapesten nemzeti eseményét „ESPON Területi folyamatok és fejlesztési lehetőségek
a Duna Régióban: az ESPON 2013 Program területi vizsgálatainak üzenetei a Közép Duna Régió fejlesztéséhez, különös tekintettel Magyarországra,
Szerbiára és Horvátországra” címmel. A projekt egyik
fő célkitűzése az új célcsoportok keresése, a hazai esemény fókuszában ezért az ESPON 2013 eredmények és
a magyarországi székhelyű új transznacionális program, a Duna Program közötti lehetséges kapcsolatok
feltárása és bemutatása áll. Az ESPON program kutatásai releváns eredményekkel szolgáltak a Duna Program jövőbeli együttműködési területeinek feltárásához.
A rendezvény témaválasztásával a Hivatal egyúttal elő
kívánta segíteni Horvátország – mint új EU és ESPON
tagország – bevonását az ESPON programba. Emellett
a program az utóbbi időkben törekszik az ESPON programtéren kívüli országokkal való kapcsolatteremtésre,
az összehasonlító kutatási eredmények kiterjesztésére.
Ezen elv mentén a rendezvény a szomszédos Szerbiával való kapcsolatteremtéshez járult hozzá a szerb fél
meghívásával.

indult útjára. A projektek közül 25 alkalmazott kutatási,
23 célzott elemzési típusú projekt, 10 tudományos platformhoz és 8 transznacionális hálózati tevékenységhez
kötődött (az utóbbi keretében zajlik és zárul idén az ESPON on the road projekt).
A program folytatásaként indul útjára az ESPON
2020 Együttműködési Program. A megújuló program
küldetése, hogy „folytassa az Európai Területi Megfigyelői Hálózat megszilárdítását, erősítse a páneurópai, összehasonlítható, szisztematikus és megbízható
területi tudásbázis megteremtését és szakpolitikai
alkalmazását.” Az ESPON 2020 programot továbbra is
a Monitoring Bizottság irányítja. A program egyetlen
kedvezményezettje az ESPON ETT (Európai Területi
Társulás) lesz, melynek Luxemburg és a három belga
régió (Brüsszel, Flandria és Vallónia) a tagjai. Az ESPON kontaktpont hálózatának feladata továbbra is az
együttműködés az érintettek bevonása során, transznacionális és nemzeti szinten is.
A program tervezési folyamata az ESPON 2020
Együttműködési Program javaslatának Európai Bizottság
felé történő benyújtásával veszi kezdetét, amelyre előreláthatólag 2014 őszén kerül sor. 2014 márciusában kerül
megrendezésre az első ESPON 2020 Monitoring Bizottsági ülés. Ezt követően az első pályázati kiírások megjelenése 2015. szeptemberben várható.
Magyarország részéről a programban továbbra is a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős tárca”, a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el a Monitoring Bizottságban a nemzeti képviseletet, illetve a Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal tölti be a hazai kontaktpont szerepét.
A rendezvényekről, az információs anyagokról, illetve
az ESPON on the road projektről bővebben az ESPON
honlapon, a projekt saját honlapján, illetve a projekt
facebook oldalán olvashatnak.
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TransnationalNetworkingActivities/ESPONontheRoad.html
http://www.esponontheroad.eu/
https://www.facebook.com/esponontheroad?fref=ts
ESPON magyar kontaktpont:
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Kapcsolattartók:
Péti Márton
e-mail: marton.peti@nth.gov.hu
Hoffmann Csilla
e-mail: csilla.hoffmann@nth.gov.hu

Az ESPON 2013 program ebben az évben a végéhez
érkezik. A pályázati kiírások eredményeként 66 projekt

92

GAZDASÁGFEJLESZTÉS DIMENZIÓI, 2014-2020

A fejlesztéspolitikai és gyakorlati lehetőségek a demográfiai
kihívások kezelésében
Lezárult a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodásról szóló
ADAPT2DC projekt
Kulcsszavak: demográfiai változás, ADAPT2DC, Central Europe Program, gazdaságfejlesztés, közszolgáltatások, adaptáció, transznacionális programok, igényvezérelt szolgáltatásfejlesztés
Abstract:
Shrinking regions and cities are becoming more and more relevant issues in central Europe. The consequences of demographic change and increasing scarcity of public resources thus require a fundamental review and adjustment of the management and standards
of public services and infrastructure in these regions and cities. It has been identified on different territorial levels that demographic
change is one of the most pressing issues that especially central European countries and regions are now facing. On the occasion
of the closure of the ADAPT2DC (Adaption to demographic change) project which was funded by the Central European Program,
Office of National Economic Planning, as national project partner, organized a one-day long national event on 30 September 2014 in
Budapest focusing on the main demographic trends in Hungary, European and national policy approaches and also on transferable
best practices. The article summarizes the main massages of the conference as well as the final results of the ADAPT2DC project.

Évtizedekig, a gazdasági rendszerünk és azzal együtt
az ellátórendszerünk legfőképp a növekedést helyezte
előtérbe, mind a gazdaság, mind a teljes népesség
tekintetében. A 21. században elérkeztünk egy pontra, ahol
a növekedés többé nem reális, legalábbis nem mindenhol.
A születési ráta jóval az utánpótlást biztosító 2,1 gyermek/
nő szint alatt van az összes közép-európai országban,
ugyanakkor folyamatosan növekvő születéskor várható
élettartam tapasztalható az elöregedő társadalmakban.
Hazánkat a demográfiai válság halmozottan sújtja. A
népességfogyás, a társadalom idősödése és a minőségi
elvándorlás egyaránt súlyos kihívást jelent. A demográfiai
változások hatásai várhatóan még jelentősebbé válnak az
elkövetkező években. Mind európai, mind országos szinten
fontos társadalomstratégiai cél a kedvezőtlen népesedési
folyamatok következményeinek összehangolt és komplex
kezelése, az abban megmutatkozó területi összefüggések
feltárása és a területi különbségek mérséklése.
A 2011 novemberében 10 projektpartner, 6 középeurópai országot képviselve együttműködési megállapodást
kötött és elindították az „Adaption to demographic
change” (ADAPT2DC) „A demográfiai változásokhoz való
alkalmazkodás” elnevezésű, 3 év időtartamú nemzetközi
projektet, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alap
által finanszírozott Közép-Európa Program keretében
került támogatásra. Magyarországot a projektben
nemzeti partnerként a Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal (NTH), regionális partnerként az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ) képviselte.
A projekt vezető partnere a Türingiai Építésügyért,
Regionális Fejlesztésért és Infrastruktúráért felelős
Minisztérium. A projektpartnerségben továbbá a
Lipcsei Regionális Földrajzi Intézet, a Cseh Tudományos
Akadémia Szociológiai Intézete, a csehországi Usti
Régió Önkormányzat, az olasz UNCEM Helyi Városok és
Közösségek Országos Egyesülete, a lengyel Katowicei

NEMZETKÖZI PROJEKTEK

a 2004-es EU bővítés óta eltelt időszak folyamatait
helyezte középpontba néhány kiragadott aspektusból, elsősorban Közép- és Kelet-Európa szemszögéből. A térség életében számos változás történt,
fokozatosan felzárkózik és jelentősége növekszik az
EU-ban. A konferencia fókuszában a gazdasági teljesítményhez, a határon átnyúló együttműködésekhez
és a jövőbeli tervekhez, forgatókönyvekhez kapcsolódó kihívások álltak. Az első szekcióban az ESPON
válságból való kilábalással foglalkozó ECR2 projektjének eredményei került ismertetésre dr. Iwona Sagan (Gdanski Egyetem) előadásában, majd a lengyel
és magyar gazdaságpolitika válságra adott válaszait,
az elért eredményeket ismerhette meg a közönség.
A második panelbeszélgetést egy német-lengyel határ menti együttműködési tapasztalatokat bemutató
projekt vezette fel a londoni Brunel Egyetemet képviselő dr Katja Sarmiento-Mierwaldt előadásában. Ezt
követően lengyel, szlovén és magyar együttműködési tapasztalatokat, azok történelmi gyökereit, illetve
az aktualitásokat vitatták meg a panel résztvevői. A
harmadik szekcióban elsőként dr. Jacek Szlachta az
ESPON ET2050 projekt 4 éves eredményeit foglalta
össze, majd Szlovákiát, Írországot, Németországot és
a konferencia középpontjában álló Lengyelországot
képviselő szakértők részletezték Közép-Európa országainak és városainak jövőképét, főként tervezési
szemszögből, kitérve saját országuk területi különbségeire és az ebből adódó fő fókuszpontokra.

Közgazdasági Egyetem és Malopolska régió, valamint a
Szlovén Városi Tervezési Intézet képviselői vettek rész.
Az ADAPT2DC projekt segítséget nyújt a negatív
demográfiai
folyamatoknak
kitett
kelet-középeurópai régiók és települések számára a megfelelő,
fenntartható közszolgáltatási megoldások tervezésében
és megvalósításában. A projekt célja egy, a demográfiai
változások kezelésére szolgáló tudástranszfer megvalósítása,
melyben európai szakértők, állami partnerek és beruházók
egyaránt bemutathatják és megismerhetik egymás
közszolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztési tapasztalatait és
elképzeléseit.

A tudásátadás és közös gondolkodás megindítása
érdekében, valamint a projekt 2014. októberi zárásához
kapcsolódóan az NTH 2014. szeptember 30-án,
Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztériumban „A
demográfiai szerkezetátalakulásban rejlő társadalmi,
gazdasági lehetőségek Magyarországon” c. projekt záró
konferenciát szervezett. A konferencia célja egyebek
mellett, a 2013 novemberében, Budapesten megrendezett
„Családbarát humán és szociális közszolgáltatások, mint egy

FALU VÁROS RÉGIÓ

93

2014/2.

lehetséges válasz a demográfiai kihívásokra” c. konferencia
folytatásaként, a projekt végső eredményeinek nemzeti
szinten való közvetítése, a 2014-20-as fejlesztési időszak
demográfiai üzeneteinek bemutatása volt. Az ADAPT2DC
magyar mintaprojektjéből kiindulva, a demográfiai
kihívásokon belül az esemény elsősorban a szociális és
társadalmi kihívásokra és azok kezelésére helyezte a
hangsúlyt, lehetőséget biztosítva a család- és idősbarát hazai
és nemzetközi innovatív közszolgáltatások megismerésére.
A konferenciát az ADAPT2DC projektben résztvevő két
hazai partnerintézmény vezetője - Pecze Tibor Csongor, a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke és Berki Judit az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőhelyettese – nyitotta meg.
Dr. Spéder Zsolt a KSH Népességtudományi Kutató
Intézetének
igazgatója,
Magyarország
népesedési
helyzetképét ismertette felvezető előadásában. A szakember
a negatív demográfiai trendek (mint a népességcsökkenés,
a csökkenő teljes termékenységi arányszám, a szülő
nők növekvő átlagéletkora) hátterében álló okok között
az iskolai expanziót, a párkapcsolatok átalakulását, a
munkaerőpiaci szorítások növekedését, a családpolitika
kiszámíthatatlanságát és az értékváltozásokat említette.
Spéder Zsolt hangsúlyozta, hogy a születéskor várható
élettartam fokozatos növekedése ellenére is jelentős
egyenlőtlenségek tapasztalhatók az országban regionális
szinten, férfiak és nők között és az iskolai végzettséget
figyelembe véve. Az ország lakossága idősödik, mely
elsősorban a jobb életkörülmények következtében növekvő
élettartamnak és az alacsony születésszámnak köszönhető.
A 65 évesnél idősebb lakosság a jelenlegi 1,7 millióról az
előrejelzések szerint 2,4 millióra növekedhet a következő
45-50 évben. Mindez növeli az időskori függőségi rátát (egy
aktívkorúra jutó idősek száma), mely a jelenlegi 1:4 arányról
prognózisok szerint 2060-ra 1:2 is növekedhet. A szakember
egyebek mellett kitért a vándorlási adatok vonatkozásában
a „tükörstatisztikák” (befogadó országok statisztikái) szerint
Európában tartózkodási engedéllyel külföldön tartózkodók
megoszlására, mely szerint Németország, az Egyesült
Királyság és Ausztria a legvonzóbb hazai kivándorlási
célpontok. A folyamatosan csökkenő termékenységi
arányszám, az elöregedési és kivándorlási folyamatok
jelenlegi trendjeit figyelembe véve hazánk lakossága 2060-ra
7,9 millió főre csökkenhet. Ez jelentős gazdasági, társadalmi
és épített környezetre gyakorolt hatásokat eredményez,
melyekre fontos időben felkészülni.
Közép-Európa számos régiója hasonló demográfiai
folyamatokon megy keresztül, illetve szembesül a változások
következményeivel, ezért az ADAPT2DC projekt keretében
nemzetközi párbeszéd indult a változásokra való felkészülés
és a meglévő problémák hatékony megoldása érdekében.
A projekt eredményeit az NTH projektmenedzsere, Kelenné
Török Lívia ismertette. Az előadó elmondta, hogy míg a
nyugati megoldási javaslatok elsősorban a jelenségekhez
való alkalmazkodásra, a tünetek kezelésére koncentrálnak,
addig a közép-kelet európai országok inkább a problémák
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demográfiai mutatók alapján összehasonlíthatóvá teszi a
programtérséget.
Az NTH a projekt egyéb munkacsomagjaiban
adatokat gyűjtött, interjúkat készített, projekt anyagokat
véleményezett, valamint a hazai minta projektet
támogatta a projekt üzeneteinek a hazai szakpolitikák
felé becsatornázásával.
A projekt végső eredményeit egy Akció Terv illetve egy
Európai Stratégia formájában foglalta össze, melyek szintén
letölthetőek a www.adapt2dc.eu honlapról.

gyökereinek megismerésére, a kiváltó okok megszüntetésére
törekednek, mely a projekten belül néha szemléletbeli
ütközéseket - ugyanakkor többpólusú megközelítésmód
szerint megvalósult megoldási javaslatokat eredményezett.
Nem véletlen tehát, hogy a magyar regionális partner, az
ÉARFÜ projektben megvalósított kísérleti akciója, azzal
foglalkozott, hogy miként lehetne a bölcsődei, óvodai,
és családi napközi ellátásokat úgy átalakítani, hogy a
gyermek napirendje ne akadályozza az anya munkahelyi
foglalkoztatását. A projekt további kísérleti projektjei az
önkormányzatok által működtetett mentori hálózatok,
szociális ellátások racionalizálása, a megüresedett ingatlanok
közcélú hasznosítása, integrált szolgáltatóházak létrehozása,
a fiatalok által elhagyott régiók gazdasági és kulturális
vonzerejének növelése témakörében dolgoztak ki olyan
modelleket, amelyek helyben igyekeznek alternatívákat
kínálni a demográfiai változások kezelésére.
A projektmenedzser kitért az NTH szerepvállalására a
projektben. A Hivatal az „Irányítási módszertan terjesztés és
kompetencia fejlesztés a csökkenő népességű városokban
és régiókban” c. munkacsomagban vezető szerepet kapott,
melynek keretében a projekt során feltárt tudásanyag
megfelelő célcsoportok felé történő eljuttatása volt a fő cél.
A munkafolyamat részét képezte egy Demográfiai kézikönyv
(E-tankönyv) szerkesztése, transznacionális és nemzeti
tantervek összeállítása, transznacionális képzés szervezése
(2014.május 20-22., Budapesten), hat nemzeti szintű képzés
koordinációja, a projekt eredményeinek az európai, nemzeti,
regionális és helyi szintű döntéshozók felé való közvetítése
céljából, szakpolitikai hírlevelek megírása és terjesztés
valamint konzorciumi találkozók és konferenciák szervezése
Az NTH szerkesztésében elkészült Demográfiai Kézikönyv
angol és magyar nyelven, közérthető módon mutatja be
a demográfiai változások aktuális és jövőbeli trendjeit,
hatásait, és következményeit, illetve a hatékony kezelésük
érdekében megvalósult jó példákat és projekteredményeket.
A Kézikönyv PDF formában elérhető az ADAPT2DC
projekt hivatalos honlapjáról (www.adapt2dc.eu) illetve
interaktív módon olvasható a következő honlapon: http://
adapt2dc.nth.gov.hu/. A Kézikönyv online verziója egyebek
mellet egy NUTS3 szintre lebontott Kelet-Közép Europát
bemutató interaktív térképet is tartalmaz, mely különböző
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A felvezető előadásokat követően, a 2014-20-as fejlesztési
időszak népesedési üzenetei kerültek bemutatásra. Dr. Péti
Márton, az NTH Stratégiai és Módszertani Főosztályának
vezetője ismertette a 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal
elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) legfontosabb
demográfiai irányait. Egyebek mellett kiemelte, hogy az OFTK
jövőképének egyik fő eleme a növekvő népesség elérése
2030-ra és a dokumentum négy hosszú távú átfogó céljának
egyike is a népesedés. A főosztályvezető kitért az NTH 201420-as fejlesztéspolitikai tervezési munkái között megvalósult
Partnerségi Megállapodás demográfiai vonatkozásaira,
melyben a fő nemzeti fejlesztési prioritások közül az egyik a
népesedési prioritások kezelése, mely közösen jelenik meg a
társadalmi felzárkóztatás céljaival. A szakember hangsúlyozta,
hogy a 2014-20 ún. „mainstream” operatív programjainak
mindegyike közvetlenül vagy közvetve tartalmazza a
gyermekvállalási kedv fokozását célzó beavatkozásokat. Az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program közvetlenül,
míg a többi OP elsősorban a gyermeket nevelők
helyzetbehozásával, foglalkoztatásának elősegítésével (pl.:
családbarát városok, köz- és közigazgatási szolgáltatások
támogatásával, rugalmas munkavégzés lehetőségével vagy
a gyermekmegőrzési lehetőségek bővítésével) támogatja a
növekvő népesedést előirányzó célkitűzéseket.
Horváth Viktor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(EMMI) főosztályvezetője ismertette a 2014-20-as Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) tervezési
hátterét és főbb, demográfiai szempontból hangsúlyos
irányvonalait. A szakember kihívásként értékelte a tervezési
munka gondolati hátterében szerepet játszó különböző
„idősíkokat”- a politikusok 4 éves, az európai tervezés
7 éves ciklusokban való gondolkodását - szemben a
demográfiai intézkedések hosszabb távon, akár csupán 2030 év távlatában érzékelhető hatásaival. Az EFOP intézkedési
elsősorban a gyermekek, a családok és idősek célcsoportjaira
fókuszálnak. Támogatják a családok megerősítését –
krízishelyzetek kezelésével, a gyermekvállalás és család,
mint értékteremtés megjelenítésével, valamint az aktív
idősek új szerepfelfogásával.
A 2014-20-as fejlesztési időszak népesedési üzeneteit
bemutató szekció Hoffmann Csillának, az NTH vezető
tervezőjének előadásával zárult, aki ismertette a 200713-as tervezési időszak transznacionális és interregionális
fejlesztései, elsősorban a Central (Közép Európa) program,

az ESPON2013 interregionális kutatási program, valamint
és az INTERREG IVC program keretei között megvalósult
demográfiai projektek eredményeit és tanulságait. A
beszámolóból megtudhattuk, hogy sok hasonló demográfiai
témájú projekt készült az elmúlt 7 évben, így a következő
tervezési időszak kiemelt feladata kell, hogy legyen a
projektek és programok közötti szinergiák hatékonyabb
feltárása. A tervező továbbá kitért a 2014-20-as időszak
Közép Európai és Duna programterében, valamint az ESPON
2020 és INTRREG VC programok keretei között kínálkozó
demográfiai témájú lehetőségekre is.
Az esemény délutáni szekciója a demográfiai kihívások
kezeléséhez kapcsolódó néhány hazai kezdeményezés
bemutatásával indult. Benkő Ágota koordinátor ismertette
a Népesedési Kerekasztal munkáját és az elmúlt években
elért eredményeiket. A kerekasztal alapító nyilatkozata
úgy fogalmaz, hogy a Népesedési Kerekasztal célja „olyan
széleskörű társadalmi együttműködés megalapozása, amely
folyamatosan napirenden tartja a demográfiai helyzet
kérdését és ajánlásokat fogalmaz meg az annak javítását
elősegítő intézkedésekre.” Az előadásból megtudhattuk,
hogy a kerekasztal munkájában résztvevő szervezetek
képviselőinek meggyőződése, hogy a ma születő gyermekek
a jövő zálogai, hiszen ők a jövőbeli munkavállalók, jövőbeli
hozzájárulásuk a nemzeti jóléthez kiemelt jelentőségű.
A felmérések azt bizonyítják, hogy a megszületett
gyermekek száma lényegesen kevesebb annál, mint amit
a fiatalok, illetve az induló családok terveztek. Ez kijelöli
a kormányzatok, társadalmi szereplők, civil szervezetek
számára a legitim közösségi cselekvés terét, megalapoz
olyan intézkedéseket, amelyek segítik, hogy a családok
által kívánt, tervezett gyermekek valóban megszülessenek.
A kerekasztal munkája egyebek mellett hozzájárul a család
és hivatás összhangjának megteremtéséhez, valamint a
gyermekesek anyagi terheinek enyhítéséhez.
A gyermekvállalási kedv fokozásának fontos feltétele,
hogy a környezet, amelyben élünk mennyire hat ösztönzőleg
ránk. A téma apró, ámde rendkívül fontos elemekből felépülő,
komplex feltételrendszerére hívta fel a figyelmet Salamin
Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnökének előadása
a családbarát városokról. A (köz)biztonság, a családbarát
foglalkoztatás és munkahelyek, családbarát szolgáltatások
és intézmények, az akadálymentes és gyermekbarát
környezet és közlekedés illetve az erős, összetartó helyi
közösségek feltételei mind-mind hozzájárulnak egy település
„családbarát klímájához”, minőségi, élhető lakóterületeinek
kialakulásához. Mindez hosszú távú stratégiai szemléleten
alapuló, az emberek és a helyi közösségek aktív bevonásával
megvalósuló várostervezést és városvezetést igényel.
Az időskorúak társadalmon belüli egyre nagyobb aránya
szinte valamennyi európai országban megfigyelhető
tendencia. Tekintettel az átlagos életkor növekedésére és
az idősebb generációk aktivitására, minőségi elvárásainak
megjelenésére, ez egy fontos fejlesztési terület.
A jelentőségére és a benne rejlő társadalmi, gazdasági
lehetőségekre hívta fel figyelmet dr. Petrás Ferenc, az NTH
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tevékenységüket,
egyeztették
tapasztalataikat
egy
kerekasztal beszélgetés keretében. A kerekasztalt dr. Balogh
Zoltán az ÉARFÜ moderálta. Berki Judit, az ÉARFÜ ügyvezetőhelyettese bemutatta az ADAPT2DC projekt magyar kísérleti
projektjét, melynek témája a családi napközik szerepe volt a
nők munkaerőpiaci visszatérésében. A munka során három
különböző családi napközi modell került kidolgozásra.
Egy ún. „bölcsődepótló” modell, mely 20 hetes kortól 3
éves korig fogadja a gyermekeket heti 3 napon, fejlesztő
szolgáltatásokkal, speciális programokkal. A „kapacitásbővítő”
típusú családi napközi ugyanazon célcsoportnak heti 5
napon, 8 órában biztosít alapszolgáltatásokat. A „mobilitást
segítő” családi napközi modell pedig 3 és 6 év közötti
gyermekek számára heti 5 napon, az óvodai nyitva tartást
mintegy kiegészítve, reggel 6 és 8 óra között, valamint
délután 4 és 6 óra között hosszabbítja meg a gyermekek
napközbeni ellátásának idejét, ezzel is elősegítve a szülők
foglalkoztatását. Az NTH elősegítette a magyar mintaprojekt
javaslatainak, politikai ajánlásainak becsatornázását a 201420-as fejlesztéspolitikai tervdokumentumokba.
A kerekasztal beszélgetésben a résztvevők a DKV
Debreceni Közlekedési Zrt. és a Budapesti Közlekedési
Központ igényvezérelt közösségi buszközlekedés fejlesztést
elősegítő szolgáltatását Nagy Attila vezérigazgató és dr.
Denke Zsolt közlekedésszervezési és fejlesztési koordinációs
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szakterület vezető tolmácsolásában ismerhették meg. A
beszélgetés egyben lehetőséget teremtett a debreceni és
budapesti tapasztalatok összehasonlítására is.
Sántha
Péterné, a józsefvárosi önkormányzat
alpolgármestere és Toldi Tamás az Újbuda 60+ program
menedzsere bemutatták a két budapesti önkormányzat
idősbarát
tevékenységi
körét.
A
beszélgetésből
megtudhattuk, hogy mindkét önkormányzat esetében
igen nagyarányú és folyamatosan növekvő létszámú
idős lakosságról beszélhetünk. Józsefváros lakosságának
közel negyede, Újbuda lakosságának 30%-a 65 év feletti.
Józsefváros idősbarát várospolitikájának pillérei, valamint
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása,
valamint az idősek tornákkal fizikai és szellemi állapotának
szinten tartása. Mindezt ingyenes önkormányzati
szállítási szolgáltatásokkal, szenior tornákkal, jóga- és
tánctanfolyamokkal és az élethosszig tartó tanulást
támogató szabadegyetemekkel támogatják.
Újbuda 2008 óta foglalkozik tanfolyamokkal
kiemelten az idősbarát szolgáltatásainak fejlesztésével
saját költségvetésből, egyéni programterv alapján. Több
mint 100 programot biztosítanak a 60 év feletti kerületi
lakosok részére lelkes önkéntesekkel. A munka keretében
a XI. kerületi önkormányzat idén 13 önkormányzattal írt
alá együttműködési megállapodást a tapasztalatcsere
érdekében.
Mindkét
megkérdezett
önkormányzat
nagy hangsúlyt fektet a különböző generációk közötti
kapcsolatok erősítésére, az egyházak és civil szervezetek
bevonására a programokba.
Az ADAPT2DC zárókonferencia közel száz hazai
helyi, regionális és nemzeti szintről érkező szakember
részvételével zajlott. Az esemény platformot kínált a
demográfiai változásokhoz alkalmazkodó minőségi
életfeltételeket biztosító, ugyanakkor költséghatékony
(köz)szolglatatásfejlesztés
érdekében
folytatott
párbeszéd
megindításához,
a
népességcsökkenés
okainak megszüntetésére koncentráló, hosszú távú,
együttműködéseken alapuló, holisztikus elveket követő
közös gondolkodáshoz.
A konferencia egyben megerősítette annak tényét,
hogy a nemzetközi trendekhez hasonlóan, a magyar
fejlesztéspolitika is átfogóan foglalkozik a demográfiai
kihívások kezelésének új vetületeivel. Tény azonban, hogy
különböző kezelési módszertanokkal és alternatívákkal
intézményrendszerünk és kedvezményezettjeink is csak
most ismerkednek mely folyamatban az ADAPT2DC projekt
eredményei és tapasztalatai segíthetik a téma komplex
elméleti hátterének és gyakorlati oldalának megismerését.
A konferencia előadásai, a rendezvényen készült fotók
elérhetők a www.nth.gov.hu honlapon.

Beszámoló a II. Területi tervezési
szakmai konferencia és konzultációs napokról
A 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus folyamán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében dedikált forrásként több mint 1100 Mrd Ft áll a megyei
önkormányzatok és megyei jogú városok rendelkezésére,
saját fejlesztéseik megvalósítására. A fejlesztési irányokat
tartalmazó, és azokat megalapozó tervdokumentumok
elkészítése záró fázisához érkezik, és a helyi területfejlesztési szakemberek határozzák meg és fejtik ki minél részletesebben a tervezett projektcsomagokat. Ezen folyamatok
segítésére került megrendezésre a „II. Területi tervezési
szakmai konferencia és konzultációs napok” elnevezésű rendezvény 2014. április 22. és 24. között Budapesten,
a Széchenyi Programiroda (SZPI), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), és a megyei tervezést támogató Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) együttműködésével.
A rendezvény megnyitóján elhangzott, hogy az ország�gyűlési választások után lehetőség van a már megkezdett,
tervezésre vonatkozó kormánypolitika folytatására, így a
Kormány célja továbbra is az, hogy a korábbi programozási
időszakhoz képest 2014-2020 között minél egyszerűbben
lehessen európai uniós forrásokhoz hozzáférni. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy kellően kidolgozott, így megalapozott projektek kerüljenek majd támogatásra. Pecze
Tibor Csongor, az NTH elnöke ezzel kapcsolatban beszédében mérföldkőnek nevezte, hogy a területi tervezés
I. fázisa lezárult, és kiemelte: eljött az idő a megyei, járási
és megyei jogú városi fejlesztési irányok konkretizálására,
a felmerült elképzelések, projektjavaslatok priorizálására a
forrásigények megjelölésével.
A 3 napos konferencia alatt egymást követő plenáris
előadások keretében a felelős szaktárcák képviselői mutatták be a hazai területi és ágazati Operatív Programok (OP)
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tervező-elemzőjének előadása. A 65 éven felüli korosztály
anyagi lehetőségei alapján a piacon egy fontos fogyasztói
réteget alkot, akiknek az igényei még kevésbé föltártak
és kiszolgáltak, így a nyugdíjasokra koncentráló gazdaság
bevételt és munkahelyeket képes teremteni már rövid
távon is hazánkban.
Székely András, a Három királyfi, három királylány
mozgalom elnöke a Népesedési kerekasztallal „karöltve”
dolgozik a kívánt gyermekek megszületéséért. A mozgalom
egyebek mellet konferenciák, rendezvények szervezésével,
fiatalok
párkeresésének
elősegítésével,
családbarát
munkahelyek kialakításának támogatásával, az újdonsült
apáknak a változásokhoz való alkalmazkodásban való
segítésével támogatja a növekvő népesedési célkitűzéseket.
A rendezvény utolsó szekciójában család és időbarát
közszolgáltatók képviselői mutatták be mindennapi

aktuális változatait, azok tartalmát, valamint a következő
fejlesztési ciklus még kidolgozás alatt lévő eljárásrendjével
kapcsolatos információk hangzottak el.
A konferencia leginkább gyakorlatias eseményének talán a részt vevő megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok (MJV), Budapest Főváros, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) területi tervezését végző szakembereinek
az NTH munkatársaival való személyes konzultációi nevezhetők. Az egyeztetések lehetőséget biztosítottak a területi
tervezők részére, hogy tervezéssel kapcsolatos kérdéseiket
és felvetéseiket megvitassák, valamint az NTH munkatársaitól segítséget kaphattak a megyei, járási és megyei jogú
városi projektötleteik TOP-hoz, vagy más ágazati operatív
programokhoz való illeszthetőségével kapcsolatban.
A tervezési folyamat végső határideje 2014. október 31.,
amikorra a tervezési dokumentumok véglegesítése mellett
a főbb projekteket előzetes megvalósíthatósági tanulmány
szintjére kell kidolgoznia a területi tervezőknek.
Szerző:
Horváth Dávid, tervező-elemző, NTH

A beszámolót készítette:
Kelenné Török Lívia, tervező-elemző, NTH
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Elfogadták a miniszterek a visegrádi négyek, valamint Bulgária
és Románia (V4+2) közös területfejlesztési stratégiáját
A találkozón elfogadott Miniszteri Következtetések
1. Hasznosítani fogjuk azokat a tapasztalatokat és eredményeket, amelyekre a nemzeti területfejlesztési politikák
összehangolása, valamint a „V4+2 Országok Közös Területfejlesztési Stratégiája” megalkotása során tettünk szert.
Kölcsönösen informáljuk egymást, amennyiben a nemzeti
dokumentumok változnak.
2. Célszerűnek tartjuk a „V4+2 Országok Közös Területfejlesztési Stratégiája” megalkotásánál elért eredmények
hasznosítását a 2014-2020 közötti új uniós programozási
időszakban, és a konkrét eredmények és fejlesztési igé-

A stratégia az alábbi fejezetekből épül fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fejlesztési pólusok, tengelyek és azonosított folytonossági hiányok
Közlekedési hálózatok és azonosított folytonossági hiányok
Műszaki infrastruktúra
Társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló tényezők
Környezeti jellemzők
A V4+2 Területi Tervezési Együttműködésben rejlő lehetőségek azonosítása

A magyar fél a stratégia 4. fejezetének kidolgozásért volt
felelős, amely a V4+2 országok társadalmi-gazdasági helyzetelemzését tartalmazza, illetve az abból következő, potenciális együttműködési irányokat jelöli ki. A közös területfejlesztési stratégia többéves munka és egyeztetési folyamat
eredményeként készült el.
A V4+2 Országok Közös Területfejlesztési Stratégiája jó
kiindulási pontot jelent ahhoz, hogy az Európai Unió 201420-as időszakában az érintett országok ez alapján együttműködve fejlesszék a térséget, és hogy az EU-nál hatékonyan
képviseljék a közös érdekeiket - egyebek közt ezt állapították
meg a hat ország területfejlesztési minisztereinek budapesti
tanácskozásán résztvevők 2014. április 16-án.
A Közös Területfejlesztési Stratégia a V4+2 országok képviseletében megjelent küldöttségvezetők által aláírt Miniszteri
Következtetésekkel vált hivatalosan is elfogadottá. A Miniszteri
Következtetések nem csak az eddigi együttműködés folytatására, illetve az eddigi eredmények széleskörű, nemzeti területfejlesztési dokumentumokban való felhasználásának szükségességére hívja fel a figyelmet (különösen az energetika és a
közlekedés területén), hanem a közös, határon átnyúló fejlesztések és együttműködések elmélyítését is hangsúlyozza, amelyet a stratégia kidolgozása folyamán mindvégig hangsúlyosan
képviseltek a munkacsoportban résztvevő magyar szakértők.
A teljes Stratégia teljes, angol nyelvű szövege az alábbi honlapon érhető el: http://www.v4plus2.eu/en/
Szerző: Guti András. tervező-elemző, NTH
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nyek beépítését, különösen az érintett nemzeti területfejlesztési dokumentumokba.
3. Felkérjük országaink minisztereit, különösen a közlekedési és energiaügyekért felelős minisztereket, hogy vegyék figyelembe a V4+2 Országok Közös Területfejlesztési Stratégiáját a nemzeti szakpolitikai dokumentumok
megalkotásánál.
4. Célszerűnek tartjuk erősíteni és elmélyíteni a határ menti
térségek együttműködését, különös tekintettel azokra a
területekre, ahol három ország határai találkoznak.
5. Felhívjuk az Irányító Csoportot a V4+2 országok területfejlesztésének összehangolására, valamint, hogy folytassa
az információcserét a nemzeti területfejlesztési dokumentumok és területi tervezési rendszerek esetében.
6. Megfontolásra javasoljuk az Irányító Csoport számára,
hogy figyelembe véve többek között az országaink közötti együttműködés jövőbeli eredményeit 2018. december
31-ig vizsgálja felül a V4+2 Országok Közös Területfejlesztési Stratégiáját.

A találkozón résztvevő küldöttségvezetők (balról jobbra):
František Palko (Államtitkár, Közlekedésért, Építésügyért és
Regionális Fejlesztésért Felelős Minisztérium, Szlovák Köztársaság), Sevil Shhaideh (Államtitkár, Regionális Fejlesztési és
Közigazgatási Minisztérium, Románia), Paweł Orłowski (Helyettes Államtitkár, Infrastruktúráért és fejlesztéspolitikáért
Felelős Minisztérium, Lengyel Köztársaság), Varga Mihály,
nemzetgazdasági miniszter, Petr Smrček (Miniszterhelyettes,
Regionális Fejlesztési Minisztérium, Cseh Köztársaság), Desislava Terzieva (Miniszter, Regionális Fejlesztési Minisztérium, Bolgár Köztársaság) Fotó: NGM
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2014 áprilisától júniusáig tartott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) polgármesteri fóruma. A Szövetség megyénként hívta össze
a szervezeti tagságába tartozó települések polgármestereit, hogy többek között tájékoztatást adjon a
2014-2020 közötti időszak európai uniós fejlesztési
programok önkormányzati vonatkozásairól. Ennek
a témablokknak keretében az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Tervezéskoordinációs Államtitkárságának munkatársai mellett a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megyei tervezésben részvevő kollegái
is részt vettek, hogy a helyi szereplők „első kézből”
értesüljenek a tervezés jelenlegi állásáról és ebbe való
bekapcsolódási lehetőségükről. Az előadások témája a Széchenyi 2020 – Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program részletes bemutatása, kiemelten is
az önkormányzati szerepvállalásának ismertetése, annak aktuális kérdéseinek megvitatása volt. A tervezés
jelenlegi folyamatában fontos elem a területi szereplőkkel való konzultáció, a visszajelzések „begyűjtésének” lehetősége.

A polgármesteri rendezvényeken az egyes megyék
területi tervező kollegái ismertették a megyei tervezés jelenlegi állását és adtak átfogó tájékoztatást a
tervezett irányokról. Ezekben a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott tervek finanszírozási forrása azonban nem csak a TOP-ban a megyére rendelkezésre álló pénzeszköz, hanem tervezhető európai
uniós források állnak rendelkezésre az ágazati, vidékfejlesztési operatív programokból is.

RÖVIDEN

Elkészült a visegrádi országok, valamint Bulgária és
Románia (V4+2) Közös Területfejlesztési Stratégiája,
melynek kidolgozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal munkatársai
is szerepet vállaltak. A Stratégia kidolgozását magyar részről az NGM Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága
vezette, egyben a miniszteri találkozót is ez az államtitkárság szervezte. Az együttműködés folytatása pedig a 2014.
júniusában létrejött, Uniós Források Felhasználásáért Felelős
Államtitkárság felelősségi körébe tartozik.

Beszámoló a TÖOSZ 2014. évi megyei polgármesteri
fórumsorozatán való NGM és NTH részvételről

A megyék, megyei jogú városok fejlesztési dokumentumai a véglegesítés szakaszában vannak, a
legtöbb helyen már a közgyűlési elfogadásra várnak. Ezt követően ezek összegyűjtve elérhetőek lesznek a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján
is, a https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/megyek-es-megyei-jogu-varosok oldalon.
Bánhidai Csilla

A TÖOSZ 25 éves szakmai múltjával fontos szerepet vállal abban is, hogy az Európai Unió újabb hétéves tervezési-pénzügyi időszakára felkészülve információkat adjon a települések polgármestereinek,
hogy az uniós feltételek pontos ismeretében összefogással, közösen tervezzék meg a rendelkezésükre álló
források felhasználását. A 1298/2014. (V.5.) Kormányhatározat rögzíti a 2014-2020 közötti időszakban a
Terület- és Településfejlesztés Operatív Program
(TOP) tervezésének egyes szempontjait, valamint a
megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési körébe utalt források
megoszlását. Ennek értelmében a TOP decentralizált
forrásainak felhasználása integrált programok tervezésével, három területi szinten valósul meg.
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése,
valamennyi prioritása, intézkedése közvetlenül vagy
közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz. Elsősorban az
önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat,
az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal
összefüggő város- és településfejlesztési akcióit
támogatja. A TOP területi programcsomagok alapján
nyújt támogatást, a megyék, a megyei jogú városok
és a járások szintjén összehangolt fejlesztésekre.
(A TOP az EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiókra”, vagyis az ország Budapesten és Pest megyén
kívüli területére /18 megye/ vonatkozik).

FALU VÁROS RÉGIÓ

99

2014/2.

NTH Tudástár 1.0

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) elindította a Tudástár 1.0 elnevezésű tudásmenedzsment
rendszerét, mely a kormányzat intézményei, valamint az
együttműködő szervezetek közötti információk kezelésére, megosztására szolgál, a közös munka elősegítése,
megkönnyítése céljával.
A rendszer célja, hogy olyan csoportmunkát támogató szolgáltatást nyújtson, ahol egységes módszertan szerint, koordináltan végezheti a tervező-fejlesztő
munkáját valamennyi terület- és településfejlesztésben
érintett operatív munkatárs, tanácsadó és döntéshozó.
A Tudástár 1.0 folyamatos fejlesztése során kiemelt
szerepet kap a térinformatikai támogatás megvalósítása, így a geokódolható adatok, információk digitális
térképi megjelenítésével a felmérés, a tervezés, a szemléltetés, a döntéshozás, és a hatásvizsgálat folyamatának támogatása.
A rendszer szolgáltatásai önálló felhasználónként és
csoportonként eltérő jogosultságokkal is igénybe vehetők, így lehetővé válik, hogy az NTH, mint kulcsfontosságú területfejlesztési szerv és a területi tervezésben
érdekelt felek között ellenőrzött csatornán keresztül
cserélődjenek a szakanyagok, publikációk és a területi
tervezéshez kapcsolódó egyéb fontos dokumentumok.

A Tudástár dokumentumkezelő és megosztó alrendszere (Dokumentumtár) 2014. június elején került megnyitásra a megyei és megyei jogú városok
tervezői számára.

SZAKMAI FOLYÓIRATOK, KÖNYVEK
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Jövőbeni terveink között szerepel a Tudástár 1.0
olyan információs rendszerré való alakítása, amely
alapvetően 3 alrendszerből (tudástár, adatbank és geoinformációs alrendszer) és alrendszerenkénti moduláris
szolgáltatásokból épülne fel.
Minden egyes alrendszert önállóan is lehetne használni (adat/információ fel-, és letöltése), illetve egy
gazdasági információs modul segítségével standard
vezetői lekérdezéseket, illetve ad-hoc adatlefúrásokat
is lehetne végezni bármely alrendszerben, illetve az
egyes alrendszerek adattartalmának paraméterezett
összekapcsolásával. Az egyes lekérdezések adattartalmát térképeken, diagramokon, táblázatokban és egyéb
riport funkciókban lehetne majd megjeleníteni.
A Tudástár az NTH honlapjáról érhető el:
https://tudastar.nth.gov.hu/index.php
Kellemes böngészést kívánunk mindenkinek!

Baranyai-Sali Judit

FAjánló
óku szb

100

NEMZETI
N
NEM
MZE
ET
TI ÉS
ÉSGAZDASÁGFEJLESZTÉS
UNIÓS
UN
UNIÓ
ÓS
S FEJ
FFEJLESZTÉSI
JLLES
SZ
ZTÉ
TÉS
SI CÉ
C
CÉLOK,
ÉLO
LOK, 201
20
2014–2020
14–
4–2
20
020
0
DIMENZIÓI,
2014-2020

FALU VÁROS RÉGIÓ

101

2014/2.

„Amit nem kommunikálunk, az nincs.”
A múlt századi német filozófus, Karl T. Jaspers szállóigéje különösen találó a településmarketing viszonylag új keletű szakterületén. 2013-tól Magyarországon a
Hungarikumok törvény megjelenése után a települések
nagy része települési nemzeti értéktárat épít, s a területi szintekhez tartozó értéktár piramis csúcsán történik
a hungarikumok kiválasztása. Megfelelő kommunikáció
nélkül a települési nemzeti értéktárak tartalma nem
kamatoztatható a településfejlesztésben és a településmarketingben sem szolgálhatnak munícióval a helyi
értékfeltárás során. A településmarketing a települések
gazdasági versenyének legfontosabb eszköze, s mint
ilyen kiemelt önkormányzati feladat kell, vagy kellene,
hogy legyen.
A tanulmánykötet a településmarketing szerteágazó tevékenységein keresztül, földrajzi dimenzióban
próbálja láttatni a turizmus szerepét, s ezzel egyetemi
szinergiát mozgósít a gazdaságföldrajz és a turizmus
között. A turizmus szerepe azért kiemelt jelentőségű a
településmarketing szakterületén, mert nincs a turistánál hatékonyabb kommunikációs csatorna a helyi értékek közismertté válásában.

A kötet tanulmányai hat tematikus részben járják körül a településmarketing és a turizmus kapcsolatrendszerét, újszerű megvilágításba helyezve a témát:
1.

VERSENYKÉPESSÉG: a település, mint a gazdasági piaci verseny szereplője, a versenyképességet befolyásoló tényezők, a versenyképesség és
–pozíció javítása, mint a desztináció marketing
vezérfonala.

2.

DESZTINÁCIÓ: a turisztikai desztináció menedzsment helye, szerepe és funkciója a településtervezésben és a településmarketingben.

3.

IMÁZS: a turizmus szerepe és jelentősége a település arculatának formázásában.

4.

MÁRKA: a település- és turizmus marketing eszközök kreatív alkalmazása a települési rendezvényszervezésben, kommunikációs csatornák
és módok, a településmárkázás valamint a helyi
értékek és hungarikumok turisztikai termékké
formázása.

5.

FEJLESZTÉS: a turizmus szerepe a települési tervezésben, fejlesztési koncepcióban és multiplikátor hatása a településfejlődésben.

6.

POZICIONÁLÁS: a településmarketing és helye
a települések makrogazdasági újrapozícionálásában, és legjobb gyakorlat ismertetésének tekinthető esettanulmányok.

Dr. Tózsa István
tanszékvezető egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

A tanulmánykötet -- ingyenesen -- letölthető az alábbi linkről:
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1614/1/Turizmus_es_telepulesmarketing.pdf
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