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2010/2–3.
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Felelôs kiadó: VÁTI Nonprofit Kft.
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Kedves Olvasóink!
Kisebb évközi szünet után duplaszámmal jelentkezünk a Falu Város Régióval, remélve, hogy a 2010. év
munkában aktív idôszakának lezárultával az ünnepek
körül és az új év elején mindnyájunknak több ideje jut
az olvasásra is. A kézben tartott lapszám az elmúlt évek
gyakorlatához képest kicsit rendhagyó, hiszen ezúttal
e megjelenéshez nem választottunk szûkebb tematikát.
Ehelyett két átfogóbb témakörben, a települési és a területi fejlôdés és fejlesztés kérdéskörében fogadtunk be
írásokat, ezúttal nem törekedve arra, hogy a témákkal
kapcsolatos legfontosabb aktuális kérdéseket átfogóan áttekintsük. Ez egyben lehetôséget adott arra, hogy
nagyobbra tárjuk a „kaput” a lapban publikálni kívánó
gyakorlati szakemberek és kutatók elôtt. A Falu Város
Régiót publikációs céllal megkeresôk megtisztelô bizalmát ezúton is szeretném megköszönni, és a megértését
kérni azoknak, akik nem kerülhettek be a lapba.
A dupla lapszám izgalmas kutatási eredményeket
mutat be TANULMÁNY rovatában különbözô témákban a magyar települések tagoltságától a tervezési
dokumentumok térszerkezet értelmezésén és a városlakók attitûdjeinek vizsgálatán át egészen a mentális térképezés alkalamzásáig. MÛHELY rovatunkat
remélhetôleg valóban élôvé teszik a minden bizon�nyal átalakulás elôtt álló területfejlesztési rendszerünk
alakítására és végrehajtására vonatkozó javaslatok, a
bemutatott példaértékû szakmai kezdeményezések
vagy éppen a földrajzi marketing izgalmas elemének
tekinthetô „city branding” koncepciójának bemutatása.
Lapunkból emellett megtudhatják mit is jelent a területfejlesztés „sötétzöld útja”, mi az a TÉKA, vagy hogyan
lehet földrajzi információs rendszerbe rendezni a hazai
szôlôtermelés jellemzôit, valamint azt is, hogy mit is jelent a mostanában oly gyakran emlegetett EGTC bûvös
rövidítése a Kárpát-medence belsô kapcsolatrendszerének élénkítése szempontjából. Emellett FÓRUM rovatunkban események és szakpolitikai fejlemények bemutatásával igyekszünk hozzájárulni olvasóink szakmai
tájékozottságához.
Az év vége felé szükségszerûen egyre inkább a
következô esztendô teendôre is gondolnunk kell.
A 2011-es év bizonyosan emlékezetes idôszak lesz
számunkra, hiszen az elsô félévben Magyarország lát-
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ja el az Európai Unió Tanácsának elnökségi feladatát.
Egy nem is olyan régen csatlakozott ország, a Közösség keleti végeirôl egy idôszakra – amelynek komoly
szerepe lesz 2014 utáni kohéziós politika meghatározásában – az európai figyelem középpontjába kerül, nem
kis próbára téve a magyar közigazgatási apparátust és
mindazokat, akik ebbe a folyamatba bekapcsolódnak.
A soros elnökségi tisztet betöltô ország több szempontból, elsôsorban a politikai napirend meghatározása
révén jelentôs befolyással bír az Unió tevékenységének alakítására. A területfejlesztés, területi tervezés
vonatkozásában, különösen fontos szerep jut Magyarországnak, hiszen az Európai Unió tagországainak
egyfajta közös területpolitikai keretdokumentumának
tekinthetô Területi Agenda címû dokumentum felülvizsgálata a magyar elnökség dedikált feladata. Ennek
súlyát erôsíti, hogy a társadalmi és gazdasági kohézió mellett a területi kohézió prioritása is bekerült az
Európai Unió egy évvel ezelôtt hatályba lépett alapdokumentumába, a Lisszaboni Szerzôdésbe.
Az európai várospolitikai gondolkodáshoz a Magyar
Elnökség két témakörrel kíván hozzájárulni: a klímaváltozás kezeléséhez szükséges városi feladatok és a
demográfiai kihívások városi aspektusainak feltárásával. Míg az elôbbi téma esetében egy európai szintû
kézikönyvet, addig a demográfia vonatkozásában egy
feltáró kutatást tesz hozzá hazánk Európa közös tudásbázisához a kapcsolódó események lebonyolításán túl.
Mindezekbe terveink szerint következô lapszámunkban kínálunk mélyebb betekintést.
A kézben tartott lapszámhoz inspiráló olvasgatást,
2011-re pedig szakmai munkában és életörömökben
egyaránt gazdag új esztendôt kívánok minden kedves
olvasónknak!

Salamin Géza
Fôszerkesztô
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A települési önkormányzatok száma
és a települések tagoltsága

Az egyéb belterületek és a településszerkezet vizsgálata
The number of municipalities and the fragmentation of the settlements
The examination of the inner areas and settlement structures
The number of the Hungarian settlements and their municipalities has always been changing. In course of each
decade of the last century there were both settlement mergers and divisions (establishment of new settlements)
although the different time periods were characterised with just one of these processes. Since 1990 – despite the
fact that our settlement system is atomised – there have been only divisions that has contributed to an increasing
number of municipalities that is a process opposed to the European trends. The Hungarian settlement system is
unique in having very fragmentised settlements i.e. the built-in territories are concentrated in more separated
parts, inner areas: 17.4 % of the settlements has at least 2 inner areas, within that it has been almost an exclusive
feature of 50% of the cities and 78.2% of the towns with county’s rights – the most inhabited settlements. These
cities may be fragmented even if they lie within one inner area.
The fragmentation is often generated by the connection of more settlements but the significant factor is their
hydrological and topographical feature. Also the resort- and industrial areas have a significant role in the
fragmentation. In our latest cities (e.g. Dunaújváros and Tiszaújváros) the division in several parts is already the
result of a conscious planning; the factories and power plants of significant environmental effects and hazards
were installed separated with protecting woods.
If the fragmentation is a typical and frequent characteristic of the settlements then the separatism of one inner area
should not justify the creation of a settlement municipality. According to the suggestion of the authors the laws
should be changed in a way that it contributes to facilitation of the mergers and not the division, fragmentation.
If the current rules remain, hundreds of new settlements (as well as municipalities) might come into existence.
Kulcsszavak: település tagoltsága, belterület, települési önkormányzatok, területszervezés, településegyesítés

A magyarországi települések és a települési önkormányzatok száma állandóan változik. Az elmúlt száz
év minden évtizedében történtek település-összevonások és szétválások (új települések létrejötte), bár egyes
idôszakokat csak egyik vagy másik folyamat jellemez.
Az 1990. óta eltelt két évtizedben – annak ellenére, hogy
települési rendszerünk atomizált – kizárólag szétválások történtek, ezért a települési önkormányzatok száma
növekszik, ami az EU tagállamaival ellentétes folyamat. A magyar település-rendszer sajátossága, hogy a
települések igen gyakran tagoltak, azaz a beépített területek több különálló részbe, belterületbe tömörülnek:
legalább két belterülete van a települések 17,4 %-nak,
ezen belül a városok csaknem 50 %-nak, s a megyei jogú
városoknak – a legnépesebb településeknek – ez már
szinte kizárólagos jellemzôje (78,2 %). E városok abban
az esetben is tagoltak, ha egy belterületen fekszenek.
A tagoltság gyakran a több település összekapcsolásából keletkezett, de számottevô tényezô a domborzati
és a vízrajzi adottság. Számottevô szerepet játszanak a
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tagoltságban az üdülôterületek és az iparterületek. Legújabb városainkban (pl. Dunaújváros és Tiszaújváros) a
több részre tagolódás már tudatos tervezés eredménye,
mert a jelentôs környezeti hatásokkal és veszélyekkel
rendelkezô gyárakat, erômûveket véderdôvel elválasztva telepítették.
Ha a tagoltság a települések karakteres és gyakori
jellemzôje, akkor nem szabadna, hogy egy belterület
különállása megalapozhasson települési önkormányzat létrejöttét. A szerzôk javaslata szerint a törvényeken
úgy kellene változtatni, hogy az egyesülést segítse elô,
ne a szétválást, darabolódást. Ha a jelenlegi szabályok
maradnak, akkor több száz új település(i önkormányzat) jöhet még létre.
A térségi és a települési vizsgálatok egyik alapvetô
forrása a statisztika. A Központi Statisztikai Hivatal
egyik igen érdekes és értékes kiadványa a tízévente, a népszámlálások után néhány évvel megjelenô
helységnévtár1. E szakterület kiadványaiban járatlan

KSH A Magyar Köztársaság helységnévtára 2003, Budapest
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érdeklôdônek a cím keveset ígér/mond, de ha belenézünk a kiadványba – kiváltképp annak bôvebb formájába –, akkor láthatjuk, hogy óriási adathalmazából
értékes következtetések ismerhetôk fel mind a településhálózatra, mind a települések jellegére, esetenként
belsô tagolására, „szerkezetére” vonatkozóan. A teljesség igénye nélkül jelen írásban mindössze két, egymással részben összefüggô ismérvvel foglalkozunk.
A magyarországi településrendszert jellemzi a települések száma (a halmaz elemeinek számossága, hisz ezzel – adott területen – összefügg területi kiterjedésük és
lakosszámuk, valamint intézményi eltartóképességük
stb., továbbá hatással van/lehet a kül- és belterületi
arányukra, a beépített területek elhelyezkedésére), s e
számmal, különösen annak változásaival összefüggésben lehet és kell is beszélni a települések tagoltságáról2, mint alapvetô jellemzôrôl.
Amikor településrôl beszélünk e vonatkozásban, közigazgatási önállósággal rendelkezô emberi településre,
falura/községre és városra gondolunk. Ehhez érinteni szükséges a települési önkormányzat fogalmát és
jellemzôit is. Elegendô csak egy elemzésre utalni, ami
bemutatta 27 európai ország települési önkormányzatait abból a szempontból, hogy mekkora az egy településre jutó népesség száma3. 118 ezertôl 1300 fôig
terjedt a sor, mutatva, hogy az országok sokszor igen
különbözôképpen értelmezik/szabályozzák a „települési önkormányzatot”, mint közigazgatási egységet4.
A sorban hazánk 3100 fôvel az ötödik legkisebb5. A
különbözôség nem egyszerûen a településrendszer elemeinek nagyságbéli differenciájából következik, hanem
legalább ennyire, sôt inkább a térbelileg elkülönülô, bizonyos szempontból önálló identitással rendelkezô egységek összefogásából egy egységgé, önkormányzattá (a
város és vidékének összetartozásával számos tudós foglalkozott hazánkban is: Magyari Zoltán, Erdei Ferenc; de

az irodalomban is felleljük nyomait, pl. Móra Ferencnél6).
Az Egyesült Királyságtól Litvánián át – a vizsgálatban
nem szereplô Szerbiáig – számos országban a város és
a vele szoros egymásrautaltságban élô falvak egy települési önkormányzatot képeznek. A szervezettség e formájának korrelációja az állam berendezkedésével vagy
hagyományával, kultúrájával, gazdasági fejlettségével
és jövôbeni kilátásaival külön vizsgálat tárgya lehet.
Településtervezôként csak annyit állíthatunk, hogy a
szoros egymásrautaltságban élô települések összefogása
sok lehetôséggel és eredménnyel kecsegtet7. Egy szakmai vizsgálódást nem jó aktuálpolitikai felhangokkal
keverni, de mégis meg kell említeni (mivel a településtudomány óhatatlanul kapcsolódik az eredeti értelemben
vett politikához – nem pártpolitikához, mert maga a politika a görög polisz, azaz város szóból származik), hogy
a települési önkormányzati képviselôk száma jelentôsen
összefügg a települések számával is. Azaz a képviselôk
számának csökkentése úgy is elérhetô, ha magát a települési önkormányzatok számát csökkentjük.

A települések száma
A települések száma hazánkban (annak mai területén) az évszázadok során gyakorta és esetenként
igen jelentôs mértékben változott. A tatárjáráskor elpusztult az ország ÉK-DNy-i tengely menti negyede,
s sok település nem újult meg, lakói meghaltak/elmenekültek, és újak nem költöztek a kihalt falu helyére.
A török által megszállt országrészben is elpusztultak
a kisebb települések: a fosztogató bandák elôl a lakók
a viszonylagos védelmet jelentô városokba, népesebb
településekbe költöztek/menekültek8. A török uralom
megszûnése után sem települt sok község újra9. Lényegesen kisebb arányban, de a közelmúlt történelmében
más tényezôk miatt is változik az emberi települések
száma: egy-egy település áldozatul esett hatalmi érdekeknek10, másutt lakói hagyták el a falut11, megint

A településföldrajz inkább a „megosztott település” kifejezést használja, de a szerzô kifejezôbbnek tartja a tagoltságot, mint leíró jellemzôt. Itt tágabb, s bizonyos
szempontból más értelemben van szó a település beépített területeinek elhelyezkedésérôl, mint Erdei Ferenc (1942.), Györffy István (1943.), Hofer Tamás (1960. és
1965.) és Bárth János (1975.) mûveiben, akik az alföldi mezôvárosokról és falvakról állítják: „A XVIII. század tájékán a magyar Alföld mezôvárosainak és falvainak
többsége valamilyen formában megosztott település volt. Az osztott településformát megvalósító helységekben a parasztlakosság lakótelkei és gazdasági udvarai
elkülönültek egymástól, aszerint, hogy a gazdasági udvarok, pontosabban a paraszti gazdasági telephelyek a lakótelepülés közelében, a belsô határban, vagy a
lakótelepüléstôl távol, a külsô határban helyezkedtek el, szálláskertes illetve tanyás településekrôl beszélhetünk.” (Bárth János: A kalocsai szállások településnéprajza, 1975, Kalocsa, 76. p.)
3
Tizenöt év a magyar demokrácia szolgálatában. Önkormányzati tükör 1990-2005. BM, Budapest. A vizsgált országok nem azonosak az EU tagállamaival, azok
közül ugyanis két speciális eset, Málta és Ciprus kimaradt az összehasonlításból, két külsô ország viszont benne szerepel: Svájc és Horvátország.
4
Az Egyesült Királyságban a legnépesebbek a települési önkormányzatok, Csehország a túlsó véglet, igen felaprózódott önkormányzati elemekkel.
5
A 2005-ben közzétett adatok alapján a hatodik, de – azóta – Franciaországban összevonásra került sor, s így megváltozott a helyzete a sorban.
6
Móra Ferenc: Falu és város. Megjelent az író Csicseri történet c. kötetében.
7
Körmendy Imre: Településrendezési szempontok a régiók és a települések fenntartható fejlôdése érdekében Építésügyi Szemle, Budapest, 2005. 3. szám 72. – 78. p.
8
Kecskemét területe – bérelt területeivel együtt – elérte a 3000 km2-t. Debrecen, Szeged, Cegléd, Nagykôrös és Hódmezôvásárhely is óriási területûvé nôtt, Kalocsa
is mai területének négyszeresét birtokolta.
9
Cegléd környékének középkori templomai (dr. Tari Edit: Árpád-kori falusi templomok Cegléd környékén, monográfia, 1995) – 16 tpl. – egy esik a város szôlôhegyére
(lakott, egykori szôlô – gyümölcsös terület), 9 a külterületre, 6 pedig a szomszédos települések Cegléd-közeli külterületére. Ezek majd mindegyike egykori önálló
települést jelöl. Azért csak majdnem, mert két templom helye oly’ közel fekszik, hogy nem bizonyos az önálló település léte. A falvak mindkét vészkorszakban
elpusztulhattak.
10
Az Aggteleki-karsztban a két világháború között szüntettek meg egy falut – a helybeliek szerint – a kormányzó vadászterületén. Derenk romközség területe ma
Szögligethez tartozik, a vadászati központ Szelcepusztán épült ki.
11
Gyûrûfû 1970-ben néptelenedett el (november 25-én hagyta el az utolsó család). A Hosszúhetényhez csatolt Kisújbánya állandó lakosai napjainkra fogytak el,
a település jelenleg üdülôtelepülés.
2
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1. ábra: A településalakulások idôsora
Községé alakulások 1900 óta
120

114

84
80
62

60

40
30
17
12

11

9
3

0

00

–

9
20

90

–9

–8

–7
70
19

19

9

9

9

9

–6
60

50

–5

–4
19

40
19

30

–3

9

9

9
–2
19

20
19

19

10

–1

–9

9

0

0

19

13

80

20

19

községek száma

100

00

Ez az ezres szám, a megszûnt helységnevek száma
(átlagban évi tíz) azonban azt is jelenti, hogy településrendszerünk dinamikusan változó, e szempontból
korántsem állandó. Ez az érték akkor is magas, ha figyelembe vesszük, hogy vannak olyan települések,
amelyek többször is részt vettek e folyamatban (az
egyesítéskor gyakran minden részvevô település neve
módosult /megszûnt/, sôt arra is találunk példát, hogy
a megalkotott néven néhány év múlva változtattak, s
a késôbbi szétváláskor az egyesített település neve újra
növelte a megszûnt nevek listáját). A Helységnévtár külön fejezetet szentel a helységek fôbb területszervezési
változásainak – száz évre visszamenôleg21.

Ha a településegyesítéseket és különválásokat
idôrendben vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az egyesítés nem kötôdik társadalmi berendezkedéshez, azaz
nem csupán a létezô szocializmus sajátossága (központosító törekvésébôl fakadó jellemzôje), s ugyanígy a különválások, önállósulások is minden korban
elôfordultak (bár egyes idôszakokra jellemzôbbek).
A létezô szocializmusban az 1949-50-es nagy közigazgatási reform során (sôt már a negyvenes évek végén
is) igen sok önálló település jött létre – pl. Debrecen,
Kecskemét, Hódmezôvásárhely stb. területébôl; általában a „túl” nagyra nôtt településekbôl. Ez a tendencia
jellemzi az egész évtizedet: tíz év alatt 114 új település
jött létre településrészek önállósulásával. Hasonló intenzitás a ’90-es években tapasztalható újra (elôszele
már ’89-ben érzôdik), de ebben az idôszakban a korábbi évtizedek egyesítéseinek felbomlása figyelhetô
meg. Tíz év alatt 84 község alakul, s ez a folyamat 2000
után is tovább halad, bár lényegesen kisebb mértékben (négyévenként, a választások ritmusához igazodva). Az egyesítések felbomlása után immár az egykori
zártkertek és üdülôterületek önállósulása jelenti a kihívást (1. ábra).

19

máshol éppen ellenkezôleg, egy bányavállalat telepe
vagy egy állami gazdasági központ vált településcsírává12, de arra is találunk szép számmal példát, hogy egy
tanyasûrûsödésbôl lett önálló település, akár még város is13. Az utóbbi száz év legjellemzôbb „megszûnései”
a településegyesítések, és ugyanígy „létrejöttük” oka
leggyakrabban az elkülönülô településrészek önállósodása, ill. a korábbi egyesítések megszüntetése (ami
kiváltképp az utóbbi két évtizedben volt jellemzô).
Az elmúlt száz év megszûnt helységneveit a Helységnévtár részletesen felsorolja. Számuk 1006. Azért a
név megszûnésérôl beszélünk, mert a helységek ritka
kivételektôl eltekintve nem szûnnek meg14, hanem vagy
önállóságuk szûnik meg, vagy nevük változik meg, az
elôbbi, vagyis az önállóság megszûnése két módon jöhet létre: a település „beleolvad” egy nagyobb egységbe (jellemzôen városba), vagy közel egyenlô (azonos
népességû és szerepkörû) települések szervezôdnek
együvé. Ez sem az egyik, sem a másik esetben nem jelent
automatikusan egybenövést. Egészen kis népességû
falvakat is egyesítettek közigazgatásilag, s máig nem
nôttek össze. Például Bagod (négy faluból állt: Alsóés Felsôbagod, Szentpál és Vitenyéd)15, Gyanógeregye
(Gyanó + Geregye)16, Rábatöttös (Gutaháza + Töttös)17,
Sorkikápolna (+Sorkitótfalu)18, Tompaládony (Berekalja
+ Porládony + Tompaháza)19 és Torony (+Ondód)20, s a
sor még hosszan folytatható. Néhol az egybeépült falvak is darabokra, önálló egységekre/falvakra tagolódtak – ez leginkább a középkorra volt jellemzô (amikor
az eltérô tulajdonos volt ennek gyakori oka).

év

Községgé alakítások 1900 óta. A községalakítás csak a ’70-es években „szünetelt”, amikor a községek városokhoz csatolása volt a jellemzô.

Kalocsa területébôl – hogy csupán egy érdekes példát említsünk – már a helységnévtárban bemutatott
idôszak elôtt is létrejöttek, önállósultak településrészek,

Az utóbbira példa Herceghalom (1984-ben vált önálló községgé – tizenöt év után elsôként) és Hortobágy (önálló településsé 1966-ban lett, addig Debrecen
pusztája volt) is.
13
Ilyen a Szeged közeli Mórahalom: 5742 lakos (2001-es adat), ebbôl máig külterületi (hat körzetben) 1502. Az egykori I. körzet vált belterületté. 1950-ben lett
önálló község, s 1989-ben kapott városi rangot.
14
Gyûrûfû Baranya megyében a ’60-as évek végén elnéptelenedett, de a ’90-es években újratelepült. Szanticskának Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendszerváltáskor egy lakója volt, de ma immár öten laknak a falucskában.
15
Bagod (Zala megye) 1362 lakos, 16,4 km2 terület; 1944-ben, majd 1977-ben egyesült.
16
Gyanógeregye (Vas megye) 171 lakos, 7,07 km2; 1933-ban egyesült.
17
Rábatöttös (Vas m.) 224 lakos, 6,48 km2; 1942-ben egyesült.
18
Sorkikápolna (Vas m.) 266 lakos, 8,86 km2; 1941-ben egyesült.
19
Tompaládony (Vas m.) 316 lakos, 9,44 km2; a 20. sz. elején, majd 1941-ben tovább nôtt.
20
Torony (Vas m.) 1609 lakos, 12,8 km2; 1950-ben egyesült.
21
Helységnévtár 2003., III. fejezet 1900-tól (1073-1145. lap). A korábbiakat is figyelembe véve még hosszabb idôszakot lehet vizsgálni.
12
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ezek az ún. szállások: 1891-ben Homokmégy és Szakmár, majd a késôbbiekben Homokmégybôl 1914-ben
Öregcsertô és 1921-ben Drágszél22 (2. ábra).

hogy ilyenek létrejöttén, pontosabban létrehozásán fáradozzon, továbbá, hogy az ennek nem megfelelôeket
„elítélje” (legalábbis megbélyegezze)25.

2. ábra: A Kalocsa területébôl alakult községek

A településegyesítések is végig vonulnak az elmúlt
száz év történetén, ez alól egyetlen idôszak kivétel: 1990,
azóta egyetlen összevonás sem történt. Ez talán érthetô,
de semmiképp sem örvendetes, mert a széttagoltság nem
erôsíti, hanem gyengíti a hatékonyságot. Itt két társadalmi elv ütközik, a szabadság és egyenjogúság, valamint a
hatékonyság. Az elôbbi évtizedekig csorbát szenvedett,
ennek „ellentételezését” éljük jelenleg.

A települések tagoltsága

Kalocsa és a területébôl kivált községek (egykori szállások)

A községmegszûnésekben is megfigyelhetôk jellegzetes idôszakok (bár ezek kimutatása igen nehézkes, mert
a megszûnések minden, az egyesítésben részvevô település nevével újra feltûnnek, tehát a Budapesthez csatolt 23 város és község esete ennyiszer szerepel a kimutatásban), ezek egyike a városi lakosság számarányának
– mint valamiféle fejlettségi mutatónak – az erôteljes fejlesztésére irányuló törekvés a ’70-es és ’80-as években23.
A településegyesítésekkel ugyanis a legegyszerûbben
és legolcsóbban lehetett javítani ezeken a mutatókon.
Nem tagadhatjuk az urbanisztika, a településtudomány felelôsségét sem ebben a kérdésben, hiszen pl.
az ideális településnagyságok vizsgálata (különbözô
településtípusoknál ez más és más, az alap-, a közép- és
a felsôfokú intézmények optimális kapacitásadatainak
legkisebb közös többszöröse adta a népességértékeket,
ami az alapfokú ellátást biztosító települések esetében
3-4000 fôre adódott)24 a politikát arra ösztönözhette,

A helységnévtár még ôriz – egykor az építésügyi/
településrendezési szabályzatban is alkalmazott – fogalmakat, mint pl. a központi és az egyéb belterületeket26. A korábbi évtizedek során irányelv rögzítette,
hogy egy településnek lehetôleg egy belterülete legyen.
Már maga a lábjegyzetben részlegesen idézett jogi
szöveg is arra utal, hogy csak igen korlátozott körben
tartotta elképzelhetônek a több belterület kialakítását:
elkülönülô bányatelep, ipartelep, illetôleg gyógy- és
üdülôterület céljára, valamint a már korábban annak
nyilvánított területek esetében (ezek gyakran a csatolt
települések belterületei voltak). Ez – a nyilvántartás,
térképezés stb. szempontjából ésszerû cél – esetenként
groteszk helyzeteket eredményezett. Több szórvány és
szeres település területeinek/dombhátainak beépített
területét a beépítetlen, esetenként beépíthetetlen völgyi
részekkel egyetlen nagy belterületbe kanyarították; az
évezredig beépítetlen vizenyôs, vagy más ok miatt szabadon hagyott területeket beépítésre „ítélve” (az akkori
OÉSZ nem ismerte a belterületi mezôgazdasági területeket, legfeljebb átmeneti nyilvántartási kategóriaként
tûrte meg). Apátistvánfalva szórvány településén a belterület laksûrûsége 2,78 fô/ha (1990-ben), ill. 2,42 fô/
ha (2001-ben). Az Ôrség 22 településének27 átlaga 3,59
ill. 3,15 fô/ha a két elôbb jelzett népszámláláskor. Ebbe

Bárth, 1975. id. mû
Herceghalom a Wikipédiában azzal büszkélkedik, hogy az 1984-ben önállóvá vált község igazi újdonság volt, mert „községalapításra akkor már 15 éve nem volt
példa”.
24
Perényi Imre – Faragó Kálmán: A racionális településnagyságok kialakulásának lehetôségei Magyarországon, Településtudományi közlemények 15. szám, 1963.
május, Budapest. De már elôzôleg is feltûnik a 3000 lakosú falu, mint ideál Hergár Viktor okl. mérnök A falu közmûvei és a korszerû településszerkezet c. írásában,
Településtudományi közlemények 11. sz., 1959. április, Budapest.
25
Önmagában egy erre vonatkozó vizsgálódás természetes a tudományban (az ún. szomszédsági egységek, szupertömbök mögött is ilyen megfontolások húzódtak),
és a világ számos országában foglalkoztak a kutatók e kérdéssel (ott azonban ez a létesítéskor merült fel, nem a meglévô települések értékelésében). A probléma a
különbözô politikai rendszerek megközelítésébôl adódott, a létezô szocializmusnak annak a szemléletébôl, hogy a társadalmilag felismert „jó” egyben kötelezôvé is
vált, továbbá a forradalmi türelmetlenségbôl, ami azt sejtette, hogy társadalmi folyamatok meggyorsíthatók, egy-egy cél rövid idôn belül elérhetô. Ehhez járult még
hozzá az a döntéselméleti képtelenség, hogy egy cél esetében csak az elônyöket vizsgálták, a hátrányokról (pl. költségekrôl, társadalmi problémákról megfeledkeztek).
Sajnos e szemlélet napjaink fejlesztési gyakorlatában újra tetten érhetô, sôt egyes területeken jellemzôvé vált. E nézetet híven tükrözi az 1971-ben, az Országos
Településhálózat-fejlesztési Koncepcióban „szerepkör nélküli” településnek minôsített majd 2000 falu, az összevont falvak nem központi településén alkalmazott
építési tilalom (nem elrendelve, „csak” építési engedélyt ki nem adva).
26
Az 5/1961. (III. 19.) ÉM sz. rendelettel közzétett országos építésügyi szabályzat 6. § (2) bekezdése szerint: „… területileg össze nem függô belterületet alkotó
településszerkezeti egységek: a)a község (város) igazgatási központját is magában foglaló központi belterület; b) a Szabályzat hatálybalépése elôtt már belterületté
nyilvánított, a községnek (városnak) a központi belterülettel össze nem függô részén lévô, nem mezôgazdasági jellegû település területe (egyéb belterület).” OÉSZ
I. kötet (Városrendezési és mûemlékvédelmi elôírások), É. M. Építésügyi Dokumentációs Iroda Budapest, 1960., 21-22. lap.
27
Ez nem azonos a történelmi Ôrséggel (hanem a mai kistérséggel), így eltérô karakterû, szerkezetû falvakat is tartalmaz.
22
23
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3. ábra: Szalafô és Ôriszentpéter belterületei
a ténylegesen beépített területekkel

Ôriszentpéter és Szalafô belterületei és azon belül a ténylegesen lakott részek.
A szeres településeken a szerek egy belterületbe kanyarítása e területek nagy
kiterjedését és alacsony laksûrûségét eredményezték.

a 22 településbe beletartozik Ôriszentpéter városa is
(5,61 – 5,51) és a más jellegû Pankasz (10,7 – 8,91), Ivánc
(9,07 – 8,39) és Viszák (4,15 – 3,51). A legritkábban lakott
Velemér, amelynek belterületi laksûrûségi értékei 1,08
ill. 1,01 fô/ha, azaz el sem éri az ország egész területére
számított értéket (107,5 fô/km2) (3. ábra).

város „mesterséges képzôdmény”, nem szerves fejlôdés
során jöttek létre, hanem egy-egy korszak tervezett beavatkozása növelte meg népességüket és jelentôségüket:
Érdet a Károlyiak elsô világháború utáni aránytalan telekosztása28, Dunaújvárost pedig a „szén és acél országának” erôltetett nehézipari fejlesztése az 1950-es években.
Tatabánya városa is legújabbkori, hiszen négy település
egyesítésével 1947-ben jött létre (s 1950-ben már megyeszékhellyé vált). Az egyes falvak mára nem különülnek el, de a város észak-nyugati részén máig létezik
egy tagoló zöld folyosó, ami az Erômûi-tó és az M1-es
csomópontja között húzódik, s elválasztja a Kertvárost
a Dózsa-kerttôl, ill. az Újvárostól. A város településrendezési terve a patak menti zöld folyosó túlnyomó részét
kereskedelmi, szolgáltató területfelhasználási egységbe
sorolta29. Szolnok és Szekszárd sajátos helyzetû települések: Szolnok, annak ellenére, hogy alföldi település, viszonylag kis közigazgatási területen fekszik30, Szekszárd
pedig a legkisebb a MJV-ok sorában: fejlôdése során
nem csatoltak hozzá falvakat, s sajátos külsô területe – a
szôlôhegy (ami önálló települési résszé válhatott volna) –
közvetlenül szomszédos a hosszan elnyúló belterülettel
(annak hosszoldalához „tapad”), s a történelmi idôkben
nem épült be31.
4. ábra: a több belterülettel rendelkezô települések
eloszlása Magyarországongesen beépített területekkel

Még a belterületbe vonás ilyen irányelve és gyakorlata mellett is 2001-ben 553 településnek (a települések
szám szerint 17,4 %-ának) volt legalább két, elkülönülô
belterülete (4. ábra).
Az egyéb belterületek száma az országban 927 darab
(átlag:1,67 EB/település). Az 553 településbôl 153 város
(ez a városok majd’ 50 %-a), azaz a városokra még inkább jellemzô a több belterület. E városok között szerepel
a fôváros és a megyei jogú városok közül 18 (a MJV-ok
78,2 %-a), tehát a legnépesebb településeknek csaknem
kizárólagos jellemzôje a több belterület, azaz a települések ilyen módon is megjelenô/tetten érhetô tagoltsága.
A megyei jogú városok sorából Érd, Dunaújváros, Szekszárd, Szolnok és Tatabánya „hiányzik”. Érd és Dunaúj-

A több belterületû települések elhelyezkedése Magyarországon. Minden
országrészre jellemzô a települések ilyetén tagoltsága.

Évtizedekig ez olyan színben tûnt fel, mint egy szociálisan érzékeny tett, kvázi földosztás. Más olvasatban az eladósodott család menekülése a banki adósságokból. A korabeli dokumentumok jól érzékeltetik, hogy az ún. fejlesztôk módszerei alig változnak: akkor magyar Svájcot ígértek a telket vásárlóknak villamosközlekedéssel, sípályákkal stb.
29
Egyértelmûen tetten érhetô rajta az a technokrata megközelítés, ami viszolyog minden természetes határtól, beépítetlen, „semmire se jó” területektôl. A beépítetlen sáv egyetlen térségben, a Dankó Pista – Búzavirág utca környékén szûkül be jelenleg.
30
187,23 km2 területe az alföldi MJV-ok közül a legkisebb (az észak-magyarországi és a dunántúli városokhoz képest e terület természetesen nagy), csupán Békéscsabáé áll közel hozzá (193,94 km2), sôt a 30–40 ezer lakosú alföldi városok (Baja, Cegléd, Hajdúböszörmény, Gyula, Kiskunfélegyháza) közül is csupán Baja
közigazgatási területe kisebb (177,61 km2).
31
A Szekszárdi dombok szôlôin a szekszárdi gazdák egy-két kivétellel nem építettek pincét és présházat. A bort a házak alatti pincékben ôrizték, s a szôlô feldolgozása is a házaknál történt. Van a településnek néhány pincés területe – ahol csoportosan sorakoznak a pincék függetlenül a szôlôterületektôl (pl. Újvárosban a
Kadarka utca mellett), de ezeket körülnôtte a város. Számottevô szôlôbeli épület csupán a várostól délre, az Ôcsényi-szôlôhegyen épült, mert a Sárközben fekvô
község már oly messze volt a hegytôl, hogy a napi kijárás nehézkessé vált, s a síkon pincét sem lehetett építeni a magas talajvízszint és a rendszeres árvízi elöntés
miatt. A beépített terület és a szôlôterületek szoros egymásmellettiségét az is erôsítette, hogy a város több területen a szôlôk rovására terjeszkedett (pl. Kálváriahegy, Bottyán-hegy).
28
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5. ábra: Dunaújváros térképe

Dunaújváros tervezett tagoltsága. Az egy belterületen belül a település
erôteljesen tagolt. Az erdôsávok, zöld folyosók fontos elemei a város szerkezetének.

Ha nem állunk meg az egy belterületnél (ami azt a
látszatot kelti, hogy a település „osztatlan”, tagolatlan),
hanem alaposabban vizsgálódunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy Szolnok is tagolt: a Tisza és a Zagyva legkevesebb három különálló részre osztja. Ugyanígy Dunaújvárost is tagolják az erdôsávok, legfeljebb ezeket
belterületi erdô kategóriába sorolták. A város beépítésre
szánt területe 5–6 térségre tagolt; ezek közül a legkarakteresebb a vasmûvet és a lakóterületeket elválasztó
véderdôsáv (5. ábra).
Érdekes eredményre jutunk, ha a települések belterületeinek számát és a települések összetevôit, korábbi önálló települések számát összevetjük. Az a jellegzetesség rajzolódik ki, hogy a növekedô népességû és
intézményeiben, valamint munkahelyeinek számában fejlôdô települések esetében majdnem természetes folyamat az egykori különálló településrészek ös�szenövése, a belterületek számának csökkenése. Ezt
hazánkban erôsítette és erôsíti az a szemléleti megközelítés, ami nem ismerte a tagoltság értékeit, és az
összetartozást a fizikai egyesüléssel azonosította. Hiányoztak és többé-kevésbé máig hiányoznak azok a
józan fékek, amelyek az összenövést megakadályoznák32 (pl. az összekötô úthálózat mentének folyamatos beépítése az eljutási idôt drasztikusan csökkenti,

a balesetveszélyt fokozza, a késôbbi hálózatfejlesztéseknek gátat szab, az ökológiai hálózatot darabolja,
mozaikossá teszi). A vonzó település körüli falvak – a
fôváros és egyes más esetekben akár városok is – rátapadtak/rátapadnak a közös közigazgatási határra,
mintegy piócaként szíva a fejlesztô erôt, s felszámolva ezzel elsôsorban a zöld gyûrût, és hasonló gondokat eredményezve, mint az összekötô utak menti
beépítéssel.
Az egyéb belterületek távolságát a település központjától értékelve a 7. ábra szerinti eloszlást kapjuk. Az egy kilométernél kisebb érték valójában csak
sajátos helyzetekben jön, jöhet létre, hiszen ahhoz
az is szükséges, hogy az egyéb belterület irányában
a központi belterület igen kis kiterjedésû legyen,
illetôleg valami ingatlan-nyilvántartási szempontból „oszthatatlan” képzôdmény (vízfolyás, országos
közút, vasút, stb.) szakítsa két részre az egyébként
összefüggô területet. A termôföld védelmérôl szóló
törvény rendelkezése értelmében ma is a belterületbe vonási kérelem elutasításának indoka lehet a
meglévô belterülettôl való kisebb távolság esetén az
elkülönülés33. Ez teljességgel érthetô, bár ez is azt a
látszatot kelti, mintha az lenne a természetes, hogy
egy település csupán „tapasztással”, a belterület
(beépített terület) újabb meg újabb bôvülésével növekedhet.
6. ábra: Hévíz és környéke

Hévíz és környéke. A szomszédos települések fejlesztéseiket Hévíz vonzására
építik: Keszthely közelében hozta létre kertvárosát, Cserszegtomaj a szomszédos
szôlôket vonta belterületbe, s Alsópáhok is a régi falutól távolabb, Hévíz közigazgatási határában jelölt ki beépítésre szánt területet.

Néhány jogszabályi elôírás már létezik: építési törvény, termôföld védelmérôl szóló törvény, természetvédelmi törvény, OTrT, Balaton törvény, Bp-i agglomeráció
területrendezési terve. Ezek azonban a települések számára még úgy jelennek meg, mint kívülrôl/fölülrôl rájuk kényszerített nehézség.
33
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (4) bekezdése szerint: „Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett
termôföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb minôségû termôföldek mellett gyengébb minôségû termôföldek
is szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos földrészleteknek minôsülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettôl.”
32
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7. ábra: Egyéb belterületek távolsága a központi
belterülettôl

Szigetszentmiklós (7) és Gyöngyös, Hódmezôvásárhely,
Hortobágy, Kaposvár, Kiskunmajsa, Lenti, Mátraszentimre, Ráckeve, Sátoraljaújhely és Zalaszentgrót (6) sem.
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Az egyéb belterületek távolsága a település központjától Magyarországon

A felsô értékek – a legtávolabbi egyéb belterületek a
település központjától mintegy 20 km távolságra fekszenek – jelzik az ún. belsô perifériák34 egyik okát és
összetevôjét. A teljesség igénye nélkül a legtávolabbi
egyéb belterületek: Debrecen – Nagymacs és Nagyvenyim – Mélykút 20 km; Gyöngyös – Kékestetô 18,4
km, Miskolc – Ómassa 18,3 km; Szentes – Magyartés és
Tiszafüred – Kócsóújfalu 18,0 km, Hortobágy – Árkus
17,0 km és Csorna – Földisziget 16,7 km. Az abszolút
távolságon kívül azonban az is figyelembe veendô,
hogy milyen népes a település (mert egy népesebb
településnek általában nagyobb kiterjedésû a központi belterülete), továbbá, hogy a két belterület között
van-e még lakott hely/egyéb belterület (mert ekkor
a beépítetlen részeken való áthaladás lényegesen kevesebb, a távolságérzet kisebb). Ez a kép akkor lenne
teljes, ha az egyéb külterületi lakott helyeket is számba
vennénk, de ez már egy másik írás tárgya lehet.
A legtöbb belterülettel Pécs megyei jogú város rendelkezik, összesen 14 belterület található a város területén.
A sort Zalaegerszeg (13), Nyíregyháza (11), Békésszentandrás, Debrecen és Kecskemét (10), Budapest35, Esztergom, Nagykanizsa és Sopron (9) folytatja, de nem
sokkal marad el Bonyhád, Miskolc és Salgótarján (8),
valamint Gyôrszemere, Sárospatak, Szentgotthárd és

E településeket szemlélve egyértelmûen kirajzolódik, hogy (1) a városiasodás során – a Dunántúlon és
Észak-Magyarországon – a városokhoz közeli falvakat
a nagyobb településhez csatolták36 /a felsoroltakból 15
tartozik e csoportba/, (2) a tagolt felszínû – hegyesdombos, illetve vizek által szabdalt területen fekvô
városok magas számban képviseltetik magukat /16 db
– jórészt átfedéssel az elôzô kategóriával/, (3) a török
idôkben „végtelen” határúvá vált alföldi városok területén újabb lakott területek, sûrûsödések jöttek létre
/4/. A legnépesebb, elsô kategória megmagyarázza a
Fôváros óriássá növekedését, s az ún. Nagy-Budapest
koncepció létjogosultságát37.
A városokhoz csatolt falvak közül sok máig megôrizte
elkülönülését, beépített területe nem nôtt össze a városéval: Sopron – Brennbergbánya és Balf, Szombathely
– Zanat, Veszprém – Kádárta és Gyulafirátót, Tapolca
– Diszel, Kaposvár – Toponár és Kaposfüred, Nagykanizsa – Kiskanizsa, Nagy- és Kisfakos, Bagola, Bajcsa,
Miklósfa, Tata – Agostyán, Szerencs – Ond, Ózd –
Szentsimon38, Békéscsaba – Gerla, stb. (a sor még igen
hosszan folytatható). Ez a folyamat, tehát a különállás
megmaradása azokban a városokban is tetten érhetô,
amelyek növekvô népességûek és beépített területük is
egyre kiterjedtebb.
Talán meglepô néhány kisebb lélekszámú település jelenléte e kategóriában: ezek mindegyikének külön magyarázata van. Az 1770 lakosú Hortobágy hat belterületének egyik oka a közigazgatási területének nagysága
(28456 ha, azaz 284,56 km2), a másik az egykori állami
gazdasági majorok lakóterületeinek belterületté nyilvánítása (ami egyáltalán nem magától értetôdô). Az utóbbi
ok esetlegességét bizonyítja, hogy a hasonló adottságú
Mezôhegyes (15549 ha, 155,49 km2) – „állami gazdasága” virágkorát a XIX. században élte: az osztrák császárság hadseregének egyik jelentôs lótenyészete idején, huszonkétezres lóállománnyal és majd 20 majorral
– egyetlen külterületi majorját/lakóterületét sem nyil-

A hazánk településhálózatának helyzetérôl szóló NFGM jelentés (2009) megkülönbözteti a külsô és a belsô perifériát: az elôbbi az országhatárok mentén, az
utóbbi az ország belsejében található a Balatontól délre, illetve a Tisza-tó környezetében. A jelentés ide sorolja azokat a településeket/területeket, ahonnan a legközelebbi húszezer lakosú vagy annál népesebb város több mint félóra megközelítési távolságra van közösségi közlekedési eszközön. Jelen tanulmányban a szerzôk
kiterjesztett értelemben írnak belsô perifériáról, mert e településrészekrôl általában semmilyen közösségi közlekedés nincs még a saját településük központjába sem.
35
Budapestet érdemben nem kellene e kategória szerint besorolni, mivel helyzete teljesen egyedi (nagysága és kettôs önkormányzati rendszere miatt). Nem véletlen,
hogy a Helységnévtár nem közli a fôváros esetében az egyéb belterületek városközponttól való távolságát. Amiért itt mégis említem: az a tény, hogy a belterület(ek)
közigazgatási területen belüli kiemelkedôen nagy aránya (72 %) mellett is vannak elkülönülô településrészek.
36
Ez a folyamat az egyes idôszakokban fordított irányban is végbemegy. Az önkormányzati rendszer létrejötte után számos település újra önálló lett, s ez okozta
egyes városok radikális népességcsökkenését, pl. Szegedbôl Algyô vált ki, Edelénybôl Abod, Damak, Ládbesenyô (Andrástanyával együtt) és Balajt.
37
Ezzel kapcsolatban több témát is érinteni szükséges. Az egyik, hogy már az 1937. évi VI. tv. megalkotásakor deklarálta az Országgyûlés, hogy Budapest fejlesztése és rendezése csak a környezô településekkel együtt lehetséges. Az ekkor kijelölt 25 településbôl lett 23 a Fôváros része 1949-50-ben. A másik, hogy abban az
idôben szakmai evidenciának számítottak Európa szerte a Nagy-London-szerû koncepciók.
38
Formailag egy belterületbe tartozik, de a Hangony-patak völgye elválasztja, és az össze-növés is mindössze egy-egy teleksor a Szentsimoni út két oldalán.
34
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vánították belterületté. Történt ez annak ellenére, hogy
több közülük igen népes: a legnépesebb Ómezôhegyes
404 lakossal (távolsága a központi belterülettôl 1,0 km),
majd Belsôperegpuszta következik 198 lakóval (távolsága 9,0 km). Hortobágy egyéb belterületei ennél kisebb
népességgel rendelkeznek: Szásztelek 194 lakosú, Máta
106, Halastó 84, Kónya 83 és Árkus 38 fôvel.
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8. ábra: Esztergom belterületei

Az egyéb belterületeknek a központtól való távolságán túl még érdekes vizsgálni egy másik jellemzôjét, a
népességet. E vizsgálatot nem részleteiben mutatjuk be,
csupán egyetlen szempontot emelünk ki: melyek érik el,
ill. haladják meg a 300 fôs értéket. Ezen értéktôl ugyanis
a jelenleg hatályos törvényi elôírás szerint lehetôsége
van az ott élôknek önálló települési önkormányzatot alkotni, külön válni a jelenlegi „székhely” településtôl39.
A törvény vonatkozó passzusai és az ezekhez fûzött
jogi kommentár végjegyzetként olvashatóA.
2001-ben 131 település (ebbôl 78 város, s ezek közül
17 MJV) rendelkezett ilyen népes egyéb belterülettel,
összesen 219-cel (1,67 db/település). Az ezer fônél
népesebb belterületek száma 54, eloszlása: 31 db ezer
és kétezer között, 8 db két- és háromezer közti, 10 db
három- és ötezer között és 5 ötezernél népesebb. A legnépesebbeket név szerint is érdemes felsorolni: Józsa
(Debrecen) 9541 lakos, Gyôrszentiván (Gyôr) 7670,
Ménfôcsanak (Gyôr) 6964, Oros (Nyíregyháza) 6538
és Kertváros (Esztergom) 5765 fôvel. Az elkülönülés
kritériumánál – ami az önállósodás törvényi feltétele
– kiinduló adat lehet a központtól való távolság: ez az
elôbbi településrészek esetében (azok sorrendjében)
9km, 10km, 9km, 8km és 5,4km. Az utolsó, az esztergomi távolság a legkisebb, de a központi belterület ott
a legmérsékeltebb kiterjedésû, ezért a kisebb távolság
ellenére a településrészek elkülönülése talán itt a legjellegzetesebb (bár a többinél is egyértelmû) (8. ábra).
Ezek a népességadatok különösen annak tükrében
érdekesek, hogy a legkisebb magyar városok nem érik
el a kétezres lakos számot (Pálháza 1062, Ôriszentpéter
1226, Zalakaros 1748, Visegrád 1831 lakos).
E vizsgálatból az következik, hogy akár további 219 új
települési önkormányzat alakulhat ki hazánkban40. Sôt
ennél több is, mert vannak olyan külterületi lakott helyek

Esztergom tagoltsága. Az egyik egyéb belterület – Kertváros – Dorog belterületével épület egybe a közigazgatási határ mentén.

és más formációk, ahova bejelentkezhetnek emberek (pl.
egyes üdülôterületeken, volt zártkerti, kiskerti területeken,
a Mezôhegyes példáján már bemutatott népes majorokban,
stb.). Ha ez – mármint a 219 település létrejötte – bekövetkezne, akkor az egy települési önkormányzatra jutó lakosok száma 3000 alá csökkenne (2940 fôre, ha a 219 belterület
külön válna), ami az EU folyamataival éppen ellentétes.
Ezt a számot tovább növeli/növelheti azon egyéb
belterületek köre, amelyeken a jelenlegi lakónépesség
messze alatta marad a kritikus értéknek, de sok „nem lakott üdülô” található területükön. E kör egyáltalán nem
elhanyagolható, elég itt csak egy-egy jellegzetes példára
utalni. Kulcs négy egyéb belterülete mindegyikébôl lehet önálló település: Göböljárás 52 lakója mellett ugyanis 190 (egyelôre) lakatlan üdülô található, Radicsa 77 fô
és 404 üdülôház, Virághegy 147 + 328, Vöröspart 33 +
316. Kunfehértón az üdülôterületen, mint egyéb belterületen a 33 lakos mellett 748 (!) lakatlan üdülô áll. Mátraszentimre üdülôterületei is kiválhatnak: Galyatetôn
248, Fallóskúton 220 üdülôbe költözhetnek lakók.
Mezôkövesd – Zsórifürdônek a 14 lakója mellett 621
üdülôegysége van41. Az országban legalább harminc

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. § (1) bekezdése rögzíti: „A helyi választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan
elkülönült, legalább háromszáz lakosú lakott településrészbôl, amely feltételei alapján képes az önkormányzati jogok gyakorlására, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.”
40
Azt gondolhatnánk, hogy nem valószínû pl. a megyei jogú városokból való kiválás, de az elmúlt évek nem egy példát adtak erre is: Miskolctól Felsôzsolca,
Szegedtôl Algyô vált ki. mindkettô régi és önmagában is népes település, de a mozgatóerô leginkább a megélhetés, az (iparûzési) adó bevétel. Ezért valójában e
szempontból lenne érdemes megvizsgálni a népes, egyéb belterületeket, hogy rendelkeznek-e az önállósodáshoz szükséges helyi erôforrással.
41
A szomszédos Szihalom egyéb belterülete – Zsóri-üdülôtelep – 7 lakosa mellett 359 nem lakott üdülôt foglal magába. Itt is az figyelhetô meg, hogy a kiváló természeti adottságra reagálva a település fejlesztésének egyik irányát/területét a szomszéd önkormányzat közelében, a saját korábbi központjától távol jelöli ki/hozza
létre. Ez figyelhetô meg pl. a dunántúli Koroncó határán, ahol a közigazgatási területek találkozásában bányatavak találhatók. Mind Koroncó (központja 1,5 km-re
fekszik), mind Tét (e távolság több mint 6 km) a tavak környéki lakó-, üdülôterületi fejlesztést tervez.
39
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ilyen egyéb belterület van (ezek közül több is – korábban – önálló település volt).
Településsé válásra azonban nem csupán az egyéb
belterületek jöhetnek számításba, hanem a külterületi
szôlôk, kiskertek, egykori zártkertek és egyéb „formációk” is. A Helységnévtár tanúsága szerint ugyanis igen sok település jól körülhatárolt, elkülönülô
külterületi részén található a meglévô lakók mellett
igen nagyszámú üdülô /vagy üdülôként nyilvántartott épület/. Szerte a világban (Turkutól Rómáig és
Klagenfurttól Berlinig) megfigyelhetô, különösen a
(nagy)városok környékén, hogy a városi házbeli vagy
lakótelepi lakást közeli kiskert egészíti ki42. Ezért sok
helyen nem várható ezek „lakosodása”, de a jogszabályokat annak tudatában kell alakítani, hogy ne is
merülhessen fel e probléma. Nyugat-Európában e
kiskertes területeket a városok általában nem adták
el, hanem csupán bérelni lehet azokat. Így a város, ha
a fejlôdés azt kívánja, a bérletek lejártával, felmondásával egyéb célra tudja hasznosítani e területeket.
Hazánkban más a helyzet, a kertes területek magántulajdonba kerültek43.

lep között, vagy a Ferihegyi gyorsforgalmi út mentén, továbbá az Új köztemetô melletti erdôsávok) és
kiváltképp a II. Világháború utáni tervezett városok
területfelhasználásában. Dunaújváros tagoltságát már
említettem. Hasonló megfontolások – elsôsorban a
veszélyes ipari területek védôtávolságának biztosítása a lakott városrészektôl – vezettek Százhalombatta
és Tiszaújváros szerkezetének alakításához. A Tiszamenti település Tiszaszederkényre települt rá, a két
lakónegyedet jelentôs távolság választja el, s ipari
területei is négy egységre bomlanak: ezeket erdôsáv,
mezôgazdasági területek vagy éppen hûtôtavak választják el egymástól. A legutóbbi idôkben kezd a két
lakóterület „nem zavaró” üzemi területekkel fokozatosan összenôni. Az új lakóterület és az iparterület
közötti erdôsávot két részre osztja az országos fôút,
ezáltal az erdô az úttól is védi a város központját és
lakóterületeit (9. ábra).
9. ábra: Tiszaújváros különálló beépített területei

Jelenleg 151 település (közte 50 város) 211 területrészén áll száznál több nem lakott üdülô, s 26 olyan terület található, ahol a nem lakott üdülôk száma ugyan
száznál kisebb, de a terület már meglévô, esetenként
jelentôs lakónépességgel rendelkezik. A száz azért
tekinthetô határnak, mert a mai lakáshasználat alapján
elvileg e területek érhetik el a kritikus 300 fôt44. Csak
érdekességként jegyzem meg, hogy 14 település 15 területén van 500-nál több üdülô (a sort Debrecen – Bayk
András-kert vezeti 1009 egységgel, majd Budakeszi –
Nagyszénászug következik 1003-mal)45 .
Ezek mindösszesen 486 területet, potenciális önállósuló közösséget jelenthetnek. Természetesen számos tényezô csökkenti e számot, a bekövetkezés
valószínûségét (talán leginkább a hazánkra 1980 óta
jellemzô népességfogyás), de akkor is szembe kell néznünk e problémával.
A települések tagoltságának egyik oka a tudatos
tervezettség. Ez megmutatkozik Budapest egyes területein (pl. a József Attila lakótelep és a Wekerle te-

Tiszaújváros tervezett városa. A beépített területek – a máig korszerû elveknek
megfelelôen – jól tagoltak, még az ipari területek is.

A XX. század elején annyira természetes volt a korábban vidéken élt emberek, munkásság kertigénye, hogy pl. az Óbudai Gázgyár munkás-lakótelepén, 1912–18ban az egyemeletes házak földszinti lakásaihoz közvetlen kertkapcsolatot biztosítottak, az emeleti lakóknak meg a telep szélén, az esztergomi vasút mentén hoztak
létre kerteket.
43
Errôl részletesebben: Cros Kárpáti Zsuzsa – Gubicza Csilla – Ónodi Gábor: Kertségek és kertmûvelôk (Urbanizáció vagy vidékfejlesztés), Mezôgazda Kiadó,
Bp. 2004.
44
Az egy lakásra jutó lakosok száma a II. világháború óta folyamatosan csökken hazánkban. Ma ez országosan 2,5 körül mozog. A 100-as érték azért alkalmas
mégis, mert látható, hogy bizonyos cél érdekében az emberek igen szabadon alkalmazhatják a bejelentkezést, sôt a rokonok bejelentését is.
45
A statisztika és az építésügyi/településrendezési szakterület összehangolatlanságát mutatja, hogy az országos építésügyi szabályzat szerint üdülô csak belterületen volt létrehozható évtizedeken keresztül (1959–1997), ennek ellenére a külterületeken ezrével állnak nem lakott üdülôk, ill. akként nyilvántartott kerti
építmények, „szerszámkamrák”.
42
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Egyes jellegzetes tagolt települések
A jellegzetes települések áttekintésekor nem a legspeciálisabb helyzeteket vizsgáljuk, mint például a 16
településrészre tagolódó Bárdudvarnok46, vagy a 12
beépített területet magába foglaló Tengelic47, hanem
sokkal inkább „tipikusnak” tekinthetôeket, majdnem
átlagosakat, amelyek egy-egy csoportot képviselnek,
ill. amelyeknek pusztán a létébôl tanulságok vonhatók le.
A Mátra erdôségeiben viszonylag késôn létrejött hutatelepülések48 és a XX. században létrejött „magashegyi” üdülôterületek49 alkotta Mátraszentimre (10. ábra)
szép példája annak, hogy nemcsak egy kiemelkedô
településhez csatolt falvakkal jöhet létre egy mozaikos
település, hanem „egyenrangú” falvak, területek egyesítésével is. Az összetartozást mutatja, hogy az egri érsek már a két világháború között közös templom építésére akarta rávenni a községeket. Megegyezés híján
ô jelölte ki a „három falu templomának” helyét50. Ez a
történelmi epizód is mutatja ezen egyesítô törekvések,
elgondolások nem egyszerû voltát, végrehajthatóságának nehézségeit (estlegesen egy másik hatalmi szint beavatkozásának szükségességét) (10. ábra).

A példák még hosszan sorolhatók. Az eddig fel sem
sorolt települések is sok érdekességet tartogatnak. Tihany öt belterülete (a „falu”, Sajkod, Diós-Gödrös /e
két egykor különálló terület összenôtt/, Óvár és Halásztelep /a rév környéke/) szintén a táji adottságokra
vezethetô vissza, s talán e természeti érték korai felismerésére, természetvédelmi oltalmára. Hazánk sok településén a természeti adottságok nem oly markánsak, mint
a Tihanyi-félszigeten, az értékek nem oly szembeötlôek,
de mégis vannak, léteznek (11. ábra).
11. ábra: Tihany belterületei

10. ábra: Mátraszentimre belterületei

Tihany. Természeti és táji adottságai a település tagoltságát kívánta. Az egyes
részeknek saját identitása is van.

Mátraszentimre öt belterülete. Elhelyezkedésük az erdôs tájon igen elônyös.

Sokszor negatívumként jelennek meg: egy agyaggödörben meggyûlt víz vagy egy holtág felfogható a
Ramsari-egyezmény szerinti vizes élôhelynek (azaz
védelemre érdemes természeti vagy természetközeli
területnek), de ugyanígy szúnyog-keltetônek, -tenyészetnek, bûzt árasztó mocsárnak is; egyrészt tagoló

Bárdudvarnok 1200 lakosú Somogy megyei község, amelynek ugyan csupán két belterülete van, de még 12 külterületi lakott helye, amelyek közül az egyik 158
lakosú, s az egyik távolsága a község központjától 10,0 km. A szövegben említett 16 településrész a település honlapjáról származó információ, feltehetôen a központi belterület már három korábban elkülönülô részt magába foglal. A légifotón még érzékelhetô bizonyos tagoltság.
47
Tengelic 2490 lakosú Tolna megyei település a Dunántúlon szokatlanul nagy közigazgatási területtel (70,94 km2), három belterülettel és kilenc külterületi lakott
hellyel. Az egyes településrészek majd’ mindegyikén egy-egy kastély áll, ill. állt (összesen 9) – ezek köré szervezôdtek a beépítések. A külterületi lakott helyek között
is található a belterületekkel vetekedô népességû (148, ill. 128 lakosú a két legnagyobb).
48
Amelyek az addig lakatlan területeken a középkorban, majd leginkább a török kiûzése után sorozatban létrehozott üveghuták kiszolgálására jött létre: a mátrai három falu mellett ilyen a Bükkben és a Zemplénben létrejött településsor három, ill. négy falva. Egyesek még nevükben is ôrzik: Kishuta, Nagyhuta, Háromhuta. A
mátrai falvak is – névváltozásukig – utaltak eredetükre: Mátraalmás – Szuhahuta, Mátrakeresztes – Alsó- és Felsôhuta, Mátraszentistván – Almásy- és Belsôhuta,
Mátraszentimre – Apátsági huta, Ötházhuta, Mátraszentlászló – Fiskalitás- és Legfelsô huta, Parád – Kopott huta, Méheskerti huta, Újhuta.
49
Trianonnal az ország elvesztette tényleges magashegységi üdülôterületeit a Magas-Tátrától egészen az erdélyi Sóvidékig és a Brassó feletti hegyekig, és a Fogarasi-havasokig; ennek pótlására hozták létre Galyatetôt (már a ’20-as évek végétôl és a többi üdülôhelyet, pl. Dobogókôt).
50
Mátraszentimre és térsége, szerk.: Kápolnai Nagy Ágnes, Leokhares Bt., 2007. Mátraszentimre
46
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természeti szépség, másrészt az utak és a közmûvek
szempontjából fölös hosszak, kihasználatlan szakaszok
okozója. A magyar településeken évtizedekig a negatív megközelítés volt a jellemzô, s e vizes élôhelyek
eltûntek.
A települések tagoltsága – mint az ôrségi és zalai
falvak esetében jeleztük, valamint egyes városokon bemutattuk – korántsem mutatkozik meg a belterületek
számában, vagyis azokat a településeket is érdemes
megvizsgálni e szempontból, amelyek „csak” egy belterülettel rendelkeznek. Példákat mutatunk be az ország
különbözô tájegységeibôl, hogy a jelenség gyakoriságát
érzékeltessük, és mint a településhez tartozó alapvetô
(bár természetesen nem kizárólagos) vonást írjuk le. A
példák aligha helyettesíthetik a tételes és részletes vizsgálatot, de mintegy 3200 település szisztematikus vizsgálata meghaladja e tanulmány kereteit.
12. ábra: Edelény területi tagoltsága

ne pl. egy sportpálya), a sporttelep (északi, a kastélykerten kívül) és egy fás, ligetes zöld sáv. Finke pedig
délen egy „köldökzsinóron” függ, a település többi
beépített területével csak az összekötô út mentén az
utóbbi években kialakított teleksor kapcsolja össze.
A két településrész közötti mezôgazdasági terület
(egykor rendszeresen vízjárta hely, amit a feltöltôdött
holtág(ak) erdôsült területe bizonyít, sajátos alakjával), amelyet igen fokozatosan vesz használatba a
város. A mostani árvíz bizonyítja, hogy a településrészeket összekötô út és híd környékének beépítése,
a nagyvízi meder leszûkítése, a mélyfekvésû, vízjárta
területek beépítése hiba volt; az egyes településrészek
között még karakteresebb elkülönülést kellett volna
biztosítani51 (12. ábra).
Csegöld a Szamos mentén álló falu a Fehérgyarmati
kistérségben, a Szatmári-síkságon, közel Csenger városához. Lazán beépült belterületén belül karakteres beépítésre nem szánt terület osztja ketté. Az erdôs, ligetes
területet tavak, egykori patak/folyómedrek tagolják.
A XV. században épült görög katolikus temploma a vizek találkozásához épült, feltehetôen védelmi célokból
(13. ábra).
13. ábra: Csegöld tagoltsága kiemelve a legrégebbi
településrészt

Edelény a három településbôl alakult város egyes területeken túlzottan
leszûkítette a folyó nagyvízi medrét.

Edelény borsodi kisváros a Bódva két partján. A várossá válás folyamatában több települést összevontak;
ezek legtöbbje a rendszerváltást követôen újra önálló
helyi önkormányzattá vált. A jelenleg egy belterülettel rendelkezô város három faluból lett eggyé: a megye névadója, Borsod, a mai névadó, Edelény és Finke
alkotják. A belterület három karakteresen elkülönülô
részbôl tevôdik össze, a hármat a folyó-mente és egykori árterülete tagolja. A csaknem teljesen beépítetlen
vízjárta területen áll a kastély hatalmas kertjével (ben-

Csegöld. Még egy ilyen kis faluban is fellelhetô a beépített területek tagoltsága.
A vizek védelmében csak a középkori templom áll; a régi falurész – a természeti
adottságokhoz igazodó telekosztással és orsószerûen kitáguló közterülettel –
külön jelöltük.

Szentjobb52, a Berettyó mentén álló község (az egykori Bereki), amely egykori bencés apátságáról híres,

Az elmúlt idôszak jelentôs esôzései országszerte komoly gondokat okoztak, és alapvetô szakmai kérdéseket vetnek fel. Az elmúlt évtizedekben úgy jelöltek ki
beépítésre területeket, hogy árvíz- és belvízvédelmüket nem oldották meg, a dombos – hegyes területeken a település szélén elmaradt az övárkok kiépítése stb. Az
önkormányzati rendszer ezen nem segített, sôt sok település úgy gondolta, hogy ô mindentôl függetlenül dönthet e kérdésekben. Mivel minden szakmai evidencia
nem volt és nincs jogszabályban rögzítve, úgy gondolják a képviselôk, hogy az államigazgatási szervek véleménye ôket nem kötik. Számos esetben csoport vagy
egyéni érdekek alapján történtek és történnek településfejlesztési és rendezési döntések, s ezek negatív hatásai csak késôbb jelentkeznek, s sokfelé próbálják az állam
nyakába varrni a felelôsséget.
52
Ma Siniob, Románia. Nagyváradtól (Oradea) észak-keletre fekszik. A mai országhatáron túli kitekintést az indokolja, hogy e terület még az Alföld, mint földrajzi
egység területén/peremén fekszik, tehát reprezentálja, reprezentálhatja a nagy folyószabályozások elôtti települési jelleget.
51
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középkori falurészét, amely az erôdített templomdomb
két oldalán fekszik, keskeny, görbe utcák és kisebb telkek jellemzik. Védelmi célokból a folyót a települést
szegélyezô vizesárokba vezették, s vízszintjét bástyával védett gát biztosította. E településrészt széles (legalább 200 m) legelôsáv veszi körül. A török kiûzése
után a Partiumba érkezett új lakók a vízjárta legelôkön
túl, a szôlôtermesztésre alkalmas dombok lábánál futó
út mentén telepedtek le. A naponta kihajtott legeltetô
állattartás miatt az utca igen széles, a porták tágasak,
nagyok, a beépítésre a fésûsen elhelyezett lakóépületek
és a keresztbe, ill. szembe fordított gazdasági épületek,
építmények jellemzôk (14. ábra).
14. ábra: Szentjobb településrészei

Szentjobb (Sinjob, Románia) A Berettyó védelmébe épült középkori falurészt
és a dombok lábánál húzódó török utáni falurészt máig legelôterületek választják el.

Vásárosnamény a Tisza mentén négy szomszédos
faluból: Vásárosnamény, Vitka, valamint két faluból
(Gergelyi és Ugornya) 1936-ban Gergelyiugornya néven kialakult településbôl vált várossá 1979-ben. Napjainkban közel 19000 lakosa van. Az egykori négy faluból
Vitka máig megôrizte különállását, bár a Damjanich
utca mentén hamarosan összeér a belterület/beépített
terület. A folyó túlsó partján fekvô Gergelyiugornya
(amelyben az egykori települések teljesen összenôttek)
azonban az ártér (nagyvízi meder) által radikálisan különálló: a beépítetlen vízgazdálkodási terület kelet-nyugati irányban majdnem olyan széles, mint maga a városközpont beépített területe. Ha a jelenlegi tendenciák
folytatódnak, akkor a város „eléri” délkeleti irányban
Jánd, délre Olcsvaapáti (az egykor különálló Olcsva és
Apáti 1573-ban (!) olvadt össze), északnyugatra Kisvarsány (beépített területe összeér Nagyvarsánnyal, azé
pedig Gyürével) beépített területeit (15. ábra).
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15.ábra: Vásárosnamény a Tisza két partján

Vásárosnamény a több településbôl erôsödô város – szerencsére – nem nôtt
össze.

Türje középkori premontrei monostoráról híres község
Zalaszentgrót közelében53. Az 1775 lakosú község beépített területe két patak által négy részre tagolódik és a vasútállomáshoz vezetô Kossuth Lajos utca egy szakaszán.
Ezek a tagoltságok oly finomak (minimálisak), hogy azt is
mondhatnánk: ilyen alapon minden település tagolt. Példájára csupán azért hivatkozom, mert még az ekkora, ilyen
jellegû tagolások is karakteres elemei, jellemzôi lehetnek a
településeknek. Az észak – déli irányban futó patak azért
határozott momentum, mert a falu fôutcája merôlegesen
keresztezi; az ettôl délkeletre húzódó – kis erecske mellett
elterülô – beépítetlen sáv a monostor kertjével tartozik ös�sze; a vasútállomás közeli elválás meg egy szárnyvonal elágazására vezethetô vissza. Ezek a finom tagolások is segítenek a tájékozódásban, a helymeghatározásban, egy-egy
falurészen élôk összetartozásában (16. ábra).
16. ábra: Türje „finom” tagoltsága

Türje. Megfigyelhetô a mégoly kicsi település tagoltsága is (a szövegben
szereplô tagoló tényezôk legjelentôsebbjét jeleníti meg az ábra).

A középkorban három falura tagolódott: Kis-, Nagy- és Szenttamástürje
Pl. Mezôkovácsháza, Nagyszénás, Kétegyháza. Kétegyházán a vasút két oldalán kb. 100–100 méter széles beépítetlen területsáv húzódik, biztosítva a lakóterületek zajvédelmét, és lehetôséget teremtve további közlekedési, közmûvesítési és egyéb – akár zöldterületi – fejlesztésre.
53
54
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E példák egyértelmûen bizonyítják, hogy a magyar
települések igen gyakori jellegzetessége a beépített területek kisebb – nagyobb, esetenként igen erôteljes tagoltsága. Ez megfigyelhetô még a török után, császári hadmérnökök által tervezett, telepített, derékszögû falvak
– városok estében is, ha máshol nem, a vasútvonalak
megépülte után létrejött „vasúton-túli” településrész
kialakulásával54. Ezek a tagoltság inkább kedvezôtlen
példái, mert távolságuk ugyan csekély, de a vasúti fogalom növekedésével, vagy az állomás közelsége miatt
(az átjáró beleesik az ún. tolatási határba) a sorompó naponta több órát is zárva lehet. Nem a tagoltság a gond,
hanem a „vasúton-túliság” (ez a mûvi adottság radikálisabb elválasztást, elkülönítést jelent, mint a legtöbb
természeti adottság, kivéve a nagy folyókat és tavakat).

Egy gondolatkísérlet
Elméletileg célszerû végiggondolni, hogy a jelenlegi
tendencia megváltozása után milyen települési önkormányzatok jöhetnek létre a települések egyesítésével. E
gondolatkísérlet annál inkább indokolt, mert ha a települések tagoltsága, egyes településrészek elkülönülése kellô
indoka lehet az önállósulásnak (legalábbis a jelenlegi
szabályozás szerint), akkor a fordítottja is igaz lehet/kell,
hogy legyen: a települések összenövése, a beépített területek folyamatossága megalapozhatja a településegyesítést. Több összenövô halmaz közül – a területfejlesztésrôl
és a területrendezésrôl szóló törvény két kiemelt térségének55 példáját „követve” – az országos területrendezési
terv az elmúlt években a KSH közremûködésével lehatárolta a nagyváros agglomerációkat, az agglomerálódó
térségeket és az ún. településcsoportokat. Ezeket besorolta az „együtt tervezhetô térségek” kategóriájába56. Tizenkilenc megyei jogú városunk tartozik – környezetükkel együtt – e körbe. Ezeken túl is vannak azonban olyan
települések, amelyek hasonló jelenségeket mutatnak57.
A szervezôdésnek sajátos példái azok, amelyek nem
egy város vagy nagyközség körül formálódnak, hanem
„egyenrangú” községek alkotják. Ilyen például Hevesben Kál térsége58. Gondolatkísérletünknek jellegzetesebb
esetei a városok környéke, ezért nézzünk néhány példát
ezek közül. A példák eltérô tájegységrôl, de hasonló természeti adottságú területekrôl valók. A kiválasztás az
ismert „összenövések” alapján történt.

Keszthely
A Balaton majd’ 22 ezer lakosú nyugati központja
– fejlôdése során – több szomszédos településsel egybeépült. Ezek Gyenesdiás59 és Vonyarcvashegy60 keleti irányban (témánk szempontjából érdekes, hogy
mindkettô két településbôl alakult, sôt az egyik falu is
egykor két részbôl jött létre: Alsó- és Felsôgyenesbôl),
továbbá Balatongyörök (ami csaknem összeér Vonyarcvasheggyel), Cserszegtomaj és rajta túl Rezi északi
irányban (ami a város Kertváros nevû városrészével
épült össze), észak-nyugaton pedig Hévíz (amihez
Alsó- és Felsôpáhok iparkodik szorosan kapcsolódni).
Felmerül még – a város határait minden irányban kiterjesztve – Sármellék és Zalavár ide kapcsolása. Megfontolandó az Alsópáhokhoz közeli kicsi falu, Szentgyörgyvár csatlakoztatása is.
Az így létrejöhetô település (települési önkormányzat) 41860 lakosú és 300,5 km2 területû lenne (a jelenlegi adatok alapján), népsûrûsége pedig 139,3 fô/km2,
szemben Keszthely jelenlegi 21100 lakosával, 75,96 km2
területével és 286,96 fô/km2 laksûrûségével. A népességszám alapján nagyobb lenne, mint a két legkisebb
17. ábra: „Nagy-Keszthely” területe

Keszthely lehetséges „kiterjesztése” a közeli/összenôtt településekkel.

Az 1996. évi XXI. törvény jelölte meg a Balaton kiemelt üdülôkörzetet és a Budapesti Agglomerációt, mint olyan területeket, ahol a települések oly mértékben
egymásra utaltak és együttesen oly mértékben veszélyeztetik a természeti környezet értékeit, hogy együttes tervezésük szükséges, mégpedig a legmagasabb szinten,
azaz az Országgyûlés által (törvényi formában).
56
A 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. tv. 3/10. számú melléklete tartalmazza az együtt tervezhetô térségeket, a 2. § 2. pont rögzíti a fogalmat,
s a vonatkozó elôírások a 16/B. §-ban találhatók.
57
A Velencei tónál: Sukoró, Velence, Kápolnásnyék és Gárdony városa (benne az egykor önálló Agárddal); a Váli völgyben: Felcsút, Alcsútdoboz (egykor két falu)
és Tabajd, a Sajó völgyében: Kazincbarcika, Berente és Sajószentpéter.
58
A halmaz elemei: Kál (3645 fô; 34,8 km2 terület), Kápolna (1619; 21,5), Kompolt (2249; 22,7), Tófalu (582; 14,5) és Aldebrô (721; 21,8). Összesen 8816 lakos
és 115,4 km2 közigazgatási terület.
59
Gyenes és Diás 1840-ben vált egy településsé.
60
Vonyarc és Vashegy 1850-ben egyesült.
55
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megyeszékhely, területileg meg az alföldi városokkal is
párhuzamba állítható (pl. a 256,3 km2 területû Kiskunfélegyházával, aminek 30500 lakosa van) (17. ábra).

Szerencs
A Hegyalja kapujában fekvô tízezres városhoz (jelenleg 10184 fô, 36,69 km2 terület, 277,87 fô/km2
laksûrûség) már csatoltak egy szomszédos települést,
Ondot. Ennek területe mindmáig különálló, nem így a
városhoz nyugatról csatlakozó Bekecs és Legyesbénye,
amelyeket csak a közigazgatási határt jelzô táblákról lehet felismerni. A délkeleti irányban fekvô Mezôzombort
a város iparterülete közelítette meg. Ha csak e településeket nézzük, akkor is egy 16700 lakosú, 121,5 km2
területû egységrôl beszélhetünk. Ha ehhez vesszük a
következô települési kört (Golop, Mád, Monok, Rátka,
Tállya és Taktaszada), akkor az értékek 27200 és 282,35.
Ha a természeti határok által még ide „tartozó” Taktaköz településeinek nagy részét (Prügy, Taktakenéz és
Taktaharkány) is figyelembe vesszük, akkor egy 35100
lélekszámú és 372,3 km2 kiterjedésû önkormányzatot
kapunk, 94,2 fô/km2 laksûrûséggel. A népességszám
alapján Ózd nagyságával vetekszik, területe már a megyei jogú városok között is ritka, laksûrûsége ugyan az
országos átlag alatt van, de pl. Hódmezôvásárhelyé is e
körüli (97,87 fô/km2), s a közeli, ôsi városé, Sárospataké
se haladja meg a 104-es értéket (18. ábra).
18. ábra: „Nagy-Szerencs” területe két változatban

Nem állítjuk, hogy pont ilyen települési önkormányzatokat kell létrehozni, de hasonló gondolatok szerint
jó eredményre juthatunk. Ha a két elképzelt települési
önkormányzat népességét, illetôleg területét (Szerencs
esetében mindhárom „fokozatot” figyelembe véve) ös�szevetjük az országéval, akkor a lakosszám alapján 240
– 590, kiterjedés szerint pedig 250 – 770 önkormányzatot kapunk. Ez a mai 3174-hez képest 7,56 – 24,26 %-nak
felel meg. Ha egy más megközelítést alkalmazunk, akkor arra az ôsi elvre építhetünk, hogy a városok, mint
központok olyan távolságra fejtették ki legközvetlenebb központi szerepkörüket, ahonnan egy nap alatt
megjárható volt az út oda-vissza, s némi ügyintézésre is
maradt idô. Ez a Római birodalomtól kezdve 15 – 18 km
sugarú kört jelent (a magasabb érték már nem a vonzódó szélsô települések központját, hanem a központtól
távolabbi külterületeit jelentik). Ebbôl egyszerû területi
számítással 130 – 95 város adódik, ami megközelítôen
megfelel az egykori járások számának, s közel azonos bizonyos államigazgatási szervek számával (pl. a
rendôrségekével)61.
E vonatkozásban aligha beszélhetünk optimumról, s
egy országos vizsgálat alapján lehet csak a jó kapcsolódásokat kimunkálni. A két kifejtett példa eltérô taglalását az indokolja, hogy a központi település mekkora lakossághányadot képviseljen. Egy erôs központ
egyértelmû gravitálódást eredményez, egy kisebb
lehetôvé tesz (esetleg) sokrétûbb feladatmegosztást,
akár az egész település-együttest szolgáló funkciók
több helységbe való telepítését is.
A példák még sorolhatók, elég itt csupán az
elôzôekben tárgyalt Vásárosnaményre utalni (18964 lakosa öt községgel 23882 fôre növekednék), amihez további községek is igen közel fekszenek.

Általános következtetések, javaslatok
Az eddigiekbôl – részben e vizsgálatból, részben a
szerzôk és mások korábbi munkáiból – több következtetés vonható le:
A magyar településekre elég széles körben jellemzô
a beépített területek tagoltsága, egyes településrészek
határozott elkülönültsége.

Szerencs kiterjesztése két változatban.

61

A településegyesítés a városiasodás jellegzetes
kísérôje az ország igen jelentôs területein (s szerte Európában). A közigazgatási egység nem igényli, s nem is
jár automatikusan együtt e beépített területek összenövésével.

Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, NFGM – VÁTI Kht. – MTA RKK – Pécs, 2009.
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Ez az adottság – a tagoltság – nem csupán településegyesítésekkel jött létre, hanem tudatos tervezô tevékenység révén is.
Létrejött több beépített terület a török idôk alatt kialakult óriási határú települések településmagtól távolabbi
területein akár szervezett, akár önszervezôdô módon is
(önszervezôdô: Kalocsa – Negyvenszállás62, szervezett:
Nyíregyháza – tanyabokrok).
Gyakran a természeti adottságokhoz való érzékeny
alkalmazkodás eredménye a területi tagoltság.
A tagoltság nem hátránya, hanem gyakran erôssége
a településeknek.
Mindezekért megfontolandó a településalakításokra
vonatkozó törvényi elôírás módosítása. Ez annál is inkább megtehetô, mivel a rendszerváltás óta eltelt húsz
év elegendô volt a korábbi „kényszer-egyesítések” felbontására.

A mai körülmények inkább a települések egyesítése mellett szólnak: a távolságok „lerövidültek”;
erôteljesebb és napi a települések egymásrautaltsága,
együttmûködése; a községekben kevesen találnak munkát (lakóhelyként viszont kiváló).
Településegyesítések nélkül is erôsebbre lehetne fûzni
az egymásra utalt települések együttmûködését a többcélú kistérségek további erôsítésével, átformálásával
(választott testület, erôteljesebb jogkörök, akár Alkotmánymódosítással), vagy bizonyos szakterületeken – pl.
településfejlesztés és –rendezés – az együttszabályozás jogi lehetôségének létrehozásával és felsôbb szintû
megerôsítésével (ami kizárná a „haragszom rád” típusú
önálló lépéseket, kiválásokat, egyezség-felbontásokat).
A települések tagoltságát (az esetenként fennálló
belsô perifériák létét) célszerû és szükséges figyelembe
venni a különféle támogatási pályázatok kiírásaiban és
egyéb jogszabályokban, mint ahogy erre már találunk
egy-egy példát63. 

Budapest, 2010. május

Az is kijelenthetô, hogy a településegyesítések választ
adnak a társadalom bizonyos gondjaira, s beleillenek az
utóbbi évtizedek EU-s változásaiba. Pl. a város iparterületének iparûzési adói a környezô települések javát is
szolgálhatják, s a kiköltözô tehetôs polgárok sem gyöngítik a központot.
Egyes település-együttesek kiválóan alkalmasak a
nagyobb önkormányzati egységek létrehozására: Szerencs, Keszthely, Vásárosnamény bizonyosan ilyen.
Ez akár kísérleti jelleggel is véghez vihetô (mint ahogy
közigazgatási reformokat más európai országban is
több ütemben vezettek be).
Az elkülönülô településrészek önállósulása „természetes” volt abban a korban, amikor az emberek túlnyomórészt a mezôgazdaságban dolgoztak, amikor az ipar
jellemzôen kézmûvesipar volt, s a közlekedés igen nehézkes és lassú, valamint a települések közötti kapcsolat nem volt mindennapos (XVIII. – XX. század közepe).

Kanczlerné Veréb Mária
okl. tájépítész,
a BCE Tájépítészeti Kara Településépítészeti
Tanszékének doktorandusza

Körmendy Imre
okl. építészmérnök,
tudományos munkatárs
a BCE Tájépítészeti Kara Településépítészeti
Tanszék

Bárth János: A kalocsai szállások településnéprajza, 1975 Kalocsa (Kalocsai múzeumi dolgozatok 1.)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetérôl, a települési szennyvízkezelésrôl szóló
91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról kiadott Tájékoztató (2008. március hó) 6. lapján, a szennyvízelvezetési agglomerációk fejezetben
példaként említi, hogy „Paks – Dunakömlôd nevû része a Madocsa központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik. Az agglomeráció tehát tartalmazhat
közigazgatásilag nem önálló településrészt is.” A 26/2002. (II. 27.) kormányrendelet 2. és 3. §-ában példamutató módon lehetôséget kínál az országosan lehatárolt, meghatározott szennyvízelvezetési agglomerációk bizonyos mértékû korrekciójára a jogszabály mellékeltében meghatározott módszertan alapján. A 3. § (49
bekezdése szerint: „A kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplô települések, e mellékletben rögzítettôl eltérô szennyvíz-elvezetési agglomerációs struktúrát
is kialakíthatnak, feltéve, hogy jelen jogszabály mellékletében rögzített módszertan alapján végzett vizsgálatoknak megfelelôen, az nem jár új településnek a Programba való bekapcsolásával, illetve, hogy a tervezett új megoldásnak a korábbi változathoz képest költséghatékonyabb megvalósíthatósága és mûködtetése gazdasági
elemzéssel alátámasztott.”
62
63
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A
Az önkormányzati törvény 52. § (1) A helyi választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, legalább háromszáz lakosú
lakott településrészbôl, amely feltételei alapján képes az önkormányzati jogok gyakorlására, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.
(2) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyûlés legalább háromtagú elôkészítô bizottságot választ a településrészen lakó települési képviselôkbôl,
ha nincs elég települési képviselô, vagy azok a megbízatást nem vállalják, akkor más választópolgárokból. Az elôkészítô bizottság javaslatot tesz az új község területére, szakértôi vélemény alapján a község elnevezésére, a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. A javaslat
elkészítéséhez – az elôkészítô bizottság felkérésére – a közigazgatási hivatal szakmai segítséget ad, más szerv pedig szakmai segítséget adhat.
(3) Az elôkészítô bizottság a javaslatát ismerteti a lakossággal. Az elôkészítô bizottság javaslatára a képviselô-testület határozatába foglalja az új község alakításának a kezdeményezését. Az esetleg eltérô kisebbségi véleményt is tartalmazó községalakítási kezdeményezésrôl a köztársasági elnök dönt.
(4) Az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggô terület. Eltérô megállapodás hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani.
EBH2002. 754. Községek közigazgatási határainak megállapodással való meghatározásának hiányában a bíróság döntésének elôfeltétele a felek polgári jogi
jogalanyisága (Ptk. 7. §, 28. §, 1990. évi LXV. tv. 52. §, 53. §, 1999. évi XLI. tv. 13. §, 21. §).
Az önkormányzati rendszerben a község közjogi kategória, nem azonos a földrajzi értelemben használt község, település, falu fogalommal. A
helyi önkormányzati rendszerben a község olyan település, amelyet közjogi eljárás keretében, meghatározott szerv községgé nyilvánít, s amelyet ennek alapján
és ezt követôen megillet a helyi önkormányzás joga. A községgé nyilvánításról az ÖTM miniszter elôterjesztésére a köztársasági elnök dönt. Az Alkotmány
értelmében a község választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga.
Az ország településszerkezete nem merev, nem állandó, hanem átalakuló, változó. Természetes az, hogy új község keletkezhet, s elôfordulhat
az is, hogy elnéptelenedés miatt egy-egy község megszûnik. (A szerzôk megjegyzése: A jogi magyarázatban fel sem merül, hogy településegyesítéssel is
„megszûnhet” egy-egy község.)
Az 52. § a községgé nyilvánítás feltételeit, eljárási rendjét szabályozza. Új község alakulhat olyan településrészbôl, amely még soha nem volt község, és új
község alakulhat úgy is, hogy megszüntetik a korábbi községegyesítést. Ez utóbbi esetben az új község a történelem során már volt önálló község, az egyesítés
megszüntetésével voltaképpen ezt a korábbi önállóságát nyeri vissza.
Új község alakításának törvényi feltételei alapvetôen azt szolgálják, hogy a megalakuló új önkormányzat képes legyen önkormányzásra,
feladatainak ellátására. Az önkormányzati törvény a községgé nyilvánítás több együttes feltételét határozza meg, ezeket egymással összefüggésben kell
szemlélni.
Új község alakításának együttes feltételeit indokolt részletesebben vizsgálni. Az egyik feltétel a jól meghatározott terület, amellyel szemben követelmény, hogy elkülönült településrész legyen, önálló, saját községarculattal, az arra járó számára is világosan kitûnjön, hogy másik községbe
érkezett. Az elkülönült terület, az önálló arculat mellett a második lényeges elem a lakosság, a törvény legalább háromszáz lakost kíván meg. (A
szerzôk megjegyzése: fel sem merül semmiféle konkrét kritérium a tényleges mûködôképességgel kapcsolatban!) A helyi önkormányzás alanya ugyanis a választópolgárok közössége, amely önállóan intézi a helyi közügyeket. A községgé nyilvánítás kezdeményezésének többnyire fô oka éppen az, hogy az adott településrészen élôk a maguk dolgairól maguk akarnak dönteni. A gyakorlatban ez többnyire úgy jelenik meg, hogy az érintett választópolgárok elhanyagoltnak tekintik
ezt a részt, ahol élnek. Esetleg nincs is helyben lakó települési képviselô, s úgy vélik, hogy a képviselô-testület nem törôdik velük.
Az új község megalakításának a kezdeményezése általában úgy indul, hogy többen megfogalmazzák, felvetik a javaslatot. Az új község alakításának kezdeményezése esetén a falugyûlés legalább háromtagú elôkészítô bizottságot választ a településrészben lakó települési képviselôkbôl, ha nincs elég települési képviselô,
vagy azok a megbízást nem vállalják, akkor más választópolgárokból.
Az elôkészítô bizottság javaslatot tesz az új község területére, szakértôi vélemény alapján a község elnevezésére, a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. A javaslat elkészítéséhez – az elôkészítô bizottság felkérésére – a közigazgatási hivatal vezetôje szakmai segítséget
ad (a felkérésre tehát köteles szakmai segítséget adni), más szerv pedig segítséget adhat.
Az elôkészítô bizottság részletesen kidolgozott javaslatának egyértelmû választ kell adni arra, hogy a kezdeményezés megfelel-e a törvényben írt feltételeknek. A
község elnevezésére tett javaslatról a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban mûködô Földrajzinév Bizottság ad szakmai véleményt figyelemmel
a történeti helynevekre, a földrajzi nevekre, a nyelvhelyességi követelményekre is.
Pontos és szakszerû javaslatot kell kidolgozni, ezért indokolt, hogy az elôkészítô bizottság kérjen szakmai segítséget, a gyakorlatban a legkézenfekvôbb a közigazgatási hivatalhoz fordulni, de szakmai segítség kérhetô tudományos intézettôl, más szakértôktôl.
A terület megosztása tekintetében arról rendelkezik a törvény, hogy az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggô terület.
(Az elmúlt idôszakban olyan településrész is önállósult Nagykovácsi egykori zártkertje Remeteszôlôs néven, amiben nem volt belterület, pedig mintha itt
elôfeltételként számolnának e ténnyel. Ezért foglalkozunk jelen tanulmányban azokkal a külterületi lakott helyekkel is, ahol a népesség eléri vagy elérheti a
küszöbértéket.) Az önkormányzati törvény lehetôség szerint mindig az érintett önkormányzatok megállapodására bízza a felmerülô kérdések rendezését, eltérô
megállapodás hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani.
Az elôkészítô bizottság felelôssége az, ha a kidolgozott javaslatából megállapíthatóan a kezdeményezés nem felel meg a törvényi feltételnek és mégis továbbviszi
a kezdeményezést, helyi népszavazást tûznek ki és mégsem alakítható meg az új község, mivel nem teljesítik a törvényi követelményeket. Ilyenkor az elôkészítô
bizottság feladata tájékoztatni a lakosságot az elkövetett hibákról.
Az elôkészítô bizottság javaslatát ismerteti a lakossággal. Az Ötv. 46. § (1) bekezdése alapján a képviselô-testület helyi népszavazást köteles kiírni új község
alakításának kezdeményezése, községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése esetén. A lakosság aláírásgyûjtéssel kezdeményezi a helyi népszavazás kiírását
és az önkormányzati rendeletben elôírt számú aláírás esetén a képviselô-testület kiírja a helyi népszavazást.
Hangsúlyozni kell, hogy ebben az ügyben a helyi népszavazás véleménynyilvánító népszavazás, mivel a döntés a községgé nyilvánításról a köztársasági elnök
hatáskörébe tartozik. Ha pedig a kezdeményezés nem felel meg bármelyik törvényi feltételnek, akkor az ÖTM miniszter nem tehet javaslatot a településrész
községgé nyilvánítására. A helyi népszavazás – bár véleménynyilvánító – elengedhetetlen. Egyértelmû válasz szükséges a döntéshozónak arról, hogy egy kis
csoport, vagy valóban az érintett választópolgárok meghatározó része igényli a helyi önkormányzáshoz való jog megszerzését. Az elsô önkormányzati ciklusban
a felvetett javaslatok egyharmada nem vált kezdeményezéssé, mivel az érintett választópolgárok töredéke támogatta azt. Akkor ilyen értelemben van döntô
szerepe ebben az ügyben a helyi népszavazásnak, ha ugyanis a választópolgárok nem támogatják a javaslatot, az nem válik kezdeményezéssé.
A képviselô-testület nem dönthet úgy, hogy nem tûzi ki a helyi népszavazást, arra hivatkozva, hogy véleménye szerint nincsenek meg az új község alakításának
a feltételei. A helyi népszavazást – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – ki kell tûzni, mert nem a képviselô-testület hatáskörébe tartozik
annak elbírálása, hogy az adott településrész megfelel vagy nem a községgé nyilvánítás feltételeinek. Természetesen, amikor a képviselô-testület felterjeszti a
kezdeményezést, akkor határozatában felhívhatja a figyelmet arra, hogy – álláspontja szerint – a településrész nem felel meg a községgé nyilvánítás feltételeinek.
Nagyon fontos, hogy az elôkészítô bizottság a részletesen kidolgozott javaslatról tájékoztassa a választópolgárokat. A helyi népszavazás is csak akkor demokratikus, ha a választópolgárok pontosan tudják, mirôl döntenek.
A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény szerint az érvényes és eredményes helyi népszavazást követô 30 napon belül a képviselô-testület a
határozatába foglalja a helyi népszavazás eredményét, határozatában állást foglal az elôkészítô bizottság javaslatairól.
A polgármester a képviselô-testület határozatát az elôkészítô iratokkal együtt az ülést követô 15 napon belül a közigazgatási hivatal útján felterjeszti az ÖTM
miniszternek. A miniszter a kezdeményezés kiegészítésére hívja fel az érintettet, amennyiben a felterjesztés hiányos, és a hiánypótlás esetén a kezdeményezés a
törvényben elôírt határidôben elôterjeszthetô.
Az 1999. évi XLI. törvény szerint a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben – a várossá nyilvánítás kivételével – a kezdeményezést a miniszterhez (a
helyi önkormányzati általános választás évének kivételével) minden év április 30-áig lehet felterjeszteni. A miniszter november 30-áig nyújtja be a javaslatát,
a köztársasági elnök december 31-éig dönt, döntését a Magyar Közlönyben közzéteszi. A döntés az önkormányzati általános választás napján lép hatályba.
Ha a községgé nyilvánítás törvényi feltétele hiányzik, illetve a jogszabályban írt eljárási szabályt nem tartottak meg, akkor a helyi önkormányzatokért felelôs
miniszter határozatban dönt arról, hogy nem terjeszti elô a kezdeményezést a köztársasági elnöknek. A határozatot a miniszter a meghozatalától számított 3
napon belül megküldi az elôkészítô bizottságnak és az érdekelt önkormányzat polgármesterének. Az elôkészítô bizottság, a képviselô-testület a miniszter határo-
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zatának felülvizsgálatát a kézbesítéstôl számított 30 napon belül kérheti. A kérelmet a miniszternek kell megküldeni, a felülvizsgálatról a Fôvárosi Bíróság dönt
30 napon belül nemperes eljárásban. Végzésében a kérelmet elutasítja, vagy a miniszter határozatát hatályon kívül helyezi. A végzés ellen fellebbezésnek helye
nincs. A miniszter a határozat hatályon kívül helyezése esetén november 30-áig nyújtja be a kezdeményezést a köztársasági elnöknek.
Községgé nyilvánítás esetén a választást követôen legkésôbb 6 hónapon belül az érdekelt önkormányzatok állapodnak meg a vagyon, a közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határozatban. Megállapodás hiányában bármelyik érdekelt önkormányzat keresete alapján a megyei bíróság dönt.
Az új község alakításának, községegyesítés megszüntetésének kezdeményezésérôl az érintett településrész választópolgárainak közössége helyi népszavazással
dönt. Nem tekinthetô a községgé nyilvánítás szempontjából meghatározó jelentôségûnek az elôkészítô bizottság megválasztása, mert az nem döntést hozó szerv,
funkciója a községgé nyilvánítási kezdeményezés elôkészítése. (1124/E/2004. AB határozat)
53. § Községegyesítés megszüntetése esetén – eltérô megállapodás hiányában – a községek területe azonos a községegyesítést megelôzô területükkel. Községegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése az 52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet. Eltérô megállapodásnak különösen akkor van helye, ha a községegyesítést megelôzô terület meghatározása az érintett település mûködôképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene.
EBH2002. 754. Községek közigazgatási határainak megállapodással való meghatározásának hiányában a bíróság döntésének elôfeltétele a felek polgári jogi jogalanyisága (Ptk. 7. §, 28. §, 1990. évi LXV. tv. 52. §, 53. §, 1999. évi XLI. tv. 13. §, 21. §).
Az 52. § az új község alakításának feltételeit és eljárását szabályozza. Itt tehát olyan településrészrôl van szó, amelyik a történelem során még nem volt önálló
község, az 53. § viszont a községegyesítés megszüntetésérôl rendelkezik.
A korábbi évtizedekben vagy akár száz évre is visszatekintve sok községet egyesítettek szomszédos községgel, vagy várossal. Nem egyszer az egyesítés éppen azért
történt, hogy az ilyen módon egyesített település városi rangot kapjon. A korábban egyesített község választópolgárai is kezdeményezhetik önálló községük visszaállítását, ilyen értelemben új község alakítását. Nevezhetjük ezt községegyesítés megszüntetésének.
Mind a községgé nyilvánítás feltételei, mind eljárása azonos az 52. §-ba foglaltakkal. Nincs ugyanis indok arra, hogy például a feltételek eltérôek legyenek.
Új község alakítása esetén, mint a polgári életben a válásnál, természetesen sok vita jellemzi az eljárást. Ez lehet kulturált, esetenként kulturálatlan. Általában a
terület és a vagyon megosztása az, amiben nehezen jön létre megállapodás, mivel az érdekek ellentétesek. Az 52. §-hoz képest az egyetlen eltérô szabály, amikor
megállapodás hiánya esetén a törvény ad megoldást, azzal, hogy ilyenkor – tehát eltérô megállapodás hiányában – a községek területe azonos a községegyesítést
megelôzô területükkel. Az egyesítést követôen gyakran több évtized telt el, ami lényeges változást hozott. Erre tekintettel hangsúlyozza a törvény, hogy eltérô
megállapodásnak különösen akkor van helye, ha a községegyesítést megelôzô terület meghatározása (visszaállítása) az érintett település mûködôképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene.
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A kutatás elsôdleges célja a városi szerepkört érintô társadalmi attitûdök feltérképezése volt. A kutatás megállapításai szerint
van összefüggés a klaszterek és a klaszterekbe tartozó települések lakóinak attitûdjei között. Nagy magyarázóerôvel bír a nyugat-keleti lejtô. A kutatás eredményeképpen sajátos profilok jelentek meg, melyek a magyar városhálózat belsô tagolódásának
egy új megközelítését teszik lehetôvé.

A településhálózat fejlesztési koncepció város-klaszterei
és az ott lakók attitûdjei
Urban clusters and the attitudes of the inhabitants in the National Settlement Network
Development Concept
The National Settlement Network Development Concept is under preparation in Hungary. The ministry
responsible for regional development has ordered a sociological survey about the town network and its clusters.
The baseline study of the concept prepared within an international project – ReEPUS – with the participation
of the Hungarian urban studies center VATI, together with similar institutions from the Czech Republic, Italy,
Austria and Poland. This original research has established a methodology by the help of which the functional
urban areas can be described in more detail, using the local labour systems as building blocs. Based on the results
of this original survey VATI has established various clusters types of the Hungarian towns. In this article the
authors looking for evidence whether there is correlation between these cluster types and between the attitudes of
the locals. Apart from this main question the main finding of the survey is that there is West-Eastslope of trust
and connected social capital in Hungary.
Kulcsszavak: városhálózat, bizalom, társadalmi tôke

A településhálózat fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan többek között olyan kutatás eredményeirôl számolok
most be, amely elsôdlegesen nem a településhálózatot,
hanem annak társadalmi aspektusait vizsgálta. A kutatás a Magyar Urbanisztikai Társaság megbízásából, az
akkor még Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szervezetébe tartozó Területfejlesztési Fôosztállyal
együttmûködésben kialakított koncepció alapján készült,
s azt a NIB Research Kft. végezte el. A kutatás elsôdleges
célja a városi szerepkört érintô társadalmi attitûdök feltérképezése volt, legfôképpen a „mitôl város a város” kérdésre kereste a választ. A kutatás arra volt kíváncsi, hogy
a városi szerepkörrel kapcsolatosan az ott élôk milyen
tapasztalatokkal bírnak, milyen elvárásokkal rendelkeznek, illetve mennyire és miben tartják „városnak” saját
településüket. A kutatás témakörének kialakítása során
alapvetôen a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által összeállított funkciólista
szolgált kiindulási alapul, amely mintegy 25, leginkább
városokra jellemzô szolgáltatást sorolt fel (1. ábra).
A listán szereplô egyes elemek tekintetében nem
volt konszenzus. A késôbbiekben kísérlet történt arra
is, hogy a településhálózat-fejlesztési koncepció kidolgozásában munkálkodó szakértôi kör számára kiküldött értékelô-súlyozó táblázat révén egy „auditált”
változata készülhessen a fenti szolgáltatás listának.
A városi funkciók kérdésköre többek között azért került elôtérbe, hogy a rendszerváltást követôen egyre
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nagyobb számban várossá nyilvánított települések által
felszínre hozott problémára is tudjon reflektálni a koncepció. A várossá nyilvánítás körüli viták (Beluszky P.
– Gyôri R. 2006: Ez a falu város! Avagy a városi rang
adományozásának gyakorlata és következményei 1990
után; Tér és Társadalom, 2. sz. pp. 65-81.) alapvetôen a
jogilag városi címmel bíró és a valóban városi funkciókkal rendelkezô települések közti ellentmondásra hívták
fel a figyelmet. A településhálózat-fejlesztési koncepció
készítése során az egyik legfontosabb alapelv a funkcionalitás, amikor is a tényleges gazdasági-társadalmi
funkciók alapján kerül sor a településhálózat elemzésére. Ebbôl következôen igen hangsúlyos kérdésként
merül fel a városi funkciók mibenléte, a központiság
ismérveinek meghatározása.
A koncepció egyik legfontosabb kiindulási alapja a
VÁTI részvételével zajlott RePUS kutatás magyarországi
eredményei voltak. A RePUS (Regional Policentric Urban System = Regionális Többközpontú Városhálózati
Rendszer) az INTERREG III B CADSES program által
társfinanszírozott kutatás volt, mely a közép- és kelet-európai városhálózatokat és azok funkcionális kapcsoltatát
vizsgálta. A kutatás lengyel, cseh. szlovén, magyar és
osztrák részvétellel, és olasz vezetéssel zajlott. A kutatás
vezetôje a VÁTI-ban Dr. Ferencsik István vezetô tervezô
volt. (Dr. Ferencsik István 2007: RePUS, A regionális
policentrikus városhálózati rendszer stratégiája a kelet-közép-európai gazdasági integrációs zónában. Falu
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1. ábra: Egyes központi funkciók jelenléte a városokban (2005-2006)
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Város Régió 2007/3 sz. pp. 55-59.) A településhálózatfejlesztési koncepció számára a projekt legfôbb hozadékának egy a vizsgálandó területi egységek meghatározására irányuló módszertani újítást tekinthetünk. A helyi
munkaerô-piaci rendszereken (Local Labour System,
LLS) alapuló lehatárolás révén az ország teljes területét
lefedve, a munkaerô-központok meghatározásával egy
valóban funkcionális térstruktúra és település-hierarchia
definiálására nyílt mód. Az LLS lehatárolás módszertanát cseh kutatók – Ludek Sykora (Károly Egyetem Prága)
és Ondrej Mulicek (Masaryk Egyetem Brno) – dolgozták
ki. A magyar elemzés a 2001-es népszámlálás adatain
alapult (Radvánszky Ádám, Sütô Attila 2007. Hol a határ? Falu Város Régió 2007/3 sz. pp. 45-54). Az LLS egy
központból és az általa vonzott településekbôl álló térség. A minimum ezer munkahelyet kínáló települések
kigyûjtése alapján 327 ilyen adódott, amelyek közül további szûrôfeltételek alkalmazása alapján végül 236 település maradt. Ennek a listának a szûkítése vezetett végül
a végleges 139-es településszámhoz, illetve munkaerôpiaci térséghez. Azért volt nagy fontosságú ennek a kutatásnak az alkalmazása, mert a településhálózat-fejlesztési koncepció egyik alapvetô kiindulási pontja a gazdaság
térformáló tényezôjének az alapul vétele volt. Szerencsés
volt a ReEPUS kutatás és a településhálózat- fejlesztési
koncepció egybeesése. A kutatás során lehatárolt helyi
munkaerôpiaci rendszereketaz alábbi térkép jeleníti meg.
A RePUS közép-európai városhálózati kutatás eredményein alapulva a város-vidék rendszereket egyben
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kezelve településhálózati típusok határozhatók meg.
A VÁTI munkatársai a típusokat klaszterekbe csoportosították. Az elemzésbe bevont változók: népesség,
népesség-változás (1995-2005), vándorlás, népsûrûség,
bruttó hozzáadott érték (abszolút és egy fôre), munka
átlagtermelékenysége, külföldi mûködô tôke aránya,
a mezôgazdaságban, iparban és szolgáltatásokban
dolgozók aránya, foglalkoztatottsági ráta, aktív korú
népesség felsôfokú és középfokú végzettséggel, kombinált elérhetôségi mutató. Az így elôállt klaszterek a
következôk: 1. nemzetközi jelentôségû országos központ, 2. városok a második vonalból, 3. idegenforgalmi
városok, 4. ipari motorok, 5. rurális központok, 6. elma2. ábra: A helyi munkaerôpiaci vonzáskörzetek
ingázási intenzitása (2001)

Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.
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radott kisvárosi körzetek, 7. ipari kistigrisek, 8. turizmusra specializált kisvárosok.
A klaszterekbe rendezett munkaerô-piaci rendszerek
a következôképpen helyezkednek el:
3. ábra: Helyi munkaerôpiaci rendszerek klaszterei
a RePUS projekt alapján

Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.

A Magyar Urbanisztikai Társaság megbízásából
NIB Research Kft. Munkatársai (Batári Sándor és
Vanyó Péter Pál) a fenti klaszterek vizsgálatát végezték el. A kutatás alaphipotéziseként az „ugyanaz, de
mégis más” ellentmondás feloldásaként úgy fogalmazták meg a VÁTI munkatársai, hogy a méretükben
hasonló kisvárosok – függetlenül attól, hogy makro
mutatóik alapján melyik klaszterbe tartoznak – lakóinak szubjektív vélekedésében, mikro és makrokörnyezetük, esélyeik és lehetôségeik megítélésében
nem fognak különbséget találni. A kutatás a városlakók életminôségére, életkilátásaira és elégedettségére
volt kíváncsi. A kutatandó témakörök a város objektív
értékelését, a személyes életkilátásokat, a lakók szubjektív vélekedését saját életérôl, lehetôségeirôl az ôt
körülvevô környezet kapcsolatában, az életmódot és
a demográfiai jellemzôket ölelte fel. A kérdôív kutatások és kérdôívek felhasználásával készültek: TÁRKI Háztartás monitor 2000-2005. Országos Lakossági
Egészségfelmérés 2003. Társas támogatás, társadalmi
kohézió (Albert Fruzsina, PhD – Dávid Beáta, PhD
– Németh Renáta), Spéder Zsolt – Kapitány Balázs:
A magyar lakosság elégedettségének meghatározó
tényezôi nemzetközi összehasonlításban (Országos
Epidemiológiai Központ 2005), Városi funkciók meghatározása (VÁTI, RKK).

A kutatás mintája – mintavételi szempontok
A VÁTI által létrehozott nyolc klaszterbôl hat esetében („Városok a második vonalból”, „Ipari motorok”,
„Idegenforgalmi városok”, „Rurális központok”, «Elmaradott városi körzetek», „Ipari kistigrisek”) kön�-
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nyen teljesíteni tudta a cég a kutatás célkitûzéseit:
különbözô klaszterekbôl hasonló (15-25000 lakossal
rendelkezô) kisvárosias települések kiválasztását.
A nyolcadik klasztert („Turizmusra specializálódott
kisvárosok”), amely kételemû volt (Hévíz, Harkány),
kihagyták a kutatásból, mert a klaszterezési szempontok nem voltak meggyôzôek arról, hogy valóban külön
klasztert alkothat-e ez a két város. Egyrészt nem találtak magyarázatot a többi magyarországi fürdôváros
(pl. Hajdúszoboszló, Balf, Gyula) más típusú szerepeltetésére, illetve nem volt ez a kételemû klaszter
jól megkülönböztethetô az „Idegenforgalmi városok”
klaszterétôl sem. A kutatási célok szem elôtt tartásával
próbálták szerepeltetni az elsô klasztert is („Nemzetközi jelentôségô országos központ”). Ha ebben a klaszterben Budapest szerepelt volna, akkor a lakónépesség
nagysága miatt sokkal nagyobb mintával kellett volna
dolgozni, mint a kutatás célkitûzéseit szolgáló többi
kisvárosias település esetében. Ez arányeltolódáshoz
vezetett volna, ami nem szolgálta volna a kutatás
alapkoncepcióját, ugyanakkor Budapest egyedisége
miatt szét is feszítette volna a kutatás kereteit. Ezekbôl
a megfontolásokból, az elsô klaszterbôl („Nemzetközi jelentôségû országos központ”) a területhez tartozó, de közigazgatásilag önálló, ugyanakkor a kutatás
alapkoncepciójába beilleszthetô két kisebb várost szerepelt: Szentendre és Budaörs.

Mintanagyság
A rendelkezésre álló erôforrások és az alapvetô statisztikai, adatelemzési szabályok mérlegelése után mintavételi pontonként n=50 sikeres interjú elkészítésének
tervét fogadta el a cég. A VÁTI által létrehozott klaszterek belsô kohéziójának ellenôrzéséhez a kutatásba bevont hét klaszter mindegyikébôl 2-2 hasonló nagyságú,
15-25.000 lakónépességû kisvárosias települést választott ki véletlenszerûen. A hét klaszterenkénti kétszer
n=50 mintanagyság mellett így a kutatás mintája N=700
lett. Mivel a második klaszterbe („Városok a második
vonalból”) nagyon különbözô típusú (országos központ, megyeszékhely, helyi központ) városok kerültek
be – a sajátos magyarországi településfejlôdés okaként -,
a kutatás alapkoncepciója mellett kontroll tényezôként
ebbe a klaszterbe beválasztottak két megyeszékhelyet
is: Debrecent és Székesfehérvárt. Így bôvült a mintavételi pontok száma 14-rôl 16-ra, mintavételi pontonként
n=50 mintanagysággal. A kutatás végleges mintája
N=800 fô lett.

Mintavételi pontok
1. Budapesti vonzáskörzet (Budaörs, Szentendere),
2. Városok a Második vonalból (Debrecen, Székesfehérvár, Tapolca, Tata),

23

TANULMÁNY

Település – Terület – Fejlesztés

3. Idegenforgalmi városok (Keszthely Siófok),
4. Ipari motorok (Sárvár, Tiszaújváros),
5. Rurális központok (Makó, Mohács),
6. Elmaradott városi körzetek (Berettyóújfalu, Törökszentmiklós),
7. Ipari kistigrisek (Komárom, Paks).

A minta kialakítása
A rendelkezésre álló anyagi erôforrások figyelembevételével a 16 mintavételi ponton a tapasztalati sokaság
alapján vett rétegzett (nem, kor és iskolai végzettség)
kvótás véletlen minta kialakítása mellett döntött a cég.
A mintába minden olyan 20-64 éves közötti aktív korú
személy belekerülhetett, aki:
• öt éve mint állandó lakhelyén él az adott településen
van,
• i deiglenes lakcímmel rendelkezik az adott településen, amennyiben csak ott dolgozik vagy tanul minimum 5 éve,
• a kvótának megfelelô demográfiai (nem, kor és iskolai végzettség) ismérvekkel rendelkezik.

A terepmunka ideje
A terepmunkát a NIB Research instruktori és
kérdezôbiztosi hálózata végezte 2007. október 20-a és
november 9-e között.

A kutatás eredményei
Amint az már az írás legelején megfogalmazódott,
alapvetôen a városi funkciókkal, a várossal kapcsolatos beállítódások és attitûdök vizsgálata volt a kutatás
célja. Emellett arra is kereste a választ, hogy a RePUS
klaszterei és a városlakók attitûdjei között van-e ös�szefüggés. Ezen kívül az adott klaszterbe tartozó települések profilja is kialakult, ami a településen lakók
jellemzése alapján állt össze. A következô profilok alakultak ki:
Budapesti vonzáskörzet
• a város gazdasági helyzete jó
• v
 állalkozónak, tudósnak megfelelô hely, idôseknek
nem
• összességében jó itt élni
• m
 égis kevésbé boldogok a lakosok
• t apasztalat szerint az itt lakók segítik egymást
• a z élet különbözô területei közül a jövedelem, a politika fontos, a munka kevéssé
• f ôvárosban vagy vidéki nagyvárosban élnének szívesen.
Jobb életszínvonal
• n
 övekvô
• h
 omogén (fôleg a vagyoni különbségek mérsékeltek)
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•
•
•
•

új beköltözôkkel konfliktus keletkezik
rekreációs lehetôségek jók
önkormányzat pozitívan értékelt
közvetlen településkörnyezettôl (a fôvárost nem számítva) elszigetelt
• Budapesttel összeforrt (migráció, napi ingázás)
• távoli nagyobb településekkel gyér kapcsolat.
Városok a második vonalból
• város gazdasági helyzete rossz
• idôseknek megfelelô
• hangulatos, szép város, de nincs pezsgés és nem modern
• a családi kapcsolatok rendezettek
• az egészség fontos
• kisvárosban élnének szívesen
Kevésbé fejlôdô
• nem vonzó életszínvonal
• csökkenô
• homogén
• feszültség nem jellemzi (vallási, vagyoni és újonnan
beköltözôk vonatkozásában)
• a konzumigények nem megfelelôen kielégítettek
• önkormányzat alacsonyan értékelt
• távoli településekkel egyoldalú migrációs kapcsolat
(elvándorlás)
• személyes kapcsolatok távoli városokban
• közeli nagyvárosokba járás.
Városok a második vonalból: megyeszékhelyek
• közbiztonság rossz
• modern, fiatalos, de unalmas város
• tudósnak megfelelô hely
• deficites az emberekbe vetett bizalom, akik megpróbálják egymást kihasználni
• vidéki nagyvárosban éln(én)ek szívesen
Fejlôdô
• szegmentált
• feszültségek (vallási felekezetek, politikai nézetek,
vagyoni helyzet, romák-nem romák, nemzetiségek)
• rendezettség tekintetében alacsonyan értékelt
• konzumigények kielégítettek
• önkormányzat pozitívan értékelt
• közvetlen környezettel szoros viszony, szuperpozíció
• személyes kapcsolatok távoli városokban.
Idegenforgalmi városok
• nem mondható a város emberinek, polgárinak és
unalmasnak, pezseg a város
• idôseknek nem ajánlott
• deficites az emberekbe vetett bizalom, akik megpróbálják egymást kihasználni
• a fôváros is vágyott lakóhely
Egyenlôség (emellett városrészek szegmentálódása vagyoni különbség szerint)
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• n
 övekvô
• rekreációs lehetôségek jók
• elszigetelt a közvetlen környezettôl / nincs kapcsolat
a távoli településekkel (migráció, személyes jelenlét).
Rurális központok
• közbiztonság rossz
• a városra nem illik a polgári jelzô
• országos és helyi politikába beleszólással elégedettek
• a politika és jövedelem fontos is az életükben, a bizalom viszont nem
Egyenlôség
• kedvezôtlen életszínvonal
• kapcsolat távoli településekkel (migráció).
Ipari motorok
• a családi kapcsolatok rendezettek
• idôseknek ajánlható a város
• a jövedelem, egészség fontos szempont az életben, a
szabadidô nem
• csökkenô
• feszültség nem jellemzi (az újonnan érkezôk és
romák tekintetében sokkal mérsékeltebb feszültségmezô)
• rekreációs lehetôségek rosszak
• rendezettség tekintetében alacsonyan értékelt
• konzumigények nem kielégítettek

• t ávoli kapcsolatok jellemzôek (migráció, személyes
kapcsolatok)
• közeli nagyvárosokba járás.
Ipari kistigrisek
• szinglik és vállalkozók számára nem ajánlott
• helyi politikába való beleszólás lehetôségével elégedetlenek
Fejlôdô
• feszültség nem jellemzi (az újonnan érkezôk és romák
tekintetében sokkal mérsékeltebb feszültségmezô)
• rekreációs lehetôségek rosszak
• rendezettség tekintetében magasan értékelt.
Elmaradott városi körzetek
• nem szép, de nem is unalmas a város
• idôseknek ajánlott
• a politika fontos szempont az életben
• országos politikai döntésekbe megfelelô is a beleszólás lehetôsége
• kisvárosban szeretnek élni
Kevésbé fejlôdô
• nem vonzó életszínvonal
• szegmentált
• közvetlen környezettôl elszigetelt
• távoli településektôl elszigetelt
• Budapesttôl elszigetelt

4. ábra.

Forrás: NIB Research Kft.
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5. ábra.

Forrás: NIB Research Kft.

• t ávoli településekben nincs személyes kapcsolat
• közeli nagyvárosokba járás.

Elégedettséget befolyásoló területek
A tizenkét felsorolt terület értékelésére a klaszterek
bizonyultak a legnagyobb hatással. A Budapesti vonzáskörzet és Rurális központok (lakói) kritikusabbak a
többiekhez képest. A látszólag jól magyarázott Bizalom,
Egészség, Természeti környezet hármasból egyedül a
középsô kategória marad értelmezhetô a klaszterek segítségével, a másik kettônél az interpretációs potenciál
igencsak eltompul. Az Egészség esetében pedig már
nem a Budapesti vonzáskörzetek és Rurális központok leválása, hanem a (kis)Városok a második vonalból
és az Ipari motorok – önmaguk általános attitûdjéhez
képest tekintett – felülértékelése jellemzi a képet. A
következô kategória, amely valamelyest determinisztikusnak tûnik a várostípusok szerint, a Jövedelem: itt éppen a két sereghajtó Budapesti vonzáskörzet és Rurális
központok, valamint az Ipari motorok magasabb értékei tûnnek ki. A Politikai döntések befolyásolhatósága
szintén jellemezhetô a klaszterek segítségével, a kép
majdnem megegyezik a Jövedelemmel: itt a Budapesti
vonzáskörzet és a Rurális központok mellett az Elmaradott városi körzetek értékelnek magasabban, utóbbiak
kiugróan fontosnak értékelik a politikai befolyást.
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Az Ipari kistigrisek a bizalom tekintetében vis�szafogottak, a megyeszékhelyek a sikeres karriert
viszonylag fontosabbnak tekintik, más kategóriáknál a két város nem mutat megragadható karaktert.
Az Idegenforgalmi városok is csak két szempontál mutattak mozgást, mégpedig a szerelem-szeretet és a természeti környezet szempontjait értékelték alacsonyabban. A többi klaszternél a fontossági preferenciák már
beszédesebbek. Az Ipari motorok a jövedelem, gyermek, egészség esetében pozitívak, a szabadidônél negatívak voltak. A Rurális körzeteknél a család, jövedelem,
sikeres karrier és a politikai döntések befolyásolhatósága elônyösebben, a bizalom hátrányosabban pontozott.
A (kis)Városok a második vonalból a család, gyermek,
egészség, közbiztonságot jellemzôbben magasra tartják. Az Elmaradott városi körzetek a politikai döntések
befolyásolhatóságát feljebb, a munkát és szerelem-szeretet kategóriáit lejjebb osztályozták. Budapesti vonzáskörzeteknél a munka és a természeti környezet kisebb,
a jövedelem, sikeres karrier, politikai döntések befolyásolhatósága nagyobb hangsúllyal szerepel (4-5-6. ábra).
Összefoglalva: a kutatás megállapításai szerint van
összefüggés a klaszterek és a klaszterekbe tartozó települések lakóinak attitûdjei között. Sok esetben ugyanakkor erôteljesebb magyarázóerôvel bír a nyugatkeletilejtô. A városban élôk (mások) megítélésénél a
klasztereken túl erôs befolyással rendelkezik a régió
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6. ábra.

Forrás: NIB Research Kft.

is: Kelet-Magyarországon sokkal szkeptikusabbak a
polgárok másokkal szemben. Ez a hatás az óvatosság
stratégiájánál és a segítségnyújtás tapasztalásában elég
erôteljes. A városok hatásánál a Fôváros vonzáskörzetének optimizmusán túl a Megyeszékhelyek és az
Idegenforgalmi városok lesújtó véleménye jellemzô,
amihez a becsületesség esetében a (kis)Városok a második vonalból kiábrándultsága is társul szegôdik. A diplomás végzettség a bizalmat erôsíti és a becsületesség
tapasztalásában segít, a számítógépes ismeretek pedig
erôsítik azt a képzetet, hogy az emberek nem csak ma-

Vanyó Péter Pál
szociológus, a NIB Research Kft.
munkatársa

gukkal törôdnek. Ebben az esetben már a számítógép
egyértelmûen nemcsak mint egy habituális mutató
mûködik. Igazi hatása annak van, ha valaki a kapcsolatai aktívan tartásához veszi igénybe (képes igénybe
venni) a számítógépet. (A számítógép használatának
levelezô funkciója nyomja a legtöbbet a latban.) A segítségnyújtás kapcsán a Budapesti vonzáskörzetek mellett
az Ipari motorok pozitív hozzáállása is kiemelendô.
A kutatás eredményeképpen sajátos profilok jelentek
meg, melyek a magyar városhálózat belsô tagolódásának egy új megközelítését teszik lehetôvé.

Nagyházi Gyögy
szakmai tanácsadó
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejlesztési Koordinációs Fôosztály
PhD hallgató,
Széchenyi Egyetem Gyôr RGDI

Felhasznált irodalom:
Beluszky P. – Gyôri R. 2006: Ez a falu város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata és következményei 1990 után). Tér és Társadalom,
2. sz.
Dr. Ferencsik István 2007: RePUS, A regionális policentrikus városhálózati rendszer stratégiája a kelet-közép-európai gazdasági integrációs zónában. Falu Város Régió 2007/3 sz.
Radvánszky Ádám – Sütô Attila 2007. Hol a határ? Falu Város Régió 2007/3 sz.
Spéder Zsolt – Kapitány Balázs: A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezôi nemzetközi összehasonlításban, Országos Epidemiológiai Központ 2005
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A térszerkezet kartografikus megjelenítése a hazai regionális
szintû területfejlesztési dokumentumokban
Cartographic Visualizations of Spatial Structure in Hungarian Regional Planning Documents
In Europe the documents of spatial planning usually involve a symbolic representation of the territory. In the
practice of Hungarian spatial policies this method is also used but there are significant differences in the use of
cartographic visualisations of spatial structure in strategic spatial planning. The aim of this paper is to analyse
the different forms of spatial structures in Hungarian regional planning documents. The results show that the
main cause of difference comes from the different views of spatial structure.
Kulcsszavak: térszerkezet, területszerkezeti ábra, regionális operatív program

Bevezetés
A területpolitikai dokumentumokban a földrajzi tér
megjelenítése sokféle formában történik, s az általános
és tematikus térképeken túl különbözô térszerkezeti/
területszerkezeti ábrák is szép számban bukkannak fel,
mind a helyzetfeltárási fejezetekben, mind a fejlesztési
elképzelések leírásánál. Összehasonlító elemzések révén kimutatták, hogy Európában a térszerkezeti ábrák
esetében meghatározó különbségek vannak az országok, és a régiók gyakorlatában is (Dühr, 2004). Kérdésként merül fel, vajon Magyarország esetében mennyire
egysíkú, ill. változatos e tekintetben a regionális szint
gyakorlata? E munka célja, hogy bemutassa és elemezze a hazai „állományt”, azaz miként jelenik meg a magyar régiók fejlesztési dokumentumainak ábraanyagában a térszerkezet.

A térszerkezet és a területszerkezeti ábra fogalma
A földrajzi tér kutatásához, elemzéséhez, fejlesztéséhez kötôdô hazai szakma (tudomány és szakpolitika) egyik jellemzôje, hogy bár megnyilatkozásaiban
nyüzsögnek az új és régi keletû szakmai fogalmak, ám
ezek értelmezésére kevés kísérletet találunk: szórványosan lelünk csak fel „területfejlesztési szótárakat”,
az elemzô tanulmányok között pedig dominálnak a
konkrét területi kutatások az elméleti (módszertani és
fogalmi kérdéseket taglaló) munkák rovására. (Ráadásul ez utóbbiakat nem is igazán olvassák.) Ezért ne is
lepôdjünk meg azon, hogy bár a térszerkezet a hazai
területi kutatások és területpolitika dokumentumainak egyik leggyakoribb fogalma, ám értelmezése zavaros1.

A néhány fellelhetô tudományos térszerkezet értelmezést alapul véve háromféle nézôpont alkotható:
• a térszerkezet az alkotóelemek és azok elrendezôdése
(Zoltán, 1984; Kôszegfalvi, 1985; Nemes Nagy, 1998;
Mészáros, 2000)
•  a térszerkezet az alkotóelemek összessége (Krajkó,
1989; Baráth, 1987; Benedek, 2000; Bodó, 2005)
•  a térszerkezet az alkotóelemek egymáshoz viszonyított helyzete (Bartke, 1989; Faragó, 2004; Szabó,
2008a)2.
A különbözô térszerkezet-felfogások azonban más
szempont szerint is osztályozhatók: a térszerkezet ös�szetett tartalmához való közelítés módja determinálja a
fogalom értelmezéseit, amelyek a térszerkezet-elemekre és ezek egymáshoz való viszonyára építve választhatók szét. Ez a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy
alapvetôen kétféle szemlélet van jelen:
• az egyik (inkább földrajzi, területrendezési, mûszakifizikai) a földrajzi környezet elemeihez, ezen belül
vagy a térségekhez, vagy az egész teret lefedô, behálózó településrendszerekhez, infrastruktúra- hálózatokhoz stb., mint térszerkezeti egységekhez kötôdik
• a másik (inkább regionalista, területfejlesztési) a területi egyenlôtlenségek kutatása során, a területegységek közötti mennyiségi és minôségi differenciák
feltárása révén fogalmazza meg a térszerkezetet.
Szakmai „érdekesség”, hogy a területrendezés és a
területfejlesztés elkülönül e téren (is): elég, ha csak a
két országos hatáskörû, hivatalos területpolitikai tervdokumentumot, az Országos Területrendezési Tervet
és az Országos Területfejlesztési Koncepciót vetjük ös�sze – eltérô szemléletben használják a fogalmat, más
a két mû (és alkotói) térszerkezet-felfogása, amely

A térszerkezeten túl három hasonló kulcsfogalmat emelnék még ki: a régió (ennek értelmezésérôl bô a hazai szakirodalom; szintetizálásra kísérlet: Szabó, 2005), a
fejlettség (errôl viszont alig találni valami magyar nyelvû munkát, pl. Nemes Nagy, 1998, Szabó, 2008b), földrajzi helyzet/térparaméter (ez gyakorlatilag értelmezésmentes). Ezek együttesen a területi kutatások alapjait jelentik: vizsgálati egységek, kiemelten vizsgált jelenség, kiemelt magyarázó változó, s az össz-területi kép.
2
E szemléletkülönbség különbözô tudományterületek viszonyában is megjelenik, ha a szerkezet fogalmát vesszük alapul.
1
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tükrözôdik a kartografikus megjelenítésben is (errôl és
a fentebbi megállapításokhoz vezetô útról részletesebben ld. Szabó, 2008a.). Azonban mi a továbbiakban csak
a területfejlesztéshez köthetô térszerkezet-szemlélet
kartografikus differenciáinak elemzését kíséreljük meg.
A feladat megalapozásához tartozik még a fogalomhasználat tisztázása:
• megállapíthatjuk, miszerint bár a tér és terület fogalmak között elméleti téren különbséget teszünk (az
elôbbi belsô és külsô térbôl áll, s az utóbbi a földrajzi
tér, esetünkben más szóval a terület), ám a szakmai
szokásjog ezt felülírja, s így nem igazán jellemzô a
területszerkezet fogalmának használata
• felmerül mit is értünk térszerkezeti/területszerkezeti
ábrán: a hazai és nemzetközi tudományos gyakorlat
azt mutatja, hogy olyan „képzôdményeket” tekintenek ilyen ábrának, amelyek egy térség esetében
részben/vagy belsô területi különbségeket, részben/
vagy csomópontokat, tengelyeket, perifériákat stb.
szemléltetnek, fôként a sokdimenziós, sokmutatós
fejlettség tekintetében. Ennek kapcsán azt is meg
kell állapítanunk, hogy inkább ábráknak (ill. kép)
nevezhetôk e különbözô kartografikus megjelenítések, de ezeket a szakma gyakorta térszerkezeti modelleknek nevezi.
Végezetül megállapítjuk, hogy deduktív úton járunk:
korábbi elemzéseink révén feltárult, miszerint alapvetô
különbség a térszerkezeti ábra-felfogásokban, hogy
egyesek egy egyszerû GDP/fô térkép esetében is azt
mondják, hogy az a térség fejlettségi térszerkezete (mi
ezt a fejlettség területi egyenlôtlenségének tekintjük,
mert egymutatós térképre nem használjuk a térszerkezet kifejezést), mások csak a sokmutatós jelleget magában hordozó komplex mutató térképénél bátorkodnak
errôl beszélni, míg megint mások (köztük a szerzô is)
leginkább egy-egy ilyen tartalmú tematikus térkép
generalizálása révén elôálló rajzolat (zónákkal, csomópontokkal stb.) elnevezésére használja a térszerkezeti/területszerkezeti ábra kifejezést. (A generalizálás
például a területi mozgóátlag (ld. Dusek, 2004), vagy
izovonalas modellezés segítségével, vagy némely esetben nagyvonalú kézi lehatárolásokkal valósul meg.)
Azaz e kutatásunkban igazából azt nézzük meg, vajon
mely típusok jelennek meg a regionális fejlesztési dokumentumokban, milyen formában, s mennyiben egységes ez alapján a hazai összkép.

Fejlesztési Tanács feladata, hogy (1996. évi XXI. tv.) „(3)
a) kidolgozza – az Országos Területfejlesztési Koncepcióval
összhangban – a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit”; kérdés, hogy ebbe belefér-e az is, hogy a régiók fejlesztési
dokumentumaikban hozzáigazítják a szemléletet, a fogalomhasználatot stb., benne a térszerkezeti kép megjelenítését az országos standardhoz? Elôrebocsáthatjuk,
hogy néhol igen, néhol nem.
Mint ismert, már az 1996. évi XXI. tv. megemlíti a térszerkezet fogalmát: 2. § A területfejlesztés és területrendezés célja: … c) az ország térszerkezete, településrendszere
harmonikus fejlôdésének elôsegítése”. Azaz a térszerkezet
„létezô” dolog (igaz, nincs a törvényben leírva mit is jelent), kérdés: vajon milyen a kartografikus formája?
Az I. Országos Területfejlesztési Koncepció (1998)
anyagában két olyan tematikus térkép található, amely
a térszerkezethez köthetô: az egyik a megyék egy fôre
jutó GDP-jét mutatja, sôt a szövegben ennek kapcsán
megjelenik „az ország fejlettségi térszerkezete” állítás,
a másik pedig a kistérségek fejlettségét mutatja komplex mutatórendszer alapján – de itt nincs szó a szövegben térszerkezetrôl. Ezzel szemben a 2001. évben megjelent „Jelentés a területi folyamatok alakulásáról…”
c. dokumentumban már ábracímként is megjelenik:
„A társadalmi-gazdasági térszerkezet” (1. ábra), azaz e
szemlélet alapján az ország társadalmi-gazdasági térszerkezete vizuálisan úgy jeleníthetô meg egyszerûen,
ha a fejlettséget komplex mutatóval kistérségi szinten
mérjük, majd térképezzük. Ezen túl felbontásra kerül
a jelenség ábrája: külön térkép mutatja „a gazdasági
térszerkezet alakulását” és külön térkép a „társadalmi
térszerkezet változásait”. A 2005. évi „Jelentés a területi folyamatok alakulásáról…” c. dokumentumban már
csak a kétféle felbontás szerepel: „a gazdasági térszerkezet alakulása 1998-2002” ill. „a társadalmi térszerke1. ábra: A regionalista/területfejlesztési térszerkezetszemlélet tipikus kartografikus megjelenése

A térszerkezet megjelenése az országos területfejlesztési dokumentumokban
Indulásként kezdjük az alapoknál, az országos szintnél. Ennek oka, hogy az egyes régiók számára ezen
dokumentumok lehetnek a minták, sôt, a Regionális
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zet rövid távú (1998-2002) / hosszú távú (1990-2002)
változása”. Emellett a megyék egy fôre jutó GDP-je (az
EU átlagában) is szerepel ábraként, s párosul hozzá a
szövegben a gazdasági térszerkezet kifejezés. E három
dokumentum jellemzôje, hogy nincs bennük a térszerkezet kapcsán generalizált ábra, tematikus térképek
formájában történik a térszerkezet rajzos megjelenítése.

A térszerkezet megjelenése a regionális szintû
területfejlesztési dokumentumokban
A dokumentumelemzés tárgyául a hét NUTS2 területfejlesztési régió operatív programjait (2007-2013) választottuk.
Elsôként megállapítható, hogy a térszerkezet fogalom
(ill. szinonimái: térstruktúra és területi szerkezet) egyszer kerül elô a NYDOP-ban, kétszer az ÉMOP-ban, háromszor a DDOP-ban és a KDOP-ban, négyszer jelenik
meg a DAOP-ban, hatszor az ÉAOP-ban és tizennégyszer a KMOP-ban. Az utóbbi régiók esetében mondható el, hogy a jelenség, mint a területfejlesztés egyik
kulcskérdése („térszerkezet harmonikus fejlôdésének
elôsegítése”) alaposabban körüljárt.

2. ábra: Klasszikus térszerkezeti ábra

A regionális operatív programokban öt (+1: ahol
nincs ábra) típusa fordul elô a területszerkezeti ábráknak – ezeket „összetolva” kapjuk meg (?) Magyarország
térszerkezetét (3. ábra). (Észak-Magyarország esetében
– ábrahiány miatt – egy másik helyzetfeltáró anyagából
emeltük át a részletet /ld. késôbb/.)
Jelmagyarázat:
Növekedési tengely
Budapest kisugárzó zónája
Határon átnyúló vonzáskörzet és városkapcsolat

Fôváros, országos központ
Fejlesztési pólus
Alközpont

A II. Országos Területfejlesztési Koncepció (2005)
némileg más szemléletben fogant elôdjéhez képest,
aminek egyik jele, hogy az elsô, földrajzi teret bemutató ábra nem tematikus térkép, hanem egy klasszikus területszerkezeti ábra (2. ábra). Sôt, fejlesztési célt
kartografikus úton megjelenítô ábra is található a dokumentumban (51.o.), tengelyekkel, pólusokkal. E két ábrán kívül egy, a társadalmi és gazdasági mutatók alapján lehatárolt elmaradott kistérségeket ábrázoló térkép
jelenik még meg. (A korábbi, kistérségi alapú, fejlettséget szemléltetô térszerkezeti térképek a háttéranyagban
szerepelnek.) Egy nagy változás a korábbi munkákhoz
képest, hogy a dokumentum végén fogalomtár is található, benne a térszerkezet leírásával, amely a kifejezés
összetett tartalmát tükrözi, valamint megfelel e dokumentumok térszerkezeti fogalomhasználatának.

A régiók OP-iban fellehetô térszerkezeti ábrák formái
az alábbi módon csoportosíthatók:
1) Komplex mutatóval mért fejlettség3 települési szintû
különbségei, a mutató értékkategóriáival:
	• Dél-Dunántúl; ábra forrása: KSH; a módszertan (mutatók, módszer), ill. a skálázás értelmezése hiányzik4
2) K
 omplex mutatóval mért fejlettség települési szintû
különbségei, értékkategóriákra adott településtípusmegnevezésekkel:
• Észak-Alföld; ábra forrása: saját szerkesztésük; a
módszertan a dokumentumban, ill. a dokumen3. ábra: Magyarország „régiókból összetett” térszerkezete

Ezek után térhetünk rá a regionális szintre. A dokumentumok anyagainak feldolgozása az alábbi metódust
követi: megjelenik-e a szövegben a térszerkezet fogalma
(vagy annak szinonimái: térstruktúra, területstruktúra,
területszerkezet), az ábrák esetében pedig találunk-e
olyat, amely – a korábban leírtak tükrében – a „fejlettség
térszerkezetét” szemlélteti a régióban.
Mivel GDP/fô hivatalosan nincs kistérségi és települési szinten (megyei szinten meg ebben az esetben felesleges ábrázolni), ilyen típusú térszerkezeti ábrák
nincsenek e dokumentumokban. De például a Balaton Kiemelt Üdülôkörzet egy korábbi fejlesztési koncepciójában szerepel ilyen, egy szakmai munkából származó
települési szintû GDP-becslés.

3
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tum mellékletében leírásra került, de nincs teljesen
összhangban az ábra jelmagyarázatával
3) Komplex mutatóval mért fejlettség kistérségi szintû
különbségei, a mutató értékkategóriáival:
• Nyugat-Dunántúl; ábra forrása: MTA RKK NyUTI;
a módszertan (mutatók, módszer) hiányzik, jelmagyarázat nincs, a skálázás értelmezése: „a színek a
képzett rangsorra utalnak, … a sötét szín jelöli a
kedvezôbb adottságú kistérségeket, és az egyre világosabb színek a helyzetjelzô mutatók fokozatos
romlását fejezik ki” (NYDOP 34.o.)
4) Komplex mutatóval mért fejlettség kistérségi szintû
különbségei, értékkategóriákra adott térségtípusmegnevezésekkel:
• Dél-Alföld; ábra forrása: saját készítés; a módszertan
megnevezése: 24/2001. OGy Határozat mutatórendszere alapján (nincs is a térképen a jelmagyarázatban szereplô „dinamikusan fejlôdô” térségtípus)
• Közép-Magyarország; ábra forrása: ismeretlen; a
módszertan leírása szerepel, s jellemzôje – mint
a szövegbôl kiderül –, hogy egy országos szintû
vizsgálat résztérképérôl van szó
5) A (komplex?, nem derül ki) fejlettség kistérségi
szintû különbségei, térségtípusok megnevezésével,
valamint objektumokat szemléltetô területszerkezeti
elemek feltüntetésével:
• Közép-Dunántúl két ábrája; ábra forrása: KDRFÜ;
módszertan (a kategóriák képzése, csomópontok,
tengelyek kijelölésének módszere) hiányzik; a két
ábrából az egyik általános fejlettségbeli kategóriákat
ad meg (ez szerepel a 3. ábrán), a másik gazdasági
szempontból tipizálja a térségeket (ld. késôbb).
+1) Nincs térszerkezeti ábra:
• Észak-Magyarország – mindösszesen két térkép sze-

repel a dokumentumban, egyik a régió általános
térképe, a másik egy idôbeli elérhetôségi térkép a
régió központjaira.
Ez utóbbi tény arra ösztökélt, hogy áttekintsük a régiók korábbi területfejlesztési anyagainak helyzetelemzéseit: vajon milyen térszerkezeti ábrák szerepelnek bennük? (A legutolsó, vagy azelôtti komplex helyzetfeltáró
részeket választottuk, amelyek publikusak, s a Regionális Fejlesztési Ügynökségeknél (honlapjukon) elérhetôk.)
Megállapíthatjuk, hogy sok esetben hasonló ábratípusokkal találkozunk, sôt, természetesen egyesek
megegyeznek az OP-kban fellelhetôkkel, viszont akad
másfajta típus is. Ezeket szemléltetjük a továbbiakban.
Közép-Magyarország esetében három ábra emelhetô ki
(bár egyik sem kötôdik közvetlenül a fejlettséghez): „a
régió gazdasági és társadalmi kapcsolatai” címû ábra,
mely azonban a leírás szerint: „azon településeket mutatja , melyekrôl Budapest (központja? egy óra alatt elérhetô
közúton”), illetve a fejlesztési célok által érintett földrajzi
terekbôl összeálló rajzos absztrakt, valamint a KMOP-ban
is fellelhetô, területrendezési szemléletû területszerkezeti
(általánosított domborzati-területhasználati) ábra (4.ábra).
Ezekbôl igazából a második unikális, mind tartalmát,
mind formáját nézve, ám annyi újat nem ad, mint amen�nyi kritikával illethetô.
A helyzetelemzéseknél szakmai váltásokra is bukkanunk: a Dél-Dunántúl esetében a korábbi helyzetfeltárásban komplex fejlettségi mutatóból készült kistérségi szintû ábra (forrás: KSH) szerepel, míg az OP-jában
települési szintû. A Nyugat-Dunántúl esetében pedig

4. ábra: A térszerkezethez köthetô közép-magyarországi ábrák

Mi azt az alapelvet valljuk, hogy egy ábra igazából akkor komplett, ha önmagában (a szövegkörnyezet hiányában) is megállja a helyét (legalább van címe,
jelmagyarázata stb.). Persze vannak olyan esetek, mint e dokumentumok esetében is, amikor célszerû átvenni az eredeti szövegbôl is részeket, nemcsak az ábrát,
mert így már ellenôrizhetetlen mibôl, miként stb. készült az ábra.

4
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pont fordítva van, mivel a 2006. évi „regionális helyzetjelentésben” még települési, az OP-ban már kistérségi
szintû a fejlettség-különbségek szemléltetése (egy 2007es anyagban („regionális átfogó program”) pedig mind
a két ábra szerepel). Utóbbi régió gazdagon ellátott területfejlesztési anyagokkal, amelyekben a térképezési
formák gazdag tárházával találkozhatunk. Ebbôl is kiemelkedik egy 1998-as anyag („Magyarország nyugati
határmenti régiójának komplex területfejlesztési koncepciója”), amelyben témánk szempontjából két újabb ábra
jelenik meg: az egyik a térségtípusokat területfejlesztési
célokkal ötvözô ábra, ahol geometriai alakzatok jelképezik egy-egy térség esetében a fejlesztések típusát, a másik
egy jövôbeli területszerkezeti kép, csomópontokkal, (idézem:) folyosókkal (5. ábra). Az elsô (mint az ábráról is
kiderül) egy tudományos kutatás eredménye, a második
viszont csak egy „rajzötletnek” tûnik, s a szövegkörnyezet sem feltétlenül gyôzi meg az olvasót az ábra tartalmának mélységérôl („módosulások … hosszú távon egy, az
egész Régiót valamilyen szinten összetartó, és kölcsönösen informáló új térszerkezetet hoznak létre, amelynek
régi és új szervezôközpontjai egy többoldalúan egyensúlyos zónarendszer elemeivé válnak a jövôben”).
A Közép-dunántúli régió OP-jának már említett másik
ábráján a „Gazdasági térkategóriák a Közép-Dunántúlon” cím alatt az egyes térségek tipizálását találjuk (a
fehér szín a turizmusra utal). Új kartografikus elem a
színátmenet egy-egy térségen belül, valamint a nem

geometriai szimbólum megjelenése: a régió jelentôs
felsôoktatási intézményeit villanykörtével jelöli
(6. ábra) – a korábbi helyzetjelentésben ugyanezen
ábrán a „növekedési társközpontok és decentrumok”
tartalom párosult a körtéhez. Egy még korábbi helyzetjelentésben is találkozunk – egy újabb típusú – területszerkezeti ábrával: a „Közép-Dunántúl lehetséges regionális együttmûködési irányai és térszerkezeti egységei”
(6. ábra). Itt felületi módszerrel jelenik meg a rövid távú
együttmûködés (különbözô innovációs potenciállal),
ill. a vidékfejlesztés térsége, szaggatott vonallal határolt poligonként a hosszú távú együttmûködés területe,
háromszöggel határolva a lehetséges megyehatár menti
együttmûködés térsége, s új elemként nyilak is megjelennek, ezek mutatják az „orientációs irányt”.
A két alföldi régió helyzetfeltáró anyagai is tartogatnak újabb típusokat. A Dél-Alföldrôl egyrészt komplex
gazdasági térstruktúrát, másrészt kapcsolatrendszereket
szemléltetô, a térszerkezethez köthetô ábrák kerülnek
elô (7. ábra). Elôbbire jellemzô, hogy meglehetôsen ös�szetett ábra: az elemek (geometriai alakzatokkal megjelenítve pénzügyi centrum, kutatóintézet stb.) nagy száma
(amely alapján a szemlélet elmozdul a területrendezés
térszerkezet-szemlélete felé), a többféle felületi módszer
alkalmazása (térségekre a fejlesztés irányai, valamint külön jelölve a vállalkozási övezetek, tengelyszerû fejlôdés
zónája), ráadásul még nyilak megjelenítése (centrumok
potenciális terjeszkedési iránya) is ezt tükrözi. Utóbbi

5. ábra: A térszerkezethez köthetô nyugat-dunántúli ábrák
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6. ábra: A térszerkezethez köthetô közép-dunántúli ábrák

ábra is meglehetôsen összetett: az országos területi politika támogatott kistérségei, a településhierarchia, valamint a különbözô nyilakkal ábrázolt kapcsolattípusok
ötvözete e térszerkezeti ábra.
Az Észak-alföldi régió is egy újabb, elég egyedi
szemléletû típust hoz még be a képbe (címe: a „vidékies kistérségek településszerkezeti tértípusai”, 8. ábra),
midôn a népsûrûséget (városi-vidéki jelleg) és a településszerkezetet (tanyás, aprófalvas stb.) egyidejûleg jeleníti meg, oly módon, hogy utóbbit a „vidékies kistérségekben” kategorizálva, jelmódszerrel ábrázolja.
Észak-Magyarországra viszont az jellemzô, hogy a korábbi helyzetfeltáró anyagban sincs a régióra készített
tematikus térkép, területszerkezeti ábra, mindössze az
országra készült ilyen jellegû, kistérségi szintû térképek
lelhetôk fel (közte a fejlettséget szemléltetô „a kistérségek helyzete” térkép, a maga 5 kistérség-típusával /
Faluvégi, 2004: Kistérségeink helyzete az EU küszöbén,
Területi Statisztika 5./), így az országos térképek északmagyarországi hetedére koncentrálva alakítható ki kép
a régió belsô differenciáiról. Elsôre ez talán problémának tûnik, ám igazából felfogható ez is egy szemléletként: a régió kistérségeinek tág magyarországi földrajzi

környezetben való elhelyezése, valamint a központi
elképzelések átvétele (bár akkor a fejlettség esetében a
2005. évi „Jelentés a területi folyamatokról …” térszerkezet ábráját kellett volna szerepeltetni, s talán az is
megszívlelendô, hogy több esetben a régióra finomabb
kategorizálást célszerû alkalmazni, mint országosan).

Összegzés
A regionális helyzetfeltáró anyagokban a korábban leírt térszerkezeti formatípusok megjelennek sorra: komplex fejlettségi mutató értékei térképezve (értékskálával),
ill. az egyes kategóriák elnevezve (térségtípusok értékek
nélkül), mindezek települési és kistérségi szinten, valamint elnagyolt ill. többszörösen összetett ábrák. Azaz
megállapíthatjuk, hogy Magyarország „sokszínû” ország, ha a régiók térszerkezetének kartografikus megjelenítését nézzük. Ha csak a regionális operatív programokra korlátozzuk ezt, akkor sem áll össze egy uniformizált
kép, mivel nem igazodik több elem az „országos elképzeléshez”. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az egyes régiók térszerkezete nem az ország térszerkezetének hétfelé vágásából állt elô: nem az országos térkép hét darabját
találjuk az egyes dokumentumokban. Viszont van olyan
eset is, hogy egy országos térkép részlete jelenik meg

7. ábra: A térszerkezethez köthetô dél-alföldi ábrák
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8. ábra: A térszerkezethez köthetô észak-alföldi ábra

(KMOP), vagy a saját szerkesztés igazodik a „központban leírt” módszertanhoz (DAOP). Ha pedig kinyitjuk a
kört, akkor kiderül, hogy a központilag össze nem fogott,
azaz az OP-ken kívüli dokumentumvilág a térszerkezetfantázia kartografikus megjelenítésének gazdag tárháza.
(S még nem is kezdtünk bele a megyék, vagy a kistérségek dokumentumainak elemzésébe…)
Kérdés, hogy vajon kell-e e téren uniformizálni, vagy
virágozzék száz virág? Mindkettô mellett és ellen is alkothatók érvek, itt csak annyit emelnénk ki, hogy ha az
egyes országok el-eltérô területszerkezeti ábrái (pl. milyen szimbólumokat használnak) a transzregionális fejlesztési tervek kidolgozásánál egyeztetési problémákat
okoznak (Dühr, 2004), akkor feltehetôleg ez hasonlóan
jelentkezhet a hazai transzregionális elképzeléseknél,

elég ha csak például a Balaton térségét nézzük (például
a 3. ábrán). Ráadásul a helyzetleírások mellett a fejlesztési elképzelések is ölthetnek kartografikus képet (ezekre is bemutattunk példákat) – ezek esetében még komolyabb problémaként jelentkezhet ez a dolog. Célszerû
lenne ezeket alaposabban végiggondolni.
Végezetül egy dolgot emelünk még ki: ha a tudományos kutatások körét nézzük, akkor szép számban találunk átfogó, generalizált térszerkezeti ábrákat (például
Európa esetében ld. Szabó, 2009, de Magyarországra
is több tucat ilyen jellegû ábrát gyûjtöttünk össze), ellenben a területfejlesztési dokumentumok nem igazán
tartalmaznak ilyeneket. Ez nem véletlen, hiszen a területfejlesztés éles, gyakorlati része (például ha csak a
pénzosztásra gondolunk) nem homályos határú zónákkal foglalkozik, hanem konkrétan kijelölt, fejlesztendô
térségekkel, településekkel. Átfogó célokhoz párosulhat ilyen helyzetkép, amint a II. OTK (2005) hivatkozott
ábrái és egy-egy régiónál egy-egy eset (kép) mutatja.
*A cikk a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
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Regionalizmus és fejlesztéspolitika:
párhuzamos folyamatok Magyarországon és Angliában?
Regionalism and development policy: parallel process in Hungary and in England?
Studying the practices of Western European countries may lead us to gain valuable experience to be used in the
debates over regionalisation and may also help us analysing the relevant Hungarian processes. Thus the aim of
this study is to introduce the processes of regionalism and the evolution of development policies experienced in
Great Britain and particularly in England in the past two decades as a reflection to, or incidentally, as compared
with the parallel processes perceptible in Hungary.
Kulcsszavak: regionalizmus, fejlesztéspolitika, Anglia

A nyugat-európai országok gyakorlatának megismerésével olyan értékes tapasztalatokra tehetünk szert, melyek a hazai regionalizmus vitákban is hasznosíthatók,
illetve a magyarországi folyamatok elemzésekor tanulsággal szolgálhatnak. E tanulmány szándéka sem más,
mint Nagy-Britanniában, kiemelten pedig Angliában a
regionalizmus és a fejlesztéspolitika terén az elmúlt két
évtizedbeli folyamatok által tükröt tartani, illetve – esetlegesen – párhuzamot vonni a hazai eseményekkel.

Az aszimmetrikus angol devolúció
A decentralizáció típusaiként az angolszász iskola
megkülönböztet föderációt, devolúciót, delegációt vagy
dekoncentrációt (Scruton, 1982). Az önállóság mértéke a
föderációban a legnagyobb, a devolúció a mérlegelési
és politikai önállósággal rendelkezô felhatalmazás, míg
a delegáció, illetve dekoncentráció a végrehajtási önállóság eltérô mértékét jelenti.

Az Egyesült Királyságban a decentralizáció kontinensen elterjedt fogalmát nem a mindenáron való elkülönülés szándéka miatt helyettesítik a devolúció kifejezéssel,
hanem funkcionális okokból. Mivel a devolúció a – parlamenti szupremácia révén gyakorolt – hatásköröknek területi alapon szervezôdô, választott testületekre való átruházása, e parlamentek tehát alkotmányos értelemben
a fôhatalmát megôrzô Westminster alárendeltjei. (Kaiser,
2002) A feladat- és a hatáskörök területi szintre telepítése
hozzátartozik a brit kormányzat és közigazgatás gyakorlatához, elsôsorban a vasút, energiaszolgáltatás, vízügy,
egészségügy, turizmus, gázszolgáltatások és a területi
tervezés terén. Ezek azonban adminisztratív-tervezési
célokra alkalmas területi struktúráknak tekinthetôek, az
igazgatási regionalizmus vagy a kontinentális értelemben használt dekoncentráció formájában. (lásd 1. ábra)
A devolúció mint politikai regionalizmus vagy területi
autonómia a Skóciában, Walesben és Észak-Írországban
zajlott/-ó folyamatokra használt definíció1.

1. ábra: A decentralizáció típusai

Forrás: (Mellors – Soós, 1996:40)

A skót, walesi és észak-írországi devolúcióval számos könyv és írás foglalkozik, ennek bôvebb taglalása szétfeszítené a tanulmány kereteit – csak ízelítôül a
legfontosabb momentumok: (1) a skóciai parlament, valamint a walesi és az északír nemzetgyûlés tárgyában sikeres népszavazás; (2) kormányzati szintû koordinációs testületek (Devolúciós Bizottság, Közös Miniszteri Bizottság, Brit–Ír Kormányközi Konferencia, Brit–Ír Tanács) létrehozása; (3) kétoldalú egyezmények
(konkordátumok) aláírása a brit és a devolúciós kormányzatok között; (4) az 1999 májusában megszüntetett Skót és Walesi Hivatal helyett a miniszteriális jellegû
Skócia (Scotland Office) és Wales (Wales Office) Hivatalának felállítása, annak érdekében, hogy a Westminster számára fenntartott törvényhozási hatáskörök
tárgyalásakor képviseljék a skót, illetôleg a walesi érdekeket; (5) Nagy-Londoni Önkormányzat visszaállítása közvetlenül választott polgármester vezetésével.

1
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A ’90-es évek óta a regionális kormányzat fejlesztése
folyamatosan a viták homlokterében áll. Az eszmecsere
középpontjába az Anglián belüli regionális kormányzás megvalósíthatósága került, melynek – legalább
alapszintû – elismertséget akartak kivívni, a skót és a
walesi folyamatok adaptálásával. Az ún. „angol kérdés”2 megoldása mellett foglalkozni kell tehát azzal a
problémával is, miszerint Anglia túl nagy ahhoz, hogy
önállóan egy régiót alkosson: míg a többi területi egység összetartozó regionális politikai struktúrájú, addig
Anglia, a földrajzilag, demográfiailag és gazdaságilag
legdominánsabb országrész, nem rendelkezik demokratikus szervezettel a brit parlament és a helyi önkormányzatok közötti szinten.
A Major-kormányzat 1994-ben kormányzati hivatalokat hozott létre az egyes szakpolitikák regionális szintû
végrehajtása és koordinálása érdekében. Ugyanazokat
az adminisztratív feladatokat látták el, mint a Skót, a
Walesi és az Északír Hivatal. A Blair-kabinet Anglia területén regionális fejlesztési ügynökségek (Regional
Development Agences Act, 1998) és regionális kamarák
felállításáról döntött, melyeket a regionális gyûlések
elôfutárának szántak. Az angol régiók szereplôi a kormányzati hivatalok, a regionális fejlesztési ügynökségek
és az önkéntesen szervezôdô regionális kamarák voltak.
A kormányzati hivatalok tevékenységi körén a Labourkormányok sem változtattak. Költségvetésük jó része
elsôsorban a környezetvédelmi, a közlekedési és a regionális minisztériumból származott; 2000-tôl pedig azt
szorgalmazzák, hogy minél több minisztérium kapcsolódjék be a hivatalok munkájába. Elsôsorban az EU-s
pályázati projektek kezelése, valamint több kormányzati
program adminisztrációja tartozott a feladatkörükbe;
mint a kormány „szemei és fülei” tevékenykedtek a régiókban. A mûködésüket értékelô szakértôi vélemények
szerint esetükben nem sikerült valódi regionális karakter
kialakítása, nem tudták magukról a „kormány elôretolt
helyôrsége” nem túl hízelgô címkéjét eltávolítani. A regionális fejlesztési ügynökségek 1999 áprilisában kezdték meg
munkájukat a gazdaságfejlesztési, a területi tervezési és a
strukturális alapok fogadására való felkészítés hatásköre
alapján. Az ügynökségek tagjait az illetékes minisztériumok nevezik ki, s rajtuk keresztül a parlamentnek tartoznak felelôsséggel. Az általuk készített regionális gazdasági stratégiák fontos szakpolitikai eszközökké váltak a
régiókban, és domináns szerepre tettek szert a gazdasági
tervezésben és érdekegyeztetésben is. A regionális kamarák 1999 közepére mindegyik régióban megszervezôdtek,
legtöbbjük regionális gyûlésnek nevezte magát. Tag-

jaik 70%-a a régiók önkormányzati képviselôibôl, míg
30%-a az üzleti csoportjaiból, szakszervezeteibôl, civil
szervezeteibôl és felsôoktatási intézményeibôl rekrutálódott. Habár a kamarákat voltaképpen az ügynökségek ellenôrzésére alapították, törvényes hatáskörük
nélkül csupán azok befolyásolására voltak képesek.
A kormányzat azonban – az ügynökségekhez hasonlóan
– ezek anyagi támogatását is fokozatosan növelte.
A 2002-es fehér könyv („Your region your choice:
revitalising the English Regions”) rámutat, hogy az angol régiók jóformán az egyetlenek az EU-n belül, melyek nem rendelkeznek valamilyen formájú demokratikus kormányzattal. A következô lépcsôfokként tehát – a
demokratikus struktúra erôsítésének szándékával – jöttek volna létre a választott regionális gyûlések. Azonban 2004 novemberében az Északkelet-angliai régióban
a lakosság nagy többséggel elutasította a regionális
parlament ötletét. A szavazók 77,9 százaléka vetette el a
kezdeményezést, és csak 22,1 százalékuk támogatta azt.
A kudarc oka egyrészt az, hogy a regionális kormányzatok létrehozásának támogatottsága korántsem azonos mértékû Anglia egyes térségeiben. Másrészt pedig,
hogy a kétszintû angol önkormányzati rendszer (megye
és helyhatóság) a regionális kormányzat létrehozását
követôen nem tartható fenn: kérdés, hogy a hagyományokat oly mélyen tisztelô angol közvélemény hogyan
fogadja egyiknek vagy másiknak a megszüntetését.
A népszavazási fiaskó az adminisztratív regionalizációt
csak átmenetileg ingatta meg, Blair hatalomra kerülése
(1997) óta, a New Labour regnálásának elsô évtizedében nagy léptekkel folyt, az alábbi intézkedéseket meghozva (Grúber, 2007):
• létrejöttek a regionális fejlesztési ügynökségek és a
regionális szakmai kamarák;
• a regionális kormányzati hivatalok hatalma
számottevôen megnôtt, és az országos hatáskörû
szervek regionális irodái is megerôsödtek;
• elkészültek a különbözô területfejlesztési stratégiák;
• a központi pénzügyi kormányzat igyekezett nagyobb
hangsúlyt fektetni a regionális sajátosságokra.
Ebben az idôszakban – a már idézett Hazell szerint
– az adminisztratív regionalizáció motorja a brit pénzügyi tárca volt, amely a költségvetési tervezés során – a
versenyképességi szempontok alapján – egyre jobban
hagyatkozott a regionális dimenzióra. Különösen Gordon Brown – akkori pénzügyminiszter – erôs befolyására tekintettel, mely a gyakorlatban a regionalizáció
erôsödését jelentette a központi brit kormányzatban.

Lányegét Hazell (2006b:37) ekképpen fogalmazza meg: „Skócia, Wales és Észak-Írország a devolúció után jóval jelentôsebb hatalommal bír, mint az angol régiók.
Az angol régiók kevesebb központi támogatást kapnak, kevesebb a közberuházás is, és az angol kérdésekrôl a brit parlamentben szavaznak a walesi, skót és észak-ír
képviselôk, míg az angol képviselôk devolvált ügyekben nem. Érdekli ez az angolokat? Akarnak-e devolúciót? Hogyan válaszoljon a központi kormányzat? Ezek a
kérdések vannak az ’angol kérdés’ szívében.”

2
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Ezt követôen, 2007-ben, a munkáspárti kormány zöld könyvében (The Review of Sub-national
Economic Development and Regeneration, SNR) újfent kinyilvánította a devolúció iránti elkötelezettségét, ám némi hangsúlyeltolódással, a szubregionális
szint felé. Mindez a – francia mintán alapuló – „városrégiók” formációjának létrehozásában és az ún. multiterületek megállapodásában (Multi-area Agreement,
MAAs) öltött testet. Ez utóbbiak a helyi hatóságok
között létrejövô önkéntes társulások, melyek a helyi gazdaság koordinálására korlátozott hatásköröket kaptak. 2009-ben 10 ilyen típusú megállapodás
megkötésére került sor, változatos összetétellel és az
együttmûködés különbözô fokával3.
A folyamat egy újabb elemeként ún. regionális minisztereket neveztek ki, azzal a céllal, hogy „stratégiai
irányvonalakat” határozzanak meg régiójuk számára. Egyben az állampolgári érdekek képviselôjeként
is felléptek, kérdéseket válaszoltak meg mind a helyi
testületek, mind az rfü-k munkájával kapcsolatban, és
koordinálták a helyi hatóságok munkáját e területeken. 2008-ban felállt a Regionális Miniszterek Tanácsa
is, fórumul szolgálva a helyi és regionális gazdasági
kérdések megvitatásának. Ezt egészen hamar követte a
nyolc parlamenti regionális kiválasztási bizottság megalakítása, hogy ellenôrizze a munkájukat, akárcsak egy
Regionális Nagy Bizottságé, mely a regionális minisztereket felelôsségre vonhatja. Látható tehát, hogy a labour
legutóbbi elôterjesztései, bár a hatékony és felelôs regionális kormányzati szintek föderális struktúrájának
létrehozására koncentráltak, keveset mondanak egy
demokratikusabban választott regionális szintû kormányzatról. A létrehozott új testületek és pozíció sora
erôsebb központi parlamenti ellenôrzést és nyíltabb demokratikus struktúrájú regionális terveket eredményezett, vagy eredményezhetett volna, ha mûködése kiteljesedhet, de a lényegi problémákra nem adott választ.
Ami 2010 második felében az angol régiókat illeti, a
gyôztes koalíció (Con-Lib Coalition) mindkét pártjának véleménye egységes abban, hogy a regionális intézményrendszert át kell alakítani. Ez év márciusában
megszüntették a regionális gyûléseket, helyükre a regionális stratágiai irányító testületek (Regional Strategic
Leaders’ Board) léptek. Emellett a regionális kormányhivatalok is „áldozatul” eshetnek az elképzeléseknek.
A liberális demokraták a regionális fejlesztési ügynök-

ségeket tovább mûködtetnék, igaz, átalakított formájukban (ld. késôbb LEPs).
A konzervatívok határozott elképzelése a regionális szint lebontása: az rfü-k jelenlegi formájukban való megszüntetése. Helyettük a helyhatóságok
együttmûködésének eredményeképpen létrejövô „(valódi) gazdasági körzeteket”, a helyi vállalkozói közösségek létrehozását (local enterprise partnerships’
– LEPs) tûzték ki célul. A jövôben ezek lennének az
Unió strukturális alapjainak partnerei, illetve – a tervek szerint, 2012-re – ezek lépnének az rfü-k örökébe.
A jelenlegi helyzethez képest az lenne a legmarkánsabb
különbség, hogy a LEPs irányító testületében legalább
50%-ban kell képviseltetnie magát a helyi kereskedelmi, ipari, továbbá a vállalkozói szférának. A hangsúly
tehát egyértelmûen a „lokális” (=new localism) a „regionális” helyett.
A – skót, walesi és északír mintára – demokratikusan
választott testületek ideája változatlanul népszerûtlen4,
így az új struktúrában nem várhatók ez irányban lépések. Az a korábbi feltételezés tehát, hogy meghatározatlan idôn belül az állami és önszervezôdô elemeket
ötvözô regionális kamara (gyûlés) válhat az angol regionalizmus fô katalizátorává, a jelenlegi folyamatok
tükrében megalapozatlannak tûnik.

Párhuzamok és tanulságok
1. A regionalizmus kérdése a skót- és a walesi problémák megoldásával kapcsolatban merült fel, az angliai
decentralizáció csak ennek a „farvizén” került szóba.
Mégsem állítható, hogy az Egyesült Királyság legnagyobb területû, népességû és egyben GDP-jû5 tagjában
gyökeresen új lenne ennek gondolata. Már az 1920-as
években felvetették a helyi önkormányzatok regionális alapon történô újjászervezésének szükségességét,
melyet geográfusok sora fejlesztett tovább (Fawett,
Dickinson, Senior – említi Mellors – Soós, 1996). Ezek
közül a legdominánsabb a „városrégió”, illetve az „urbánus hierarchia” elmélete volt, a gazdasági és társadalmi élet valódi térszerkezeti alapú lehatárolásával.
Az egyes munkák alapján 6-10 között határozható meg
a létrehozandó egységek száma.
Nagy-Britanniához6 hasonlóan hazánkban is számos
terv, elképzelés született tudósok tollából (vö. Erdei

Egy példája a Nagy-Manchesteri Térség, amely 10 helyhatóságot foglal magában, 2,6 millió fôs népességet lefedve.
Egy 1999 és 2008 között zajló közvélemény-kutatás (British Social Attitudes, 2010) szerint a megkérdezettek csupán 14-26%-a támogatná a választott regionális gyûléseket. Az egyetlen kivételt Nagy-London Önkormányzata jelenti. A felmérések szerint a nagy-londoni önkormányzat újjáélesztése eredményeképpen
számottevôen erôsödött a londoni regionális identitás. (Greater London a Blair-kormány alkotmányjogi reformcsomagjának részeként jött létre: London „városrégió” irányítására bevezették a választott polgármester hivatalt.)
5
Kb. 85%-os arányú e mutatókban.
6
Horváth Gyula (1997) részletesen elemzi és nyomon követi a regionális és a fejlesztéspolitikában – egészen a középkorig visszavezetve – lezajlott szigetországbeli
változásokat.
3
4
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Ferenc, Bibó István munkáit, a városjárásokra, városmegyékre épülô rendszerük nem idegen a fenti angol
példáktól), illetve a szakmai mûhelyekben, melyek az
ország területi tagolását kívánták – gazdasági, földrajzi,
közigazgatási stb. – szempontok szerint meghatározni.
Mint Angliában, úgy nálunk is, ezek közül néhánynak
sikerült gyökeret verni a struktúrában, de csak mint adminisztratív egység, s nem mint politikai. (Gondoljunk
csak az 1971-es OTK keretében létrejött 6 tervezési-gazdasági körzetre, de megemlíthetjük az egyházak regionális jellegû tagolódását, vagy néhány közszolgáltató
cég (pl. Magyar Posta, MÁV) megyéket átfogó területi
beosztását is.) A politikai természetû regionalizmusnak
azonban egyik országban sincsenek hagyományai, és
kétséges az irántuk való fogadókészség is.
2. Felemás kép bontakozik ki az elmúlt két évtized eseményeinek értékelésekor. Nem teljesen kizárt ugyan, hogy
a továbbiakban az angol regionalizációra ösztönzô hatással lehetnek a kedvezô skót és walesi tapasztalatok,
valamint az europaizálódás hatásai (strukturális alapok, szubszidiaritás), de az „angol kérdést” megfogalmazó Hazell szerint a problémára igazi angol válasz fog
születni. Anglia még mindig a legcentralizáltabb állam
Nyugat-Európában, és mihelyst a „lopakodó regionalizmus” érzete átlépi a közvélemény ingerküszöbét, a
nyitott kérdések vissza fognak kerülni a politika napirendjére. Ma az nyilvánvaló, hogy a Blair-kormányzat
elsô ciklusa adós maradt a „gördülô devolúció” angliai megvalósításával; a második kormányzási idôszak
célja, egy Egyesült Királyságbeli kváziföderális vagy
föderális devolúció, pedig megmaradt az elképzelés
szintjén.
A magyar vezetô politikai réteg e téren nyújtott tevékenysége sem sikertörténet. A politikai elit – némi
sarkítással – vagy regionalista, vagy megyepárti.
A regionalistákhoz igyekeznek a modernizációt, míg a
megyehûekhez a maradiságot kapcsolni, ezek minden
járulékos vetületével7. A párt- és választási programok
– gyakran jelentôs – változásai, esetenként paradigmaváltásai jelzik, hogy a területi politikát sem sikerült
kivonni az érdekvezérelt politizálás körébôl. A rendszerváltás óta számos elképzelés született a középszinttel kapcsolatban, hol elôtérbe helyezve (pl. szocialista
kormányok), hol pedig kevésbé hangsúlyosan kezelve
az ún. megye vs. régió kérdését. Várjuk, hogy végre határozott elképzelések birtokában egy jó megoldás szülessen mind a fejlesztéspolitika, mind az igazgatás és az
önkormányzatiság területén.
3. A tárgyalt téma szempontjából nem hangsúlyos
tényezô, de talán érdemes megemlíteni, hogy mindkét
7

országban számottevô véleménykülönbség figyelhetô meg
az e kérdéssel foglalkozó tudományos szférán belül. Széles
a paletta a szkeptikusoktól (ld. pl. Hazell) a regionalizmus feltétlen híveiig, mint például Keating (2006), aki
16 európai állam összehasonlító vizsgálata alapján kijelenti, hogy az adminisztratív devolúciót automatikusan
fogja követni az alulról érkezô regionalizmus, elôbbutóbb elkerülhetetlen lesz a regionális kormányzatok
létrehozása.
Magyarországon sem képvisel a szakma egységes álláspontot: a 2-3 irányvonal (a megyék mellett kitartók,
a fontolva haladók és a radikális átalakítás pártiak) egyszerre van jelen, így „kényszerítve” a döntéshozókat,
de egyben meg is könnyítve számukra, hogy a nekik
tetszôt, a saját szájuk íze szerint valót pártolhassák.
4. Mit hoz a jövô? Nem tisztázott a régióként definiált
adminisztratív egységek sorsa.
Az új angol kormányzat által hangoztatott „több
hatalmat a helyi testületeknek”, „nagyobb decentralizációt” elve egyelôre homályos tartalmat takar, nem
világos, miként határoznák meg a szubnacionális szinten ellátandó feladatokat. Amíg az angol régiók csak a
központi irányítás kinyújtott karjaként mûködnek, választói felhatalmazás nélkül, addig a helyi és a nemzeti
szint (=Anglia) között hiányozni fog a demokratikus
bázis. S úgy tûnik, a hatalmat gyakorlók szándéka a
közeljövôben nem a devolúció angol régiókra való kiterjesztésének irányába mutat.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (jövô évtôl
valószínûleg Új Széchenyi-terv) regionális operatív
programjainak keretében 2007 és 2013 között 1800 milliárd forintra lehet pályázni, ebbôl még 800 milliárd
forint körüli nagyságrendû a még szabad forrás, így a
mindenkori kormányok igyekeznek saját hatókörükbe vonni a regionális fejlesztési tanácsok irányítását.
A 2010-es választás után is – megismételve az elôzô
kormányváltásokkori gyakorlatot – lecserélték a testület korábbi elnökeit, illetve a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH) vezetôjét is. Az azonban, hogy ezeknek
a testületeknek milyen szerepet szánnak, még nem
körvonalazódott. Egyik lehetséges forgatókönyvként
nem kizárt az, hogy az rft-k egy idô után egyre jelentéktelenebbé válnak, és a fejlesztéspolitika színtere – a
korábbi ígéreteknek megfelelôen – visszahelyezôdik
a megyékbe, ezzel pedig elôre vetítve a régiók szerepének gyökeres átértékelési igényét. Hiszen az elmúlt
húsz év legjelentôsebb adminisztrációs változása indul
el a közeljövôben. Úgy tûnik, hogy a területi államigazgatás súlypontja rövid regionális berendezkedés után

megyepárti=elavult, korszerûtlen elveket valló, a haladás kerékkötôje; regionalista=történelmietlen, az ezeréves rendre, az ország hagyományaira veszélyt jelentô
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ismét a megye lesz, egységes kormányhivatalok formájában, melyek a bányakapitányságtól a munkaügyi
felügyelôségen, a földhivatalon, a közlekedési hatóságon és a mezôgazdasági szakigazgatási hivatalon át
a tisztiorvosi szolgálatig az összes állami intézményt
integrálják8. És ez nem a végállomás, hiszen a távlati
cél az, hogy az önkormányzati jegyzôk államigazgatási hatásköreit a kormányhivatalok – 2013 végéig – járási hivatalaihoz telepítsék, „annak érdekében, hogy a
polgárok a lakóhelyükhöz közel intézhessék ügyeiket,
minél kevesebbet kelljen utazniuk, járási hivatalokat állítanának fel – áll a döntés kommunikációjában.

melyik párt volt hatalmon (Nagy, 2005) – jellemezték
így az 1945 utáni brit történéseket. Azt hiszem, nincs ez
másképpen hazánkban sem. Abban kell bíznunk, hogy
a döntéshozók a politikavezérelt folyamatok ellenére
sem feledkeznek meg arról, hogy az ország elemi érdeke – elsôsorban az uniós források felhasználhatósága érdekében – a hatékony fejlesztéspolitikai rendszer
mûködése, nem különben az ún. „megye-régió” vita
nyugvópontra juttatása. Legyen bár a középszint, a régió vagy a megye, biztosítani kell számukra a demokratikus felhatalmazást, és nem utolsó sorban a hatékonyságukhoz szükséges anyagi forrásokat.

Az elmondottak alapján nem túlzás azt állítani, hogy
egyértelmû a hasonlóság az angol és a magyar folyamatok, illetve események között. A regionális politika alakulásának irányvonalát általában az szabta meg, hogy

Palkó Katalin
PTE KTK, Pécs
Regionális Politika
és Gazdaságtan Doktori Iskola
E-mail: katalin.palko@gmail.com
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9

A rendszer kidolgozóit a magyar államszervezési hagyomány (törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvény), illetve a francia prefektusi rendszer ihlette meg.
Az még nem kiforrott, hogy a rendszerváltozás elôtt létezett 83 járási székhelyet kívánják-e visszaállítani, vagy a 168 kistérség válhat-e helyi igazgatási központtá.
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A mentális térképezés szerepe
a területi monitoring-vizsgálatokban Bag példáján
The role of Mental mapping in the monitoring of regional processes in case of municipality of Bag
(Hungary).
An important aim of the monitoring of regional processes to examine the effects, manifestations and consequences
of social-, economical- and environmental processes on a concrete place. The aim of our study to interpret a conflict
loaded social relations with the toolkits of mental mapping in case of municipality of Bag (Hungary).
Kulcsszavak: területi monitoring, mentális térkép, társadalmi tér, térbeli szegregálódás, mentális szegregálódás

Bevezetés
A területi folyamatok monitoringozásának egyik fontos célja, hogy a statisztikák által is jól nyomon követhetô
általános társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok
hatásait, megnyilvánulásait, következményeit egy-egy
konkrét helyen részletesen is megvizsgálja. Abból kell
kiindulnunk, hogy a globális- lokális paradoxon értelmében a globális trendek és a lokális mûködés idônként
aszinkronban van egymással. A területi folyamatok
monitoringozásával nyert ismeretek visszacsatolást
adnak arról, hogy a társadalmi, gazdasági, környezeti
folyamatokkal kapcsolatban általában ismert mechanizmusok, sémák, hogyan mûködnek lokálisan. A területi
folyamatok lokális vizsgálata, hosszú távú nyomon követése lehetôséget teremt olyan korrekciókra, melyek a
területi folyamatokat optimális irányba terelik.
A mentális térképezés a területi folyamatok
monitoringozása során olyan jelenségek megértésében,
nyomon követésében segíthet, amely jelenségekben
fontos, hogy a mindennapi térbeli környezetre vonatkozó információk hogyan képezôdnek le a „fejekben”.
(Downs – Stea 1973). A mentális vizsgálat ugyan az
egyén szubjektív véleményébôl indul ki, de belôle olyan
csoportvélemények alakíthatóak ki, amelyek alapjául
szolgálhatnak egy-egy lokális közösség gondolkodásának jobb megismeréséhez. Az ilyen típusú vizsgálatok
révén árnyaltabb képet kaphatunk a település- és társadalmi tér szervezôdésérôl, ami nagyban hozzájárul a
terület- és közösségfejlesztés hosszú távra szóló feladatainak megfogalmazásához.

gióban, Pest megyében, az Aszódi statisztikai kistérségben, a 3-as fôút és az M3-as autópálya mentén, a
Gödöllôi- dombság északkeleti oldalán, a Galga mentén, Budapesttôl 39 km-re fekszik.
A település társadalmi tere sok szempontból tagolt.
Tagolt az itt élôk gyökerei alapján; tapintható a határ a
hagyományôrzô ôslakosság és a betelepült (többnyire
ingázó) lakosság között. De tagolt a nemzetiségi hovatartozás szerint is. A falu legnagyobb kisebbsége a
cigánykisebbség. A 2001-es népességstatisztika szerint
261-en vallották magukat cigányszármazásúnak Bagon;
de a helyi cigánylakosság tényleges száma ennél minden bizonnyal lényegesen nagyobb. Ez a tanulmány a
számos tagolási lehetôség közül ez utóbbit vizsgálja,
közelebbrôl az ú.n. Telepen élô cigányközösség és a falu
kapcsolatát. Ennek oka, hogy mindenekelôtt a település
társadalmi terét leginkább megterhelô konfliktusok itt
pattannak ki.

Anyag és módszer

Ahhoz, hogy a konfliktusokat, azok súlyát mérhessük, elôször föl kell tárni a település probléma-rendszerét. Bag problémaforrásainak vizsgálatakor egyrészt a
helyi közélet néhány fontosabb szereplôjének (polgármester, önkormányzati képviselôk, iskolavezetôk, a
helyi cigányönkormányzat vezetôje, a helyi katolikus
pap) véleményére, valamint a gödöllôi Szent István
Egyetem Faluszeminárium címû kurzusához tartozó
nyári tábor kérdôíves felmérésére támaszkodtunk.
A közel egy hetes terepi kutatás alatt 2009 nyarán ös�szesen 101 háztartást kerestünk fel. A cél az volt, hogy
megtudjuk, általában a lakosság mit és miért tekint fontos, lakóhelyükön tapasztalható problémának. A problémafeltáráshoz kapcsolódva megkérdezettjeinket arra
is megkértük, hogy sorolják fel, vagy jelöljék meg a csatolt térképen Bagnak azon utcáit, ahol semmiképp sem
laknának szívesen, és azokat, ahol szívesen laknának.
Ez volt az alapja a mentális térképünknek.

Bag közel négyezer lakosú (2001-ben: 3969 fô, 2010ben 3974 fô) nagyközség. A Közép-magyarországi ré-

Felmérésünkkor ügyeltünk arra, hogy Bag minden részérôl (utcájából) legyen arányosan mintavétel.

E tanulmány célja egy konfliktusokkal terhelt társadalmi tér megrajzolása és értelmezése a mentális térképezés eszközrendszerével Bag példáján keresztül.
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Értelemszerûen a hosszabb utcákból több, a rövidebbekbôl
kevesebb minta született. Itt fontos azonban megjegyezni,
hogy a faluban nem volt egyforma a válaszadói hajlandóság. Különösen a cigány kisebbség által lakott „Telep” körüli nem cigányok lakta övezetben volt tapasztalható, hogy
a házakba, portákra való bejutás a falu többi részéhez képest sokkal nehézkesebb volt. Sok volt a zárt kapu, nem szívesen osztották meg velünk a véleményüket az emberek.
A mintavétel során törekedtünk arra is, hogy lehetôleg
többféle társadalmi státusú csoport jelenjen meg a válaszadásban.

A problématérkép eredményei
A helyi problémák felméréséhez a bagi közélet
szereplôitôl szerzett információk alapján kérdôívet állítottunk össze tizenegy kérdéssel. Megkérdezettjeinknek
ezeket kellett értékelniük. (Ugyanakkor a válaszadóknak lehetôsége volt további gondok megnevezésére is.)
A válaszadóinktól indokokat is kértünk. Természetesen
a 101 kérdôív mennyiségénél fogva inkább átnézeti képet, mint csoportvizsgálatra alkalmas „mélyfúrást” tett
lehetôvé. (1. ábra
A kérdôíves felmérésünk (az értékelés és az indokok)
alapján az egyik legnagyobb gondnak a közbiztonság
minôsége bizonyult (1. ábra). Ott jártunkkor is történtek
bûnesetek. Az általunk véletlenszerûen talált sértettek

elmondása alapján az elkövetôk helybeliek. Csakhogy a
bûnüldözés kevéssé hatékony, a szálak ugyan általában
a „Telepig” elvezetnek, de az ügyek jelentôs része felderítetlen marad. A bûnüldözés nehézsége nyilvánvalóan
abból is adódik, hogy helyben nincs rendôrkapitányság,
az illetékes szerv Aszódon található. A településen
ugyan mûködik egy szervezett polgárôrség, de jogköre, lehetôsége korlátozott. Van térfigyelô kamera, és
segélyhívó szolgáltatás is, de a probléma megoldatlan.
(Vörös G- Molnár M- Fekete Zs. 2009) Minden bizon�nyal a probléma megoldatlansága az oka annak, hogy
a romló közbiztonságot nem néhány elkövetôvel, hanem egy
az elkövetôkkel összefüggésbe hozható társadalmi csoporttal
azonosítja a köztudat, ami konfliktusossá teszi az évszázados
cigány-magyar társadalmi együttélést Bagon; szakadást teremtve a társadalmi térben. A közbiztonság hiánya a telepi
cigányközösségben végzett felmérésünk szerint az ott
élôk szerint is probléma. (2. ábra) Az együttélést nem
tisztelôk ugyanis a Telepen megkérdezettek elmondása
alapján a saját közösségi életüket is rombolják.

A mentális térkép tanulságai
A helyi cigánylakosság származását tekintve nem
egységes. A különbözô cigányközösségek egymástól is
elkülönülnek. A helyi cigánykisebbség nagy része tömbösen a település déli szegletében található utcákban él.
Ez utóbbi jelenség azt jelzi, hogy a társadalmi tagolódás

1. ábra.

Forrás: Vörös G.- Molnár M.- Fekete Zs. (2009) 20.pp. (szerk. Molnár M.)
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2. ábra.

Forrás: A kérdôíves felmérés alapján szerkesztette Molnár M.

térbeli tagolódással is együtt jár. Ehhez a térbeli tagolódáshoz azonban eredendôen nem szükségszerû, hogy negatív értéktartalom társuljon. Azt, hogy társul-e negatív
értéktartalom, és, hogy egyáltalán milyen Bag települési terének értékviszonya; mentális térkép segítségével
tudhatjuk meg. A munka során a válaszadóink kívülrôl
jövô instrukciók nélkül, lényegében a saját magukban
hordozott tapasztalt és/vagy szerzett negatív és pozitív
tartalmakat összegezték magukban és társították azt a
megfelelô falurészekhez, utcákhoz.
A válaszadók nagyobbik hányada a kérdés megválaszolása során a falu egészébôl indult ki. Ugyanakkor
volt egy kisebb csoport, akik nem a falu egészébôl indultak ki, csupán az általuk ismert és lakott környékre
vonatkoztatták a feladatot. Ez utóbbi különösen tipikus volt a cigányok között végzett vizsgálatunk során.
A vélemények alapján elkészült mentális térképen csak
azokat az utcákat tüntettük fel pozitív, illetve negatív
összefüggésben, melyek a megkérdezettek legalább
10%-ánál megjelentek ilyen összefüggésben.
Az értékelés során 39 utca neve merült fel negatív
összefüggésben. Azon utcák zöme, melyek nem kerültek a térképre, de megítélésük nem volt kedvezô,
fôleg az autópálya zajszennyezésével, vagy a falu belsô
forgalomterhelésével leginkább érintett utcák voltak.
A legtöbbek által megjelölt, térképen megrajzolt negatív
megítélésû zóna tapasztalataink szerint egyértelmûen
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összefügg a helyi cigánytelep elhelyezkedésével. Ez a
térség felöleli a Liget utca végébôl nyíló Tél, Tavasz,
Nyár, Ôsz, Dankó utcából szervezôdô ún. „Telepet”, valamint a vele közvetlen érintkezésben levô utcákat. Pozitív megítélést összesen 47 utca kapott, de csak töredék
részük nyert igazán sok támogatót. (3. ábra) A mentális
térkép eredményeinek értékelése során fontosnak ítéltük a Telepen élôk és a nem Telepen élôk véleményének
külön kezelését.
A nem Telepen élôk válaszadása során szembetûnô volt,
hogy a Telep negatív megítélése során a megkérdezettek
nem tettek különbséget a Telepen belüli egyes utcák között, azaz számukra ez a falurész a saját nézôpontjukból
homogén képletként jelent meg. A Telep negatív megítélését a megkérdezettek részben annak környezetiinfrastrukturális körülményeivel (szeméthalom az utcákon és a portákon, nem megoldott esôvíz-elvezetés,
kövezetlen utak stb.), részben az ott élô cigány kisebbséggel való konfliktusokkal magyarázták. Ezekben a
véleményekben az is feltûnô volt, hogy a negatív véleményt nem a közvetlen tapasztalás formálta: a megkérdezettek zöme sosem járt a Telep felé, nem ismeri a
telepi embereket. Ugyanakkor az is szembetûnô, hogy a
Telep negatív megítélése a nem telepiek véleményeiben
kisugárzik olyan utcákra is, amelyek nem a Telep részei, csupán határosak vele. Ez utóbbi utcák úgy tûnik
mentálisan egy sajátos devalválódáson mennek keresztül; mintegy sajátos „pufferzóna” mûködnek (3. ábra) a
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3. ábra.
dolkodott a válaszadáskor, de jellemzôen konkrét utcaneveket, indokokat a véleményükrôl nem tudtak adni.
(Molnár, M. 2009)

Összefoglalás

két „világ” között. A pozitív megítélésû helyek kijelölésében a nem Telepen lakók között általában hangsúlyos
volt a személyes tapasztalat. Válaszadóink többsége
ugyanis eredendôen szubjektív tényezôkkel magyarázta a véleményét (pl.: „itt éltem gyerekkoromban”, „itt állt a
nagyszülôi ház” , „csendes hely” stb.), vagy azzal, hogy az
adott helyrôl közel esik a falu életét meghatározó számos intézmény. (Molnár, M. 2009)
A Telepen élôk válaszadása sok vonatkozásban eltért
a nem telepiekétôl. Tapasztalataink szerint az itt élô
válaszadók egy roppant szûk települési térben gondolkodnak. A megkérdezettek 58%-a sem a negatív, sem a
pozitív megítélésû utcarészek megnevezése során nem
lépett ki gondolatban a Teleprôl. Ez azt mutatja, hogy
vélhetôen nem csupán térben szegregáltak az itt élôk, hanem
mentálisan is. A megkérdezettek a negatív megítélésû utcákat egyértelmûen (100%-ban) a saját Telepükön jelölték meg, de nem a Telep egészén. A Telepen élôk tehát
szemben a nem telepiekkel a saját „világukat” nem homogénnek látják. Ez tükrözôdött a pozitív megítélésû
utcákra vonatkozó válaszokban is. Pozitív összefüggésben néhány válaszadó a Telepen túli világban is gon-

Bag társadalmi terét alapvetôen meghatározza a cigánykisebbség. Az együttélés az utóbbi két évtizedben számos konfliktussal jellemezhetô (Nagy P. 2007).
A konfliktusok minden bizonnyal sokféle tényezôre
visszavezethetôek. Vizsgálatunk többek között arra
mutatott rá, hogy ha egy konfliktus nem tud rendezôdni
azon szinten, ahol a konfliktus maga kipattant, akkor
az különbözô kapcsoló-mechanizmusok révén végsô
soron a konfliktus színterének kiterjedéséhez vezet.
Véleményem szerint a többségi társadalom véleményformálódásában is egy sajátos kapcsoló-mechanizmus
figyelhetô meg. Ez a kapcsoló-mechanizmus a félelem és
a bizonytalanság (tehát alapvetôen érzelmek) által táplált speciális mechanikus szolidaritás (Durkheim 1893.),
mely révén erôsödik a kisebbségtôl való elhatárólódás
igénye. Ezt a sajátos kollektív tudatot összességében
nem elôre mutató tényezôk formálják. A mentális térképezéssel arra is rámutatottunk, hogy a térben elkülönülten élô ú.n. telepi cigányközösség csak a faluból
nézve képez egységet, a Telepen élôk ezt nem így élik
meg. Azaz a Telep nem egy egységes cigányközösség
élôhelye, csupán egy térbeli együttélés.
A bagi példában a mentális térképezés tehát segítette
feltárni a társadalmi tér viszonyrendszerét, hozzájárult
a benne levô törésvonalak kijelöléséhez is. A megfogalmazódó csoportvélemények továbbá árnyaltabban láttatják a település társadalmi térszervezôdésének problémáit.

Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda
(Ph.D.-Földtudományok)
egyetemi docens
SZIE Gödöllô,
GTK Regionális Gazdaságtani
és Vidékfejlesztési Intézet
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City Branding – márkateremtés a helymarketingben
City branding – new possibilities for urban development
Recently more and more marketing techniques are used in urban policy and development – branding is one
of them. When a city becomes a brand it means that it offers unique experiences to the visitors and investors
– which is important because experiences largely determine the buyers’ decision. The paper reviews the main
characteristics of the branding process and presents successful branding strategies. In addition, it introduces the
state and chances of branding process of some Hungarian cities.
Kulcsszavak: városmarketing, márkázás, branding, versenyképesség

Az elmúlt években hazánkban is elfogadottá vált
a marketingmódszerek és –szemlélet alkalmazása a
településfejlesztésben, a területi tervezésben. Ennek
eredményeképpen szinte mindennapossá vált az, hogy
piaci szegmensekrôl, pozicionálásról vagy marketingkommunikációról beszélünk egy-egy város esetében.
Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy áttekintse, hogy
a márkázás (branding) hogyan használható városaink
irányításában illetve a településfejlesztésben.
Persze felmerülhet a kérdés: egyáltalán szükség van-e
erre, és ha igen, miért? A települések régóta törekednek arra, hogy megkülönböztessék magukat versenytársaiktól, hogy különbözô gazdasági, politikai vagy
társadalmi célokat elérjenek és ez a verseny – melyben
gyakorlatilag minden önkormányzat részt vesz – egyre
erôteljesebb. Mindehhez kapcsolódik az is, hogy a fogyasztói döntésekben egyre inkább az élményeké lesz
a meghatározó szerep a racionális döntésekkel (pl. árérték aránnyal) szemben. A márkák pedig pontosan ezt
ígérik a fogyasztóknak: olyan élményeket, amelyeket
más termék nem (vagy csak alacsonyabb minôségben)
tud biztosítani. Ezért ígérhet sikereket a márkázás gyakorlata a területi marketing számára: egy-egy hely sajátosságait kiemelve, netán formálva azokat, segíthet a
versenyképesség javításában, a befektetô- és látogatóvonzásban.

A márka és a márkázás
A márka olyan, a versenytársaktól jól megkülönböztethetô termék a piacon, amely az úgynevezett tárgyiasult termékbôl (pl. fogyasztási cikkbôl, használati
tárgyból), a hozzá kapcsolódó tapasztalatokból és as�szociációkból áll. A márkateremtés, azaz branding lényege, hogy a márka azonosítja a terméket, illetve az
eladó céget, szervezetet, és a kapcsolt értékeken, jelentéstartalmakon keresztül piaci elônyt jelent a versenytársakhoz képest – azaz a minôség ígérete (Kavaratzis
– Ashworth 2005). Ezek alapján a márka egyfajta
szellemi tulajdonként is értelmezhetô. A sikeres már-
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kaépítés hasznot hoz, hiszen kialakítja a kötôdést, a
márkahûséget, amely révén a magasabb ár és nyereség
is elérhetô (Olins 2004). Mindezek következtében a hagyományos termékek esetében a márkázás folyamata
központi jelentôségûvé vált, és egyre inkább terjed a
„helytermékek” esetében is (Hanna – Rowley 2008).
Mivel a márkán belül a kapcsolódó jelentések, értékek, a hozzákapcsolódó kultúra és a rávetített személyiség (a „márka identitása”) különösen fontosak,
ezért a márkát folyamatosan „gondozni” kell, hogy ne
értékelôdjön le. A márka nem egyszerûen egy azonosítható nevet, vagy egy (pozitív) imázst jelent, több annál:
önállóan, értékteremtôként jelenik meg a piacon.
Miért van egyre nagyobb szükség a márkateremtésre
napjainkban? Az információtechnológia fejlôdésével a
marketing egésze óriási kihívás elé került: ugyanis a vásárlói döntés-elôkészítés és döntéshozatal egyre inkább
individualizálódik. A dinamikusan növekvô információmennyiség, amellyel a potenciális vásárlók találkoznak azt is eredményezi, hogy egyre nehezebb kitûnni a
versenytársak közül (Govers – Go 2009).

Helyek és márkák
Az angolul place branding néven emlegetett tevékenység tehát a márkázás alkalmazása a különbözô
földrajzi helyekre. A helyek és a márkák kapcsolatának
több megjelenési formája is lehetséges: megjelenhet úgy,
hogy egy terméket a földrajzi hely márkáz, illetve úgy
is, hogy maga a hely válik eladandó termékké, és ezzel
márkává. Ez utóbbi esetben a branding a településirányítás részeként megy végbe (Kavaratzis – Ashworth
2005).
Az elsô lehetôség, amelyben helyek, mint márkák jelennek meg, már régóta ismert: elég, ha csak az egyes
országokhoz, régiókhoz kapcsolódó minôségi sztereotípiákra gondolunk. Ezekben az esetekben a termék származási helye garancia a minôségre. A „made in…” fel-
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A globalizálódó világban persze a hagyományos
nemzeti termékek jelentôsége, szerepe átalakul, hiszen
kevés az olyan vállalat, amely tulajdonilag nem valamelyik transznacionális nagyvállalathoz kapcsolódik.
Ugyanakkor mai napig erôs maradt az egyes helyekhez kötôdés hangsúlyozása – néha olyan esetekben is,
amikor az adott régióhoz, országhoz már csak kevéssé
kapcsolódik az adott termék. Tipikus példát jelentenek erre az autók, amelyek mára a legritkább esetben
készülnek az eredeti gyártó országban, illetve vannak
adott országbeli tulajdonosok kezében, ám a mai napig
él az egyes márkák országhoz kapcsolása. Ez mutatja a
hely minôségi ígéretének továbbélô erejét.

tárgya, vagyis a termék, maga a város és a márkateremtést a településirányítás részeként végzi. A településhez (esetleg régióhoz, országhoz), mint termékhez
társítja a hozzáadott értéket, és növeli annak vonzerejét
(Kavaratzis – Ashworth 2005).
A márkázás legkorábban az országmarketingben
jelent meg, és csak ezt követôen kezdték alkalmazni
alacsonyabb területi egységekre. Az országmárkázás
kiváló példája a diktatúra utáni Spanyolország átpozícionálása az 1980-as évektôl kezdôdôen, aminek során
sokféle eszközt vetettek be: a nagy sportesemények
rendezésétôl (labdarúgó világbajnokság, olimpia), a
kulturális rendezvényeken át (világkiállítás) a megújult jelképekig, logókig (pl. a Miro által tervezett Nap
szimbólum – 1. ábra). De sikeres országmárkázást hajtott végre Szingapúr és Ausztrália is annak érdekében,
hogy növeljék esélyeiket a globális versenyben (Olins
2004). Mára pedig széles körben használják ezt a technikát a nagyvárosok, régiók is.
1. ábra: A Joan Miró katalán festômûvész készítette
Spanyolország logó

Néha olyan erôs a termék és a hely közötti kapcsolat, hogy a máshol elôállított hasonló termékek márkaromboló hatásúak lehetnek – ez az alapja a földrajzi
eredetvédelemnek, amely szerint csak az adott földrajzi
helyen, megadott módszerek szerint elôállított termék
viselheti a márkajelzésként is értelmezhetô megnevezést. Az Európai Unióban ennek biztosítására hozták
létre a földrajzi eredetvédelem intézményét, amely az
egyes régiókhoz, országokhoz kapcsolódó termékek
számára fenntartja a kizárólagos névhasználatot. Korábban ugyanis elôfordult, hogy több (francia, olasz,
szlovák vagy ausztrál) tokaji bort is forgalmaztak a világon, vagy Kanadában a „Parmai sonka” nevet egy helyi
terméknek tartották fenn.
A védelem kétféle lehet: az egyik a termékcsoportokra vonatkozó védelem, mely országhoz kötött. Ilyen
védelem védi az olasz grappát, a magyar pálinkát és a
görög ouzot. A másik az úgynevezett földrajzi eredetvédelem, amely egy kisebb termékcsoport védettségére
alakult ki. Ez a védelem a tájegységek jellegzetességeit
védi, mint például a korábban említett parmai sonka
vagy a tokaji bor. Az említett termékek világszerte ismertek, és az országimázs meghatározó elemeinek számítanak mindenütt.

Forrás: www.spain.info

A település mint márka

A márkázás nem csodaszer – ahogy maga a területi
marketing sem az. Mint minden terméknek, a földrajzi
helyeknek is egy (vagy több) szükségletre kell választ
adnia. A települési kommunikáció kapcsán is gyakran
hangsúlyozzák, hogy a márkázás nem szakadhat el
attól a szükséglettôl, amelynek a kielégítését célozza.
Ellenkezô esetben (ha olyan ígéretet teszünk például
a turisták számára, amit az úti cél nem tud teljesíteni)
oda a márka hitelessége, és sérül a termék versenyképessége.

A szoros értelemben vett városmárkázás túllép a hely
és a termék hagyományosnak mondható kapcsolatán,

A márkává váláshoz a funkcionalitás mellett szükség
van a várossal kapcsolatban a (potenciális) vásárlók fe-
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iratok a megvásárolt árun nem csak azt a célt szolgálják,
hogy informálják a vevôt az áru származási helyérôl,
hanem egyfajta minôségi garanciát is jelentenek – két
területen különösen erôs az ilyen hatás: az élelmiszerek és a turizmus esetében. Fôleg az országok esetében
jelentôs ez a hatás: önmagában az „olasz bor”, a „cseh
sör”, „francia parfüm”, a „kubai szivar”, a „svájci óra”
stb. a minôség ígéretét hordozza, azaz egyfajta önálló
márkanévként is értelmezhetô (Olins 2004, Kavaratzis
2004, Kavaratzis – Ashworth 2005).

jében élô „hozzáadott értékre” is. Ez a hozzáadott érték
a legtöbb esetben nem funkcionális jellegû, nem racionális mérlegelés alapján születik: az alapja, hogy milyen
tapasztalatai vannak a vásárlónak a márkával, milyen
emberek használják azt (közéjük akar-e tartozni, vagy
éppen különbözni akar tôlük), hatékonynak tartja-e
azt a szükségletek kielégítésében, vagy hogy milyen
az adott márka megjelenése, külalakja (Puczkó – Rácz
2003). A települések esetében hasonló tényezôk hozzák
létre, illetve formálják a hozzáadott értéket, mint más
termékeknél, azaz:
• a (potenciális) fogyasztók tapasztalatai, élményei,
• a városkép, a város fizikai valósága,
• a város kultúrája, múltja,
• a város társadalmáról alkotott kép,
• a városról magáról alkotott kép (Spearrit 2002).
Mint azt az imázs esetében is gyakran hangsúlyozzák,
a valóság, és a fogyasztók fejében élô kép akár nagyon
távol is állhat egymástól. Ezért, bár elengedhetetlen, de
önmagában még nem elég a „helytermék” fizikai tulajdonságait javítanunk. Mindezek alapján a hozzáadott
érték kialakítása négy lépésre osztható:
1. Biztosítani kell a lakosok, befektetôk és látogatók számára az alapvetô szolgáltatásokat és infrastruktúrát,
ezáltal a város képes lesz ellátni az alapfeladatokat,
így nem sérül a hely imázsa.
2. A településnek új vonzerôket kell létrehozni, hogy
fenntartsa a meglévô gazdasági növekedést (esetleg újat indítson be) és a lakosság támogatását. Ezek
lehetnek látványos építkezések, rendezvények, új
intézmények, újfajta szervezési-mûködési eljárások
egyaránt. Mindezek fokozzák az egyediséget is.
3. A településnek egységes marketingkommunikációt
kell folytatnia, hogy bemutassa a jellegzetességeit.
Ezeket a sajátosságokat lehetôleg minden alkalommal fel kell használni, amikor csak lehetséges. Mivel
a településmarketingben is igaz a „minden kommunikál” elv, ennek megvalósítása egyáltalán nem
könnyû feladat, mivel számtalan, egymás hatását kioltó üzenet születhet.
4. Az elôzô pontban említett nehézség kiküszöböléséhez meg kell szerezni a lakosság, a politikai és gazdasági vezetôk, valamint az intézmények támogatását a
települési célok megvalósításához.

Márkateremtés és fenntartás a helymarketingben
A korábban hangsúlyozott hozzáadott érték létrehozása (és módosítása) igen nehéz feladat a települések
esetében. A márkateremtést ugyanis nagyban nehezíti a
helymarketing egyik visszatérô problémája, azaz a települések, térségek komplexitása. Például a döntéshozók
nagy száma sokszor lehetetlenné teszi, hogy egyetlen,

46

a stratégiai döntésekért felelôs testület határozza meg
a márkaépítést. Ehelyett a márkateremtést különbözô
szervezetek partneri hálózata végezheti. Ezért a márka
létrehozásához és fenntartásához a településnek, régiónak integráltnak kell lennie (Kavaratzis – Ashworth
2005). Ez annyit jelent, hogy egyértelmû, és széles körben elfogadott célokkal és eszközökkel kell rendelkeznie. Szükség van arra is, hogy a márkát a legfelsôbb
szintû vezetôk (pl. a polgármester) képviseljék, ezzel is
növelve annak legitimitását. Mindemellett többnyire jelen vannak például a különbözô desztinációmarketing
szervezetek, befektetés-ösztönzô irodák is, amelyek
a márkateremtés szakmai oldalához járulnak hozzá
(Govers – Go 2009).
Az a gyakran hangoztatott tény, hogy az egyes települések mást-mást jelentenek az egyes társadalmi
(vásárlói) csoportoknak, szintén nehezíti a márkázást.
A márka ugyanis nem csak a külsô vásárlók számára kell, hogy hihetô legyen, hanem a településen élôk
számára is. Ha ez nem így van, akkor a település által
mutatni kívánt érték mind az odalátogatók, mind a helyiek által átélt tapasztalatoktól eltérhet, így hiteltelenné válik. Ezért a márkaépítés során a lakosságnak és a
települési vezetésnek különösen szorosan együtt kell
mûködnie – az önkormányzat és a helyiek közötti jó
kapcsolat a tapasztalatok alapján a siker egyik alapfeltétele. Ha a lakosság hisz a márkában, támogatni fogja
azt – ezzel pedig megerôsíti, életre kelti azt. A városi
és országos márkaképzésnek mindezek mellett része
a gazdasági szereplôk, fontosabb intézmények, szervezetek marketingje is: ugyanis ez utóbbiak is részei
a márkának, és a különbözô szereplôk tevékenységét
érdemes összehangolni (Pl.: Nokia – Finnország, ENSZ
– New York, Hollywood – Los Angeles, BBC – London,
Juventus FC – Torinó, Coca-Cola – Atlanta, Pick Zrt. –
Szeged stb.) (Clark 2006).
Márkaként a város összetett jelenség abban az értelemben is, hogy a fô, az „ernyô” márka alatt létezhetnek
a különbözô célközönségeket megszólító almárkák is.
Ezek természetesen illeszkednek a fölöttük álló szinthez, hiszen amennyiben olyan tartalommal rendelkeznének, amely nem egyezik a fômárkáéval, kioltanák annak üzenetét. A különbözô szegmensekre koncentrálva
a jól megfogalmazott almárkák javítják a város versenyképességét. Kiváló példa minderre Barcelona, amely az
1990-es években úgy pozícionálta magát, mint a kultúra, a nagy rendezvények (pl. olimpia) és a fesztiválok
városa. Ezt kiegészítendô almárkaként többek közt a
„Digitális Barcelona”, a „Barcelona Üzleti Központ”,
vagy a „Barcelona a Design Központja” kezdeményezéseket is elindították, hogy a fô célokat; a gazdasági
és szociális kohéziót, a „tudás demokratizálódását” és
a kreatív szabadság biztosítását elérjék. A törekvések si-
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kerét mutatja, hogy a város Európa egyik vezetô városmárkájává vált (lásd 1. táblázat). A kanadai Torontóban
a „Toronto korlátok nélkül” márkához kapcsolódóan a
„Tiszta város, gyönyörû város” és az „Együtt a kultúrával” almárkákat hozták létre (Clark 2006).
A márkázás során az a cél, hogy a várost olyan helyként mutassa be, amely a globális piacon egyedülálló
élményeket tesz elérhetôvé a fogyasztók számára –
azaz nem helyettesíthetô más termékekkel. Erre példa,
amikor a turizmusban az egyes üdülési célpontokat
erôteljes érzelmi töltéssel, mint „életszínvonal indikátorokat” mutatják be a kampányok. Ezekben az esetekben
arra építenek a reklámozók, hogy a vásárló nyaralási
célpontja kiválasztásakor azt is figyelembe veszi, melyik hely fejezi ki az ô (valós, vagy elérni kívánt) társadalmi státuszát.
Különleges élményeket ígérnek az odalátogatóknak
azok a látványos fejlesztések, amelyek akár világszerte
ismertté tesznek egy várost. A nagy léptékû beruházások voltak a kulcselemei Dubai márkázási folyamatának is: a világszerte nagy figyelmet kiváltó szállodaépítések (pl. ”a világ elsô hétcsillagos hotelje”), vagy a
pálmafát (2. ábra), illetve a világtérképet formázó mesterséges szigetek. Ezek mindegyike kapcsolódott Dubai
stratégiai tervéhez, amely a globális csomóponttá válást
célozta, többek közt a turizmusra, a közlekedésre, a kereskedelemre és az üzleti szolgáltatásokra koncentrálva
(Govers – Go 2009).

A márkateremtés sajátos eszközei lehetnek azok a
különbözô mûvészi alkotások, amelyek bemutatják
az adott helyet, amellyel formálják annak imázsát.
A potenciális vásárlókban asszociációkat alakítanak
ki a helytermékkel kapcsolatban, azaz fokozzák annak egyediségét. Ezt felismerve gyakori, hogy térségek, települések anyagilag is támogatják az adott hely
megjelenését filmekben, abban bízva, hogy ezzel olyan
üzenetet sikerül a piacokhoz eljuttatni, ami kedvezô
asszociációkat társít a helyhez mint márkához. Los Angeles például a filmek nagy részében, mint a hedonizmus fellegvára jelenik meg, ahol mindig süt a nap, és a
városkép legmeghatározóbb elemei a pálmafák, a tengerpart. A Londonban játszódó filmek visszatérô elemi
a legnagyobb turistalátványosságok: a Big Ben, a London Eye, a Tower stb. Chicagóban külön hivatal jött létre azért, hogy filmforgatási helyszínként népszerûsítse
a várost – ez pedig nem csak közvetlen bevételt jelentett Chicagónak, hanem formálta az imázsát is: a filmek
olyan helynek mutatták be, amelyet érdemes meglátogatni (Aubert 1995).
Tapasztalatok alapján a sikeres márkát létrehozó
városok gyakran színes történelemmel, sokszínû gazdasággal és társadalommal rendelkeznek. A város történelme elszakíthatatlan része a hely szellemének (genius loci), amely az egyediség egyik kulcsa lehet, azaz
csökkenti a helyettesíthetôséget. A sokszínûség emellett
hozzásegítheti a településeket ahhoz, hogy a változó
politikai, gazdasági és társadalmi feltételek között is

2. ábra: Dubai egyik nevezetessége a pálmafát idézô mesterséges szigetcsoport

Forrás: shutterstock
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helyt tudjanak állni létrehozva ezzel a „sikeresség körforgását” (Rainisto 2003).
Az alkalmazkodás egyébként kulcsfontosságú a városok márkázásában, hiszen ahogy az üzleti életben, a
településeknél sem örök életû egy márka, tehát folyamatos korrekcióra van szükség a fenntartásához, sikerességéhez (Olins 2004). Arra is érdemes ügyelni, hogy
a márka erôsségeit megóvjuk, így például a történelmi
emlékeirôl és építészetérôl nevezetes város identitását
tönkreteheti a tömegturizmus, ami azt eredményezi, hogy a korábbi vendégek nem látogatnak vissza.
A márka szempontjából ez annyit jelent, hogy a vásárlók hûségét veszítheti el a település, ami pedig az egyik
legféltettebb értéke (Puczkó – Rácz 2003).
A márkateremtés hasznos eszközei a különféle rendezvények, intézmények. A spanyol Bilbao, amely
korábban elsôsorban iparáról volt ismert, a rendkívül

re jelentôs városfejlesztést és átpozícionálást. A 2004es kulturális fôváros a tengert helyezte a megújulási
stratégia középpontjába, ezáltal megújítva a dokkövezetet, kulturális funkciókkal gazdagítva azt. Szintén
2004-ben Lilleben részben új építkezésekkel, részben
pedig korábbi ipari épületek átalakításával „decentralizálták” a mûvészetet, kis kiállítóterek létrehozásával
(Polyák 2005). A rendezvényekhez kapcsolódó építkezések gyakran késôbb jelképpé (szinte márkajelzéssé)
váló épületeket hozhatnak létre – így például a párizsi Eiffel torony az 1899-es világkiállításra készült, és
vált mára a város egyik legismertebb látványosságává.
A 2008-as pekingi olimpiához kapcsolódó építkezések célja az volt, hogy demonstrálja a feltörekvô kínai
gazdaság teljesítôképességét, és az ország modernizációját. Ennek keretében olyan építészeti csúcsteljesítmények készültek el, amelyek egyedi formájukkal
azonnal felismerhetôek (pl. a „Madárfészek néven ismertté vált pekingi Nemzeti Stadion).

3. ábra: A Guggenheim Múzeum épülete Bilbaoban

Forrás: shutterstock

látványos épületben elhelyezett Guggenheim múzeumnak köszönhetôen vonzó turistacélponttá vált.
Az 1985-ben alapított „Európa kulturális fôvárosa”
cím, amelyet évrôl évre 2 város kap meg (illetve
amennyiben az Európai Unió Tanácsa támogatja, akkor egy, az Unión kívüli város is megkaphatja a címet – így pl. 2010-ben Pécs és Essen mellett Isztambul is kulturális fôváros lett), olyan márkanév, amely
akár milliárdos haszonnal is járhat. Genova például
a kulturális fôváros címhez kapcsolódva hajtott vég-
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Márkateremtô hatása van annak is, ha egy terület
felkerül az UNESCO világörökségi listájára. Bár maga
a lista nem gazdasági, vagy turisztikai céllal jött létre,
mégis szerepet játszik a turisztikai célpontok kiválasztásában. A látogatók ugyanis minôségi ígéretet kapnak,
hogy az adott helyen olyan attrakció található, amely
globális összevetésben is egyedülálló, és érdemes
megtekinteniük. Ennek következtében nô a turisztikai
kereslet a világörökségi helyszíneken és a környezô
településeken, nô a turizmusból származó bevétel, és
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Ahogy a hagyományos termékek esetében, a városok
esetében is igaz, hogy a jó márka hihetô és egyértelmû
üzenetet hordoz – nincs szükség magyarázatra vagy kiegészítésre. A város identitása és jelképei egyértelmûek,
és azt rendszeresen ki is fejezi: bemutatva ezzel magát
a márkát és a hozzá tartozó hozzáadott értéket is. Ezek
az üzenetek leginkább leegyszerûsítve a szlogenekben
és logókban jelennek meg, amelyek megkísérlik röviden és érthetôen bemutatni a márka üzenetét, jelentését
(Olins 2004). Példaként néhány települési szlogen, amelyek a tapasztalatok szerint sikeresen megvalósították
ezt a célt:
Berlin: „Az új Európa fôvárosa”
Szentpétervár: „Kelet és nyugat kapuja”
Chicago: „Amerika üzleti fôvárosa”
Hannover: „A nemzetközi vásárok városa”
Las Vegas: „Ami itt történik, itt is marad”
New York: „A város, amely soha sem alszik”
Hongkong: „Ázsia világvárosa”
Groningen: „Semmi sincs Groningen felett
Rotterdam: „Sok város egyben”
Koppenhága a nyitottságra (azaz angolul open)
4. ábra: A nyitottságra építô koppenhágai kampány

és dinamizmusra építette fel szlogenjeit és logóját
(4. ábra). A felsorolt települések, részben a jól kiválasztott szlogennek köszönhetôen saját célpiacaikon
versenyelônyre tettek szert. De mitôl lesz hatásos egy
jelmondat? Mint ahogy azt korábban kifejtettük, a hitelesség és egyediség alapvetô a márkázás során. Így
van ez a szlogenek kialakításakor is. A tapasztalatok
szerint a jó városi szlogennek a következô feltételeknek kell megfelelnie:
1. Vonzza oda a potenciális vásárlókat.
2. F
 ejezze ki a város karakterét, alkalmazkodjon a városhoz, mint márkához.
3. L
 egyen eredeti, a versenytársakétól különbözô, keltse
fel a figyelmet.
4. R
 öviden és frappánsan közvetítse a szükséges üzenetet.
5. F
 ogadják el a város lakói és döntéshozói.
(Kotler et al. 1993, Kozma 2003)
A szlogenekhez kapcsolódóan a logók a települések
esetében hasonlóan mûködhetnek, mint a márkajelzések a hagyományos termékek esetében: olyan jelképek,
amelyek egyszerû, közérthetô formában megjelenítik a
várost, térséget. Néha alkalmas lehet erre a település,
régió címere, de gyakran az túl bonyolult, vagy a távoli vásárlók számára nem értelmezhetô. Ezért gyakori,
hogy a címertôl eltérô, esetleg annak elemeit felhasználó új jelképet alakítanak ki. Felhasználhatóak nevezetes
építmények is, például az Európa legerôsebb márkáját
kialakító Párizs (1. táblázat) esetében gyakran használják az Eiffel-torony sziluettjét a különbözô szimbólumokban, logókban, míg Szegeden a Dóm tornyainak
sziluettje bukkan fel több jelképben. Más utat választott
a korábban említett Spanyolország, amikor a világszerte alkalmazott logójában a Nap ábrázolásával az érzelmekre hatott.
1. táblázat: Európa legerôsebb városai a márkateremtés alapján 2008-ban

Forrás: www.underconsideration.com
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1

Párizs

2

London

3

Barcelona

3

Berlin

3

Amszterdam

6

München

7

Stockholm

8

Prága

9

Róma

10

Athén

Forrás: http://www.citymayors.com
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javulnak a gazdasági növekedés esélyei (Pap 2008). Úgy
is fogalmazhatunk tehát, hogy az eredeti szándékkal
némiképpen ellentétesen a világörökségi cím egy globális márkává vált, amelyet az uniformizált örökségvédelmi szabályozás is óv.

Azonban ahogy a márkák, úgy a szlogenek és logók
sem tartanak örökké: idôrôl idôre érdemes ôket lecserélni: vagy azért mert elhasználódtak, kiüresedtek, netán azért, mert a megszületésük óta történt külsô vagy
belsô változások következtében már nem a megfelelô
üzenetet közvetítik.

A márkateremtés néhány hazai példája és lehetôsége
A külföldi tapasztalatok alapján a márkateremtés
alapja sok minden lehet: a nagy rendezvényektôl, a kivételes helyi adottságoktól a látványos építkezésekig,
fejlesztésekig – a lényeg, hogy valamilyen szempontból
különleges legyen az az alap, amire a márkát építjük.
Az elmúlt években Magyarországon is történtek próbálkozások arra, hogy egyes helyeket márkázzanak.
A hazai esetekben a látványos fejlesztések szerepe kisebb, mint a fentebb bemutatott sikeres kísérletekben –
ami egyértelmûen anyagi okokra vezethetô vissza.
5. ábra: A pécsi konferencia- és koncertterem látványterve

Forrás: www.pecs2010.hu

Elsôk között a Balaton turizmusa kapcsán próbálkoztak ezzel, nem véletlenül: a szakemberek a dinamikusan fejlôdô és egyre könnyebben elérhetô külföldi vetélytársakkal szemben igyekeztek versenyképesebbé
tenni a térséget. Ezt segítette az is, hogy a „magyar tenger” több olyan tulajdonsággal – ismertséggel, sajátos
hangulattal – rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik
arra, hogy a hazai identitásra is építve önálló és erôs
belföldi turisztikai márkává váljon. Ehhez hozzájárulnak a különbözô, hagyományosan megrendezett (pl.
Balaton-átúszás, Kék Szalag vitorlásverseny), és új rendezvények (pl. Balaton Sound fesztivál) is.
Korábban említettük, hogy a kulturális fôváros cím
több esetben is a márkázás központi eleme volt – ezt
az utat igyekszik bejárni Pécs is, amely a kultúra városaként pozícionálja magát, építve a kulturális világörökségre (az ókeresztény sírkamrákra) is. Kérdéses, hogy a
jövôben azok a fejlesztések (lásd pl. 5.. ábra), amelyeket
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a kulturális fôváros pályázathoz kapcsolódva végeztek,
mennyire lesznek képesek hozzájárulni Pécs sajátos arculatához.
Debrecenben a sportot igyekeznek a versenyképesség és ismertség egyik központi elemévé tenni. Erre
elsôsorban a város futballcsapata, a Bajnokok Ligája
és az Európa Liga csoportköreibe eljutó DVSC kínál
lehetôséget. Azzal ugyanis, hogy a kontinens nagy
klubtornáin szerepel, az egyesület megjeleníti Debrecen
nevét a hazai és nemzetközi sajtóban. Emellett egyébként egy másik törekvés is megjelenik Debrecen városmarketingjében: nagyszabású kulturális rendezvényekkel (pl. kiállítások) a vidék központjaként jelenítik meg
a város
Az esetleges jövôbeni márkateremtési próbálkozások
talán Budapesten rendelkeznek a legjobb esélyekkel – hiszen a város ismertsége és építészeti arculata megfelelô
alapot jelent ehhez. Ehhez kapcsolódóan felmerül az a
– gyakran visszatérô – vitakérdés, hogy mennyire szabad átalakítani a városképet? Erre azonban nem lehet
egyértelmû, és sikert ígérô választ adni: a modern (netán extravagáns) épületek ugyanis segíthetnek abban,
hogy a fôváros kitûnjön régióbeli vetélytársai közül.
Ugyanakkor a helyi örökség, a „hely szelleme” mindenképpen megôrzendô érték kell, hogy legyen. Budapest arra is alkalmas lehet, hogy nagy rendezvényeket
(sportesemények, kulturális események) használjunk a
városmarketingben. Végezetül, akár az elôzôekhez is
kapcsolódva, a magyar fôváros megjeleníthetô, mint
Kelet-Közép-Európa üzleti központja. Mindehhez akár
a filmgyártás is felhasználható, amihez kedvezô feltételeket teremt az Etyeken létrehozott filmstúdió, amely
számos külföldi produkciót vonz az országba.
De vajon milyen esélye van annak, hogy egy kisebb
település sikeresen alkalmazza a márkázást? Bár az ismert példák elsôsorban nagyvárosokra vonatkoznak,
nem kizárt, hogy akár egy kisváros, vagy egy falu is
önálló, regionálisan vagy országosan ismert márkává
váljon. Mivel esetükben az anyagi erôforrások erôsen
korlátozottak, így a meglévô természeti adottságokra
és kulturális örökségükre, vagy regionális, netán országos jelentôségû rendezvényekre alapozhatnak. Minden
esetben lényeges, hogy a településirányítás és –fejlesztés résztvevôinek együttes munkája szükséges a sikerhez. Emellett persze a kreativitás is fontos: olyat kell
létrehozni, amit mások még nem, vagy legfeljebb csak
kevesen csináltak. Például a fesztiválok esetében nagyon nehéz olyat kitalálni, amellyel ki lehet tûnni a versenytársak közül: a könnyûzenei fesztiválokat tekintve
valószínûleg már telített a piac. De egyedi ötletnek bizonyult a Szeged melletti Kübekháza operettfesztiválja,
amely ismertebbé tette a falut. A fejlesztések esetében:
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Összegzés
Mára a marketinggondolkodás egyre elfogadottabb
a települések irányításában, így nem meglepô, hogy
egyre újabb eszközök kerülnek át a hagyományos
marketingbôl a területi marketingbe is. Ilyen lehet a márkaképzés is, amelyet mint azt fentebb láthattuk, különösen a turizmus területén, a desztinációmarketingben
használnak fel sikeresen. Azonban a külföldi példákon
keresztül az is látható, hogy a településirányítás egésze számára használható eszközöket kínál a márkázás.
Az üzleti marketingben a márkázás egy fejlôdési folya-

mat eredményeképpen jelent meg, mint a korábbi tevékenységek tökéletesített változata. Lehetséges, hogy
a helymarketing számára is ez jelenti a további irányt,
és az igazán versenyképes településeknek „magasabb
szintre kell lépniük”, hogy sikeresen érvényesülhessenek a versenyben. A márkateremtést sikeresen végrehajtó területek nagyobb nyereséget érhetnek el, látogatókat vagy kvalifikált munkaerôt vonzhatnak, nagy
rendezvények színhelyévé válhatnak.

MÛHELY

hiába vannak Magyarországnak kiváló termál- és
gyógyvízadottságai, mivel rengeteg a fürdô, így az
újabbaknak csak akkor van esélye érvényesülni, ha van
valamilyen különlegességük. Ilyen lehet, ha különleges
gyógyhatása van a víznek, vagy ha csak kevés helyen
elérhetô szolgáltatásokat és élményeket nyújt a létesítmény.

Dr. Boros Lajos PhD
adjunktus
SZTE, Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszék
borosl@geo.u-szeged.hu
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A sportlétesítmények térbeli fejlôdésének sajátosságai
a magyarországi regionális központokban
As the result of the increasing significance of sports in recent decades, researchers in the field of urban geography
have also devoted more attention to the influence that sports has on the structure of settlements. Using the
example of Hungarian regional centres my paper is looking for answers to the following questions:
– What stages of the development of sports facilities can be identified in the cities examined?
– In which category can be classified of sport facilities of Hungarian cities studied?
– What factors have influenced the location of sports facilities within the settlement?
Kulcsszavak: sportlétesítmények, városszerkezet, regionális központok

Bevezetés
A sport utóbbi évtizedekben megfigyelhetô növekvô
népszerûsége alapvetôen két tényezôre vezethetô vis�sza. Egyrészt a sporttal kapcsolatos rendezvényeket
(elsôsorban az olimpiákat, világ- és Európa bajnokságokat, Brit Nemzetközösségi Játékokat) gazdasági, társadalmi és politikai hatásaik miatt mind több ország és
város tekinti a felmerülô problémák egyik megoldási
lehetôségének. Másrészt az egészséges életmód eszméjének elterjedése a lakosság körében is növeli a sportolási hajlandóságot.
A fenti igények kielégítése azonban csak megfelelô
infrastruktúra megléte esetén lehetséges, és ennek következtében a központi és helyi önkormányzatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szükséges feltételek
megteremtésére. A felépült sportlétesítmények ugyanakkor igen jelentôs hatást gyakorolnak a városok belsô
életére (Bale, 1994; 2003): egyrészt mind a használók,
mind pedig a nézôk településen belüli mozgásának
egyik lehetséges célpontját alkotják. Másrészt bizonyos
taszítóerôt jelentenek (pl. vendégszurkolók garázdálkodása, túlságosan nagy zaj), harmadrészt monumentalitásuk révén városkép-alakító tényezôként is funkcionálhatnak. Ennek következtében az elmúlt idôszakban
a településekkel foglalkozó geográfusok egyre nagyobb
figyelmet fordítanak a sportra, és kutatásaik egyik fontos elemét képezik a létesítmények városon belüli elhelyezkedésének típusait és azok okait feltáró elemzések.
A tanulmány célja a magyarországi regionális központok (Debrecen, Gyôr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém) fenti szempontok alapján történô
vizsgálata. A városok kiválasztását alapvetôen két tény
indokolta. Egyrészt Magyarországon ezek a települések Budapest ellenpólusának számítanak, és a 2005ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció
is szükségesnek tartotta az érintett városokban vonzó
lakó- és rekreációs környezet megteremtését, komplex
kulturális kínálat kialakítását és regionális, országos,
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nemzetközi rendezvények szervezését, amely bizonyos
mértékig a sportot is magában foglalja. Másrészt a 2000es évtizedben – szemben a korábbi idôszakkal, amikor
egyértelmû volt Budapest fölénye – a vizsgált városok
sportegyesületei igen fontos szerepet játszottak a Magyarországon legnagyobb népszerûséggel rendelkezô
csapatsportágakban (1. táblázat).
A kutatás során összesen 88 sportlétesítményt vizsgáltam, amelyek közül napjainkban már csak 67 szolgál sportcélokat, a többi – igazodva a Magyarországon
megfigyelhetô trendekhez – felszámolásra került, és jelenleg más célokra használják.
1. táblázat: A Magyarországon legnagyobb
népszerûségnek örvendô csapatsportágakban a 2000-es
évtizedben elsô helyet elért csapatok városai
A

B

C

D

E

F

G

H

Regionális
központok

5

10

5

0

6

0

9

35

Budapest

4

0

2

0

0

10

0

16

Egyéb városok

1

0

3

10

4

0

1

19

Összesen

10

10

10

10

10

10

10

70

A – férfi labdarúgás, B – férfi kézilabda, C – nôi
kézilabda, D – férfi kosárlabda, E – nôi kosárlabda, F
– férfi vízilabda, G – férfi jégkorong, H – összesen
Forrás: az érintett szövetségek honlapjai

A sportlétesítmények fejlesztésének legfontosabb sajátosságai
A vizsgált regionális központokban a sportlétesítmények fejlesztésének több szakasza különíthetô el (2.
táblázat). Az 1920-as évek elôtti idôszak egyik fontos
jellemzôjének tekinthetô, hogy a torna testedzésben
betöltött fontos szerepének köszönhetôen több városban (Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém) is sor
került tornacsarnokok felépítésére, ezek azonban még
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Új létesítmény

Meglévô létesítmény jelentôs*
modernizációja

1920-as évek elôtt

12

0

Két világháború között

17

2

1940-es évek közepe – 1960-as
évek közepe

13

3

1960-as évek közepe – 1980-as
évek közepe

37

3

1980-as évek közepe – 1990-es
évek vége

2

6

Az 1990-es évek vége óta

7

11

* - jelentôs modernizáció: a létesítmény befedése (pl. mûjégpálya) illetve férôhely-bôvítés (sportcsarnok, labdarúgó-stadion)
Forrás: saját adatgyûjtés

nem voltak képesek nagyobb számú nézôközönség befogadására. Másrészt a labdarúgás és atlétika növekvô
népszerûségének köszönhetôen minden városban létesült 2-3 stadion, ezeknek a felszereltsége (pl. a nézôk
kényelmének biztosítása)
azonban még ebben az
idôszakban eléggé alacsony színvonalú volt (2. táblázat).
A sportlétesítmény-fejlesztés elsô jelentôs idôszakát az
a két világháború közötti periódus jelentette, amelyben
több komoly beruházásra is sor került: egyrészt új, már
többfajta sportág (pl. labdarúgás, atlétika, lövészet, tenisz)
mûvelésére alkalmas, a nézôket és a sportolókat a korábbinál magasabb színvonalon kiszolgáló pályákat építettek
(Debrecen: Nagyerdei Stadion – 1. ábra, Gyôr: a Vagongyári pálya, Miskolc: DVTK-pálya, Szeged: SZVSE-pálya, Székesfehérvár: a Vadásztölténygyár – késôbbi VIDEOTON
- pályája), másrészt a meglévôk jelentôs korszerûsítését hajtották végre (pl. Debrecen: DVSC-pálya – Filep, 1988).
1. ábra: A debreceni Nagyerdei Stadion

A fejlesztések finanszírozását tekintve két nagyobb
csoport különíthetô el. Egyrészt igen fontos szerepet
játszott a beruházások anyagi erôforrásainak a biztosításában a Magyar Államvasutak (Debrecen, Miskolc,
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Szeged, Pécs), ami a vállalat tôkeerejével, valamint
azzal indokolható, hogy a cég a sport támogatásával
is igyekezett távol tartani dolgozóit a munkásmozgalomtól (Thékes, 1994; Varga, 2004). A második forrást
azon ipari cégek (Posch et al., 2003; Papp, 2005) jelentették, amelyeknek pénzügyi helyzete a II. világháborúra történô felkészülésnek köszönhetôen szilárdult meg
(Gyôr: Vagongyár, Miskolc: Diósgyôri Vasgyár, Székesfehérvár: Vadásztölténygyár). A többi sportlétesítmény vonatkozásában már sokkal komplexebb a kép:
fontosabb stadionok esetében Debrecenben (Nagyerdei
Stadion) a helyi önkormányzat (Szegedi, 2005), Szegeden (az Újszegedi Szegedi Bástya stadion) egy tôkeerôs
magánvállalkozó finanszírozta az építkezést, míg a többi, alapvetôen kisebb létesítmény esetében gyakran az
egyesületi tagok adományának és munkájának eredményeként valósult meg a beruházás.
A második világháború utáni 15-20 évre (alapvetôen
az 1960-as évek közepéig) a sportlétesítmények kisebb
mértékû fejlesztése jellemzô, amely elsôsorban két tén�nyel magyarázható. Egyrészt a két világháború közötti
beruházások eredményeként a meglévô létesítmények
döntô mértékben biztosítani tudták a felmerülô igényeket. Másrészt ebben az idôszakban a rendelkezésre
álló erôforrásokat fôleg a gazdaságfejlesztésre, illetve a
lakossági igényeket közvetlenül kiszolgáló infrastrukturális beruházásokra fordították, így alig maradt pénz a
sporttal kapcsolatos nagyobb forrásigényû fejlesztésekre
(emellett a Népstadion 1950-es évekbeli építése lekötötte
a sportra fordítható beruházási összeg döntô részét).
Az adott idôszakban a sporttal kapcsolatos beruházások fejlesztések alapvetôen három területre koncentrálódtak. Egyrészt két városban (Pécs, Veszprém) ebben az
idôszakban zajlott le egy-egy nagyobb stadionnak a megépítése, amely speciális tényezôkkel indokolható. Pécsen
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2. táblázat: Városokban létesült stadionok száma

az addig komolyabb létesítménnyel nem rendelkezô Magyar Államvasutak épített 1952-ben egy új pályát (Gáspár,
1999), míg Veszprémben a jelentôsebb labdarúgó-pálya
hiánya állt 1960-ban a fejlesztés mögött (Horváth, 1987).
Másrészt a második világháború utáni idôszakban több,
korábban Magyarországon kevésbé ismert sportág (pl. kézilabda, kosárlabda, röplabda) népszerûségének a növekedését lehetett megfigyelni, és ennek következtében merült
fel új, alapvetôen kisebb méretû és alacsonyabb költségû
nyitott pályák, illetve a kosárlabda esetében már nézôket is
befogadni képes sportcsarnokok, iskolai tornatermek (pl.
Miskolc, Pécs, Székesfehérvár) építésének a szükségessége
(Posch et al., 2003, Varga, 2004). Harmadrészt egyes városokban a helyi labdarúgócsapatok feljutottak az NB I-be, és
ez az általuk használt stadion korszerûsítését igényelte (pl.
Debrecen – Nagyerdei Stadion, Miskolc – MVSC-pálya,
Szeged – Felsô Városi Stadion).
A sportlétesítmény-fejlesztés következô nagy
idôszakának az 1960-as évek közepe és az 1980-as
évek közepe közötti periódus tekinthetô, amely több
tényezôvel is magyarázható. Egyrészt az 1960-as
évek közepén az állami- és pártvezetés is felismerte a
meglévô problémákat, és szükségesnek tartotta a sport
anyagi és létesítményi feltételeinek a javítását (Bakonyi, 2007). Másrészt ebben az idôszakban a gazdasági
fejlôdés eredményeként a legtöbb városban kialakult
1-2 olyan nagyobb vállalat, amely a sportegyesületek
mögé állva nem csak a mûködés forrásait biztosította,
hanem – szükséges esetben – jelentôsebb infrastrukturális beruházásokat is végrehajtott.
Harmadrészt a helyhatóságok is egyre több anyagi
erôforrással rendelkeztek, amelyek egy részét a lakosság igényeit kielégítô (többek között a sporttal kapcsolatos) fejlesztésekre fordítottak. Az utolsó fontos
ösztönzônek az tekinthetô, hogy az egyes sportágak
nemzetközi feltételrendszere is szigorodott (pl. egyre
több labdajátékban írták elô terem használatát), ami további fejlesztéseket tett szükségessé.
A sporttal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztéseket
több csoportba lehet besorolni. Egyrészt az 1960-as évek
2. ábra A pécsi Lauber Dezsô Városi Sportcsarnok

második felétôl – a kézilabdasport fejlôdésével – több
városban (Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém)
is épültek olyan nyitott kézilabda-stadionok, amelyek
már több ezer fô befogadására voltak alkalmasak, és az
1970-es évek végéig a sportág helyi bázisának számítottak. Másrészt a vizsgált városokban (Székesfehérvár
és Veszprém kivételével) sor került egy olyan nagyobb,
2-3.000 fô befogadására alkalmas városi sportcsarnok
felépítésére (Debrecen, Gyôr, Miskolc, Pécs – 2. ábra,
Szeged), amely több csapatsportágnak, valamint egyes
városi rendezvényeknek is helyszínül szolgált.
Harmadrészt döntô mértékben vállalati finanszírozással új stadionokat építettek (Debrecen: Hajdú Volán
salakmotor-stadion, Gyôr: RÁBA ETO-stadion, Pécs –
Mecseki Ércbányászati Vállalat stadionja, Szeged: Szeged Volán salakmotor-stadion) vagy a meglévô pályák
korszerûsítésére került sor (pl. Miskolc: a DVTK pályán a
tribünön kívüli lelátok megépítése, Debrecen: DMTE pálya korszerûsítése, Székesfehérvár: Sóstói stadion teljes
modernizálása). Negyedrészt – városi sportcsarnok hiányában, vagy annak felépítése mellett – egy-egy nagyobb
vállalat is létrehozott kisebb (maximum 1.000-1.500 fôs)
sportcsarnokot (Debrecen: Oláh Gábor utcai sportcsarnok, Szeged: DÉLÉP sportcsarnok, Székesfehérvár:
KÖFÉM-sportcsarnok, Székesfehérvár: Alba Régia sportcsarnok, Székesfehérvár: Videoton Oktatási Központ,
Veszprém: az iskolai tornateremként is mûködô Március
15. téri VÁÉV sportcsarnok), amelyekben az adott cég által támogatott egyesületek csapatai játszottak.
Az ötödik csoportba az ekkor még döntô mértékben
a lakossági által használt nyitott mûjégpályák, míg a
hatodikba a lakossági és diáksport-igényeket kielégítô,
többfajta sportág mûvelésére is lehetôséget biztosító
sporttelepek tartoznak (Debrecen: Ifjúsági Sporttelep,
Gyôr: Barátság Park, Miskolc: Ifjúsági Sporttelep, Székesfehérvár: Ifjúsági Sporttelep). Az utolsó csoportba
a vízi sportokkal kapcsolatos fejlesztések sorolhatóak,
amelyek elsôsorban a folyók kellett elhelyezkedô városokra voltak jellemzôek (Gyôr, Szeged).
A sportlétesítmény-fejlesztés területén az 1980-as
évek közepe és az 1990-es évek vége között jelentôs
visszaesés következett be, amely egyrészt a korábbi
idôszak jelentôs beruházásaival magyarázható, amelyek alapvetôen biztosítani tudták a felmerült igényeket. Másrészt a rendszerváltást kísérô gazdasági válság
következtében sem a központi kormányzat, sem a helyi
önkormányzatok, sem pedig a gazdasági élet szereplôi
nem rendelkeztek olyan anyagi erôforrásokkal, amelyeket erre a célra tudtak volna fordítani.
Az idôszakban lezajló fejlesztések három csoportba
sorolhatóak be: egyrészt két egyetemi városban (Szeged,
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Az 1990-es évek végétôl a sportlétesítmény-fejlesztés területén újabb nagyobb hullámot lehetett megfigyelni. Ennek hátterében egyrészt az objektumokkal
szemben megnövekedett igények állnak, ami azt jelenti,
hogy nemzetközi sporteseményeket (pl. Bajnokok Ligája
mérkôzések, Európa- és Világbajnokságok) csak magas
színvonalú ellátást biztosító létesítményekben lehet megrendezni. Másrészt az 1990-es évek végétôl hatalomra került kormányok (döntô mértékben az 1998 és 2002 között
az országot vezetô Orbán-kormány) is nagy figyelmet és
komoly anyagi erôforrásokat (pl. Stadionkorszerûsítési
Program, Sport XXI Létesítményfejlesztési Program) biztosítottak erre a célra, amelynek a hátterét a gazdasági
növekedés jelentette. Harmadrészt részben a gazdasági
fejlôdés hatására a magánszféra növekvô érdeklôdését
is meg lehetett figyelni, amely a sportegyesületek
mûködésének a finanszírozása mellett egyes esetekben az
infrastruktúra-fejlesztésben is megmutatkozott.

Március 15. úti sportcsarnok bôvítése), vagy pedig egy
jelentôs nemzetközi sportesemény színvonalas megrendezése érdekében került sor (Debrecen: Gyulai István Atlétikai Stadion átépítése, Szeged: Maty-éri evezôs pálya
újabb modernizálása). A harmadik csoportot a teljesen
új beruházások alkotják, amelyek között új sportcsarnokok (Debrecen: Fônix Csarnok, Gyôr: Unihall egyetemi
sportcsarnok, Veszprém: Veszprém Aréna – 4. ábra),
uszodák (Debrecen: Debreceni Fedett Sportuszoda, Miskolc: Kemény Dénes Sportuszoda – 5. ábra) és fedett
mûjégpályák (Debrecen, Miskolc) találhatóak.
4. ábra A Veszprém Aréna

MÛHELY

Pécs) a hallgatói létszámnövekedés szükségessé tette a
sportlétesítmények jelentôs bôvítését, másrészt Szegeden és Székesfehérváron végbement a korábban épült
nyitott mûjégpályák lefedése. Harmadrészt egy-egy
konkrét sporteseményhez kapcsolódva több városban
is megvalósult a sportlétesítmények korszerûsítése (pl.
Pécs: az 1997-es nôi kosárlabda EB keretében megvalósuló sportcsarnok-modernizálás, Szeged: a Jugoszlávia
elleni blokád miatt a belgrádi Cverna Zvezda csapata
itt játszotta néhány Bajnokcsapatok Európa Kupája
mérkôzést, és az UEFA elôírásai miatt korszerûsítették a
Városi Stadiont, Szeged: az 1998-as kajak-kenu VB elôtt
a Maty-éri pálya korszerûsítése).

5. ábra A miskolci Kemény Dénes Sportuszoda

3. ábra A felújított székesfehérvári Sóstói stadion

A sportlétesítmények térbeli elhelyezkedésének
a típusai és az arra ható tényezôk
A sportlétesítmények városon belüli elhelyezkedése,
illetve az arra ható tényezôk egyrészt a fejlesztések korábban bemutatott szakaszaival, másrészt a létesítmények jellegével mutatnak szoros kapcsolatot.

A fejlesztések elsô nagy csoportjába a már korábban
említett program által finanszírozott labdarúgópályakorszerûsítések tartoznak (3. ábra), amelyekbôl Debrecen, Szeged és Veszprém maradt ki (az elsô város kimaradása részben szervezési, részben politikai okokkal
magyarázható, az utóbbi kettô esetében pedig a helyi
labdarúgás alacsony színvonala játszott szerepet). A
második csoportba azon korszerûsítések sorolhatóak,
amelyekre a létesítmény korlátozott befogadóképessége (Szeged: Városi Sportcsarnok bôvítése, Veszprém –
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A második világháború elôtti idôszakban épült tornacsarnokok esetében a legfontosabb tényezônek a jó
megközelíthetôség számított, és ennek szellemében, a
közösségi közlekedés alacsony színvonalának következtében döntô mértékben városon belül/városközponti fekvés volt a jellemzô. Ezzel szemben a labdarúgó-pályák helyszínének kijelölése során elsôsorban
a városperemi elhelyezkedést preferálták, amelynek
hátterében több tényezô állt. Egyrészt a fejlesztésekhez
jelentôs nagyságú szabad földterületre volt szükség,
amely döntô mértékben itt állt rendelkezésre.

55

Másrészt a beruházások jelentôs részét – mint már
korábban utaltam rá – a MÁV, illetve egy-egy nagyobb
– a városok külsô részein elhelyezkedô – vállalat finanszírozta, és mivel a létesítmények az adott cégek
munkásainak a kikapcsolódását is szolgálták, magától
értetôdô volt az ahhoz közeli „telephely”. Harmadrészt
hasonló jellegû kapcsolat figyelhetô meg az egyetemek
esetében is: az I. világháború után kifejlôdô debreceni
és pécsi egyetem szomszédságában is létrejött egy-egy,
az egyetemisták testmozgását szolgáló sporttelep.
A második világháború vége és az 1960-as évek közepe közötti idôszakra a létesítmény-helyszín kiválasztása szempontjából kettôsséget lehetett megfigyelni.
Egyrészt a labdarúgópályák esetében – a már korábban említett ok, a szabad földterületek elhelyezkedése
következtében – továbbra is a városperemi fekvés volt
jellemzô, amelyet Pécsen a MÁV-telephely közelsége is
kiegészített. Másrészt a kézilabda és kosárlabdapályák
esetében elôtérbe került a városközponti/városon belüli fekvés, amely a létesítmények kisebb helyigényével,
valamint azzal magyarázható, hogy ennek révén biztosítható volt az objektumok könnyû megközelítése.
Az 1960-as évek közepe és az 1980-as évek közepe
között a korábban tapasztalhatókkal részben egyezô,
részben azokkal ellentétes tendenciák figyelhetôek meg.
Az idôszakban felépített négy nagyobb stadion közül
háromra (Debrecen: Hajdú Volán salakmotor-stadion,
Gyôr: RÁBA ETO-stadion, Szeged: Szeged Volán salakmotor-stadion) és az ifjúsági sporttelepek egy részére
(Debrecen, Székesfehérvár) továbbra is a városperemi elhelyezkedés volt a jellemzô, igaz ugyanakkor az is, hogy
a használókhoz való közelség miatt miskolci és a gyôri
ifjúsági sporttelep városon belüli fekvés a jellemzô.
A kisebb létesítmények esetében egymástól eltérô folyamatok mentek végbe. Egyrészt az újabb nyitott kézilabdapályák, a városi sportcsarnokok és a mûjégpályák
beruházása során városon belüli, közösségi közlekedési
eszközökkel jól megközelíthetô helyszín kiválasztására
törekedtek. A városközponthoz közel fekvô beépítetlen
ingatlanok elfogyása (mint kényszer), illetve a közösségi
közlekedési hálózat fejlôdése (mint lehetôség) következtében azonban az új létesítmények a korábbi idôszakhoz
képest már távolabb helyezkedtek el a városközponttól.
Másrészt a vállalatokhoz köthetô sportcsarnok-fejlesztéseknél inkább a városperemi fekvés dominált, ami
azzal magyarázható, hogy a létesítmények a minôségi
sport igényeinek kielégítése mellett a cégek tömegsportját is kiszolgálták, és ez az adott vállalat város peremén
elhelyezkedô telephelyéhez közeli fekvést tett szükségessé. Harmadrészt ebben az idôszakban jelent meg új
telepítôtényezôként az ingatlanokkal történô takarékos-
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kodás szándéka, amely azt jelentette, hogy az új fejlesztések egy része a már korábban is sportra hasznosított
területeken ment végbe (pl. Debrecen, Szeged, Miskolc).
A sportlétesítmény-fejlesztés utolsó nagy periódusában – mint a 2. táblázat is mutatja – továbbra is fontos
szerepet játszott a korábbi idôszakban beindult modernizálás/korszerûsítés. Az újonnan felépített objektumok
elsôsorban a városon belül helyezkedtek el (kivétel a
veszprémi VeszprémAréna és a miskolci Kemény Dénes
uszoda), ami egyrészt a létesítmények jellegével (nincs
közöttük nagyobb helyet követelô labdarúgó-stadion), a
jó megközelíthetôség igényével és a meglévô adottságokhoz történô kapcsolódás szándékával van kapcsolatban.

Összefoglalás
A sportlétesítmények fejlesztésének idôbeliségét
vizsgálva megállapítható, hogy az 1920-as évek elejéig
inkább egy mennyiségi fejlôdés volt a jellemzô, míg a
két világháború közötti idôszakban már nagyobb szerepet kapott a minôségi fejlôdés. A második nagyobb
fejlôdési hullám az 1960-as évek közepe és az 1980-as
évek közepe között következett be, majd az új évezred
egy újabb fellendülést hozott, ekkor azonban már igen
fontos szerepet játszott a korábban épített létesítmények korszerûsítése/modernizációja is.
A vizsgált települések között a fejlesztések
idôbeliségét és minôségét tekintve a második világháború elôtti idôszakban Székesfehérvár és Veszprém
lemaradása figyelhetô meg, amelynek hátterében
elsôsorban a két város alacsonyabb lakosságszáma és
gyengébb gazdasági helyzete állt. A második világháború után, elsôsorban az 1960-as évektôl, ugyanakkor
Székesfehérvár, összefüggésben a település gazdasági
fellendülésével jelentôs mértékben javította pozícióit,
míg Veszprém lemaradását jól mutatja, hogy szemben
a többi várossal sem igazi sportcsarnoka, sem pedig
mûjégpályája nem épült, és a városi labdarúgó-stadion
színvonala is eléggé alacsony volt. Az új évezredben
végbemenô fejlesztések legnagyobb nyertesének Debrecen, Miskolc és Gyôr tekinthetô, míg a Pécsen és Szegeden csak korszerûsítések mentek végbe.
A sportlétesítmények városon belüli elhelyezkedését tekintve a nagyobb helyigényû létesítmények
(stadionok, sporttelepek) esetében a létesítéskor meghatározónak volt tekinthetô a városperemi helyzet (3.
táblázat), ami jól illeszkedik a kontinentális Európában megfigyelhetô trendekhez. Ezzel szemben a kisebb objektumoknál – a korábban említett kivételektôl
(pl. vállalatokhoz köthetô sportcsarnokok) eltekintve
– nagyobb szerepet játszott a városon belüli fekvés.
A települések térbeli fejlôdése ugyanakkor bizonyos
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3. táblázat A vizsgált sportlétesítmények városon belüli
elhelyezkedése a létesítéskor(A) és napjainkban (B) (%)
A

B

1

2

3

1

2

3

Nagy
helyigényû
létesítmények

0

28

72

0

71

29

Kis
helyigényû
létesítmények

10

54

36

0

75

25

– tornatermek, sportcsarnokok

9

57

34

0

78

22

– nyitott
kézilabda és
kosárlabdapályák

27

55

18

0

– egyéb
sportlétesítmények

0

50

50

0

64

36

összesen

6

42

52

0

73

27

100

0

egyre fontosabb szerepet játszott a meglévô adottságokhoz
történô kapcsolódás, ami azt jelenti, hogy az újabb fejlesztéseket a korábban is sportra használt ingatlanokon, vagy
azok közelében hajtották végre. Ennek következtében több
városban is a sportlétesítmények kontinentális Európában
tapasztalt térbeli koncentrációja alakult ki (az egyedüli kivételt Székesfehérvár jelenti), ami a legszemléletesebben
Debrecenben tapasztalható.
Az elsôsorban az Amerikai Egyesült Államokban, de
kisebb mértékben Nyugat-Európában is megfigyelhetô
tendencia, hogy a sportlétesítmények egy nagyobb,
bevásárló- és szórakoztatóközpontot, szállodát is magában foglaló komplexumok egyik részét alkotják jelenleg még egy objektum, a gyôri ETO Park (6. ábra)
esetében jelent meg Magyarországon. Ennek hátterében
alapvetôen az áll, hogy ilyen beruházások döntô mértékben a labdarúgó-stadionokhoz kötôdnek, a Magyarországon lezajló stadionrekonstrukciós munkálatok
során azonban az anyagi erôforrások hiánya miatt nem
merült fel ilyen fejlesztés lehetôsége.
6. ábra A gyôri ETO Park

1 – városközponti, 2- városon belüli, 3 – városperemi/elôvárosi
A sportlétesítmények városon belüli elhelyezkedését befolyásoló tényezôk között természetesen kiemelt
szerepet játszott a szabad földterületek elhelyezkedése.
A további és az egész vizsgált korszakban fontos szerepet játszó tényezôk között kell megemlíteni egyrészt a
megközelíthetôség fontosságát (a létesítmények jelentôs része a közösségi közlekedés eszközeivel jól megközelíthetô
ingatlanon helyezkedett el), másrészt a fôbb használókhoz
való közelséget (pl. az egy-egy vállalathoz tartozó csapatok létesítményei, az egyetemek közelében található sporttelepek). Az 1960-as évek közepétôl kezdve ugyanakkor
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változásokat eredményezett: elsôsorban a második világháború elôtt épített létesítmények jelentôs része napjainkban már inkább városon belüli fekvésûnek számít.

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek és a felsôoktatás
együttmûködési programja
Partnership programme of least developed micro-regions and institutions of higher learning
The „Partnership programme of least developed micro-regions and institutions of higher learning” is an
experimental programme started in 2010, financed by Hungarian National Development Agency and coordinated
by Hungarian Tourism and Regional Development Association. Main goal of this programme is to give rise to longterm relationships between least-developed micro-regions and institutions of higher learning. The experimental
programme is being rolled out with three “pairs” and it is expanding further micro-regions and universities.
Kulcsszavak: leghátrányosabb helyzetû kistérségek; felsôoktatás, kistérség

„A leghátrányosabb helyzetû kistérségek és a
felsôoktatás együttmûködési programja” egy kísérleti
jellegû program, amely az ország 33 leghátrányosabb
helyzetû, komplex programmal segítendô kistérségeinek körét érinti. A programot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóságán belül
mûködô LHH Fejlesztési Programiroda indította, és azt
2010-tôl a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési
Közhasznú Egyesület (MITE) koordinálja1. A kísérleti
program fôbb céljai az alábbiak:
• a z érintett kistérségekben megvalósuló fejlesztések
segítése, illetve elemzése;
• t artós kapcsolat kialakítása az LHH-kistérségek és a
felsôoktatás között;
• a programban résztvevô egyetemek, fôiskolák normál tevékenységeinek LHH-kistérségek felé irányítása
• a z érintett kistérségek társadalmi hálózatokhoz való
kapcsolódásának erôsítése.
A program során kistérség – felsôoktatási intézmény párok alakulnak ki, amelyek a MITE aktív
közremûködésével közösen dolgozzák ki azt a szakmai programot, amit az adott felsôoktatási intézmény
a kísérleti program idôkeretét jelentô három szemeszter során megvalósít. Az alábbiakban a program fôbb
célkitûzéseit és mûködési jellemzôit ismertetjük irányítói, koordinátori szemszögbôl.

A program céljai
A mögöttünk hagyott évek során Magyarország területi egyenlôtlenségi viszonyai állandósultak, a térszerkezet stabilizálódott. Kialakultak mind a regionális
siker, mind a regionális sikertelenség csomópontjai:
olyan településcsoportok, mikro- és kistérségek, vagy
akár kistérségek egész sorát átfogó térbeli hálózatok,

1

amelyek – normál körülmények között – rendre sokkal
jobban, illetve sokkal rosszabbul teljesítenek a gazdasági fejlettséget és/vagy az életszínvonalat kifejezô
jelzôszámok terén, mint az országos átlag.
Mind a siker, mind a sikertelenség jól körülhatárolható társadalmi tényezôkkel, köztük a rendelkezésre álló humánerôforrás, illetve a helyi intézmények
mûködési hatékonysága, teljesítôképessége terén fennálló egyenlôtlenségek. Tapasztalataink szerint ugyanakkor jelentôs regionális különbségek jellemzik Magyarországot mind települési, mind kistérségi szinten
a különféle társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódások sûrûségét, erôsségét és minôségét illetôen. A siker
mögött nyitottság és jól mûködô kapcsolatrendszer áll,
míg az elmaradottság sokszor bezártsággal, a siker eléréséhez szükséges társadalmi kapcsolatok teljes vagy
részleges hiányával párosul.
A program alapvetô célja, hogy hozzásegítse az
ország leghátrányosabb helyzetû kistérségeit egy, a
mainál hatékonyabb és hasznosabb társadalmi kapcsolatrendszer kialakításához, a társadalmi, szellemi
értelemben vett perifériális helyzet oldásához.
Hogy a program viszonylag széles körben, több
kistérségre kiterjedôen is egységes tematika mellett
mûködhessen, a program irányítását és koordinációját
végzô szervezeteknek olyan intézményeket kellett találniuk, amelyek egyrészt a leghátrányosabb helyzetû
kistérségekhez hasonló számban vannak jelen az országban, másrészt lehet érdekeltségük e kistérségekkel
való kapcsolatfelvételben, harmadrészt az eszközeik
is megvannak a kölcsönösen elônyös partnerségek
mûködtetéséhez. E szempontok alapján esett a választás a felsôoktatási szférára. A programot irányító és koordináló szervezetek tapasztalatai szerint ugyanakkor

A program hivatalos weboldala: http://mitemuhely.hu/lhh
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A program célja közé tartozik ennek megfelelôen az
is, hogy a hátrányos helyzetû kistérséggel való kapcsolatépítés révén hozzásegítse a társadalmi, gazdasági
diszciplínákat oktató egyetemeket és fôiskolákat ahhoz,
hogy hallgatóik számára a mai magyar vidéki valóság
mélyebb és közvetlen megismerésének lehetôségét legyenek képesek nyújtani, miközben a helyi kapcsolatok
kialakítása révén csökkenthetôvé válnak a szakmai gyakorlatok megszervezésének költségei is. E partnerségektôl
azt is várjuk, hogy az érintett felsôoktatási intézmények
kutatási programjaik kialakítása, illetve a szakdolgozati és
tudományos diákköri témaválasztás során is elôtérbe helyezzék partner-kistérségüket, és számoljanak a kistérség
nyújtotta lehetôségekkel.
A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
Abaúj Hegyközi

Edelényi

Ózdi

Encsi

Bodrogközi
Sárospataki
Vásárosnaményi
Tokaji
Baktalórántházai
Fehérgyarmati
Szerencsi

Szikszói

Bátonyterenyei

Mátészalkai

Csengeri

Nyírbátori

Mezőcsáti
Hevesi
Tiszafüredi

Berettyóújfalui

Sarkadi
Lengyeltóti

Tamási
Kisteleki

Kadarkúti
Csurgói

Sásdi
Szigetvári
Barcsi

Mezőkovácsházai

Jánoshalmai
Bácsalmási

Sellyei

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek társadalmi hálózatokhoz való szorosabb kapcsolódásának
elôsegítését azonban nemcsak a felsôoktatási szférától
várjuk. Nyilvánvalóan található az országban számos
olyan civil szervezet, egyház vagy egyházi intézmény,
kisebb-nagyobb vállalat, amelynek vannak olyan futó
programjai, tevékenységei vagy szándékai, amelyek
potenciálisan érinthetnék a leghátrányosabb helyzetû
kistérségeket, de a kapcsolatfelvételre eddig még nem
került sor. Az ô figyelmüket is fel kívánjuk hívni e kistérségi körre, és ösztönözni kívánjuk ôket arra, hogy –
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a társadalmi felelôsségvállalás jegyében – alakítsanak
ki kapcsolatokat velük. Az alapvetô cél elérésében, a
leghátrányosabb helyzetû kistérségek társadalmi hálózatokhoz való szorosabb integrálásában minden
cselekvôképes intézményre, szervezetre számítunk.

A program mûködése:
A kísérleti program mûködésének lényege: segítsen
kialakítani kistérség – felsôoktatási intézmény párokat,
amelyek egy fôbb vonalat tekintve kötött (az LHH FPI
által meghatározott) tematika mentén együttmûködési
megállapodást kötnek egymással és a koordináló szervezettel, melynek konkrét tevékenységeihez az NFÜ
támogatást nyújt. (Szerzôdéses kapcsolat az NFÜ és
az adott felsôoktatási intézmény között alakul ki.) Az
LHH FPI által meghatározott tematika az alábbi elemeket foglalja magába:
• a kistérségben megvalósuló fejlesztések segítése, illetve elemzése;
• t artós kapcsolat kialakítása a kistérség és az adott
egyetem, fôiskola között;
• a z adott egyetem, fôiskola normál tevékenységeinek a kistérség felé irányítása;
• a kistérség társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódásának erôsítése;
• f élévente munkaterv készítése a következô félévre;
• t árgyak (kurzusok, stb.) tartása a kistérséghez, illetve általában a leghátrányosabb helyzetû kistérségek
fejlesztéséhez vagy valamely problémájához kapcsolódóan;
• a kistérség egyéni és közösségi teljesítményeinek,
erôforrásainak feltárása;
• a kistérség helyi termékeinek és turisztikai
vonzerôinek feltárása, fejlesztése;
• a kistérség, illetve a települések konkrét kéréseinek
(pl. honlap-fejlesztés, marketing tevékenység, pályázati lehetôségek feltárása és kihasználása, tananyagfejlesztés stb.) összegyûjtése, teljesítése (a szervezet
profiljához és az együttmûködés kereteihez mérten);
• O
 TDK-, illetve szakdolgozatok írása a kistérséghez
kapcsolódóan;
• r endezvények (nyári/téli tábor stb.) szervezése a kistérségben;
• s zakmai gyakorlatok szervezése a kistérséghez kapcsolódóan;
• k
 onkrét CSR lehetôségek feltárása (vállalatok társadalmi felelôsségvállalása);
• a kistérség szakembereinek, közösségeinek invitálása a kistérségen kívüli rendezvényekre, fórumokra
(tapasztalat-csere, kapcsolatépítés céljával);
• a z együttmûködés megemlítése a szervezet dokumentumaiban;
• l ehetôségek keresése az együttmûködés bôvítésére
és meghosszabbítására (további szervezetek bevo-
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a fejlesztéspolitikában is releváns tudásanyagot átadó
intézmények igen változó mélységben és igen változó
színvonalon, sokszor igen egyoldalú tematika mentén
foglalkoznak a (relatív) elmaradottság tüneteivel és
okaival, illetve azok megértésével. Hallgatók százait
bocsátja ki magából a rendszer – akár kifejezetten terület- vagy vidékfejlesztô képesítéssel is – úgy, hogy a
rurális térségek társadalmi és gazdasági problémáival
kapcsolatos ismereteik erôs kívánnivalókat hagynak
maguk után. Mindeközben a felsôoktatási intézmények
közül azok számára, amelyekben van kötelezô szakmai
(terep) gyakorlat, idôrôl-idôre problémát jelent ezek
megszervezése: a helyszín kiválasztása, a gyakorlati
tematika összeállítása, az utaztatás, szállás lefoglalása.

nása, különös tekintettel további civil szervezetekre
és a finanszírozást is vállaló vállalatokra);
• a helyi, illetve az országos sajtó tájékoztatása az
együttmûködésrôl;
• félévente – illetve külön kérés esetén, soron kívül –
beszámoló készítése az eltelt félévrôl (pl. tárgyak,
rendezvények, szakmai gyakorlatok, TDK-, illetve
szakdolgozatok, konkrét kérések, cikkek, fejlesztésekhez nyújtott segítség stb.) beleértve a sikerek és
a kudarcok tömör értékelését, fô következtetések és
ajánlások megfogalmazását is.
A kísérleti projekt keretein belül az LHH FPI eddig
három kistérségi – felsôoktatási intézményi páros finanszírozását vállalta. Ezek az alábbiak:
• Abaúj-Hegyköz kistérsége – Eszterházy Károly
Fôiskola (Eger), Földrajz Tanszék
• Lengyeltóti kistérsége – Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet
• Szikszó kistérsége – Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A kistérségek kiválasztása az alábbi alapelvek mentén történt:
• a program a 33 LHH-kistérség közül is lehetôleg a
legrosszabb helyzetben lévôket támogassa;
• az LHH-programozási idôszak tapasztalatai alapján
olyan kistérségek kerüljenek be a programba, amelyeknél jelentôs humánkapacitás-hiányokra derült
fény;
• a kistérség részérôl legyen fogadókészség a program
iránt.
A felsôoktatási intézmények kiválasztása az alábbi
alapelvek mentén történt:
• lehetôség szerint egy régión belül helyezkedjen el a
kiválasztott kistérséggel;
• olyan intézmények kerüljenek a programba, amelyeknek van élô kapcsolata LHH-s kistérségekkel,
illetve az azok környezetében lévô releváns intézményekkel;
• az adott kistérséggel kialakítandó kapcsolatot egy nagyobb koncepció részévé tudják tenni;
• mivel a kialakított tematika alapvetôen területfejlesztési szempontú, a regionális kutatásokhoz és a területfejlesztés oktatásához kötôdô intézmények élvezzenek elsôbbséget;
• lehetôleg ne csak egyetem, hanem fôiskola is szerepeljen a programban.
A felsorolt elvek mind a kistérségek, mind a
felsôoktatási intézmények kiválasztása esetén nem teljes kizárólagossággal és nem mindig egyforma súllyal
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mûködtek. A MITE az LHH FPI-vel közösen elôször a
három felsôoktatási intézményt kereste meg a programban való részvétel lehetôségével, akik a fenti elvek és
saját szempontjaik figyelembevételével javaslatot tettek egy olyan kistérségre, amellyel együtt szeretnének
mûködni. Az LHH FPI ezután felvette a kapcsolatot
az adott kistérséggel, felajánlotta a programban való
részvétel lehetôségét, és pozitív válasz esetén elindult
az adott kistérség és az adott felsôoktatási intézmény
közötti párbeszéd. A kistérségi többcélú társulások
minden esetben döntést hoztak az együttmûködés támogatásáról, és szándéknyilatkozat is aláírásra került a
kistérség, a felsôoktatási intézmény és a MITE között.
Ezek a szándéknyilatkozatok semmiféle kötelezettségvállalást nem tartalmaznak, egyszerûen csak a partnerségi viszony elfogadásáról szólnak és annak a kereteit
jelölik ki. A kísérleti program három szemeszterre szól;
az NFÜ 500 ezer forint támogatást nyújt mind a három
felsôoktatási intézmény részére egy-egy szemeszterre.
Ebbôl már látható, hogy nem a drága kutatások támogatása a cél, hanem kifejezetten csak a kapcsolatfelvétel
és kapcsolatépítés.

Tervek a program továbbépítésére
A program során azt szeretnénk elérni, hogy alakuljanak ki szorosabb-lazább, de mindképpen hos�szú távú, kölcsönös elônyökön nyugvó, a partnerségben résztvevô kistérségek és felsôoktatási
intézmények igényeihez és lehetôségeihez illeszkedô
együttmûködések, amihez csatlakozni tudnak szakkollégiumok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások. Olyan intézményeknek, szervezetnek érdemes
részt venni a programban, amelyeknek az ilyen típusú, lényegében non-profit, segítô szándékú kapcsolatépítésre van igénye, és partnerként, nem üzletfélként
tudnak tekinteni a kistérségre.
A kísérleti projekt tehát – az NFÜ finanszírozása mellett – három LHH-kistérség – felsôoktatási intézmény
párossal indult. Az elsô tapasztalatok pozitívak, így
az LHH FPI mindenképpen folytatni akarja a programot és ki akarja terjeszteni további kistérségekre és
felsôoktatási intézményekre, további együttmûködô
párosokat létrehozva, valamint a MITE-vel, mint koordinátor-szervezettel együttmûködve kíván bevonni
a programba – mint ahogy már többször említettük –
civil szervezeteket, egyházakat, különféle intézményeket, vállalatokat.
Az elsô tapasztalatok okán a MITE úgy döntött, hogy
a program szervezését és mûködtetését két irányban viszi tovább. Egyrészt szerzôdött koordináló szervezete
marad az NFÜ által finanszírozott kísérleti projektnek
annak esetleges kiterjesztése esetén is. Másrészt e fi-
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Lehetôségek és kockázatok
Ismertetônk bevezetôjében megfogalmaztuk a program céljait: sikere esetén legfôbb eredménye a leghátrányosabb helyzetû kistérségek társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódásának erôsödése lesz, illetve a
felsôoktatási tanulmányok életközelibbé tétele és ezáltal a gyakorlatban hasznosítható tudás megszerzésének
növelése. A célokkal és a várt eredmények fontosságával vélhetôleg mindenki egyetért, aki kapcsolatban
áll a felsôoktatás és a perifériális helyzetû kistérségek
világával. Sokan azonban, akik jól ismerik a magyar
valóságot, szkeptikusak programunkkal szemben:
kezdeményezésünk jóindulatát nem kétségbe vonva
a kistérségeket alkotó önkormányzatok vezetôinek és
képviselôtestületeinek közönyét és aktív bekapcsolódásuk elmaradását prognosztizálják.
Több tünetet ismerünk, melyek nem kizárólag a
legszegényebb kistérségeket jellemzik, de e környezetben megjelenve a területi alapon megfigyelhetô
leszakadási folyamatokat erôsítik. Az egyik jelentôs
probléma a koherens fejlesztési célok kitûzésének és
az ehhez rendelt stratégia kialakításának hiánya. Ennek markáns példája egy-egy község vagy kisváros
fejlesztéspolitikai dokumentumainak sematikussága, az át nem gondolt célkitûzések elérésének fájóan közhelyszerû ismertetése. Az a jól ismert helyzet,
mikor a maroknyi köztisztviselô vagy közalkalmazott minden létezô kiírásra pályázik, akkor is, ha az
elnyerhetô támogatásból kötelezôen megvalósítandó
fejlesztésre nincs is szükségük. Ezért láthatunk nem

Herczeg Béla
szociológus,
az NFÜ LHH FPI munkatársa,
a tanulmányban bemutatott kísérleti program
irányítója, témafelelôse
e-mail: Bela.Herczeg@nfu.gov.hu
Tel.: +36-20/426-8607
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egyszer elöregedô falvakban gyerekzsivajtól mentes
hatalmas játszótereket, a fenntarthatatlanság határán
egyensúlyozó oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket.
Komoly probléma a korrupció léte, a sajtóból megismert esetek valószínûleg csak a jéghegy csúcsát jelentik.
Ahogy a Transparency International Magyarország által 2008-ban nyilvánosságra hozott Nemzeti integritás
tanulmány elsô részében (Korrupciós kockázatok Magyarországon) a regionális és helyi önkormányzatokról
szóló fejezetben olvasható: „A helyi közszféra integritásának tekintetében a korrupció kockázata az önkormányzatok mûködésének számos területén magas.
A helyi önkormányzatok széleskörûen alkalmaznak
szerzôdéses vállalkozókat a közszolgáltatások biztosítására. Az önkormányzatok maguk is alapítványokat
hoznak létre, hogy költségvetésen kívüli forrásokat és
támogatást gyûjtsenek közfeladataik finanszírozására.
Ezek az intézmények, amelyek a közszféra és a (nonprofit) magánszféra határán mûködnek, nagyobb összeférhetetlenségi és korrupciós kockázatot viselnek”. Joggal
kérdezhetik: miképpen hátráltathatja ez a kockázat az
írásunk tárgyát képezô programot? Kiemelten. Egy, a
partnerség elvén mûködô program úgy lehet sikeres, ha
nincsenek cinkelt kártyák, ha a közösen kitûzött célok
elérésében csak az számít, hogy mi a legjobb az adott
közösségnek, és e célok elérésének melyek az optimális
pénzügyi-, gazdasági-, vagy akár humán-erôforrás keretei.
A felsorolt problémák mellé még számosat lehetne illeszteni, nem tesszük. Elvünk, hogy bár a felsôoktatási
intézmények az adott kistérség többcélú társulásának
tanácsával kötnek együttmûködési megállapodást, a
konkrét programelemek egy-egy településen, annak
vezetôjével és a közösségért aktívan tenni akaró helyi
szereplôkkel együttmûködve valósuljanak meg. Reméljük, hogy a sikeresen megvalósuló programok köre
idôvel kiszélesedik és az egész kistérségre ható újabb és
újabb kezdeményezéseket generál.

Németh Nándor
geográfus,
a tanulmányban bemutatott kísérleti program
koordinációját végzô civil szervezet,
a MITE elnöke, egyben a koordinációs
tevékenység felelôse
e-mail: nemethnandor@mitemuhely.hu
Tel.: +36-30/816-4282
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nanszírozási konstrukció nyújtotta lehetôségekkel élve
megpróbálja önerôbôl is szervezni és továbbvinni a
programot, megoldani annak hosszú távú mûködését.
Az LHH FPI és a MITE összességében azt szeretné elérni, hogy minél több LHH-s kistérség és felsôoktatási
intézmény kapcsolódjon be a programba, és a köztük
kialakuló együttmûködésekhez minél több egyéb
szervezet csatlakozhasson.

Az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról
Review of the National Spatial Development Concept
The National Spatial Development Concept, adopted by Parliamentary Decree 97/2005 (XII.25.), which defines
Hungary’s spatial vision, the comprehensive, long-term spatial policy objectives necessary for achieving that
vision, and medium-term spatial objectives, outlines spatial policy priorities, sets out the conditions for institutions
and instruments of policy implementation, and contains conceptual objectives for the individual regions.
Parliament requests that the Government follow with attention the process of realization of the objectives and
priorities defined in the National Spatial Development Concept and within the framework of the reports on spatial
processes duly made to Parliament, give an account of the extent to which the substance of the parliamentary
decree has been realized, and carry out the necessary review of the document by 31 October 2010.
Many comprehensive analyses served the review of the NSDC, among the third “Report on the course of spatial
processes and the implementation of the Spatial Development Policy” (prepared in 2009).
Kulcsszavak: területfejlesztés, területfejlesztési politika, OTK

A magyar Országgyûlés 2005-ben a 97/2005. (XII.25.)
számú Országgyûlési határozattal elfogadta az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK). Az OTK az
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (OFK) összhangban kijelölte az ország területfejlesztési politikájának célkitûzéseit, elveit és prioritás-rendszerét. Az
Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozat VII. Záró rendelkezések fejezet 1. szakasz e. pontja
elôírta, hogy „az Országgyûlés részére készülô, területi folyamatokról szóló esedékes beszámoló keretében adjon tájékoztatást az OGY határozatban foglaltak megvalósításáról, valamint 2010. október 31-ig végezze el a dokumentum szükséges
felülvizsgálatát.”
Az OTK felülvizsgálatára, hasonlóan a „Területi folyamatokról, a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési
tervek érvényesülésérôl szóló Országgyûlési Jelentés”
(a továbbiakban: Országgyûlési Jelentés) elkészítéséhez
tárcaközi munkacsoport alakult a tárcák, a régiók, és
más szakértôk bevonásával. A munkacsoport vezetését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a
szakmai háttérintézeti feladatokat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. látta
el, mindkét munkacsoport esetében. Az OTK felülvizsgálati munkacsoport tagjainak kijelölése során szintén
elvárás volt, hogy lehetôleg ugyanazok legyenek a tagjai, akik részt vettek az Országgyûlési Jelentést kidolgozó munkacsoport munkájában.
Az Országgyûlési Jelentés döntôen 2003-2007 közti
folyamatokat vizsgált, ez az OTK Felülvizsgálat során,
ahol már lehetséges volt, kiegészült 2008-as adatokkal is.
(Ugyan az OTK 2005-ben került elfogadásra, akkori megalapozó helyzetértékelése azonban 2003-as adatokra támaszkodott, ezért nem indokolatlan a 2003-as adatokkal
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való összevetés). Az Országgyûlési Jelentést az Országos
Területfejlesztési Tanács megtárgyalta. A Szakmapolitikai
Munkacsoport 2010. január 22-i ülésén eljárási okok miatt úgy döntött, az Országgyûlési Jelentés közigazgatási
egyeztetési eljárásának lefolytatása nem idôszerû (mivel
az Országgyûlési Jelentés e félévben történô megtárgyalására az Országgyûlésben már nincs lehetôség). A Falu
Város Régió 2010. évi 1. száma „Területi monitoring és
értékelés – új eszközök, módszerek, eredmények” címû,
http://www.vati.hu/static/fvr_2010_1/fvr_2010_01.pdft
címen elérhetô tematikus számában részletesen foglakozott az Országgyûlési Jelentés megállapításaival.
Az OTK felülvizsgálatát a területi folyamatokban
bekövetkezett változásokon, valamint eddigi érvényesítésének tapasztalatain túl, számos hazai és európai
szakpolitikai folyamat és kihívás is indokolja. A felülvizsgálat legfontosabb dokumentuma a már többször
hivatkozott Országgyûlési Jelentés volt, de a felülvizsgálat alapját képezték az alábbi dokumentumok is:
• Településhálózat-fejlesztési koncepció megalapozó
vizsgálatai;
• Területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló
támogatások értékelései;
• Hazai források tervezése, a hazai területfejlesztés reformja (Regionális Területfejlesztési Operatív Programok keretében elindított tervezési folyamat);
• Ágazatoktól és régióktól származó szakpolitikai információk;
• Visegrádi Négyek (+2) közös területi tervezése;
• Új Magyarország Fejlesztési Terv tapasztalatainak
értékelése;
• Az Országos Területrendezési Terv 2007-2008. évi felülvizsgálata;
• A „Balaton törvény” 2007-2008. évi felülvizsgálata;
• LHH- és pólusprogramok eddigi eredményei;
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Az OTK felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
megismertetése céljából 2010. január 26-27-én, Ráckevén Mûhelyvita és konferencia került megrendezésre
„Az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata”
címmel. A mûhelyvitáról és konferenciáról bôvebben
lehet olvasni a Falu Város Régió 2010. évi 1. számában
„Mûhelyvita és konferencia az Országos Területfejlesztési
Koncepció felülvizsgálatáról” címû cikkben.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálatának tárcaközi munkacsoport alakuló ülésére 2010.
február 26-án került sor. Az ülésen, az alakuló üléseken
szokásos napirendek – „Az OTK felülvizsgálati munkacsoport feladata, a munka célja”; „Az OTK felülvizsgálatának munkamenete” – mellett megkezdôdött az
érdemi munka. A tárcaközi munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy a felülvizsgálat az alábbi három fô
szempont alapján induljon el:
1.)	Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés
	Magyarországon 2007-ben csupán 56,4%-os volt a
15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája, amelyet a
központi régió magas értéke mellett a nyugat-kelet
megosztottság is karakteresen jellemzett. A helyzet
sajnos, azóta csak romlott.
2.) Népesség
	Magyarország népessége 1990. január 1-jén 10 millió 375 ezer fô volt. 2010. február 1-jén 10 millió 10
ezer fô volt, 365 000 fôvel kevesebb, mint 1990-ben.
A népmozgalmi adatok alapján egyértelmû volt,
hogy Magyarország népessége év végére 10 millió
fô alá csökken. Ez sajnos 2010. augusztus 1-jén be is
következett.
3.)	Természeti értékek védelme
	A természet változásai (pl. folyóvizeink, termôföldjeink, levegônk állapota) alapvetô módon határozzák meg a nemzet életminôségét.
Egyetértés mutatkozott abban is, hogy az alábbi témákat kiemelten kell kezelni:
1. Az esélyegyenlôséget, mint horizontális célt jobban
meg kell jeleníteni az OTK-ban.
2. A területi kohézióval kapcsolatos nemzeti álláspontot
be kell építeni a dokumentumba.
3. A Visegrádi 4+2 közös területfejlesztési elképzeléseinek
megjelenítése az OTK-ban, együttmûködésük jövôbeni
irányainak meghatározásával párhuzamosan.
4. Egyértelmûen kellene definiálni a térkategóriákat
(esetleg újakat kijelölni), hiszen az OTK térségek
többszörösen is fedik egymást, ami a pályázati kiírások során nem szerencsés.
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5. A
 térségtípusok esetében a fô fejlesztési irányokat is le
kell határolni, melyek problémáinak kezelése, fejlesztése a térségtípus szempontjából fontos lenne. Az így
létrejövô mátrix (fejlesztési irányok és térségtípusok között) már a pályázati kiírásokban is használható lenne.
6. Értékelni kell, hogy a területi folyamatokat befolyásoló jogszabályi környezet változásai mennyire segítették a területi célok megvalósulását.
7. Az OTK élôvé tétele érdekében vizsgálni kell, hogy
egy végrehajtási akcióterv _ hasonlóan „a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció
elveirôl, a kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszerérôl szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz” – mennyiben segítené elô az OTK végrehajtását.
A második, egyben elsô tematikus ülésre, 2010. március 26-án került sor, „A Duna mente, a Tisza-térség és a
Duna-Tisza-közi Homokhátság szerepe az OTK-ban” címmel. Az ülésen megvitatásra került a fenti OTK térségek
létjogosultsága, lehatárolásuk gyakorlati alkalmazhatósága, mivel a leghátrányosabb helyzetû kistérségek és
a pólusvárosok azok a területi egységek, amelyek megjelennek a szakpolitikákban, a fenti térségek azonban
csak alig. Az elhangzott vélemények alapján megállapítható volt, hogy szükség van ezekre a térségekre, önálló térségtípusként; problémáik komplexitása miatt elengedhetetlen az ágazatközi fejlesztési együttmûködés;
a lehatárolások alapját a kistérségi szintû lehatárolásnak kell biztosítania; fejlesztésük érdekében önálló
intézményrendszerre van szükség, természetesen a
meglévôkkel összhangban.
Az ülés résztvevôi hangsúlyosan foglalkoztak a Homokhátság, ezen belül a Duna-Tisza csatorna kérdésével. A téma alapját a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium megbízása alapján az MTA Regionális
Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete által a Kiskunsági Nemzeti Park Természet házában,
2009. december 1-jén megrendezett „A csatorna ügye
ma – Víziók és valóság” tanácskozás a Duna – Tisza köze
jövôjérôl címû konferencia, illetve az annak alapját
jelentô kutatási anyag megvitatása adta. A konferencia
anyaga a http://www.alfoldinfo.hu/homokhatsag/
dunatiszacsatorna/ címen érhetô el.
A munkacsoport harmadik ülésére 2010. április 16án került sor „A téma tárcaközi munkacsoport munkájának
elôrehaladása” címmel. Az elôrehaladási jelentések megvitatása mellett a résztvevôk kicserélték az intézményrendszerrel kapcsolatos tapasztalataikat is.
A negyedik, egyben második tematikus ülésre 2010.
május 5-én „A gazdaságfejlesztés és OTK kapcsolata” címmel került sor.
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• D
 unával, Tiszával kapcsolatos programok, tervdokumentumok;
• Európai Területi Együttmûködési programok tapasztalatai.

A jelenlévôk szerint a kutatások egyértelmûen alátámasztják, hogy hazánkban továbbra is kirívóak a
területi különbségek, stagnál az alacsony foglalkoztatottság, e téren nem sikerült számottevô eredményeket
elérni a gazdaságfejlesztésben. Egyetértettek abban is,
hogy a közgazdaságtan új irányzatai közt elôtérbe kerültek az integratív gazdaságpolitikák, erôsödik a régiók közti verseny, nem a nemzetgazdaság a kizárólagos
fejlesztési szint. Elkülönülnek a tervezési és gazdasági
régiók (ez utóbbiak csomóponti régiók vagy Funkcionális Városi Térségek), a gazdaságban is kialakult egy
kibertér (melyben a kapcsolati közelség szerepe erôsebb
a földrajzi közelségnél). A közigazgatási régióban az államnak van meghatározó szerepe a piac által nem megoldott területeken, e mellett van az alulról szervezôdô
gazdasági tér. Mindezek miatt újra kell gondolni, az
állam, üzleti szféra, a nemzetgazdasági és regionális
szint szerepét. A projektalapú fejlesztéseknél nem önmagában kell nézni a hatásokat, hanem térségi szinten
a szinergiákat, amik nem is mindig pozitív hatások. A
gazdaságfejlesztésben is erôsíteni kell a decentralizációt. A térségi/helyi gazdaságfejlesztés 3 pillére az üzleti
környezet fejlesztése, vállalkozásfejlesztés, hálózatosodás támogatása. A versenyképesség javításába beleérti
a foglalkoztatás növelését is (inkluzív gazdasági növekedés). Minden térség a saját lehetôségeihez képest
fejlôdjön.
Az „Iparpolitika” témakörben egyetértettek abban,
hogy az OTK-ból hiányzik az iparpolitika, de általában a hazai fejlesztéspolitikából is, ugyanakkor az Európai Unióban is folyamatos vita tárgya annak szükségessége. Ennek a fenntartható iparfejlôdés hátterének
biztosítására kellene koncentrálnia (igényekhez igazodó képzés, kapcsolat a felsôoktatással, infrastruktúrafejlesztés). A válság megmutatta annak veszélyét, hogy néhány multinacionális cég meghatározó
szerepe sérülékennyé teszi a feldolgozóipart. Ezeket
a cégeket jobban kellene integrálni a hazai gazdaságba. Erôsíteni kell az alacsony vertikális integrációt is.
Folyamatosan felvetôdô kérdés, hogy ki kell-e emelni
bizonyos húzóágazatokat (pl. jármûipar, gyógyszeripar) mint más országokban. A válság után részletesen
meg kell vizsgálni, ki, hogy reagált erre. Úgy tûnik a
nagyobb szereplôk jobban átvészelték, a kisebb cégek
kevésbé tudtak alkalmazkodni.
A „Helyi gazdaságfejlesztés, funkcionális városi
térségek” témakörben egyetértés mutatkozott abban,
hogy a funkcionális városi térség lehet az a szint, egység, amely megoldja a város-, vidékfejlesztés vitát. Néhány kistérségben semmiféle eredményt nem hoztak az
eddigi fejlesztések, ezekben központi beavatkozásokra
van szükség. Az eredményes iparpolitikához alapvetô
a megfelelô képzés, igényekhez igazodó szakképzés.
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A foglalkoztatási paktumok jó célból jöttek létre, de
gyakorlatban nem mûködnek megfelelôen. Egyes vélemények szerint az ismét kötelezô tagságú kamarák
lehetnének alkalmasak a helyi gazdaság szervezésére.
Amint a fentiekben felvázolásra került az OTK felülvizsgálata még folyamatban van, az eddigi, elsôsorban
a területi folyamatokat értékelô Országgyûlési jelentés háttéranyagára támaszkodó vizsgálatok alapján, a
következô fôbb megállapítások tehetôk a célok és területi folyamatok összességére.
Az ország területi jövôképében megfogalmazott területi harmónia eléréséhez, illetve a kiegyensúlyozott
területi fejlôdés biztosításához a 2005-ben elfogadott
OTK hosszabb távra, 2020-ig – az OFK átfogó céljainak idôtávjával összhangban – öt átfogó célkitûzést
határozott meg. Az OTK öt átfogó célja közül a térségi
versenyképesség terén a keleti országrész megyéinek
többségére az átlagnál alacsonyabb mértékû növekedés volt jellemzô, tovább nôtt az elmaradásuk a fejlettebb Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi régió átlagosnál nagyobb teljesítmény-növekedést elérô
térségeitôl. Az elmaradottabb régiók foglalkoztatását
sem sikerült növelni. A K+F szektorban Budapest túlsúlyának köszönhetôen az erôs területi koncentráció
valamelyest oldódott. Több autópálya is elérte a vidéki
pólusokat illetve az országhatárt, azonban így még jobban erôsödött a sugaras térszerkezet.
A folytatódó népességcsökkenés, és az erôsödô területi koncentráció következtében folytatódott a leginkább
elmaradott térségek kiürülése. Az egyik legfontosabb
társadalmi-gazdasági probléma, az alacsony foglalkoztatottság szempontjából sem történt meg a területi felzárkózás, növekvô munkanélküliség mellett erôsödtek
a területi különbségek, az ország elmaradott térségeiben tartósan magas munkanélküliség van jelen. A jövedelmi viszonyok tekintetében valamelyest folytatódott
a közeledés az ország különbözô térségei között, de ennek ellenére kistérségi szinten több mint kétszeresek a
különbségek. A közmûellátottság javulása szembetûnô
volt, különösen a csatornázottság tekintetében. A települések egyre inkább rákényszerülnek az alapszolgáltatások társulási formában történô ellátására.
A fenntartható térségfejlôdés és örökségvédelem
cél tekintetében az ország környezetterhelése csökkent
és környezeti állapota fokozatosan javult a támogatott környezetvédelmi intézkedéseknek, fejlesztéseknek és a szigorodó követelményrendszer hatásainak
köszönhetôen. A csökkenô ipari és növekvô közlekedési kibocsátás mellett javult a levegôminôség. A közüzemi ivóvízellátás mennyiségileg lényegében megoldott,
azonban az Ivóvízminôség-javító Program sajnálatosan

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/2–3.

Település – Terület – Fejlesztés

A területi integrálódás Európába célt illetôen a felzárkózás, mint cél, országos szinten nem realizálódott,
amely mögött leginkább a versenyképességi mutatók
(foglalkoztatás, termelékenység, K+F ráfordítások)
kedvezôtlen alakulása állt. A társadalmi folyamatok
országos és regionális jellemzôi szintén kedvezôtlen
képet mutatnak. A környezeti folyamatok és fôbb mutatók alapján viszont Magyarország a kevésbé terhelt,
csökkenô kibocsátásokkal jellemezhetô, védett természeti területekben gazdag, a környezetvédelmi infrastruktúra-építésben a folyamatosan fejlôdô országok
közé tartozik. A mûszaki infrastruktúra-hálózatok fejlesztése és fejlôdése európai összehasonlításban is többnyire kedvezôen alakult, jelentôsen javult a balkáni országok nyugat-európai elérhetôsége, valamint a keleti
országrész nagy része is bekapcsolódhatott az európai
gazdasági vérkeringésbe.
Az ország aktív résztvevôje európai területpolitikai együttmûködéseknek (ESPON, EUKN, URBACT).
A Visegrádi folyamat országai – kibôvülve a Romániával és Bulgáriával – közös területi együttmûködési kezdeményezést indítottak el 2007-ben (V4+2), deklarálva,

Nagy András
vezetô tervezô
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Területi Elemzési, Értékelési
és Monitoring Iroda
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hogy az együttmûködés a térség közös területi stratégiáját is megalkossa.
A decentralizáció és regionalizmus folyamata
erôsítette a régiók szerepét, de a regionális önkormányzatokat nem sikerült kialakítani. 2007-tôl az összes
decentralizált területfejlesztési támogatás elosztásáról
a regionális fejlesztési tanácsok döntöttek. Az európai
uniós forrásokból elnyerhetô támogatások felhasználása 2007-13 évekre szóló, régiónként önálló Regionális
Operatív Programok (ROP) alapján történik. Az ágazati
dekoncentrált szervek egy része tökéletesen igazodott
a területfejlesztés régióihoz. A megyei területfejlesztési
tanácsok feladata ezzel párhuzamosan végletesen lecsökkent. Kistérségi szinten mindenhol megalakultak a
többcélú társulások.
Mivel a területfejlesztési politikai és a regionális
célkitûzések elérését csak a fejlesztéspolitikában érintett
valamennyi minisztérium, ill. kormányzati szerv együttes összehangolt tevékenysége biztosíthatja, ezért az Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített célok
érvényesítéséhez 16 szakterületre vonatkoztatva megfogalmazódtak azok a feladatok, amelyek figyelembevételével a különbözô fejlesztési területeken megvalósuló szakpolitikák hozzájárulhatnak a területi célkitûzésekhez.
Az ágazatok által az elmúlt években elkészített szakpolitikai dokumentumok elemzéseiben, céljaiban döntôen az
országos szint jelent meg, a területiség elvétve volt hangsúlyos. Az OTK és annak elvei, céljai, ajánlásai sokszor
még utalás szintjén sem kerültek említésre, az OTK-ban
meghatározott sajátos térségtípusok és ezek céljai többnyire nem érhetôk tetten az ágazati szakpolitikákban.

Tipold Ferenc
munkacsoport vezetô
Országgyûlési Jelentést kidolgozó
munkacsoport

65

MÛHELY

nem haladt a szükséges ütemben. A szennyvízkezelés
terén a legjelentôsebb változás a hatékonyabb szennyvíztisztítási módszerek alkalmazása, a biológiai, valamint a III. fokozatú tisztítás elterjedése. Javult a rendszeres hulladékgyûjtésbe bevont lakások aránya, nôtt a
hasznosított hulladék mennyisége is. A középhegységi
ipari tengely mentén a korábbi széntüzelésû erômûvek
közül több erômû átállt megújuló energia-forrásra, biomasszára.

Járjunk a területfejlesztés sötétzöld útjain!
– A klímavédelem, mint a településszövetségek
kialakulásának energiahatékony motorja
Bôvítô célzatú hozzászólás Dr. Czira Tamás, PhD – Dr. Pálvölgyi Tamás, PhD – Rideg Adrienn –
Selmeczi Pál: A magyar területpolitika törekvései és eszközei a klímaváltozás hatásainak mérséklésére címû esszéjéhez
A nyugat-európai és észak-amerikai államokban a klímavédelem és az energiahatékonyság – mint egyre lényegesebb
területfejlesztési szempontok – elsôsorban alulról jövô, néha ad hoc kezdeményezések formájában jelennek meg immár húsz éve. Hazánkban e folyamatok csírái vannak pusztán jelen. Ez az tanulmány – rövid, bemutató jelleggel
– tekinti át a hazánkban és az EU-ban mûködô klímabarát és energiahatékony településszövetségek mûködését,
rávilágítva a leginkább modellértékû, alulról jövô fejlesztési kezdeményezésekre, illetve a megvalósításhoz hazánkban felhasznált KEOP források körére is.
Kulcsszavak: terület-és településfejlesztés, hármas világválság, energiahatékonyság, klímavédelem, településszövetségek.

Bevezetés
A Green New Deal Group, londoni szakértôi csoport
2008-ban publikált elsô jelentésében (The Green New
Deal, 2008) – amely csak feldolgozásban érhetô el magyarul – elsôk között beszél a világot megrázó hármas
válságról, és a megoldási kísérletekrôl. Ezek szerint két
évvel ezelôtt felbukkant egy közel nyolc-tíz éve húzódó pénzpiaci, és egy harminc-negyven éve – az elsô
kôolajválság óta – húzódó energetikai és környezetvédelmi/klímavédelmi válság. A gazdasági szakemberek,
politikusok a hármas válság egyik ágát, a pénzpiaci
válságot kezelték mindösszesen, azt is tünetileg. Holott
mind a három ág kezelést igényelne, mégpedig azonnal.
Sajnos az idei évben bebizonyosodott, hogy az éghajlatváltozást elôre vetítô jóslatok csak egy tény tekintetében voltak helytelenek, abban, hogy még „van néhány
évünk”. Ismert tény, hogy hazánk klímája a világátlagnál nagyobb mértékben hajlamos a melegedésre. Az Európai Unió Prudence regionális klímamodellezési programja alapján (Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2008)
egy fokos globális hômérsékletnövekedés esetén közel
másfél fokos hazai hômérsékletnövekedést tapasztalhatunk majd. Jelen pillanatban a világ átlaghômérséklete
0,76oC-kal magasabb, mint száz évvel ezelôtt volt. A
Falu Város Régió 2010. évi elsô számában a 60 – 64.
oldalakon publikált esszé – kimondva, kimondatlanul
– az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OTK) átdolgozásától, illetve egy klíma kerettörvény elfogadásától várta fôképp, hogy a klímavédelem
és az energetika immár hazánkban is elfoglalhatja megérdemelten kiemelt pozícióját a jövô évtized területfejlesztésében. Sajnálatosan – legfôképp a rossz idôzítés,
a politikai csatározások, és a mögöttes lobbiérdekek
nyomása miatt – az év elején a hazai törvényhozás elôtt
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elvérzett az éghajlat védelmérôl szóló, 2010. január végén, 11716-os számon tárgysorozatba vett törvényjavaslat. Ezzel egy idôre elszállt annak a lehetôsége, hogy
hazánk megfelelô lépést tehet a klímaváltozás ellen,
illetve az alkalmazkodásért. Az OTK módosítása, vagy
újbóli országgyûlési határozatba foglalása már fel sem
merült. Az akkor megindult folyamatok ma sem folytatódnak bizalomgerjesztôbben.
A VÁTI munkatársai által jelzett cikk már
bevezetôjében kiemeli, hogy hazánkat a klímaválság
sokkal érzékenyebben érintheti, mint számos más európai államot. Valójában Magyarország sérülékenységét
nem pusztán éghajlatában rejlô tényezôk okozzák, hanem sokkal inkább az, hogy nem sikerült elköteleznünk
magunkat egy fenntarthatóbb, és klímabarátabb energiafelhasználás, és fogyasztási kultúra mellett. Tény,
hogy az éghajlatváltozás elkerülhetetlen. Tény, hogy
mindezt az ember okozta, energiaéhségével, a fogyasztás, és a növekedés káros szenvedélyétôl átitatva, és
tény az is, hogy hazánk túl kicsiny ahhoz, hogy érdemben befolyásolhassa a megindult folyamatokat. Tény
azonban az is, hogy mindezek nem hatalmazzák fel a
mindenkori döntéshozókat, szakembereket ugyanúgy,
mint politikusokat, hogy semmit se tegyenek – még azt
sem, ami nemcsak nyilvánvalóan módjukban állna, hanem ami – az energiatakarékosság, és a költségtakarékosság okán – zsebbevágó érdekük lenne.

A területi és helyi tényezôk és a klímaváltozás
kapcsolatáról
Az elmúlt évtizedekben a klímaváltozással kapcsolatos vita kiszabadult a nemzetközi tárgyalóasztalok
mellôl, és az elvakultan küzdô környezetvédô aktivis-
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ták körei közül betört az üzleti szféra gondolkodásába, és az önkormányzatok mindennapi mûködésében
is jelentkezett. Ráadásul kutatók1 véleménye szerint
a klímaváltozás megelôzésében a helyi közösségeknek sokkal nagyobb szerepük lesz, mint az államnak, ezért a klímaváltozás elleni harc tetemes részét
indokolt az önkormányzatokra bízni. Nem arról van
tehát itt szó, hogy az Európai Közösségek, vagy az
egyes államok törvénykezése, kutatásai, a nemzetközi jogi aktusok ne lennének elengedhetetlenek a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Arról van szó, hogy
a helyi közösségek megnyerése nélkül, fogyasztási
szokásaik teljes átalakítása nélkül, és az energetikai
decentralizáció nélkül nem lehet érdemi sikereket
elérni e téren. A karbonszegény, energiahatékony,
fenntartható fejlôdés alapjait kell megteremteni, mert
a valódi fejlôdéshez csak ez az egy út vezet. A zöld
gazdaságfejlôdés energiatakarékos, és egyre nagyobb
hányadban épít a megújuló energiaforrásokra, így
egyre kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, ugyanakkor a GPI–mutatót2 növeli. Környezettudatos beruházásokkal munkahelyek teremthetôek, csökkenthetô
az energiafogyasztás, tisztább, élhetôbb környezet
teremthetô, a jövedelmek jobban a térségben maradnak. A Régiók Bizottsága az Energiahatékonyságról
szóló Zöld Könyv3 véleményezése során felkérte az
Európai Bizottságot, hogy az energiahatékonysági
kritériumokat minden, az EU illetékességi köréhez
tartozó politikaterületen vegye figyelembe. Az Európai Bizottság fôként a strukturális és kohéziós alapok,
a vidékfejlesztés és a kutatástámogatás területén tehetné az energiahatékonyságot kötelezô kritériummá
a projektek kialakítása során.
A klímaváltozásra fel kell készülni, de elsôsorban
– amennyire lehetséges – meg kell elôzni. A klímaváltozás elleni harc – hasonlatosan a demokrácia-tudathoz – elsôsorban a fejekben dôl el. A klímaváltozás
ellen szükséges jogszabályok megalkotásával védekezni, ám az egyes államok, az elnagyoltan értelmezett jogi liberalizmus okán, vagy más tehetetlenségi
okok következtében sokszor nem képesek érvényt
szerezni e tárgyú akaratuknak. Elegendô legyen itt
a 2009. januári budapesti szmogriadó tapasztalataira4 utalni. A téma név szerint már említett kutatója,
Antal Z. László gondolatával élve az állampolgárok

klímatudatát tehát azok a közintézmények tudnák a
fentinél jobban erôsíteni, amelyek hozzájuk a legközelebb vannak, vagyis az önkormányzatiak. A helyi
szint erôsítésének azonban még egy komoly indoka
ismeretes. A magyar villamosenergia-termelô létesítmények közismerten túlterheltek, a számos régi,
elavult termelô kapacitás fenntartása nem segít megoldani ezt a problémát. Az éghajlatváltozás hô, csapadék, és energetikai stressz-helyzeteket eredményez
Mindezek elkerülésére az egyes államokban úgynevezett decentralizált, kogenerációs erômûvek sorát
kellene kiépíteni, ahelyett, hogy az állam ismételten
az atomenergetikai létesítmények továbbfejlesztésén
gondolkodna. Az új generációs fejlett kiserômûvek
azért decentralizáltak, mivel az egyes településeknek
– avagy azok csoportjainak, vagy éppen részegységüknek – önálló energiatermelô létesítményei lennének, amelyek megújuló energiával mûködnének javarészt. Ezek az erômûvek egyben kogenerációsak is,
vagyis hô-és elektromos áram termelésére egyaránt
alkalmasak. A megtermelt energiafelesleget az intelligens elektromos hálózat venné fel, és eljuttatná olyan
területekre, ahol éppen energiahiány lép fel (Hajnal,
2010).

A területi és helyi zöld fejlôdés útjában álló
egyes tényezôkrôl, valamint ezek feloldásáról
A helyi zöld fejlôdés útjában álló egyes tényezôk
jó része kapcsolatban áll a hazai energiafogyasztási szokásainkkal. Államunk még mindig jelentôs
energiafüggôségben mûködik, ez a tény pedig erôteljes
külföldi kiszolgáltatottsággal párosul, hiszen a földgáz,
nukleáris fûtôelem szükségletünk java része az orosz,
vagy orosz érdekeltségû Közép-Keletrôl származik.
A Központi Statisztikai Hivatal 2009-es országjelentése
szerint a magyar energiafüggôség tavalyelôtt elérte a
70%-ot, kutatók szerint – business as usual esetén – 2020ra energiafüggôségünk 85%-os lehet. Álljon itt a kiadványban szereplô diagram a mondottak nyomatékosítására (1. ábra).
Az Európai Bizottság vizsgálatai (Action Plan for
Energy Efficiency, 2006) szerint a középületek energiafelhasználása 30%-kal is csökkenthetô lenne. Magyarországon is, mint általában Európában, az összes

1
Legismertebb képviselôjük Antal Z. László, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, Éghajlatváltozási Kutatócsoportjának vezetôje.
A Klímabarát Települések Szövetségének elnöke.
2
Más szóval: valódi fejlôdés mutatója, azaz Genuin Progress Indicator.
3
A Régiók Bizottsága (2006/C 192/03) véleménye a következôrôl: Zöld könyv az energiahatékonyságról, avagy többet kevesebbel, 2.11, 2.15, 2.18 pontok. (CELEXadatbázis: www.eurlex.eu, 2010. február 22.)
4
A szmogriadó alatt követendô intézkedéseket a jogalkotó ugyan kimunkálta, viszont kvázi végrehajtási rendeletet, vagyis a betartatást elôsegítô rendelkezéseket
nem alkotott 2009 januárjáig. Így teljesen hiába rendelték el a szmogriadót, az állampolgárok többsége vagy nem vette figyelembe a tiltásokat – egyes napokon
csak a páros, máskor csak a páratlan rendszámú autók közlekedhettek –, vagy adott esetben nem is értesültek idejében róluk. A fôvárosi tömegközlekedés sem állt
a helyzet magaslatán, vagyis adott napokra nem tették ingyenessé a tömegközlekedést, és nem indítottak több jármûvet sem. Bôvebben lásd például a Heti Világgazdaság, 2009. 01. 17-i, 3. számát.
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1. ábra: Az energiafüggôség alakulása
az EU-27területén, 2008-ban

A többi települési alapdokumentumnak, gazdálkodási
terveknek a késôbbiekben ezen kell nyugodnia.

Klímabarát és energiahatékony települések szövetségei kül- és belföldön
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Forrás: Magyarország számokban 2009. P. 61.tén, 2008-ban

felhasznált energia 40%-át az épületekben fogyasztják
el azzal, hogy fûtik azokat, világítanak, elektromos
berendezéseket használnak stb. Az energia felhasználásunk jókora része, hozzávetôlegesen egyharmada pedig közvetlenül a közintézményekhez köthetô.
A helyi éghajlatvédelem legelsô, döntô lépése, hogy a
település vezetése elkötelezze magát a hatékonyabb,
környezetbarátabb energiagazdálkodás mellett, és
ezeket a szempontokat következetesen alkalmazza
mindennapi döntései során. Az önkormányzat által
kidolgozott stratégiai intézkedések akkor válnak igazán mûködôképessé, ha elkészítésükben részt vesz
minden érintett, és a tervezés a helyi közösség elôtt,
annak támogatásával zajlik. A stratégiai tervezési folyamat hiánytalan véghezvitele érdekében fel kell
térképezni egy terület, akár egy, vagy több település
energiahatékonysági jellemzôit, felmérve ezáltal az
energia megtakarítási kapacitásokat, illetve hogy ezt
hogyan lehet messzemenôkig kihasználni5. Egy térség,
település középtávú klímavédelmi-energetikai stratégiáját meglévô térségi, vagy települési klímastratégiák
– hazai példákat illetôen leginkább a tatabányai – tanulságainak figyelembe vételével érdemes elkészíteni.

Az alcímben említett különleges területiséggel
rendelkezô entitások kialakulásához az 1992-ben, Rió
de Janeiróban tartott Föld Csúcson elfogadott Local
Agenda 21 elnevezésû program – amely a helyi cselekvés jelentôségét hangsúlyozta –, valamint az angliai
Wokingban 1990-ben elkészített helyi éghajlatvédelmi
stratégia adta a fô lökést. Hasonlók kidolgozását ösztönözte az International Council for Local Environmental
Initiatives is, amely 1992-ben megindította a Cities for
Climate Protection elnevezésû programot. E programhoz ma már közel ezer város csatlakozott, amelyek elhatározták, hogy a CO2-kibocsátásukat csökkenteni fogják. Az elhatározások nem maradtak tervezôasztalon,
hiszen számos város esetében – Indiától Brazíliáig,
Finnországtól Kanadáig – mintaértékû programok valósultak meg az elmúlt években. Ide kívánkozik a torontói kezdeményezés (ICLEI, 2010.) rövid ismertetése, amely
program – elôzményekkel ugyan rendelkezett – az elmúlt években indult, és eredményeképpen 2009-ben
elfogadták a város fenntartható energiagazdálkodással
kapcsolatos stratégiáját. Az alapkoncepció szerint a cél
az volt, hogy a polgárok és az egyes városrészek helyi
szinten segíthessenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésében. Az aktív részvétel a hálózatépítési, oktatási
programok folytatásában, valamint a szociális és infrastrukturális projektek finanszírozási lehetôségeinek
megteremtésében merül ki leginkább. A program alapjai széles körû intézményközi partnerségre, és személyes támogatásra épülnek, amelyeket önkéntesek és
„public animateurs6”, közösségi közvetítô csoportok teremtenek meg. Toronto városának célkitûzése szerint
a város 1990-es bázisértékû üvegházhatású gáz emis�szióját 2050-re 80%-kal kell csökkenteni, figyelemmel a
fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtésére,
otthoni és üzleti átalakításokra, a fenntartható energiapiac megteremtésére, valamint a településen és környezetében a munkahely-teremtésre. További jelentôsebb
klímabarát települési szövetségek az alábbiak: Energie
Cites7, Európai Klímaszövetség, Polgármesterek Szövetsége – Convenant of Mayors, C40, United Cities

A stratégiai tervhez szükséges még települési jövôkép meghatározása is, valamint demográfiai elôrejelzések és a lakosság, illetve gazdasági szereplôk preferenciáinak felmérése.
6
Ez a program a személyes interakciók sorára épül, az önkéntesek népes táborának köszönhetôen, akik szerepet játszanak a környezetvédelmi oktatásban – nevelésben, tájékoztatásban. Ahhoz, hogy valaki önkéntes lehessen, valamint e területen képesítést szerezhessen sikeresen teljesítenie kell egy 20 órás tanfolyamot, és egy
40 órás megfigyelô résztvevô kurzust. A felkészítési eljárás során az alábbi területekkel ismerkednek meg a hallgatók részletesebben: klímaváltozás, szilárdhulladék
gazdálkodás, vízgazdálkodás, energiahatékonyság, levegôminôség, fenntartható tömegközlekedés, helyi élelmiszertermelés. E területekrôl információkat a városi
hatóságok tisztviselôitôl, közérdekû csoportok tagjaitól, környezetvédelmi szakemberektôl hallanak. Az önkénteseknek jártasaknak kell lenniük a városi kezdeményezések területén, vagyis meg kell érteniük, hogyan profitálhat a város a rendelkezésre álló programokból.
7
Közel 20 éve létezô szervezet, 150 taggal, 500 helyi önkormányzat képviseletével, 24 államból. Évente közgyûlést tartanak, amelyen meghatározzák az év során
követendô általános stratégiát. Az igazgatótanácsa 11 városból áll, amelyek 11 különbözô országból valók. A Titkárság Besanconban székel, de a szervezet Brüs�szelben is rendelkezik irodával. A hálózat elô kívánja segíteni az energiahatékonyság elérését, a megújuló energiák használatát, valamint az osztott energiatermelés
megvalósulását.
5
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1. táblázat: A hazai klímabarát és energiahatékony települések gyûjtôtáblázata (saját szerkesztés)

Albertirsa

Középmagyarországi

Településszövetség

Településnév

Régió

Abony

Közép-magyarországi

Településszövetség

Településnév

Régió

Felsôörs

Közép-dunántúli

Alsómocsolád

Dél-dunántúli

Angyalföld

Közép-magyarországi

Kajárpéc

Nyugat-dunántúli

Balatonfôkajár

Közép-dunántúli

Balmazújváros

Észak-alföldi

Kópháza

Nyugat-dunántúli

Kunsziget

Nyugat-dunántúli

Parasznya

Észak-magyarországi

Hegyvidék

BEM Nyrt.
Budapest

Közép-magyarországi

Küngös

Közép-dunántúli

Dunaújváros

Közép-dunántúli

Tényô

Nyugat-dunántúli

Pilis

Közép-magyarországi

Gödöllô

Közép-magyarországi

GyMS megye

Nyugat-dunántúli

Közép-magyarországi

Gyöngyös

Észak-magyarországi

Dél-dunántúli

Hajdúszoboszló

Észak-alföldi

Tápióbicske

Közép-magyarországi

Tápiószentmárton

Közép-magyarországi

Tatabánya

Közép-dunántúli

Vác

Közép-magyarországi

Vecsés

Közép-magyarországi

Wekerle-telep

Közép-magyarországi

Klímabarát Települések Szövetsége

Pomáz
Szekszárd

Heves

Észak-magyarországi

Hódmezôvásárhely

Dél-alföldi

Jászberény

Észak-alföldi

Kecskemét

Dél-alföldi

Leányfalu

Közép-magyarországi

Mohács

Dél-dunántúli

Mórahalom

Dél-alföldi

MVM Rt.
Nyíregyháza

Észak-alföldi

Óbuda-Békásm.

Közép-magyarországi

Sajólád

Észak-magyarországi

Sárvár

Nyugat-dunántúli

Sümeg

Közép-dunántúli

Szolnok

Észak-alföldi

Szombathely

Nyugat-dunántúli

Tatabánya

Közép-dunántúli

Veszprém

Közép-dunántúli

and Local Governments8, Transition Towns9, World
Mayors Council on Climate Change (Czakó, 2009). A
hazai kezdeményezések: Klímabarát Települések Szövetsége, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség10,
Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége.
A Klímabarát Települések Szövetsége a 2007. 11. 17-én,
Hosszúhetényben – a Magyar Tudományos Akadémia
Szociológiai Kutatóintézetében mûködô Éghajlatváltozás Kutatócsoport részvételével – alakult. Célja, hogy
Magyarországon minél több településnek legyen saját,
szakmailag megalapozott klímastratégiája, valamint a
klímaprogramok megvalósításának elôsegítése és a települések érdekképviselete klímavédelmi kérdésekben.
A Brit Nagykövetséggel 2008-ban megalkotott Klíma-

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége

Dél-dunántúli

Hosszúhetény

Csalán Egyesület
Csemete Egyesület
E-misszió Egy.
Holocén Egyesület
Keszthelyi K.E.
Közép-mo.i Zöld K.
MTvSZ
Ökológiai Stúdió A
Reflex E.
Zöld Kör

Településszövetség

MÛHELY

Régió

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

Településnév

barát Felhívásban helyi stratégiák kidolgozását szorgalmazták, továbbá az energia- és a víztakarékosság
lehetôségeinek közös keresésére tettek javaslatot. Itt fogalmazták meg azt a szándékukat is, hogy a kibocsátás
semlegesítése és a helyi szintû programok támogatása
érdekében ún. Klímaalapot hoznak létre. Tatabányának,
Pomáznak és Hosszúheténynek (Fehérváry, 2010; Antal,
2007)11 van jelenleg a képviselôtestület által elfogadott
klímastratégiája. Az önkéntes alapon mûködô „széndioxid semlegesítô rendszer” ebben az évben kezdi
el mûködését a Tatabányai Kistérségben. A szövetség
mûködése során a települési önkormányzatokat célozza meg, létrehozva a klímaköröket. Az érdemi munka
a késôbbiekben itt folyik, együttmûködve a helyi vezetéssel.

A helyi önkormányzatokat érintô kérdések széles körével foglalkozik, amelyek egyike a klímaváltozás elleni fellépés.
Az Egyesült Királyság területérôl indult a most már nemzetközi szintû, Átalakuló városok nevû hálózat, amelynek tagjai az olajkészletek kimerülése és a
klímaváltozás által támasztott kihívások és lehetôségek kihasználásán munkálkodnak. Ez a kezdeményezés a helyi közösségek bevonása, ösztönzése, és releváns
információval való ellátása által kívánja elérni célját.
10
Ezt a szervezetet a gyôri székhelyû Reflex Környezetvédô Egyesület hozta létre néhány éve. A Reflex a Climate Alliance nemzetközi szövetség tagja, Nagykanizsával egyetemben.
11
Hosszúhetényben néhány család az élelmiszer-önellátás megvalósítása érdekében tesz komoly lépéseket, újra létrejött a helyi piac, az iskolában pedig egy tankert,
ahol a gyerekeknek megpróbálják újból átadni az élelmiszertermeléssel kapcsolatos tudást.
8
9
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2. táblázat: az egyes, elemzésünk szempontjából
releváns KEOP-pályázatok (saját szerkesztés)

KEOP-4.1.0

hô és/vagy villamosenergia
elôállítás támogatása megújuló
energiaforrásból

KEOP-4.2.0/A/09

helyi hô és hûtési igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal

KEOP-4.2.0/B/09

helyi hô és hûtési igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokból

KEOP-4.4.0/A/09

megújuló energia alapú
villamosenergia, kapcsolt
hô- és villamosenergia,
vagy biometán termelés

KEOP-5.1.0

energiahatékonyság fokozása

KEOP-5.3.0/A/09

épületenergetikai fejlesztése

KEOP-5.3.0/B/09

épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás
felhasználásával kombinálva

KEOP-5.4.0/09

a távhô szektor energetikai
korszerûsítése

ség tagjai irányába és a tagjain keresztül széles körben
minden állampolgárhoz eljuttat. Céljának elérése érdekében többek között segíti az önkormányzatok energiamenedzsmentjének kialakítását, a tudományos, kutató
tevékenységet, az önkormányzati képviselôk, és közalkalmazottak, köztisztviselôk továbbképzését e téren.

Tanulságképpen... – A klímabarát és energiahatékony települések részvétele egyes KEOPpályázatokban

A 2006-ban alapított Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége szervezet célja a környezetvédelem,
ismeretterjesztés, nevelés és oktatás az energiahatékonyság követelményének elôremozdítása érdekében.
Mindez egész társadalmat érintô és az egyéni közös
érdekeket is képviselô szolgáltatás, melyet a szövet-

Mint az a fenti alcímekbôl is kiderült a klímabarát és
energiahatékony terület- és településfejlesztés megfelelô
választ adhat a hármas válságból való kilábalásra, ehhez
azonban szükséges a megfelelô mintát, példát terjeszteni, nemcsak terület, hanem ország(-ok) szerte. A településszövetségek létrehozása, az azokba történô belépés
megfelelô eszköznek mutatkozik e cél elérésére. Nagyon
hangsúlyos szempontok e téren a közös fellépés, érdekérvényesítés, az állami klímavédelmi politika helyi szintû
támogatása, az energia megtakarítás, így a mûködési
költségek csökkentése, a megfelelô életpélda megmutatása az állampolgárok, lakosok számára, a klímavédelem, mint fô szempont beépítése a települési alapdokumentumokba. Végsô soron felmerül a kérdés, hogy
mindezek mellett milyen kézzelfogható területen, kérdésben érhetô tetten a zöld mûködés, és együttmûködés
haszna. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EUTÉR12 címû
térképes internetalapú adatbázisa segítségével meghatározható, hogy az egyes, releváns Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet-és Energia Operatív Program

2. ábra: A klímabarát és energiahatékony települések által nyert KEOP-pályázati források megoszlása,
forintban

440 000 000 Ft

10 000 000 Ft

500 000 000 Ft

KEOP-4.1.0

KEOP-4.2.0/A/09

180 000 000 Ft
KEOP-4.2.0/B/09

KEOP-4.4.0/A/09

230 000 000 Ft
950 000 000 Ft

KEOP-5.1.0

KEOP-5.3.0/A/09

240 000 000 Ft
KEOP-5.3.0/B/09

120 000 000 Ft
KEOP-5.4.0/09

Forrás: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatainak felhasználásával saját szerkesztés.
12

Bôvebben lásd: www.nfu.hu/euter.
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8 650 000 000

9E+09
8E+09
7E+09
6 210 000 000
6E+09
5E+09
3 980 000 000

4E+09
3E+09

20 90 000 000 2 100 000 000
2E+09
670 000 000
500 000 000 180 000 000

1E+09

1 070 000 000

950 000 000

230 000 000 120 000 000 240 000 000

240 000 000

1 410 000 000

440 000 000

Summa

09

09

Az ábrákból az a végsô következtetés vonható le,
hogy a klímabarát és energiahatékony szövetségekben részt vevô települések a fenti KEOP-pályázatokon
az országos viszonylatban megítélt összeg tizedét
tudták megszerezni. Az elôzô alpontokban meghatározott módon – elôre kinyilvánított elvek, stratégiák mentén – e településszövetségek képesek tagjaik
mûködését érdemben befolyásolni, ezáltal a társadalmi környezettudatosságot, klímatudatosságot
erôsíteni. Összességében – egyéb, jelen esszében nem
említett feltételek teljesülése mellett – e megközelítések alkalmasak a klímaváltozás elleni harc felvételére
ugyanúgy, mint az alkalmazkodás feltételeinek megteremtésére is.
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energiaforrások felhasználásával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésekre nyertek támogatásokat.

Országos summa

Forrás: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatainak felhasználásával saját szerkesztés.

Dr. habil Tóth Tamás
tanszékvezetô egyetemi docens
Szent István Egyetem, Gödöllô
Regionális Gazdaságtani
és Vidékfejlesztési Intézet
Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék
E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu

pályázatokon a fent említett hazai településszövetségek
tagjai (1. táblázat) milyen eredményességgel indultak,
milyen célra, mennyi forrást nyertek eleddig.
Az 1. táblázat számba veszi az egyes hazai
energiahatékony és klímabarát településszövetségeket, valamint azok tagjait, a 2. táblázat a klímavédelem
és energiahatékonyság szempontjából legfontosabb
KEOP-pályázati lehetôségeket veszi sorra. A táblázatok,
valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisának összevetése alapján felálló adatokból elôállíthatóak
a 2. és 3. ábrák.
A 2. ábrából megfigyelhetô, hogy az 1. táblázatban
feltüntetett települések legnagyobb részt az épületenergetikai fejlesztésekre, míg a legkevésbé a megújuló

Dr. Csegôdi Tibor László
PhD-hallgató
Szent István Egyetem, Gödöllô
Regionális Gazdaságtani
és Vidékfejlesztési Intézet
E-mail: csegodi.tibor.laszlo@gtk.szie.hu

Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda
egyetemi docens
Szent István Egyetem, Gödöllô
Regionális Gazdaságtani
és Vidékfejlesztési Intézet
E-mail: Nagyne.Molnar.Melinda@gtk.szie.hu

Felhasznált irodalom:
Efficiency: Realising the Potential [COM(2006) 545]
ICLEI Case Studies – Toronto, Canada, ICLEI, 2010. P. 5.
Czakó Veronika: Klímabarát települések összefogása, hálózatai. (www.klimabarat.hu)
Fehérváry Krisztina: Nem élhetünk úgy, mint eddig, interjú Antal Z. Lászlóval. Megjelent a Magyar Demokrata címû folyóiratban, 2010. 02. 28-án.
Lélegzet, XVII. évfolyam, 250. szám, 2007. tavasza. P. 14-18. A klímaparadoxon – interjú Antal Z. Lászlóval.
www.nfu.hu/euter
Dr. Czira Tamás, PhD. – Dr. Pálvölgyi Tamás, PhD. – Rideg Adrienn – Selmeczi Pál: A magyar területpolitika törekvései és eszközei a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére, In: Falu Város Régió 2010/1. szám, p. 60-64.
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3. ábra: Az országosan megítélt támogatási összeg
(piros henger), valamint a klímabarát és energiahatékony települések által kapott támogatási összeg
(kék henger) aránya

Eger településfejlôdési és „szôlôföldrajzi” térinformációs
kapcsolatrendszere
Spatial information relations in urban development and vineyard’s geography in the city of Eger
The wine-growing areas in the Socio-Economic processes and their related sectors have high importance in
Hungary since centuries. This role at the Historical Wine-Growing Regions, in 588 settlements of Hungary was
dominant in the past, dominant today, but will be dominant in the future too as we consider of the urban planning
concepts, spatial plans and their regulations. It means not only limits but also potential economic and cultural
benefits for the viticulture- and the related sectors as well. During the research, on the territory of Eger city the
relationship of the wine-growing areas and the region- and urban development was analysed by the GIS-based
change detection. The question was the spatial developments of the built environment have ability or not to keep
the wine-growing areas.
Kulcsszavak: szôlôtermesztô terület, GIS elemzés, területi tervezés, változásfigyelés

Jelen tanulmányban az Egri Kistérség, azon belül
Eger város területén a szôlôágazat, szôlôtermesztés,
annak térbeli potenciáljai, valamint a településfejlôdés
kapcsolatrendszerének összegzô feltárása és rövid bemutatása jelenik meg.
A közösségen belül a szôlôtermesztés és borgazdálkodás szabályozása kiemelten kezelt terület – a szabályozók és folyamatok ismeretében – nem meglepô
módon a francia érdekek miatt is. A közösségi ágazati
szabályozások minden szôlôtermesztô tagállam – így
hazánk – számára kötelezô érvényûek.
Magyarország a 2004-es Európai Uniós csatlakozás
után, az újonnan belépô tagállamok ágazatra jutó támogatásainak mintegy felét kaphatta meg 2005-ben
(Katona Z.- Dr. Molnár A. 2005). A támogatások egy
része a termelési potenciál javítására (szerkezetátalakítási- és átállási támogatások), másik része pedig a
szôlôtermô területek tartós csökkentéséré (kivágási
támogatások) irányulnak. A 2009-ben életbe lépett közösségi borpiaci reform elôírja, hogy az unió három
év alatt 175 ezer hektárral csökkentse a szôlôterületet.
Ugyanez a szabályozás az ágazati támogatásokat
a vidékfejlesztési támogatásokba csoportosítja át
(Sidlovits D., 2008). Ezen támogatások helyes fel- kihasználása fontos szerepe játszhat Magyarország
szôlôtermesztô térségeiben az ágazati versenyképesség fenntartásában, javításában, és ezen keresztül az
érintett szereplôk, kistérségek, települések társadalmigazdasági életében is.

1. ábra: Az összes magyarországi támogatott
szôlôterület regionális térbeli eloszlása
1% 2%

5%

16%

1%
8%

67%

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld

Észak-Magyarország

Közép-Magyarország

Nyugat-Magyarország

Közép-Dunántúl

(Forrásadat: VINGIS)

A közösségi borpiaci szabályozás szôlôterületre vonatkozó vetülete a 2005-2009-es idôszakban, hazánkban összesen 13.975 ha szôlôterületet érintett, ebbôl
2. ábra: A magyarországi szôlôkivágási támogatás
térbeli eloszlása régiónként

A közösségi borpiaci reformokat szolgáló támogatások felhasználása Magyarországon egyenetlenül történik (1. ábra). (Olasz A. 2009)
Forrásadat: VINGIS
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A versenyképesebb termelési szerkezet kialakítására irányuló (szerkezetátalakítási- és átállási) támogatási szegmens 7.157 ha-t érintett 2009-ig (3. ábra.),
amely 2010-ben az éves átlagnak megfelelô 1.400 ha
nagyságrendû emelkedést mutat (összesen 8.500 ha).
3. ábra: Összes szerkezet-átalakítási támogatás
régiónkénti felhasználása

A „síkvidéki” szôlôtermesztô területek jelentôs túlsúlya a támogatások lehívásában alapvetôen a területi
részarányban nagyobb, kiterjedt termôterületekkel és
az alacsonyabb beruházási költségekkel indokolható,
amelyet a Kunsági Borvidék esetében egy viszonylag
jó központi szervezettség is támogat.
A szôlômûvelési költségek (a szerkezet-átállás és a
kivágás is) a hegyvidékek esetében az alföldi területek többszörösei lehetnek. Ez a tény az elsô években az
ország hegyvidéki területén visszafogta a támogatásigénylési kedvet.
A „hegyvidéki” szôlôtermesztô területek közül a
Bükki és Mátrai borvidékek települései használják ki
leghatékonyabban a támogatásokat.
A vázolt uniós piacszabályozási támogatások területi megjelenését megvizsgálva Eger esetében megállapítható, hogy az Észak-Magyarországi Régión belül az
Egri Kistérség a szôlôágazati közösségi támogatások
felhasználásában elôl jár. Az is megállapítható, hogy
a kistérségen belül Eger település jár az élen (5a/5.
ábra).
5a. ábra: Szerkezet-átalakítási- (bal oldal) és kivágási
(jobb oldal) támogatások eloszlása az Egri kistérségben

Forrásadat: VINGIS

A támogatások térbeli eloszlásának elemzése során
megállapítható a Dél-Alföld erôs regionális dominanciája (67%). Ez kivágás tekintetében 4.640 ha, a
szerkezet-átalakítás esetében pedig 4.701 ha területet
jelent a régión belül. A támogatások felhasználásában
második helyen az Észak-Alföldi Régió áll 16%-os részesedéssel, itt a kivágási támogatás 1.361 ha, a szerkezet-átalakítás pedig 832 ha területet érintett. Települési
szintre kivetítve a támogatások felhasználását a Kunsági Borvidék ágazati-súlyponti településeinek (Soltvadkert, Kiskôrös) kiugrása figyelhetô meg (4.ábra).
(Olasz A. 2009)
4. ábra: Az összes magyarországi támogatott
szôlôterület térbeli eloszlása településenként

Forrásadat: VINGIS
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6.818 ha a végleges kivágás (tehát ennyivel csökkent
4 év alatt Magyarország szôlôtermô-területe; 2.ábra),
amely 2010-ben várhatóan 3000 ha körüli bôvüléssel,
összesen 10.000 ha értéket érhet el.

Ezen történelmi borvidék településeinek társadalom-gazdasági folyamataiban a szôlészeti, borászati
tevékenység évszázados kulcsszerepet tölt be. Ez a
szerep jól tükrözôdik a szôlôtermôhelyek, és a települési szerkezet fejlôdés-fejlesztés kapcsolatrendszerében is. Ez a kapcsolat olyan erôs, hogy a településfejlesztési folyamatok szôlôtermôhelyek terhére történô
megvalósulása törvényileg szigorúan szabályozottan
jöhet csak létre. Az Országos Területrendezési Tervrôl
szóló 2003. évi XXVI. Törvény az szerint a borvidéki
és bortermôhelyi település, szôlôkataszter szerinti I-II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre
szánt területté nem minôsíthetô. Ilyen terület csak akkor vonható beépítés alá, ha azt a szakigazgatás törvényes eljárás során termôhelyi besorolás alól kivonja.
5b. ábra: Szerkezet-átalakítási- (bal oldal) és kivágási
(jobb oldal) támogatások eloszlása az Egri kistérségben

szôlôtermesztésnek és bortermelésnek, de az ágazati
támogatások elérésének, és a fent említett településfejlesztési korlátoknak is. A termôhely értékelési rendszerben térben igen jól jellemezhetô és ábrázolható
információk kerülnek feldolgozásra, amely 2004-ig
kizárólag analóg alapú vizuális interpretációs módszerrel történt. Természetesen a nagymennyiségû információ komplex, kombinatív elemzésének eszközrendszerét a térinformatikára kell alapozni. (Olasz A.
2006.)
A szôlészeti ágazatirányítás és nyilvántartás területén, az ilyen típusú országos kiterjedésû vizsgálathoz kiváló alapot biztosít a VINGIS (a szôlôágazat
országos térinformatikai nyilvántartása). A rendszer
tartalmazza és kezeli az ágazati nyilvántartásokhoz
és minôsítéshez szükséges tér- és szakadatok szükséges körét, így a szôlô termôhelyi kataszter téradat
rétegét is. (Katona Z. – Molnár A, 2005.) Ezt a bázist
felhasználva gyorsan és hatékonyan elôkészíthetô a
termôhelyi, és beépítésre szánt területek konfliktusától mentes településfejlesztési terv, és koncepció.
Az Egri Borvidék központját és központi irányítását is képviselô Eger településfejlesztési terve szerinti
7 beépítésre kijelölt terület közül 6 esetében áll fenn
konfliktus a település szôlô-termôhelyi kataszteri területeivel. Eger esetében ezen konfliktusok kialakulásának minimalizálása, és a lehetô legoptimálisabb
kezelése már a településfejlesztési koncepcióban is
hangsúlyosan megjelenik.
A város területfejlesztési látásmódjában kiemelt értéket képvisel a szôlô termôhelye, a szôlészet és borászat:
• s zôlô I. kataszterbe sorolt területei beépítésre szánt
területként nem fejleszthetôk,
6. ábra: Eger domborzati látképe az 1887-es településhatárral a jelenlegi szôlô-termôhelyi határokkal

Forrásadat: VINGIS

A magyar szôlészeti ágazat irányításának sajátos
központi eleme a szôlôkataszter. Ez a nyilvántartás
egy 18, alapvetôen ökopotenciál alapú faktort felhasználó cluster-analízis segítségével, a szôlôtermesztésre
alkalmasság szempontjából kiválóan alkalmas-, alkalmas- és alkalmatlan területeket különböztet meg
(Szenteleki K.-Majzik Zs., 1999). Az egyes területek
termôhelybe tartozása alapvetô feltétele a jogszerû
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A szôlôtermesztés és kapcsolódó ágazatai és ezek
turisztikai súlyát a településfejlesztésben jól jelzi a
szôlô és bor kifejezések közel 100 esetben történô
elôfordulása a fejlesztési koncepcióban. A szôlô-bor
ágazat helyi szerepére jellemzôen, kis túlzással elmondható, hogy Eger település területén a beépített területek és a szôlôtermôhelyek osztozkodnak (6.ábra).
A szôlô és szôlôtermôhely eddigiekben bemutatott
szerepe és fontossága alapján, térinformatikai módszerekkel elvégeztem Eger város település-fejlôdésének
két egymást támogató, de egymással konfliktusba is
kerülô térrészének változásvizsgálatát. Ez a két alkotó a szôlô termôhelye, illetve a belterület (lakott terület), és ezek térbeli változásai. A vizsgálatok alapjául
az erre alkalmas térképi adatbázisokat használtam
fel. Kiindulásként a belterület esetében az 1700-as év
körüli állapotot, a szôlôtermôhely esetében pedig az
1887-es évet vettem. A vizsgálatokat minden esetben
az 1887-es közigazgatási területre végeztem el (7.ábra).
A vizsgálatokban történelmi termôhelynek nevezem
az 1887-es szôlômûvelés területi kiterjedését.

7. ábra: Az egri területváltozási vizsgálatok kiterjedése

MÛHELY

• szôlô I. és II. kataszterbe sorolt területek szôlômûvelési ága nem változtatható meg,
• más területek mûvelési ág változtatása csak a
szôlôtelepítés érdekében történhet,
• szôlôkataszterbe sorolt területeken épületek elhelyezése csak a szôlôgazdálkodáshoz, a borászathoz
és a vendéglátáshoz kapcsolódóan engedélyezhetô,
• szôlôterületeket érintô út- és közmûfejlesztések területei a hegyközséggel egyeztetve jelölendôk ki.
A koncepció kimondja továbbá a tájfejlesztés, táji-,
természeti értékek megóvása érdekében, hogy:
„A városi fejlesztési érdekeket össze kell hangolni
a borvidék érdekeivel azon szôlô I. kataszterbe sorolt területek esetén, amelyeket a hatályos településrendezési terv beépítésre szánt fejlesztési területként
szerepeltet. Az indokoltan szükséges fejlesztési területek szôlôkataszterbôl való kiengedése érdekében a
hegyközséggel egyeztetni kell. Azon szôlôkataszterbe
sorolt területeken, amelyek egyben jelentôs természetvédelmi értéket is képviselnek, intézkedési terv dolgozandó ki a két védelmi szempont összehangolására.”

alkalmasabb területeken kellett, hogy történjen, hiszen
nem lehetett a termés minôségét mesterségesen javítani, azok az évszázados tapasztalati úton jelölôdtek
ki. (Eperjesi I. et al., 1998.). Továbbá az 1887-es
szôlôterület kiterjedésének változásaiból és a jövôben
bekövetkezô változásokig igyekeztem felölelni a helyi szôlôgazdálkodás alakulását. A térbeli vizsgálatok
során felhasználtam az 1887-es közigazgatási határok
területére vonatkoztatva az 1887-es M=1:2880 külte8. ábra: Az egri szôlôterületek kiterjedése az 1887-es
közigazgatási területen

A negatív irányú országos terület-változási folyamatok
jól tükrözôdnek Eger város szôlôterületének vizsgálatában is. Megvizsgáltam az 1887-es szôlôterületek kiterjedését, hogy pontos képet kapjak arról, hogy a szocialista
nagyüzemi tervgazdálkodás bevezetése elôtt hogyan
alakult a szôlôtermôhelyek valós kiterjedése (8. ábra).
Ez kiindulási pontja lehet a termôhely-értékelésnek,
hiszen a gépesítés, fejlett szôlészeti- és borászati technológiák nélküli gazdálkodás a szôlôtermesztésre leg-
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rületi kataszteri felmérés szôlôterületeinek fedvényét,
az 1989-es M=1:10000 topográfiai és a 2008-as VINGIS
szôlô-ültetvény fedvényét. Eger szôlôterületeinek változásait a fent említett adatok alapján a 9. ábrán mutatom be.
9. ábra: Az egri szôlôterületek térbeli kiterjedésének
alakulása 1887-2008 között

borászathoz és a vendéglátáshoz kapcsolódóan
engedélyezhetô” , de azok kijelölése és minôsítése
az 1950-1990-es gazdasági céloknak megfelelôen
történt, tehát valójában nem tudjuk pontos elhelyezkedésüket. Annak érdekében, hogy a szôlôkultúra
számára (amely a település sok évszázados megélhetését biztosította, és a településfejlesztési koncepcióban továbbra is az egyik alappillére a fejlesztésnek) a legjobb minôségû termôhelyeket ne
„kebelezze be” a belterület, szükséges ezeknek a
termôhelyi minôsítése 21. század eszközeinek felhasználásával. Az 1887-es területre vonatkoztatva
töretlen, és meredek görbéjû negatív irányú változást tapasztaltam (10. ábra). Ez a változás az 1887-es
bázisidôhöz (2370 ha) képest 2008-ig (976 ha) 1394
ha területet érintett, tehát a csökkenés közel 59%-os
volt!
Mind a vizuális, mind pedig a számszerû területi
adatok tükrözik az országos mûvelt szôlôterület csökkenését helyi szinten is. Különösen figyelemre méltó a
2005-tôl hozzáférhetô kivágási támogatások markáns
megjelenése. Ennek a támogatási formának a hatása
látható a 2008. évi átmeneti emelkedésben, mivel a
spanyol kivágások hirtelen növekedése következtében
alkalmazott „visszaosztás” fékezô hatást gyakorolt a
kivágási támogatások felhasználásában (hazánknak
már nem maradt a korábban meghirdetett keretbôl).
Továbbá a 2005. évben fajtaváltási és ültetvény-áttelepítések során megújított ültetvények termôre fordultak, amely szintén a területcsökkenést mérsékli, illetve
látszólagos, kismértékû területnövekedést indukáltak.
(11. ábra)

Az 1700-as évektôl kezdôdôen megállapítható, hogy
intenzív településfejlôdés jellemzi Eger városát, ami a
szôlôterületek kárára valósult meg, és jelenleg is zajlik.
A koncepció természetesen tartalmazza, hogy
• „az egri történelmi borvidék szôlô I. kataszterbe
sorolt területei beépítésre szánt területként nem
fejleszthetôk.
• Szôlô I. és II. kat.-ba sorolt területek szôlômûvelési
ága nem változtatható meg, más mûvelési ágban
hasznosuló területek mûvelési ág változtatása csak
a szôlôtelepítés érdekében történhet.
• A szôlô I. és II. kataszterbe sorolt területeken épületek elhelyezése csak a szôlôgazdálkodáshoz, a

A szôlôültetvények történelmi elhelyezkedése jól
kirajzolja a jelenlegi termôhelyi határokat, továbbá
magas fokú „történelmi” szôlôtermôhelyi kihasználtságot mutat Eger területén (12.ábra).

10. ábra: Az egri szôlôterületek kiterjedésének alakulása 1887-2008 között, az 1887-es közigazgatási határon
belüli területre vonatkoztatva

11. ábra: Az egri szôlôterületek kiterjedésének alakulása (ha) 2005-2009 között, a jelenlegi közigazgatási
határon belüli területre vonatkoztatva
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13. ábra: Eger belterületének fejlôdése az 1887-es
közigazgatási területen

felmérés Eger települést ábrázoló szelvényeit (külterületen: M=1:2880, belterületen: M=1:1440), továbbá
a 2004-es Településszerkezeti terv (pdf formátumból
átalakítva) „A város kiterjedésének idôbeni változásai
(M=1:25.000)” címû, „A szôlôkataszter által érintett,
intézkedést igénylô területek (M=1: 30.000)” címû,
és „A szôlôkataszter alól kivonással érintett területek
(M= 30.000)” címû lapjait. A belterület változás vizsgálatát az 1700-as és 1858-as idôszakban a park és
temetôterületek nélkül vizsgálom, az 1887-es állapottól pedig azokat is tartalmazza a vizsgálati terület. Az
1887-es állapotot vettem bázis területnek, ehhez viszonyítottam a változásokat.
A térbeli vizsgálatok alapján jól megfigyelhetô
a település ÉNy- DK irányú, a természeti-földrajzi
adottságokhoz igazodó intenzívebb kiterjedés, míg a
Ny-K irányú növekedés nem mutat akkora intenzitást
(13. ábra). Ugyanakkor ez a Ny-K irányú expanzió
tekinthetô károsnak a szôlôtermôhelyek elvesztése
szempontjából. Így csökken a szôlészet és borászat,
mint településfejlesztési komparatív elôny kiaknázásának lehetôsége.
A 1. táblázatban részleteztem a területi adatokat,
továbbá a grafikonon ábrázoltam azokat. Az adatokból megfigyelhetô az állandó területnövekedés,
kiemelendô hogy az 1940-1990-es idôszakban 79 %-os
területnövekedés következett be, amely jól tükrözi a
kor történelmi és gazdasági eseményeit.
1. táblázat: Eger belterületének növekedése (ha)
az 1700-2008 közötti idôszakban, valamint a településrendezési tervben (a változás arányai 1887-hez
viszonyítva)

A belterület változásai
A belterület térbeli kiterjedésének vizsgálatához az
1887-es közigazgatási határok területére vonatkoztatva felhasználtam az 1887-es Országos kataszteri
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A 1990-es rendszerváltást követôen megállapítható a belterület 48%-os, bázisállapothoz viszonyított
növekedése; de még az 1990-es állapothoz képest is
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12. ábra: Eger jelenlegi belterülete a jelenlegi
szôlôkataszteri határokkal, és a szôlôtermô területek
alakulása 1887-2008között

24%-os növekedés mutatkozik. A belterület-változás
dinamikáját jellemzi a grafikon (14. ábra), amelyen jól
elkülöníthetô stagnáló növekedési szakaszokat figyelhetünk meg. A legmarkánsabb növekedési idôszak a
korábban leírt 1940-1990 közötti, éves átlagban 7,8 haos növekedés jellemezte.
14. ábra: Eger belterületének fejlôdési dinamikája az
1887-es közigazgatási területen
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A belterület és a szôlôtermôhelyek térbeli kapcsolatát jól érzékeltetik a 15-16. ábrák. Annak érdekében,
hogy számszerûen kimutatható legyen a belterületnek
15. ábra: A belterület-fejlôdés és az 1887-es
szôlôterületek
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a szôlôtermôhelyek rovására történô növekedése, területszámításokat végeztem. A 15. ábrán bemutatom
a korábban ismertetett belterületi változások térképét, és az 1887-es szôlôterületeket. A 16. ábra szintén a belterületi változások térképe, de a jelenlegi
szôlôtermôhelybe sorolás fedvénye látható. A térképek
alapján megállapítható, hogy a termôhelyek fokozatosan húzódnak vissza. Az elhódított terület nagysága
az 1887-es történelmi szôlôtermôhelyek területébôl a
tervezett területek belterületbe vonásáig 177 ha-ra növekszik. A jelenleg szôlôtermôhelybe sorolt területek
esetében ez az érték 107 ha, amely 1960-tól kezdôdôen
nôtt.
Elemzéseim során az is kitûnt, hogy a belterületbe vonás nem veszi kellôképpen figyelembe a
szôlôtermôhelyi besorolásban szereplô területeket,
hiszen annak „átfedése” már az 1960-as évektôl kimutatható. A jelenlegi átfedés 46 ha (I. kataszteri osztályba sorolt – kiemelten értékes – területek),
amelynek a kivonására nem került sor. Csak remélni
lehet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célok a
szôlôtermôhelyek megtartása érdekében a jövôben
ténylegesen figyelembe lesznek véve.

16. ábra: A belterület-fejlôdés és a 2009-es szôlôtermôhelyi kataszter
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A természeti-, gazdasági-, társadalmi térben zajló
szabályozott, spontán és determinált folyamatok közötti kapcsolatok feltárására, tervezésére, a természeti-, gazdasági-, társadalmi térinformációk és térinformatikai eszközök felhasználása kötelezô érvényû kell
hogy legyen. Ebben az esetben mind a múltbeli, mind
a jelenlegi, mind pedig a tervezett térszerkezetek köl-

csönhatásai hatékonyan feltárhatók, amelyek segítségével gyors, szakmailag alátámasztott, optimális
fejlesztési koncepciók, tervek és folyamatok valósíthatóak meg. Ezt a szemléletet nem csak a tradicionális domináns ágazatokkal jellemezhetô területek (pl.
történelmi borvidéki települések) esetében célszerû
követni, hanem mindenhol, ahol cél a konfliktusmentes fenntartható fejlôdés, -fejlesztés, és cél a helyi-, települési-, regionális-, nemzeti- és közösségi érdekek
összhangja is.

MÛHELY

A bemutatott egri tradicionális helyi ágazat és a
település térbeli változásainak térinformatikai elemzése rámutat, hogy a helyi és regionális fejlesztési
döntéshozók tisztábban vannak a helyi kulcságazatok
fontosságával, és ugyanígy az országos jogszabályalkotásban is megjelenik ez a tudás, azonban a szabályozások alapját jelentô térrészek valós helyzetét még
helyi szinten sem ismerik ténylegesen. Ilyen környezetben elkerülhetetlen az egyes ágazatok fejlôdésének
térbeli konfliktusa; ugyanakkor megengedhetetlen is,
miközben az összes szükséges térinformációt integráló nemzeti ágazati rendszerek léteznek.
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Tradicionális vonzáskörzeti és funkcionális kapcsolatok
a Kárpát-medencében – a kiterjedô térkapcsolatok
új perspektívái
Traditional Hinterlands and Functional Relations in the Carpathian Basin – New Perspectives
of the Expanding Spatial Connections
This study deals with the processes and the possibilities of the spatial-structural development in the Carpathian
Basin. It shortly describes the organic connections of this area and the deformations of these connections in
the 20th Century. Besides the description of the current status it represents the EGTC (European Grouping of
Territorial Cooperation) which is an innovative spatial planning tool of the European Union.
The study finally estimates that how this instrument can contribute to the refreshment of the spatial connections
in the Carpathian Basin.
Kulcsszavak: EGTC, Kárpát-medence, térszerkezet, határon átnyúló fejlesztés

Az elmosódó határok Európájában egészen új
térszervezôdési folyamatok születésének lehetünk
szemtanúi. Egy olyan, jobbára szerves térszerkezeti,
tájkapcsolati fejlôdésû, ám a legutóbbi idôszakokban
mégis „belsô” elszigeteltséggel sújtott nagytérségben,
mint amilyen a Kárpát-medence is, kiemelten fontos e
folyamatok pontos megismerése. Közép-Európa apró
államaiban a lemaradás és kiszolgáltatottság hangsúlyos okozója lehet, ha a köztük húzódó határok elválasztó funkciójúak maradnak (Nárai–Rechnitzer, 1999).
Ezzel szemben a határok fokozatos feloldódása, a határokon átnyúló együttmûködések terjedése az egész
közép-európai térség közös felemelkedésének talán
legfontosabb záloga lehet (Illés, 2002). Tanulmányunkban emlékeztetünk a Kárpát-medence térszerkezetét,
táj és társadalom kapcsolatát jelenleg is meghatározó
fejlôdési folyamatokra. Röviden ismertetjük az Európai
Unió talán leginnovatívabb határokon átnyúló fejlesztési eszközét, az EGTC-t. Végül a legújabb jelenségek
tükrében kitekintést teszünk ezen eszköz helyes, a térszerkezeti változások pozitív hozadékait megragadó
felhasználási lehetôségeire.

a jellemzô gazdasági tevékenységeken keresztül. Olyan
mentális, térképzeti fogalomról van szó, melynek (képzetessége ellenére) kézzelfogható következményei jelennek meg a valós térben (bányák, iskolák, utak stb.
formájában).

Határon átnyúló tájak, tájakon átfutó határok

Léteznek természetes határok a földrajzi térben,
melyek ökonómiai és szociológiai értelemben is kifejthetnek bizonyos izoláló hatást. (A magyar felfogásban így jelenik meg például a Kárpátok hegykoszorúja, a szlovák felfogásban pedig a Duna.) Ám látni
kell, hogy ugyanezek a „természeti akadályok” más
felfogásban gyakran éppen az összekötô gerincet is
jelenthetik. (Magyar szemszögbôl ilyen a Duna, a román megközelítésben pedig a Kárpátok.) Ugyanaz a
térelem tehát a gyakorlatban két egészen eltérô funkciót is betölthet. Ennek alapvetôen episztemológiai
és szociológiai okai vannak. A közösség tagjai által megélt tér (Lefebvre, 1974) korábbi észleleteik
és a térképzôdést meghatározó diszkurzív tények
összességébôl áll (Ocskay, 2006). A korok, társadalmi
csoportok, politikai rezsimek által létrehozott diskurzusok közötti különbségek így eredményeznek eltérô
mentális térképeket.

Egy térség belsô és külsô kapcsolatait, fejlôdési pályáját nagyban meghatározza táji beágyazottsága, illetve ennek a fekvésnek a történelmi zavartalansága, vagy
esetleges bolygatottsága. A táj összetett fogalom, melyet
egyszerre határoznak meg természeti, társadalmi és
gazdasági tényezôk. Olyan informális területi egység,
melynek kereteit elsôsorban a domborzat, az éghajlat,
a növénytakaró, a vízrajz jelöli ki, de az e keretek közt
fejlôdô társadalmi, gazdasági kapcsolatok teszik szerves, összefüggô egésszé, a rajta élô emberek identitásán, kultúráján, a települések szerkezetén, hálózatán, és

A regionális fejlôdés szempontjából a hangsúly
egyértelmûen az egyes tájegységek belsô és külsô kapcsolattartásainak irányára, minôségére, és intenzitására
helyezôdik. Ugyanis azok a makrotérségek képesek
a legstabilabb és legdinamikusabb gazdasági és társadalmi fejlôdést felmutatni, amelyekben jellemzô a
mikrotájak széles összekapcsoltsága. Máshogy fogalmazva: minél nagyobb területre, minél több funkcióra
tud kiterjedni a tájak zavartalan kommunikációja, annál
nagyobb lesz a közös elôny (lásd Franciaország, Németország vagy akár az Egyesült Államok esetét).
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Az egyes szerves térségek (ha úgy tetszik, tájak)
fejlôdését, állapotát a településhálózat vizsgálatán keresztül foghatjuk meg a legátfogóbban, a legkönnyebben. Hiszen a települések elhelyezkedése, méretük,
funkcióik már magukon hordozzák a környezô természeti, társadalmi, gazdasági és történeti körülményeket
is. (Mendöl, 1932) A településhálózat tulajdonságai tehát egyfajta szintézisét jelentik a tájakat alakító összes
tényezônek (legalábbis ha a kérdést ember és táj kapcsolatainak szemszögébôl vizsgáljuk).
A magyar (vagy tágabban értelmezve: Kárpát-medencei) településhálózat kialakulásában is meghatározó szerepet játszottak a természeti tényezôk. A legfontosabb központok a középkori vásárvonalak mentén
fejlôdtek (Frisnyák, 1996), ezek a vásárvonalak pedig
elsôsorban táji határokhoz kötôdtek. A legfontosabb
Kárpát-medencei vásárvonal az alföldi és a hegyvidéki tájak peremén húzódott, ugyanis itt cseréltek árut az
alföldi és a hegyvidéki gazdálkodók, kereskedôk. Ezen
a területen kapcsolódott társadalmi és gazdasági téren
is egy nagytájjá a Kárpát-medence, hiszen itt jött létre
a kapcsolattartás a belsô és a külsô területek között.
Késôbb pedig ennek az élénk mozgásnak köszönhetôen
megerôsödô centrumok alakultak ki, melyek köré („kistáji” értelemben) szûkebb térségek szervezôdtek. Ezek a
régiók a gazdasági fejlôdés fellendülésével, a dualizmus
idején csontosodtak meg igazán. Magyarország számára új idôszámítást jelentett a kiegyezés, mely hatalmas,
meglepetésszerû fellendülést indukált. A virágzást természetesen nemcsak a dualizmus új jogi környezete
(belsô vámmentesség, külsô védôvámok, közös valutaés adórendszer, stabil pénzügyi és hitelpolitika) hanem
például az is elômozdította, hogy Magyarországon a
két ipari forradalom (az elsô elmaradása, késése miatt)
összeért. Mindez piaci versenyt idézett elô, beindítva a
rég várt befektetéseket. A szabad tôke- és munkaerôáramlás lehetôségei jelentôsen kiszélesedtek, ez pedig
megnövelte a nyugat-európai tôke gyorsabb beáramlásának és a magyar áruk Lajtán túli értékesítésének
esélyeit. A tôkeigényes infrastrukturális fejlesztések a
meglévô fô térkapcsolatokat erôsítették, mélyítették
tovább. A vasútfejlesztések új dimenzióba helyezték
az egységesült Budapest központi szerepét, míg a folyószabályzási munkálatok az Alföld mezôgazdasági
jelentôségét emelték ugrásszerûen. Mindez kihatással
volt a belsô térkapcsolati viszonyokra is. Mialatt Európa
mezôgazdasága piaci gondokkal küszködött, a magyar
mezôgazdaság a Monarchia védett piacán folytatta konjunktúráját és a mezôgazdaság, illetve az élelmiszeripar
dinamikájára alapuló összefüggô gazdasági régiók alakultak ki. Soha nem látott intenzitású gazdasági (és ennek nyomán társadalmi) kommunikáció bontakozott ki
az egyes tájak között. Csak néhány példát kiemelve: a
belsô alföldi tájak mezôgazdasági termelése kiszolgálta
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a konzervipart. A Bácska és Bánát gabonatermesztése
a malomipart, illetve a Dunántúl magas színvonalú
állattenyésztésének takarmányigényét. A Maroson, a
Szamoson, a Tiszán, illetve a felvidéki folyókon leúsztatott kárpáti fa részben az ipar energiaigényét (faszén),
részben pedig az építôanyag-szükségletet fedezte.
A hegységi területek szén és fémbányái a kohászat és
a központi területekre jellemzô gépgyártás nyersanyagéhségét csillapították (Hajdú, 2003). A fejlôdés mindenre kiterjedt, de míg a mezôgazdasági termelés a század
végén megkétszerezôdött, az ipari termelés mintegy
nyolcszoros növekedésen ment át, ezek a folyamatok
pedig hatással voltak a nyersanyag-bázisok köré épülô
feldolgozási körzetek településhálózatának kapcsolati viszonyaira is, olyan térségi „együttmûködések”
szilárdultak meg, melyek még ma is meghatározzák a
Kárpát-medence alapvetô térszerkezetét. Sorra nyíltak
a szénbányák és a nemesércbányák. E bányaközpontokra hamar ráépült a nyersanyagot feldolgozó nehézipar (vaskohászat, acéltermelés Gömörben, Borsodban,
Szörény-vidéken, Hunyadban), melyet a gépgyártás
és a feldolgozóipar megjelenése követett. A városok
fejlôdése ettôl fogva nagyban függött az ipari centrumok kiépülésétôl. A központi régiók az országosnál
jóval nagyobb mértékben iparosodtak, infrastruktúrájuk magasabb szintre jutott, mialatt a peremvidékeken elmaradoztak, lelassultak a befektetések (részben
az elérhetôségi nehézségek, elzártság, a szakképzetlen
munkaerô miatt). Az így kialakuló központ–periféria
ellentét számos problémahalmaz (társadalmi, nemzetiségi ellentétek) okozójává vált, és jelentôsen hozzájárult
a dualizmus válságához. Nem oly távoli múltunk e történelmi példája is rávilágít, hogy a területi fejlôdés kiegyenlítettsége, másként fogalmazva a tájak társadalmi
gazdasági értelemben vett összefonódása, kommunikációja elengedhetetlen követelmény egy egységesülni
óhajtó Európában.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a középkorban, az alföldi és hegyvidéki tájak kapcsolattartásából kifejlôdô
elsôdleges központ-rendszer, (mely a vásárvonalak
mentén, a tájhatárokon épült ki leginkább) a dualizmus idejében is tovább erôsödött, új központokkal
bôvült. Hiszen ebben a dinamikus fejlôdést hozó
idôszakban is jelentôs volt a térség eltérô adottságú
nagytájai közti kommunikáció, mely számos esetben
ismét az alföldi és hegyvidéki térségek határzónájába
koncentrálódott. Közép-Európa egyik legkomolyabb
aktuális térségfejlesztési kihívását éppen az okozza,
hogy pontosan ennek a sávnak a központjai mentén
húzták meg 1920-ban a határt, így számos, korábban
összefüggô, egymással kapcsolatot tartó térséget daraboltak elszigetelt részekre (Kovács, 1990). A legtöbb
esetben a korábbi, térségi közigazgatási viszonyokat
is keresztülszelték az új határok. Korábbi vármegye-
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központok veszítették el vonzáskörzetük jelentôs
részét, (pl. Szombathely, Sopron, Komárom, Esztergom, Ipolyság, Balassagyarmat, Kassa, Beregszász,
Szatmárnémeti, Nagyvárad). Ezáltal egy új (degradált) térszerkezetet erôltetett rá a történelem egy már
meglévô, hosszú, szerves fejlôdésû településhálózatra.
Mindez azt eredményezte, hogy egyrészt a Kárpátmedence humántáji kohéziója megszûnt. Nem lehetett
többé (társadalmi értelemben) hegyvidéki és alföldi
vagy „külsô” és „belsô” területekrôl beszélni, hiszen
éppen e területek kommunikációs zónájában húztak
egy alig átjárható határt. Másrészt pedig nem csak a
nagyobb léptékû, távú kapcsolattartások szûntek ezzel meg, hanem a határ menti területek is komoly átalakuláson mentek keresztül (Beluszky–Gyôri, 2004).
A korábban intenzív gazdasági, társadalmi áramlással
jellemezhetô területek hirtelen a határ mindkét oldalán perifériákká váltak. Az itteni központok elvesztették korábbi kapcsolataik és ezzel funkcióik jelentôs
részét. Ezek a centrumok és csonka hinterlandjaik pedig különbözô mértékû sorvadásnak indultak. Ugyanennek a folyamatnak a következményeként, az újonnan létrejött határ menti központhiányos térségekben
(vagy éppen korábbi riválisukat „elvesztve”) új városok emelkedtek térségi jelentôségû centrumokká (pl.
Debrecen, Szeged). Ezt a jelenséget sok esetben tovább
tetézte a szocialista idôszak tudatos tervezéspolitikája, ipartelepítési koncepciója is (a határ mindkét oldalán). (Bartke, 2003) Jelenleg tehát egy olyan helyzetben
kellene a megnyíló határok mentén „újraéleszteni” a
korábbi térkapcsolatokat, ahol számos ponton lényegesen átrajzolódtak a viszonyok. Egyszerre kell figyelembe venni régi kapcsolatokat és új adottságokat.
Úgy kellene a helyi érdekeket összeegyeztetni és érvényre juttatni, hogy bármilyen közös tevékenység
esetén (légiesedô határok ide vagy oda) két (vagy
több) tagállam jogrendszeréhez kell alkalmazkodni.
Mindennek a problémának a kezelésére egy igen hatékonynak tûnô (de még ma is sok félreértéssel övezett)
eszközt kínál az Európai Unió.

Röviden az EGTC-rôl
Az EGTC meghatározása
Az EGTC az európai területi együttmûködési csoportosulás angol megfelelôjének (European Grouping of
Territorial Cooperation) rövidítése. A csoportosulások
létrehozását hazánkban az 1082/2006/EK-rendelet és a
2007. évi XCIX. törvény teszi lehetôvé.
A csoportosulások olyan határon átnyúló tartós szervezetek, amelyek saját alkalmazottakat foglalkoztathatnak, közös, határon átnyúló hatókörû intézményeket és
közcélú vállalkozásokat indíthatnak, mûködtethetnek.
Tagjai különbözô szintû önkormányzatok, állami intéz-
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mények, valamint olyan szervezetek lehetnek, amelyek
a közbeszerzési törvény értelmében ajánlatkérôként jelenhetnek meg (2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdésének a)-j) pontja).
Az EGTC-t legegyszerûbb úgy elképzelni, mint egy
határon átnyúló megyét, de hatósági jogkörök nélkül.
Az EGTC elônye más hasonló intézményi megoldásokkal szemben, hogy államközi szerzôdések nélkül is
teljes jogképességgel rendelkezik, és eljárhat az illetékes
hatóságok irányában minden érintett EU tagállamban.
Harmadik országok jogalanyainak csatlakozását külön
egyezmény és/vagy az adott ország belsô jogszabályai
teszik lehetôvé.
Az EU-s EGTC-rendelet megalkotói eredetileg programok és projektek menedzselésére alkották meg az
intézményt, de ma már egyre többet emlegetik a több
szintû kormányzás alanyaként is.
Az EGTC elônyei és hátrányai
Elônyök
 z EGTC-knek nem csak különbözô szintû önkor• A
mányzatok, hanem az államok is tagjai lehetnek. Itt
nem pusztán elvi támogatásról van szó, hanem egy
EGTC-nek közvetlen tagjai lehetnek pl. minisztériumok. Ez egyrészt tekintélyt kölcsönöz a szervezetnek,
másrészt stabil finanszírozási hátteret biztosít, végül
az EGTC érdekérvényesítô erejét is kedvezôen érinti.
• Az EGTC rendkívül leegyszerûsíti, és teljesen legálissá teszi a közös intézmények mûködtetését,
finanszírozását. Egy EGTC-nek saját alkalmazottai
(pl. titkárság), intézményei (pl. vállalkozásfejlesztési és munkaerô-irányítási központ), vállalkozásai
(pl. turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet)
lehetnek. Ezeknek a mûködését, foglalkoztatását a
befizetett tagdíjakból, közös pályázati bevételekbôl,
az EGTC-s vállalkozások visszafordítható saját
bevételeibôl, kormányzati direkt hozzájárulásokból
(pl. állami normatíva) fedezheti maga az EGTC.
• Nagyon fontos elônye az EGTC-nek, hogy minden
EU-s tagállamra kötelezô érvényû jogszabályról van
szó. A vonatkozó rendelet a közösségi jog része: minden tagállam el kell, hogy ismerje az adott EGTC-t
önálló jogi személynek. Így annak mûködését nemzeti és uniós jog védi. Nincs szükség bilaterális megállapodásokra: a valamelyik tagállamban székhellyel
rendelkezô EGTC azonnal megkezdheti mûködését
minden jóváhagyott tag területén. Összefoglalva: bár
az EGTC helyi, regionális érdekeket jelenít meg, uniós szintû szervezet: az adott tagállam gyakorlatilag
nem gátolhatja meg a létrejöttét. Ezek az adottságok páratlanul hatékonnyá teszik a csoportosulások
mûködését.
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Hátrányok
Az intézmény újdonságának köszönhetôen a tagállamok hivatalos szervei nehezen tudják értelmezni, mi is az EGTC. Ráadásul az EGTC-k sikeres
mûködéséhez számos egyéb jogszabály szükséges
(pl. egy kórház határon átnyúló szolgáltatásainak elindításához). Általános jelenség, hogy a kormányok
szeretnék ezeket a kompetenciákat tagállami szinten
megôrizni.
A tagállami szabályozások között jelentôs eltérések
mutathatók ki. A román és a cseh jogszabály pl. kizárja a tagok felelôsségének korlátozását, a magyar és a
lengyel viszont kizárólag korlátozott felelôsséggel
engedélyezi a részvételt. A szlovák szabályozás egészen konkrét célokkal hagyja jóvá az EGTC-k alapítását, a magyar esetében az általános célmeghatározás
is elegendô. Ezek a különbségek nagyon megnehezítik a rendelet alkalmazását.
A rendelet számos kérdést utal nemzeti hatáskörbe,
ami valójában az EGTC-k mûködtetésével és megszüntetésével kapcsolatos tagállami mérlegelés körét
bôvíti.
Az EGTC hasonlít egy vállalkozásra. Amennyiben
egy eurorégió tagjai az adott évben nem tudnak
költeni az együttmûködésre, szüneteltethetik a tevékenységüket. Az EGTC esetében ezt nem lehet
megtenni, mindenképpen vannak éves mûködési
költségek, amit valakinek fedeznie kell. A kötöttségek abban is megmutatkoznak, hogy az EGTC önálló
jogi személyiségébôl kifolyólag vagyont is szerezhet,
s megszûnése esetén ennek sorsáról is rendelkezniük
kell a tagoknak.
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Az EGTC típusai
A Rendelet 2007-es hatályba lépése óta 16 EGTC regisztrációja zárult le sikeresen (ezek közül négynek
vannak magyar tagjai), és több tucatnyi alapítása van
folyamatban. Ezek az EGTC-k funkcionalitásuk szempontjából 4 nagy csoportba sorolhatóak.
A legtöbb megalapított EGTC a közvetlen, határ menti területfejlesztést tûzte ki céljául. Ezek a szervezetek
nevezhetôek határ menti területfejlesztési EGTC-knek.
Céljuk a hosszú távú területi együttmûködés, közös
fejlesztések megvalósítása és a fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát biztosító közös intézmények,
esetleg közös vállalkozások létrehozása, mûködtetése.
Ezeket az EGTC-ket az eurorégiós együttmûködések
következô generációjának tekinthetjük, mivel az
eurorégiók, eurodistrictek és egyéb szervezeti keretek
között elindított munkát emelik egy magasabb szintre. (Példa: Lille-Kortrijk-Tournai EGTC, Ister-Granum
EGTC.)
Az EGTC-k másik típusa a hálózati. A hálózati
EGTC-k esetében nem a területi közelség, hanem a közös téma a meghatározó. A hálózatban együttmûködô
partnereket a közös program vagy projekt témája köti
össze. Ez az együttmûködési forma hatékonyan alkalmazható transznacionális vagy interregionális projektek megvalósítására és eredményeinek hosszú távú
fenntartására. (Példa: az egykori athéni gyarmatvárosokat egyesítô Amphyctiony EGTC.)
A harmadik típust a programozási EGTC képviseli.
Ez az EGTC egy konkrét uniós finanszírozási program
irányító hatóságának feladatait látja el, és közvetlenül
szerzôdhet a kedvezményezettekkel a konkrét projektek megvalósítására. (Példa: Grande Région EGTC,
amely a francia-német-belga-luxemburgi határtérség
európai területi együttmûködési programjait menedzseli.)
Végül a negyedik típusba a projekt EGTC-ket sorolhatjuk. Ebben az esetben a partnerek célja egy konkrét
határon átnyúló projekt megvalósítása. Az EGTC ilyenkor projekttársulásként funkcionál. (Példa: a spanyolfrancia határon egy közös kórházat létrehozni tervezô
Cerdanya EGTC.)

A Kárpát-medence táji kapcsolatainak felfrissülési lehetôsége és az EGTC mint e folyamat lehetséges eszköze
Érzékelhetô tehát, hogy az EGTC intézménye egy
nagyon sokoldalú lehetôséget kínál a határok mentén
fekvô térségek hatékony fejlesztésére (is). Ám fontos
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• Az EGTC egy rendkívül flexibilis eszköz. Könnyen
igazítható a változó igényekhez, nem egy merev
struktúra. Ha egy fejlesztési program megvalósításakor új tényezôk merülnek fel, az EGTC céljai,
döntéshozatali módszere, intézményei átalakíthatóak. A jogi-intézményi keretek újdonsága pedig
viszonylag nagy szabadságot ad a kreatív és egyedi
(konkrét térségre szabott) intézményi megoldásoknak.
• Az EGTC az ETE-programok forrásainak fogadására a legalkalmasabb eszköz. Formai adottságainál fogva jóval kedvezôbben juthat ilyen támogatásokhoz, mint bármilyen más együttmûködés.
Ez azért van így, mert egy EGTC automatikusan
teljesíti a közös projektekkel szembeni elvárásokat,
tartós intézményi együttmûködésként garantálja a
projektek eredményeinek fenntartását, a közös finanszírozást. Az EGTC-k pályázatai esetében nem
kell alkalmazni a Lead Partner elvet sem. Mindez
azt eredményezi, hogy az EGTC már eleve magasabb pontszámmal indul az ETE-pályázatokon,
mint más partnerségek.

leszögezni, hogy jelen esetben sincs szó semmiféle
csodaszerrôl, hiszen egy átgondolatlanul létrehozott
EGTC nagy valószínûséggel hamar ugyanolyan sorsra fog jutni, mint amilyen sorsa jutott az elmúlt évtizedben számos eurorégió a magyar határok mentén.
Az EGTC intézménye elméletileg alkalmas a hosszútávon is életben maradó együttmûködések fenntartására, a ma (oldódó mértékben) nemzetállami határok
által szabdalt Európa térstruktúráinak átrajzolására.
Ahhoz azonban, hogy mindez a cél elérhetô legyen,
illetve pozitív következményekkel járjon, nagyon
körültekintôen kell eljárni, és csak a legindokoltabb, e
fenti távlati célt (az együttmûködés hosszú távú fenntartása) is szolgáló esetekben érdemes EGTC alapításába fogni. Olyan területeken lehet a legszerencsésebb
egy EGTC létrehozása, ahol van aktuális, konkrét fejlesztési elképzelés, amely kezdeti lökést ad a kezdeményezésnek, de várhatóan ennek a megvalósítása
után sem üresedik ki az együttmûködés, jó eséllyel
talál magának új megvalósítandó célokat. Ilyen körülményeket mesterségesen nem lehet elôállítani, fenntartani még kevésbé. Ezen a feltételek teljesülésére
jóformán csak akkor van esély, ha az együttmûködés
egy eleve (korábban) szerves fejlôdésû, természetes
kapcsolatokkal átjárt területen jön létre. Csak ilyen
légkörben remélhetô egy EGTC tartós finanszírozási
és motivációs hátterének biztosítása.
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A Kárpát-medence abban a „szerencsés helyzetben van”, hogy a határok futása mentén végig, éppen ilyen, természetes kapcsolatokkal átjárt, jelenleg
is újraszervezôdô térségek, vonzáskörzetek vannak.
Az ábrán a magyar határ mentén fekvô, bizonyos
értelemben csonkított vonzáskörzetû központokat
tüntettük fel, területi kihatásuk nagysága szerint csoportosítva. Két fô típust különböztethetünk meg. Az
elsô csoportot a határhoz egészen közel fekvô, kis és
közepes méretû központok képezik, melyek lokális,
(pl. Kôszeg, Fülek) vagy kisregionális (pl. Esztergom,
Szombathely) léptékû térszervezô erôvel bírnak. Illetve egy másik kategóriába tartoznak a határtól távolabb
fekvô, nagyobb méretû centrumok, melyek regionális
(pl. Kassa, Temesvár) vagy nagyregionális (Bécs és Budapest) vonzóhatást fejtenek ki környezetükre. E két
fô típus eltérô táji szintek szervezôdését jelenti, eltérô
területi (és ezáltal funkcionális) kihatású léptékkel.
Ezekre a térszervezôdési sajátosságokra érdemes figyelmet fordítani a határ menti együttmûködések tervezésekor is. Funkcionálisan is összetartozó fejlesztési
régiók kialakítása szempontjából tehát mindenképpen
az a megoldás nevezhetô a legcélszerûbbnek, amely
nagyjából az egyes (határon átnyúló hatású) központok természetes vonzáskörzeteinek megközelítô területi lefedésével számol. Az e megfontolás alapján
létrehozott kiterjedésû EGTC-ktôl várhatjuk a legkön�-
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Mindezek által pedig nem csupán elszigetelt térmozaikok alakulnak ki, hanem egy tágabb értelemben is
kinyíló, összekapcsolható nagytérség képe tárul elénk.
Tervezôi értelemben tehát a legideálisabb, „legtudományosabb” megoldás az volna, ha a magyar határok mentén egy olyan hálózat alakulna ki, amelyben
minden egyes határon átnyúló hatású központ köré
szervezôdne egy-egy, az adott határ menti város vonzásrádiuszának nagyjából megfelelô kiterjedésû EGTC.
Ez egyfelôl lokális értelemben segítené a határok
eltûnésének napi tapasztalattá válását, másfelôl pedig
versenyképesebb, összekapcsolhatóbb gazdasági (közép- és nagy-) térségeket hozna létre. Természetesen az
egyes tájakon, térségekben számos egyéb tényezôt is
figyelembe kell majd venni a tértudományok alapigaz-

ságain túl, de mindenképp szorgalmazandó, hogy a
magyar határok mentén kialakuló EGTC-hálózat létrehozásának, e fenti, objektív érvek váljanak vonalvezetô
szempontjaivá. Három dolog biztos: 1. Az EGTC-k kialakítása/kialakulása rohamléptekkel zajlik a magyar
határok mentén (is). 2. Még mindig nagyon sok esetben
tapasztalható fogalmi zavar az EGTC, mint eszköz mibenlétével, felhasználhatósági területeivel, távlati céljaival, elônyeivel, hátrányaival stb. kapcsolatban. 3. Minél
jobban sikerül kialakítani a magyar EGTC-hálózatot,
annál eredményesebb és tartósabb mûködést várhatunk majd tôle, ez pedig a teljes közép-európai térség
fejlôdésében mérföldkô lehet.

MÛHELY

nyebb, leghosszabb távon fenntartható mûködést, hiszen ezek az EGTC-k:
• rendelkezni fognak a megfelelô súlyú központtal (ez
a finanszírozás szempontjából is döntô),
• kapcsolataik könnyen létrejönnek és fennmaradnak,
hiszen egyébként is egy természetes vonzásteret alkotnak,
• figyelembe veszik a településhálózat hierarchiai viszonyait,
• ezáltal figyelembe veszik a korábbi (ma is kisebb-nagyobb intenzitással lappangó) kapcsolatokat,
• mivel alkalmazkodnak a humán térhez, a településstruktúrához, ezáltal automatikusan belesimulnak az
azt meghatározó, összetett tájba is.

Ocskay Gyula
Fôtitkár
CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítô Szolgálata

Jaschitz Mátyás
PhD hallgató: ELTE TTK
Stratégiai tervezô, projektmenedzser
CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítô Szolgálata
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Tárgyalásos programozás –
javaslat egy hatékonyabb regionális projekt-kiválasztási
eljárás bevezetésére
Negotiated programming – proposal for an effective regional project selection procedure
According to the position of the current Government the operative funds allocation activities (so called
intermediate body functions) should be integrated into a limited number of centralised executive institutions. In
order to maintain the quality regional project development and preparation capacity behind the centralised funds
allocation system, a comprehensive reform of funds allocation mechanism is needed.
The essence of the negotiated programming system is that it exploits the advantages of the current pre-selection
procedures (e.g., two-step procedure, procedure for the most disadvantageous subregions, pre-registration based
application system), while eliminates the shortcomings of them.
The main characteristics and merit of the negotiated procedure, that it puts the highest emphasis on the content-based
project selection contrary to the current application system focusing on administrative and formal requirements,
thereby facilitating the development of relevant and effective projects. By applying this new methodology the most
reasonable and relevant project ideas could be developed to viable projects. The method is clearly to help absorption
capacity of disadvantaged areas, as well as the development of complex projects with significant territorial impacts.
The great advantage of using negotiated procedure is the clear and definite division between the political decisionmaking process and the professional project preparation, the system ensures the involvement of the politicians to
the decision-making process, and the professionals to the professional coordination.
Kulcsszavak: tárgyalásos projektkiválasztás, akcióterv, projektjavaslat

Bevezetés
A területfejlesztés idôszerû megújítására vonatkozóan több szakmai vitaanyag is készült, melyekben
a területfejlesztés forrásainak elosztási rendszerérôl,
a jelenleg is mûködô intézményrendszer egyes
szintjeinek funkcióiról alternatívák kerültek kidolgozásra.
A forráselosztással szemben hasonló elvárások vannak, mint a jó adórendszerrel szemben: legyen egyszerre hatékony, egyszerû, igazságos, de egyúttal legyen
differenciált szociális, gazdasági, területi és egyéb tekintetben. E szempontok sok esetben ellentétben állnak
egymással, különösen az egyszerûség és a differenciáltság vonatkozásában.
Ráadásul a forráselosztási rendszerekkel szemben
kiemelt elvárás az összeférhetetlenségi szabályok
(conflict of interest) betartása, ami jelentôs nehézséget
okoz a gyakorlatban: nehéz biztosítani, hogy a projektek elôkészítésében bármilyen formában részt vevôk
teljesen ki legyenek zárva a döntéshozatali folyamatokból. Ezt azért nehéz maradéktalanul biztosítani,
mert a projekt életciklusa felöleli az elôkészítési és
döntési fázist egyaránt, a minôségi projektfejlesztés
igényli a teljes életciklusra kiterjedô azonos színvonalú menedzsmentet – mindezt pedig nehéz meg-
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valósítani, ha közben a projekttel kapcsolatban lévô
szereplôk változnak.
A projekt-elôkészítés és –menedzsment hatékony koordinációját különösen nehéz megvalósítani a területi
programok esetében, ahol viszonylag kisebb szakmai
kapacitás áll rendelkezésre, a projektekkel foglalkozó
szereplôk pedig távolabb vannak a központi információktól.
A jelenlegi Kormány elképzelései abba az irányba
mutatnak, hogy a forráselosztás operatív lebonyolításával kapcsolatos ún. közremûködô szervezeti (KSZ)
tevékenységeket kevés számú, központi irányítású
végrehajtó szervezetbe integrálják. A regionális operatív programok (ROP) esetében ez nagy valószínûséggel
a KSZ feladatok egy központi szervezetbe történô integrációját jelenti, regionális dekoncentrált végrehajtó egységek bevonásával. E koncepció alapján tehát
megszûnne a jelenleg mûködô regionális fejlesztési
ügynökségek (RFÜ) végrehajtó egységeinek önálló KSZ
státusza, a regionális végrehajtó apparátusok központi
irányítás alá szervezôdnének.
Annak érdekében, hogy a minôségi regionális projektelôkészítô és –fejlesztô munka a centralizált forrásallokációs szisztéma mellett is fennmaradjon, szükséges a
regionális forrásallokációs rendszer átgondolása. Jelen
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tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen a regionális
forrásokból támogatandó, nem profitorientált kedvezményezettek által benyújtandó projektek – eddigiektôl
eltérô – új kiválasztási eljárásrendjére.

A tárgyalásos projektkiválasztás fogalma

módszer nem pusztán a jelenleg is alkalmazott kétfordulós eljárás továbbfejlesztése, attól ez lényegesen szélesebb körben is alkalmazható módszer.

A tárgyalásos projektkiválasztás eljárási folyamata

A nonprofit szektor fejlesztési projektjei a regionális szintû tapasztalatok alapján jellemzôen igénylik
a szervezett projektfejlesztési munkát és támogatást,
elsôsorban e projektek komplexitása, sokszereplôs jellege és a jellemzôen önkormányzati kedvezményezetti
kör alacsony szintû projektmenedzsment kapacitásai,
ismeretei és tapasztalatai miatt. E területen kínálhat reális és hatékony alternatívát a tárgyalásos projekt-kiválasztási eljárás.

Az alábbiakban javaslatot teszünk a tárgyalásos eljárás tartalmi fázisaira, valamint az egyes szereplôk feladataira és munkamegosztására az egyes fázisok vonatkozásában.

A tárgyalásos projektkiválasztás egy régiós szintû
elôszelekciós mechanizmus, melynek keretében a koncepció szinten kidolgozott projekt javaslatról az elsô körös támogatói döntést a Regionális Területi Monitoring
Bizottság (továbbiakban: RTMB) hozza meg. Ebben az
eljárásban a forrást biztosító szakmai intézményrendszer
és a projektgazdák közös párbeszédén alapulva szükséges eljutni a projektek azonosításáig. Az ily módon a „projektcsatornába” bekerült, koncepció szinten kidolgozott
fejlesztési elképzelésrôl koordinált térségi egyeztetés és
konszenzus eredményeként születik meg az elsô körös támogatói döntés. Ebben a rendszerben egy elôre elfogadott
útvonalterv alapján kell lépésrôl lépésre megfelelni a formai és tartalmi elôírásoknak, amíg a részletesen kidolgozott projekt eljut a második körös, az irányító hatóság által
meghozott döntésig és a támogatási szerzôdéskötésig.

1. Projektgenerálás

1. ábra: Tárgyalásos eljárás folyamata
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0. Akcióterv, támogatási konstrukciók

2. Projektjavaslat (koncepció) kiválasztása
I. körös döntés

3. Projektfejlesztés

4. Kidolgozott projektek kiválasztása
II. körös döntés

A projektcsatorna szakszerû kiépítését szükséges támogatni, ami a rendszeres projektgeneráláson és gyûjtésen
túl a megfelelô projektfejlesztést is magába foglalja.

5. Támogatási szerzôdés megkötése,
projekt megvalósítása

A módszer lényege, hogy a jelenlegi elôszelekciós
eljárástípusok (pl. kétfordulós eljárásrend, LHH projektkiválasztás, regisztrációs fázison alapuló pályázati
eljárás) elônyeit kihasználja, és meglevô hátrányait kiküszöböli. Fontos megjegyezni továbbá, hogy e

6. A megvalósult projektek monitoringja

7. Program monitoring, értékelés

2. ábra: A tárgyalásos eljárás folyamatának szereplôi, idôtávja
Feladat:
Projektjavaslat
kivál.
Akcióterv, támogatási
konstrukciók

2 hó

Idôtáv:
Felelô s

Projektgyûjtés,
projektgenerálás

IH, RFÜ

RFÜ
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RFT

Kidolgozott
projektek kivál.
II. körös döntés
ProjektTSZ
fejleszté

Projekt zárás,
értékelés

TSZ kötés

2-5 hó

6-36 hó

RFÜ

Végrehajtó
KSZ

Végrehajtó
KSZ

RFT

Projekt-, és program
monitoring

Lebonyolítás

6-18 hó

Program monitoring,
értékelés

12-24 hó

Végrehajtó
KSZ

RF

RFT
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Akcióterv, támogatási konstrukciók kidolgozása
A 2007-2013 programozási idôszak regionális operatív programjainak még lekötetlen forrásait érdemes
fókuszálni a legfontosabb fejlesztési irányokra, prioritásokra. A 2011-2013. évi akcióterv kidolgozása során
fontos a stratégiai tervezés fô hangsúlyainak központi
szintû meghatározása.
Ennek megfelelôen az alábbi munkamegosztás javasolt:
• a z IH és a végrehajtó KSZ dolgozza ki az akcióterv
alapjait, a fô fejlesztési irányokat, a támogatási konstrukciók jogi, formai és pénzügyi feltételeire vonatkozó részeit, valamint a tartalmi és értékelési szempontrendszer alapjait,
• a regionális szempontok érvényesítése érdekében –
összhangban a regionális operatív programok természetével – a konstrukciók terület-specifikus tartalmi
és értékelési elemeit, a kulcsindikátorok célértékeit
az RFÜ készíti el.
A projektfejlesztés egységes, szabályozott és hatékony megvalósítása érdekében tematikus projektfejlesztési útmutatók kidolgozására van szükség.
Fontos szempont, hogy a következô költségvetési idôszak ütemes elindításához szükséges projekt
elôkészítési munka elinduljon. Ennek érdekében fontos
lenne olyan támogatási konstrukciók beépítése az akciótervekbe, melyek a 2014-20-as idôszakban megvalósuló projektek elôkészítését finanszírozzák elôkészítési
támogatási szerzôdéseken keresztül, az RFÜ-k projektfejlesztési támogatása mellett (ld 3. projektfejlesztési
szakasz).
Mód nyílhat arra is, hogy akár több évre vonatkozó, projekt koncepciókat tartalmazó térségi tematikus
cselekvési tervekrôl szülessen döntés, így a fejlesztések több évre elôre programozhatókká válhatnak,
a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi és humán
erôforrások elôre tervezhetôk lennének. E több éves
tervszerû projektkiválasztás révén jelentôs térségi
politikai konszenzus is elérhetô, ahol minden fontos
térségi fejlesztési igényrôl egy csomagban születhet politikai konszenzus és döntés. A cselekvési terv projektjavaslatokkal történô feltöltése, térségi harmonizációja
(egymásra épülés, célokhoz való illeszkedés, átfedések
kiszûrése) az RFÜ feladata.
1. Hálózatépítés, projektgenerálás, projektgyûjtés
A tárgyalásos eljárás elsô lépése. Ebben a fázisban
az RFÜ szerepe jelentôs, hiszen a régió szereplôitôl
összegyûjti a projektjavaslatokat, illetve a felmerülô
ötletek alapján részt vesz projekttervek, koncepciók kidolgozásában. Együttmûködik a régiós szereplôkkel,
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hozzájárul életképes, fenntartható projektjavaslatok kidolgozásához.
Fontos fejlesztési ügynökségi funkció az RFÜ
hálózatépítô, projektgeneráló szerepe. Számos település, kistérség, civil terület, problémákkal küzdô társadalmi, ill. gazdasági csoport passzivitásának oka a
támogatási rendszerben az, hogy hiányzik a lehetséges projektek fenntartható intézményi és partnerségi
háttere. Jó példa erre a számos LHH kistérség, a roma
közösségek helyzete, az aprófalvas térségek kis- és középvállalkozásai, civil szervezetei. A ROP-ok fejlesztési
hatásának növeléséhez az RFÜ-k a következô feladatokat látják el:
• Hálózatépítés: Olyan hosszú távon is mûködôképes
tematikus partnerségek azonosítása, módszertani és
stratégiai támogatása, melyek fejlesztési projektek
gazdáivá válhatnak a régióban;
• Projektgenerálás, projektgyûjtés;
•  Projektgazdák felkészítése, kapacitásaik fejlesztése: az elmúlt években háttérbe szorult tevékenység,
mely szükséges újabb lehetséges projektgazdák aktivizálásához, a megcélzott minôségorientált pályázati
rendszer mûködtetéséhez.
2. Projektjavaslat (koncepció) kiválasztása, I. körös
döntés
Az elsô körös döntésre benyújtott projektjavaslat rövid tartalmi leírást ad. Kifejezetten a projektötletet és
annak szükségességét megfogalmazó dokumentum,
amely elsôsorban a „mit” és kevésbé a „hogyan” kérdésre ad választ. A projektjavaslat a jelenlegi kétfordulós eljárással ellentétben nem kerül részletesen kidolgozásra, az elsô körös elvi döntés szempontjából releváns
tartalmi információkat tartalmazza.
• A projekt koncepció fôbb tartalmi követelményei:
• projektgazda és projektpartnerek megnevezése
• a projekt céljai és azok illeszkedése a támogatási
konstrukció céljaihoz
• a projektben vállalt kulcsindikátor célértékek
• a projekt rövid tartalmi leírása, partnerek szerepe
• a projekt fôbb költségvetési adatai (igényelt támogatás, vállalt saját erô).
A releváns projektjavaslatokat az RFÜ szakmai,
tartalmi szempontból véleményezi, vizsgálja a támogatási konstrukció céljaihoz való illeszkedését, a projektjavaslat relevanciáját és döntési javaslatot készít elô.
A tárgyalásos eljárás keretében a regionális fejlesztési
tanács elvi döntést hoz a projektjavaslatokról, melyet
az Irányító Hatóság (IH) ellenjegyzése követ.
A regionális fejlesztési tanács (RFT) tagságának
kibôvítése javasolt a régió szakterületeit képviselô bi-
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zottságok, tanácsok, kamarák képviselôivel. A tanács
kb. 25-27 fôs testületté bôvülne. A tanács összetétele a regionális területi monitoring rendszerrôl szóló 37/2010.
(II.26.) Korm. rendelet szerinti regionális területi monitoring bizottság összetételével egyezne meg; tagjai sorába javasolt emelni a kormányzati képviselôkön, a megyei önkormányzati, megyei jogú városi és kistérségi
vezetôkön túlmenôen a regionális egészségügyi tanács,
a regionális fejlesztési és képzési bizottság, a regionális
ifjúsági tanács, a regionális szociális tanács és a regionális innovációs tanács, valamint a gazdasági kamarák
megyei szervei által delegált képviselôket is. Ezzel biztosítható egyéb szakterületek érdekérvényesítésének
lehetôsége, így az RFT valódi, az Európai Bizottság által
is elfogadható monitoring bizottsággá alakulhat.

elôkészítési szerzôdések azonban felhasználhatók arra,
hogy szerzôdéses kapcsolatot alakítsanak ki a projektgazda és az RFÜ között, így erôsíthetô az RFÜ érdemi
projektfejlesztô szerepe, a projektgazda ezáltal jobban
rávehetô az RFÜ által javasolt módosítások megvalósítására.

Az RFT titkársági feladatait a területfejlesztési törvény alapján az RFÜ látja el, továbbá a meglévô szakmai tapasztalat alapján képes a döntések megfelelô
színvonalú szakmai elôkészítésére, titkársági feladatok
ellátására. Az RFÜ által elôkészített döntési javaslat
alapján az RFT I. körben dönt a részletes kidolgozásra
érdemes projektjavaslatok elvi támogatásáról.

Alapkövetelmény minden projekt esetében, hogy
kerüljön kidolgozásra megvalósíthatósági tanulmány,
vagy azzal egyenértékû dokumentum. Ennek elkészítése a projektgazda (illetve az általa megbízott tanácsadók) feladata, de a folyamatot az RFÜ folyamatosan
szakmailag „minôségbiztosítja”.

A tárgyalásos eljárás mechanizmusában az RFÜ és az
RFT feladat és hatásköre jól elkülönül, hiszen a projektek megfelelô szakmai színvonalú kidolgozásáért, és a
projektfejlesztésért az RFÜ (és természetesen a projektgazda), az I. körös támogatási döntésért pedig az RFT
felel.
3. Projektfejlesztés
A projektjavaslatok kiválasztása után következik a
6-18 hónapot magába foglaló projektfejlesztési szakasz,
melynek keretében az RFÜ szakmai irányításával egy
elfogadott útvonalterv alapján megkezdôdik a részletes projektkidolgozás. Fontos az RFÜ és a projektgazda közötti szoros szakmai együttmûködés.
A tárgyalásos eljárás egyik lényeges jellemzôje, hogy
itt már nincs versenyhelyzet a többi projekttel, a cél a
projektjavaslat minél részletesebb kidolgozása, és felkészítése a megvalósítás – és nem utolsó sorban a fenntartás – idôszakára. Szintén fontos, hogy az RFÜ bizonyos
jogosultságokkal és ezáltal eszközökkel rendelkezzen
annak érdekében, hogy ne csak súlytalan, tanácsadó
szerepe legyen.
A projekt-elôkészítési folyamat támogatása érdekében mód nyílhat elôkészítési támogatási szerzôdés
megkötésére. A jelenlegi gyakorlati tapasztalatok alapján erre elsôsorban a jelentôs elôkészítési költségigényû
projektek esetében lehet szükség, kisebb projekteknél ez felesleges adminisztrációt jelenthet. Ezen
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A jelenlegi kétfordulós rendszerben a projektfejlesztés szakaszában sokszor szükséges lett volna a mûszaki
tartalom változtatására a projekt megvalósíthatósága
és életképessége érdekében, melyre a jelen rendszerben nincs lehetôség. A tárgyalásos eljárás keretében lehetôség van a mûszaki tartalom jelentôsebb
mértékû módosítására, hiszen a projektkoncepció egy
átfogó szinten kidolgozott dokumentum, így a részletes
projektkidolgozás a projektfejlesztés szakaszára marad.
Az RFÜ e tekintetben a vállalt célértékek, indikátorok
teljesíthetôségét tartja szem elôtt, nem pedig a részletes
mûszaki tartalomhoz ragaszkodik. Így elérhetô, hogy
sokkal életképesebb projektek kidolgozása valósulhasson meg.
A jelenlegi pályázati rendszerben a döntést követôen
a szükséges engedélyek, hatósági (különösen MNV
Zrt.), tulajdonosi hozzájárulások beszerzése sok idôt
vesz igénybe (akár 6-12 hónap), ami jelentôsen késlelteti a fejlesztés megkezdését, a TSZ megkötését, sôt
azt akár meg is hiúsíthatja. Ezért az RFÜ feladata az
érintettekkel, hatóságokkal történô elôzetes egyeztetés kezdeményezése és lebonyolítása. A fentieken túl
sokszor nem tudják a pályázók, hogy mely hatósághoz
kell fordulni a fejlesztésük engedélyeztetése vonatkozásában, továbbá a megkeresett hatóság nem ad tájékoztatást, mely más hatóság illetékes. Ezért is lenne
fontos szerepe az RFÜ-nek, valamint a projektfejlesztés
idôszakának, mert a hatóságok célirányos megkeresésével, ezirányú közremûködéssel jelentôsen csökkenthetô
lenne az engedélyek megszerzésére fordított idô. Ennek
keretében az RFÜ a központi végrehajtó KSZ-szel is
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A projektfejlesztési szakaszban – amennyiben szükséges – megtörténik a projektgazda felkészítése, projektmegvalósítási kapacitásainak megerôsítése, a projektmenedzsment felállítása. A szükséges képzéseket és
egyéb kapcsolódó tanácsadást az RFÜ adja. Megfontolandó, hogy az RFÜ-vel közösen az útvonalterv keretében azonosított képzéseket, az elôkészítési támogatási
szerzôdés finanszírozza.

egyeztet, illetve lehetôség lenne a jövôben felálló megyei államigazgatási hivatalok és az RFÜ-k közötti intézményesített kapcsolat kialakítására, ami megint csak
az elôkészítési folyamat racionalizálását szolgálhatja.
4. Kidolgozott projektek kiválasztása, II. körös döntés
A részletesen kidolgozott projektjavaslatokról, azok
támogathatóságáról az RFÜ szakmai véleményezést
készít.
A végrehajtó KSZ formai, jogosultsági és pénzügyi
szempontú értékelése, valamint az RFÜ szakmai véleményezése alapján a projekt támogatásáról a jelenlegi
rendszer szerint is mûködô Bíráló Bizottság javaslata
alapján az IH dönt.
5. Támogatási szerzôdés megkötése, projekt megvalósítása
Az IH döntést követôen a támogatási szerzôdés megkötése, valamint a lebonyolítás koordinációja (TSZ
módosítás, kifizetések, PEJ-ek ellenôrzése, helyszíni
ellenôrzés) a központi végrehajtó KSZ feladata. Nemcsak logisztikai ill. elérhetôségi kérdés, hogy a központi
KSZ erôs régiós jelenléttel rendelkezzen, a projektgazdákat nem csak ellenôrzô, hanem segítô szervezet legyen.
Mód nyílhat arra, hogy a lebonyolítás során az RFÜ
igény szerint segítséget nyújtson a projektgazdák számára. Erre elsôsorban a leghátrányosabb helyzetû
kistérségekben lehet szükség, ahol nincs kellô mértékben jelen a szükséges projektmenedzsment kapacitás
(az RFÜ-k kistérségi hálózatának ezirányú bevonását
szükségessé tette a jelenleg futó LHH program). Ennek
tartalmát azonban részletesen ki kell dolgozni, annak
érdekében, hogy az RFÜ ilyetén szerepe ne ütközzön a
végrehajtó KSZ feladatkörével.
6. Megvalósult projektek monitoringja
A projektek vállalt célértékeinek, indikátorainak teljesítése érdekében már a megvalósítás szakaszában az
RFÜ a központi végrehajtó KSZ-tôl kapott dokumentumok, jelentések alapján adatot gyûjt, megvizsgálja a
projektjavaslatban foglalt célok elérését, a vállalt indikátorok teljesítését.
7. Program monitoring
A program, konstrukció lezárását követôen az RFÜ
az összegyûjtött adatok alapján megvizsgálja az akciótervben vállalt (konstrukció szintû) indikátor célértékek
teljesülését, majd ezt az RFT elé terjeszti.
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Független értékelés megszervezése (programok,
területi folyamatok tekintetében) regionális szinten,
központi módszertani koordináció mellett visszacsatolás biztosítása a tervezésbe is RFÜ feladat. A tanulságok megfelelô levonásához a projektszintû utólagos
értékelési tevékenységet is el kell indítani. Folyamatos
(rendszeres) monitoring-értékelési tevékenységre kell
áttérni.
Ehhez központi támogatás szükséges:
• az országosan egységes módszertan és annak folyamatos fejlesztése
• a szektorális tervezési folyamatokkal való kapcsolódás szervezése,
• a statisztikai, informatikai támogatás
területén.

A tárgyalásos projektkiválasztás elônyei
A tárgyalásos eljárás legfôbb ismérve és érdeme, hogy az érdemi, tartalmi szempontú projektkiválasztásra helyezi a hangsúlyt, a jelenlegi formai
szempontok által determinált pályázatos projektszelekciós rendszerrel szemben, elôsegítve ezáltal a releváns és hatékony projektek kifejlesztését. Alkalmazásával tényleges projektfejlesztés valósulhat meg, így
a projektek színvonala és hatékonysága érdemben
javulhat, hiszen a projektgazda a projektötlet projektté történô kidolgozásának idôszakában nincs magára
hagyva, köszönhetôen az RFÜ folyamatos jelenlétének.
A módszer révén lehetôség kínálkozik arra, hogy
a valóban indokolt és releváns projektek támogatható projektekké fejleszthetôk legyenek, hiszen a
tartalmi (és nem formai) szempontoknak alárendelt
projektszelekciónak és az érdemi projektfejlesztésnek
köszönhetôen a módszer révén esély kínálkozik egy
eredendôen gyengén kidolgozott projektötlet megfelelô
színvonalon történô kifejlesztésére. Ezzel szoros összefüggésben elmondható, hogy a módszer egyértelmûen
segíti a hátrányos helyzetû térségek forrásabszorpcióját, valamint a jelentôs térségi hatású, komplex
projektek kifejlesztését, hiszen éppen e területeken
fordult elô több esetben, hogy releváns projektek nem
tudtak megfelelni a formai követelményeknek, miközben azok térségi jelentôsége támogatásukat indokolta
volna.
A tárgyalásos eljárás a projektgazdák szintjén segít megerôsíteni a stratégiai szemléletet az éppen
megjelenô pályázati kiírásokra vonatkozó ad-hoc reakciókkal szemben. Hosszú távú, programszemléletû
fejlesztési munkát tesz lehetôvé települési, ill. kistérségi
szinteken.
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A tárgyalásos rendszerben regionális szinten az
RFÜ és a KSZ intézményi szinten elkülönül, ezáltal
összeférhetetlenség nem áll fenn, így az RFÜ és a projektgazda között a projekt kidolgozás fázisában szoros
kapcsolat és kommunikáció alakulhat ki. A központi,
de régiós jelenléttel rendelkezô végrehajtó KSZ-ben
megvalósulhat az egyszerûsített, egységes szemléletû
eljárásrend, melyben a projektgazda különbözô operatív programokra benyújtott projektjei kapcsán azonos eljárásrenddel és elvekkel találkozik. Mindez
tehát összhangban áll a jelenlegi kormányzati elképzelésekkel.
A rendszer mind intézményi, mind kedvezményezetti
oldalon jelentôs hatékonyság-növelési potenciált
hordoz magában. Az RFÜ-t eredményérdekeltté teszi, mert mûködési finanszírozását a módszer részben
függôvé teszi a jól kidolgozott, támogatható projektek
fejlesztésétôl, a fejlesztési ügynökségi funkció megvalósítására motiválja. Emellett jelentôs munkaterhet takarít meg a pályázói oldalon és a pályázat-értékelés adminisztratív folyamataiban egyaránt, hiszen jelentôsen
csökkenti a támogatásban végül nem részesülô projektek számát, az azokhoz kapcsolódó feladatokat. Az
így felszabaduló jelentôs humánkapacitás és anyagi
erôforrás mind az RFÜ-k, mind a pályázók oldalán tartalmi-szakmai munkára fordítható.
A tárgyalásos eljárás gyorsabb a jelenlegi rendszernél, tekintettel arra, hogy a projektfejlesztés során rögzített ütemterv szerinti érdemi szakmai tanácsadás zajlik,
ráadásul az RFÜ pozíciójából fakadóan közremûködhet
a jelenleg sok problémát és a projektmegvalósítás
idôbeni elhúzódását okozó hatósági engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások megszerzésében.

Sári László
fejlesztési igazgató
Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
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A rendszer kiküszöböli a pályázatírói formai hibák
miatti forrásvesztést, az elôkészítési költségek „kárba vesztét”, hiszen az elvi projekt-kiválasztási döntés
már az I. körben megtörténik, amikor még nem szükséges kidolgozott tervekkel és részletes projektdokumentációval rendelkezni. Így a projektgazda oldaláról
költséghatékony, hiszen a vesztes pályázatokból eredô
költségveszteségek eliminálódnak, ráadásul lehetôség
van az I. körös elvi döntés utáni projektfejlesztési szakaszban elôkészítési támogatás igénybevételére, ami
nagymértékben könnyítheti a jelentôs elôkészítési
költségigényû projektek megvalósítását.
A tárgyalásos projektkiválasztás abban különbözik a pályázati rendszertôl, hogy nincs versenyhelyzet a projektek között, a projektek nem egymással,
hanem tulajdonképpen önmagukkal versenyeznek. Az I. körös elvi döntést követôen az elfogadott
idôbeli ütemtervre és a minôségi követelményekre
valamint a szereplôk közötti együttmûködésre lehet
koncentrálni.
A tárgyalásos eljárás alkalmazását elsô körben a
ROP-ok esetében célszerû bevezetni, de a regionális
EU-s források felhasználásán túl a hazai decentralizált területfejlesztési források vonatkozásában is –
megfelelô módosításokkal – alkalmazható, ráadásul
bizonyos elemei (pl. térségi legitimáció) beépíthetôk
a központi programok kiválasztási eljárásrendjébe is.
A jelenlegi modellbôl való átmenetet fokozatosan javasolt végrehajtani, párhuzamosan a 2007-13-as programozási idôszak zárásával és 2014-20-as periódus
indításával.

Márton György
a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
korábbi munkatársa

Brantmüller Judit
hazai programvégrehajtási csoportvezetô
Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
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A tárgyalásos eljárás nagy elônye, hogy világos és
egyértelmû munkamegosztás van a politikai döntéshozás és a szakmai elôkészítés, projektfejlesztés
között. A rendszer biztosítja a politikának a döntéshozás, a szakmai oldalnak pedig a szakmai koordináció
lehetôségét. A módszer lehetôvé teszi a projektkiválasztás politikai és partnerségi legitimitációját, hiszen az I.
körös döntést a politikai és civil szereplôk által delegált
szakértôk többségével mûködô RTMB hozza meg.

Szakmai vitaanyagok
A 2009-es év utolsó harmadától kezdôdôen a területfejlesztési szakmai közélet eseménydús idôszakát élhettük meg. A történések
egyrészt a 2010-ben bekövetkezett politikai változásoknak köszönhetôk, melyek már korábban is elôreláthatók voltak,

és melyek következtében a területfejlesztési szakirányítás is jelentôsen átalakult. Az események sorát viszont az is
gazdagította, hogy ebben az idôszakban intenzíven kerültek felszínre a hazai területfejlesztési politika megújítására
irányuló, az elmúlt években megélénkült gyakorlati szakmai és szabályozási kezdeményezések.
Ezekrôl a szakmai törekvésekrôl folyamatosan tudósított a Falu Város Régió, minden számban igyekeztünk elhelyezni cikkeket, melyek a területfejlesztés egy-egy témakörének az újragondolásáról szóltak. Sôt, a 2010. évi elsô lapszámot teljes egészében ennek szenteltünk. Ezt a sorozatot a jövôben is folytatni kívánjuk, ezzel is hozzájárulva ahhoz,
hogy a szakmánk megújítása továbbra is a szakmai közéleti viták fókuszában maradjon.
E téma ugyanis nem vesztett aktualitásából. A területfejlesztés (és vele szoros összefüggésben a fejlesztéspolitika)
megújításának szándéka határozottan jelen van az újonnan felállt szakirányító szervek elképzelései között. Úgy
gondoljuk, hogy a Falu Város Régió fórumán keresztül megnyilvánuló, a területfejlesztési szakmai közösségtôl
érkezô elképzelések e szándékokat továbbra is hasznosan támogathatják.
Így nem meglepô, hogy a jelenlegi lapszámunk számos írása is adalékokkal szolgál a területfejlesztés és a területi
szemléletû fejlesztéspolitika átgondolásához. A következô két cikk keretében pedig olyan dokumentumokat közlünk,
melyek kifejezetten egy átfogó megújítási szándék eredményeképpen keletkeztek 2010. elején. Üzeneteik a jelenlegi
intézményi és költségvetési helyzettôl eltérô környezetben fogalmazódtak meg, ezért egyfelôl érdekes kordokumentumok. (Például érdekességük, hogy mögöttük pusztán szakmai, sôt kifejezetten gyakorlati indíttatású és alulról jövô
kezdeményezések állnak.) Ugyanakkor nagyon sok bennük megfogalmazott javaslat továbbra is érvényes és felhasználható a jövô szakpolitikai és intézményi kezdeményezéseiben is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sok különbözô gyakorlati mûhely, de még az akadémiai szféra szakemberei is jelezték hozzászólási szándékukat a területfejlesztés megújításáról szóló Falu Város Régió cikkekkel kapcsolatban.
E mostani két közlésünkkel is bátorítani szeretnénk az újabb és újabb álláspontok kifejtését. Ehhez a Falu Város
Régió szakmai közéleti rovatai a jövôben is szeretnének fórumot biztosítani.
Péti Márton
az FVR Szerkesztôbizottság nevében

Ideas on improving the regional development policy of Hungary – Forming a sovereign and nationally financed
Hungarian support policy in line with the EU financed developments.
These papers deal with the opportunities of a new updated Hungarian regional development policy. The ideas focus
on the new possible roles of each territorial level, the multi level governance issues of regional development, and
relation between the EU regional development resources and those coming from the national budget.

A magyar területfejlesztés megújítása
A következô dokumentum a regionális fejlesztés gyakorlatában dolgozó szakemberek gondozásában formálódott.
E közösségben egyaránt megtalálhatók a tervezésben és a végrehajtásban, a központi és a régiós szinten, valamint
az állami intézményeknél és a tanácsadói szférában tevékenykedô szakemberek. 2009 és 2010 fordulóján számos
kötetlen összejövetel, mûhelymunka keretében alakult ki a szövege. A dolgozat a regionális szintû területfejlesztés szempontjából közelítve tekinti át a területfejlesztés megújítását, fókuszában áll a különbözô területi szintek
szerepe, az egyes szintek közötti együttmûködés, a hazai és az uniós fejlesztési források viszonya, és érinti az új
támogatáspolitika lehetséges támogatható tématerületeit, intézmény és eszköztárát is. Az alkotó kollégák nem
intézményi álláspontokat képviseltek, hanem kizárólag saját szakmai elképzeléseik mentén, szakemberként vettek
részt a szöveg kialakításának folyamatában.
A szerkesztôk

A területfejlesztésnek küldetése van
A magyarság jövôjének szolgálatában
A területfejlesztés és fejlesztéspolitika gyakorlatában
dolgozó szakemberekként meggyôzôdésünk, hogy a
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megújuló magyar területfejlesztés közéletünk azon szférája kell, hogy legyen, mely a leghatékonyabban képes
tenni egy közös társadalmi és nemzeti jövôkép kialakításáért és annak gyakorlati és érdemi megvalósításáért.
A területfejlesztés minden sikeres és eredményes nemzeti közösség esetén a nemzeti és térségi jövôkép-alkotás,
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A területfejlesztés az ország megújulásáért
Magyarország csak térségeiben és önszervezôdô térségi
közösségeiben tud újjászületni!
Számos magyar társadalmi, gazdasági, környezeti,
szellemi és lelki lehetôség, kihívás és válságjelenség határozott területi különbségekkel jelentkezik, és a térségi
és helyi társadalmak felôl építkezô megoldásokat kíván.
Említhetjük a leépült helyi-térségi gazdasági rendszereinket, a demográfiai válságot, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás nehézségeit, az élezôdô helyi
etnikai konfliktusokat, a tenni akaró, tudatos, felelôs és
önszervezôdô térségi közösségek hiányát, a hátrányos
és leghátrányosabb helyzetû térségek, települések folyamatos leszakadását, vagy az ország versenyképességet
meghatározó valódi európai centrumok hiányát. A területfejlesztés nem hagyhatja válasz nélkül e jelenségeket, folyamatokat. Sôt, területfejlesztésünknek kiemelt
felelôssége van e téren, mert ezeket az ügyeket más ágazatok külön-külön nem képesek megfelelôen és kellô hatékonysággal kezelni, a kezelésükhöz ugyanis komplex
és integrált területi alapú beavatkozások szükségesek.

A területfejlesztés a „fejlôdés” újraértelmezéséért
A térségi társadalmak szellemi fejlôdése és lelki
megerôsödése vezet a magyarság küldetésének beteljesítéséhez és anyagi gyarapodásához
A területfejlesztési célú uniós és a hazai források
felhasználásának tapasztalatai azt mutatják, hogy a
fejlesztések sikere elsôsorban nem a fejlesztési pénzek mennyiségén múlik. Az értékteremtô, változást
ösztönzô, maradandó és társadalmi mintateremtést
szolgáló kezdeményezések nem a sok pénzt költô, hanem a pénzeket jól felhasználó fejlesztôkhöz, felkészült
szakmai fejlesztôi közösségekhez kötôdnek. Az eredményesség kulcsa a szakmai ismeret, de még inkább
a tettrekészség, elhivatottság, a szellemi alkotó és lelki
erô, valamint az együttmûködés.
Számos hazai válságtünetet sem elsôdlegesen az
ország anyagi helyzete táplál, hanem például az
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együttmûködés, a bizalom és az egymás ismeretének
hiánya. Továbbá be kell látni, hogy a társadalmi jólét,
közérzet és életminôség sem csak anyagi tényezôkön
múlik. Ezért, ha fejleszteni akarunk, akkor ehhez a tudást, a szellemet és a közösségeket is fejleszteni kell.
A modern és megújuló területfejlesztésnek ezért nem
csak az infrastruktúra és a gazdaság, de az ezt megalapozó, szakmai, szellemi és lelki közeg (szakmai és
szellemi tér) fejlesztésével is tudatosan foglalkoznia
kell.

„Mit kíván” a Magyar Területfejlesztés!
1.	A magyar nemzetnek a világban és az európai térben betöltendô helyének, küldetésének, nemzeti céljainak meghatározásából
levezethetô, világos fejlesztési stratégiát, a kiemelt fejlesztési területek, ágazatok kijelölését és
tudatos intézményesített fejlesztését!
2.	A területfejlesztési törvény és a kapcsolódó
jogszabályi és szakmai keretrendszer megújítását egy ember- és közösség központú, a környezet, a társadalom és a gazdaság fenntartható
kapcsolatának erôsítését szolgáló, modern területfejlesztés megteremtése érdekében!
3.	Egyértelmû kompetenciákkal bíró, független,
cselekvôképes központi és térségi területfejlesztési intézményrendszert (központi, regionális, megyei, kistérségi szint), egyértelmû feladat meghatározást és a párhuzamosságok kiküszöbölését!
4.	A magyar és közép-európai területfejlesztési
szempontok hatásos képviseletét a 2011-es magyar EU elnökség és a 2014-2020-as költségvetési és programidôszakban!
5.	Valódi és érdemi decentralizációt – az egyes
szintekre utalt feladatokhoz megfelelô döntési autonómiát, valamint forráselosztási-, végrehajtási
hatásköröket, ehhez kiszámítható és tervezhetô
mûködési és pénzügyi keretek biztosítását!
6.	Egy és oszthatatlan, szuverén és autonóm területfejlesztési támogatási rendszer kialakítását, új
alapjainak a lerakását és a források központi és térségi szintû szakmai koordinációjának biztosítását!
7.	A vidékfejlesztési, ágazati, európai területi
együttmûködési és a területfejlesztési források szakmai és intézményi, központi és térségi
szintû koordinációjának biztosítását!
8.	„Bürokratikus szemléletû és érinthetetlen Programvégrehajtó Hatóságok” helyett szolgáltató,
szakmai támogató, „fejlesztôbarát” végrehajtási
intézményeket!
9.	Az adminisztrációs, bürokratikus terhek
csökkentését, a szakmaiság erôsítését és a tárgyalásos projektkiválasztás gyakorlatának
széleskörû alkalmazását a hatékony és célorien-
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tervezés és fejlesztés, valamint monitoring elsôdleges
integráló színtere, szakmai és közösségi kerete. A területfejlesztés tervezési-fejlesztési és értékelési-monitoring
eszközrendszere az európai, nemzeti, országos, területi
és helyi értékteremtés, tudatos építkezés, fejlesztés és e
folyamatok hatásainak, hatékonyságának és eredményességének mérését szolgáló legfontosabb eszköze,
azaz a tudatos tervezés, fejlesztés és fejlôdés elsôdleges
szakmai, politikai és társadalmi motorja.

tált forrásfelhasználás érdekében, a jelenleg uralkodó pályázati rendszerrel szemben!
10.	Költségvetési tervezéstôl független önálló hazai területfejlesztési alapok kialakítását!
11.	A területi kohézió minél szélesebb körû érvényesítése érdekében területileg integrált komplex fejlesztéseket és a területi koncentráció érvényesítését a fejlesztésekben!
12.	A területi tervezés-programozás rendszerének megújítását és egy hatékony területi monitoring-értékelési rendszer kialakítását és
mûködésének biztosítását minden szinten – a
társadalmi jólét valós mutatóinak kidolgozását,
alkalmazását, fókuszálva a beavatkozások következményeinek vizsgálatára!
12+1	A valós területi felzárkózás biztosítása és a területi egyenlôtlenségek mérséklése érdekében
proaktív területfejlesztési eszközök tudatos
alkalmazását a hátrányos helyzetû és speciális
adottságú térségek, települések fejlesztésében
határon innen és túl!

Bevezetés
Elvi alapvetések
Pusztán a folyamatos „csak jelszavában fenntartható” gazdasági növekedésre való törekvés nem oldja
meg Magyarország problémáit. Tapasztalatok szerint
inkább még tovább fokozza a környezeti problémákat,
a szegénységet, az emberek egymással szembeni kiszolgáltatottságát. Ernst F. Schumacher szerint: „…a fejlôdés
nem a javakkal kezdôdik, hanem az emberekkel, az emberek
tanultságával, szervezettségével, fegyelmével. E három nélkül minden erôforrás rejtett, kiaknázatlan, puszta lehetôség
marad…”
A valóban eredményes beavatkozások tehát az ember és környezete fenntartható kapcsolatának biztosításából kiinduló, komplex megközelítést igényelnek.
A fejlesztéspolitika ebbôl a nézôpontból lehetôség szerint minden ágazatot és társadalmi réteget érintô, azok
képviselôinek részvételével létrehozott célokkal, módszerekkel, eszközökkel és intézményrendszerrel kell,
hogy mûködhessen. A különbözô ágazati szempontok
szerint egymástól elkülönült beavatkozási rendszerek
nem képesek jelentôs és fenntartható eredményeket felmutatni.

a területi leszakadás mérséklése. Az országon belüli változatos területi sajátosságokból fakadó eltérô
szempontok érvényre jutását és összhangját kell biztosítsa mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi programok kidolgozása és végrehajtása során.
Átfogó céljai a térségi versenyképesség, a területi felzárkózás, a fenntartható térségfejlôdés és örökségvédelem, a területi integrálódás Európába, valamit a decentralizáció és regionalizmus elérése.
A területfejlesztési politika megvalósításának hat
alapvetô pillére: a központi területfejlesztési beavatkozások; a területileg összehangolt szakpolitikák, országos fejlesztési stratégiák, programok; a területrendezés;
a regionális, megyei, kistérségi és egyéb területi szintek
fejlesztéspolitikái; a vidékfejlesztés; valamint a városés falufejlesztés.
Ezen fejlesztési szintek (amint azt a tapasztalat is
igazolta) nem különíthetôk el egymástól. A hatékony
területi fókuszú fejlesztés (területfejlesztés) nem koncentrálhat csak egy-egy ágazat, vagy területi szint fejlesztésére önmagában. Összefüggéseik miatt nem lehet
a társadalmat például csak a gazdasági versenyhátrányok csökkentése oldaláról, nagyobbrészt infrastruktúrát érintô beavatkozásokkal fenntartható irányban fejleszteni. A hat alapvetô pillér irányításában, eszköz- és
intézményrendszerében összehangolt mûködését kell
megteremteni a továbblépés érdekében.

A területfejlesztés megújításának indokoltsága
és célja
A napjainkban Magyarországon tapasztalható globális és lokális eredetû válságjelenségek további mélyülése reális veszély, melyek megállítása és kezelése az
eddigieknél módszereiben és intézményi mûködésében
is hatékonyabb beavatkozásokat igényel. Számos szempontból nevezhetnénk a jelen idôszakot „történelmi
jelentôségû pillanatnak”, melynek elmulasztása ma
még egészében beláthatatlan, de vitathatatlanul súlyos
következményekkel fog járni.

A területfejlesztés helye és szerepe a fejlesztéspolitikában

2010-re a Magyar Köztársaság területfejlesztési politikájának cél- eszköz- és intézményrendszere válaszút elé
került. A területfejlesztésrôl szóló 1996. évi XXI törvény
(Tf. törvény) szellemisége bár megszületésekor haladónak számított, mára túlhaladottá vált.

Az országos fejlesztéspolitika által megszabott irányokkal összehangolva a területfejlesztési politika
fô funkciója a kiegyensúlyozott és fenntartható versenyképes területi fejlôdés megteremtése, valamint

Napjaink területi kihívásainak és számos magyarországi gazdasági, társadalmi, területi, környezeti válságjelenségnek a kezelése nem megoldott és hosszú távon nem
megoldható a hagyományos, ágazati és uniós fejlesztési
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A hazai területfejlesztési támogatási rendszer 2010ben – reményeink szerint csak ideiglenesen – megszûnt,
ami egyben alkalmat teremt a Magyar Területfejlesztési Rendszer új alapokon nyugvó újjáélesztésére.
Az EU-s támogatási formák hét éves tervezési ciklusaiból adódóan a félidôs értékeléshez közeledünk.
Bár a futó programok gyökeres átalakítására nem látszik reális esély, a 2014 után következô újabb tervezési
ciklusra való felkészülést már most el kell kezdeni a
megújulás szellemében.
A kifejtésre kerülô modellel arra teszünk kísérletet,
hogy felvázoljunk egy lehetséges új célrendszert, meghatározzuk a lehetséges beavatkozási területeket és
javaslatot teszünk egy feltételezhetôen hatékonyabban
mûködô intézményrendszeri struktúrára.
A Tf. törvény megalkotása óta létrejött területfejlesztési
intézményrendszer hatalmas kapacitásokkal rendelkezik, jelentôs források felhasználását irányítja, ugyanakkor
nem integrálódik egy egységes nemzeti fejlesztés-politikai struktúrába. Bár a forráshoz jutás szempontjából vitathatatlan a léte, „rendszeren kívülisége” egyes nézôpontok
szerint legitimitását is megkérdôjelezi. Ennek a nagy
jelentôségû szakmai kapacitásnak mielôbb rendezni kell
jogi szempontból is a beágyazottságát.
Cél, hogy egységes, átlátható irányítási mechanizmus mûködjön a fejlesztés-politikában. Az elérendô
célokból levezetett feladatok ellátásához igazodjon a
rendelkezésre álló szakmai humán kapacitás, az intézményi struktúra pedig tegye lehetôvé a szaktudás hatékony feladat-ellátását. A végrehajtandó modernizáció
eredményeként a rendszer legyen képes „hozzáadott
érték” teremtésére.
Javaslatunk vázlatos, ennek megfelelôen a részletek
kidolgozása mindenképpen szükséges, így ebben a
formájában egyfajta „pozíciópapír”-nak tekinthetô.
Jelen a megújítás és megújulás elvi alapjait
összesítô pozíciós papírunkban tudatosan nem kívánunk foglalkozni
• A közigazgatási reform, s kiemelten ennek térségi
szintû kérdéskörével
• A központi irányítási modell lehetséges intézményi
alternatíváival
• A régió versus megye kérdéskörének eldöntésével
• A regionális végrehajtás intézményi alternatívájának
eldöntésével (decentralizált versus dekoncentrált regionális szervek feladatai)

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/2–3.

• J ogszabályi környezet megújításának részletes kérdéskörével
• Területfejlesztés ágazati vonatkozásaival

Helyzetértékelés
A magyar területfejlesztés tapasztalatai
Erôsségek:
CÉL
• S
 zéleskörû társadalmi, szakértôi és szakmai igény a
magyar területfejlesztés átfogó megújítására (reformjára);
• O
 TK (Országos Területfejlesztési Koncepció) és az
OFK (Országos Fejlesztési Koncepció) megléte;
• E
 rôsödô igény a nemzetiségi identitás felvállalására,
kulturális örökség ápolására.
ESZKÖZ
• K
 iépült, évtizedes hagyományokkal rendelkezô intézményrendszer és jogszabályi háttér;
• A
 területi tervezés elsôdleges jogszabályi háttere valamint az európai uniós módszertanok rutinszerû
használata kialakult – bázis a továbblépéshez, jóllehet ezek megújítása és teljes körû felülvizsgálata elengedhetetlen;
• N
 agy mennyiségû rendelkezésre álló uniós eredetû
fejlesztési forrás;
• A civil társadalom erôsödô érdekérvényesítô képessége;
• A
 helyi társadalmak öntudatának erôsödése, igény
az együttmûködésre, a közös párbeszédre, tervezésre, fejlesztésre.
INTÉZMÉNYRENDSZER
• S
 zéleskörû szakmai tapasztalattal rendelkezô területfejlesztési tervezô, elemzô-értékelô, módszertani,
szakmai disszeminációs kapacitás a VÁTI részérôl
(OTK folyamatos felülvizsgálata, Országgyûlési Jelentések a területi folyamatokról, Országos Területrendezési Terv, területi kohéziós és szakterületi elemzések);
• E
 rôs RFÜ-k, évtizedes múlttal rendelkezô szakmai
háttérrel – komplex programvégrehajtás képessége
(stratégiai tervezés, program végrehajtás és monitoring), valamennyi régiót lefedô, közös érdekek és
feladatok kapcsán hálózatban is mûködôképes regionális intézményrendszer;
• S
 zéles tapasztalatokon nyugvó nemzetközi és hazai
programmenedzseri kapacitás a VÁTI-ban (ROP,
ÁROP, EKOP, ETE programok);
• N
 agyobb léptékû területfejlesztési projektek végrehajtására és kistérségi érdekharmonizációra alkalmas
megyei önkormányzatok;
• J elentôs regionális tudományos és kutatási bázis
megléte az RKK, a VÁTI és egyes egyetemek keretén
belül.
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logikákra építô fejlesztéspolitikával, mivel az nem kínál
és nem ad teljes körû és integrált megoldásokat.

•
•
•

•
•
•

Gyengeségek:
CÉL
Nemzeti területfejlesztési és stratégiai célrendszer
definiálásának hiánya;
Hazai és uniós tervek, programok és beavatkozások
szigorú, sok esetben rugalmatlan lehatárolása;
Területfejlesztési és vidékfejlesztési eszköz- és intézményrendszer szétválasztása, megfelelô és érdemi
koordináció hiánya, a fejlesztések nem képesek kezelni a város-vidék kapcsolatokat;
Gyenge területi és tematikus fókuszok;
Markáns fejlesztési üzenetek hiánya;
A helyi közösségek és intézmények közszolgáltatás
szervezése alacsony hatékonyságú.

ESZKÖZ
• A
 szakmai és politikai döntések következetes szétválasztásának hiánya: a politikai döntések gyakran a
legapróbb részletekben is megjelennek (pl. hol épüljön pár négyzetméter járda), közben valós stratégiai
döntések nem születnek (pl. milyen ágazatokba kell
fektetni a jövôben);
• Módszertani tudásbeli hiányosságok és nem egyszer
a közös szakmai nyelv hiánya, alacsony tervezési
kultúra és az egyértelmû szakmai elvárások, standardok hiánya a közszférában;
• Jogszabályi háttér hiátusai (nincs komplex, koherens
és modern jogszabályi háttér);
• Ágazati – és csô-szemléletû területfejlesztési tervezés
és programozás gyakorlata, az ágazati fejlesztések
nincsenek tekintettel a helyi adottságokra és elvárásokra, gyenge összhang az ágazati és regionális fejlesztési tématerületek között;
• A
 fejlesztési pénzek fókuszok nélküli elaprózott kihelyezése;
• A
 különbözô fejlesztési programok és intézkedések
gazdái között nincs együttmûködés, lehetetlen hatékony, több programból finanszírozott komplex térségi fejlesztéseket indítani, e helyzeten az egységes
fejlesztéspolitikai intézményrendszer az NFÜ létrehozása sem segített;
• A
 pénzügyi szemlélet uralta végrehajtási rendszerekben a fejlesztôk munkáját hatalmas adminisztrációs
terhek nehezítik, a fejlesztéseket stimuláló és szakmailag támogató szolgáltató intézmények helyett,
hatósági jellegû bürokratikus magatartás a támogatások kiosztásában;
• M
 ég mindig alacsony társadalmi részvétel a közösségi tervezésekben és fejlesztésekben;
• A
 regionális programok ’maradék’ elvû programozása;
• K
 omplex térségi beavatkozások hiánya;
• Z
 ömmel infrastrukturális beruházások támogatása,
• T
 érségi konszenzusépítést háttérbe szorító és a túlbürokratizálódást erôsítô pályázati alapú projekt-kiválasztási rendszer túlsúlya;
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 decentralizált területfejlesztési források hatásait,
• A
eredményeit mérô monitoring és értékelési rendszer
teljes hiánya;
• A területi értékelési eredmények gyenge visszacsatolási mechanizmusa a tervezési folyamatokba;
• A területi tervezés elsôdleges jogszabályi háttere
valamint az európai uniós módszertanok rutinszerû
használata kialakult ugyan, de a jelen kihívásainak
nem tud megfelelni, annak komplett felülvizsgálására van szükség (beleértve a Területfejlesztési törvényt is)
INTÉZMÉNYRENDSZER
• A
 magyar területfejlesztés intézményrendszerét a
különbözô fejlesztési szinteken és szintek között egyszerre jelenlévô párhuzamosságok, duális struktúrák, és feladatellátás megléte jellemzi leginkább
• A területi tervezés és területfejlesztés intézményrendszerének gyakori átalakítása miatt kialakult
létbizonytalanság, közép- és hosszú távú kiszámíthatatlanságai (a területfejlesztés minden szintje tekintetében);
• A feladatok, felelôsségek és források egyértelmû lehatárolásának hiányában fellépô folyamatos belsô
konkurenciaharc az intézményrendszer szereplôi
közt szinte minden szinten (régiók versus VÁTI, régiók versus megyék stb.);
• Az RFT-k jelenlegi összetételükbôl adódóan nem
képviselnek valós régiós legitimációt, álláspontot,
nincs, illetve csak törvényileg deklarált a súlyuk a
területfejlesztésben;
• A kistérségi, megyei tervezés régiós integrálásának
hiánya;
• Területfejlesztési képzés és szakmai rendszer
mûködtetésének koordinálatlansága;
• Az önkormányzati és a civil, valamint vállalkozó
szféra jelenleg alacsony együttmûködési készsége;
• A jelenlegi – Tftv-ben szabályozott- intézményrendszer egyes szintjein (lásd MTFT, KFT) a források,
feladatok, és fôleg szakemberállomány (lásd MTFT
munkaszervezetei) meglétének hiánya, illetve a
meglévô kapacitások megtartásához szükséges források hiánya.

Alapvetések és célok
Alapvetések
1. Komplementaritás szem elôtt tartása az EU-s és hazai finanszírozású pályázatok esetén.
2. Program ciklus menedzsment (PCM) szemlélet érvényesítése: a menedzsment feladatok teljes körének
egy adott intézményhez történô rendelése, ezáltal a
teljes körû intézményi felelôsség elvének minél szélesebb körû érvényesítése.
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3. Fejlesztési és fenntartási típusú feladatkörök (pótló
beruházások) elválasztása, utóbbi pályázati rendszeren kívüli, normatív alapú finanszírozásának megoldása.
4. Tématerületi és térségi koncentráció szükségessége a
források korlátozott volta miatt.
5. Komplex térségi programok és projektek megjelenésének támogatására alkalmas legyen az új területfejlesztési rendszer.
6. Vidékfejlesztés teljes „különutasságának” megszüntetése, integrálása a területfejlesztés újjászervezendô
rendszerébe.
7. Proaktív területfejlesztési eszközök alkalmazása.
8. Szükséges a 2011-2014 és a 2014 utáni idôszak céljainak és kiemelt feladatainak világos és közös rögzítése.

A magyar területfejlesztés új célrendszere
I. területi versenyképesség
A térségi fejlôdés alapját képezi az egyes térségek
komparatív elônyeire épülô fejlesztéspolitika kialakítása. Az uniós célok kapcsán sokat hangoztatott, mármár közhelyszerûvé vált versenyképességi fogalmat
újra kell értelmezni. Nem lehet minden térség mindenben versenyképes, a hazai térségek nemzetközi versenyképességének megteremtése érdekében bátor stratégiai
döntések kellenek. Így az ország és minden térsége ki
kell jelölnie azt egy-két versenyképességi tényezôt (pl.
termelési ágazat, erôforrások, humánkapacitás, innovatív és kreatív potenciál, hálózati versenyképességi elemek stb.), amire valóban alapozható jövôbeni fejlôdés,
amibe érdemes és szabad közpénzeket fektetni.
Magyarország és a magyar térségek versenyképes és
fenntartható fejlôdési pályára állításához elengedhetetlen cél a gazdasági aktivitás fokozása, a döntôen endogén erôforrásokra alapuló gazdaságfejlesztés megvalósítása. Mindez azonban csak a környezet állapotának
megôrzésével, valamint az egészséges környezet által
biztosított gazdaságfejlesztési lehetôségek, ezáltal a
foglalkoztatás lehetôségeinek biztosításával képzelhetô
el.
A nemzetközi területi együttmûködések stratégiai szintû erôsítése, így például a transznacionális,
interregionális intézményi és térségi együttmûködések,
V4+, Kárpát-medence, mezorégiós szintû együttmûködések (pl. Európai Duna Stratégia, Tisza térség),
Eurorégiós és EGTC szintû, illetve határon átnyúló
együttmûködések központi, regionális támogatása kiemelt jelentôségû feladat.
Minden tekintetben megújuló hazai területfejlesztési szakmai rendszer és új területfejlesztési tör-
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vény kell. Központi területi tervezési módszertani
iránymutatásra és minôségbiztosításra van szükség.
Minden területi szinten nyomon kell tudni követni a
területi folyamatokat és a fejlesztéspolitikai eredményességét, nem csak a pénzköltést, de a programok
valós outputjait és eredményeit, teljesítményét is monitorozni kell. Biztosítani kell az ágazati és területi
programok területi hatásainak rendszeres értékelését. Meg kell teremteni a területfejlesztés egységes
szakmai nyelvét, és a területfejlesztési képzések koherens rendszerét.
Ezeket elfogadva a területi versenyképesség pillérei az alábbiak szerint definiálhatók:
• Innováción, kreativitáson nyugvó versenyképes terület- és gazdaságfejlesztés
• A helyi erôforrások fenntartható hasznosítására
épülô fejlesztéspolitika
• A versenyképes területi fejlôdéshez szükséges térségi
infrastruktúra kiépítése
• Oktatás: egyrészt a piaci igényekre érzékeny és
gyorsan reagálni tudó közép- és felsôfokú, illetve
felnôttképzési szak-oktatási rendszer, másrészt a konszenzusos alapon kijelölt fô fejlesztési terület(ek)/
szektor(ok)/iparág(ak) keretein belül világszínvonalú képzési rendszer kiépítése
• Profi értékesítési szövetkezetek, hálózatok kiépítésének támogatása (helyi, „regionális”, országos, és bizonyos esetekben nemzetközi szinten is)
• Hazai területfejlesztési szakmai rendszer megújítása
• Nemzetközi területi együttmûködések erôsítése
II. Helyi, térségi kreatív és alternatív területi felzárkóztatás
A globális versenyképesség önmagában semmit nem
ér, erôs, a helyi adottságokban gyökerezô, organikusan fejlôdô társadalmi és gazdasági háttér nélkül esély
sincs az elérésére. Ez a bázis jelenleg szinte teljesen elerodálódott az elmúlt 20 esztendôben Magyarországon.
Ezért újjá kell szervezni a hazai térségek társadalmi
és gazdasági rendszereit. Élénk helyi piacokkal, termeléssel és fogyasztással rendelkezô térségi gazdasági
közösségeket kell kialakítani. A magyar vidék megújulásának alapfeltétele a területileg kiegyensúlyozott fejlesztések megvalósítása, az erôforrások, szükségletek
és lehetôségek összhangjának megteremtése. A vidék
leszakadásának mérsékléséhez fontos cél a gazdaságfejlesztés hangsúlyozottan endogén adottságokra való
alapozása.
Ugyanakkor mindez elképzelhetetlen erôs helyi identitással rendelkezô, önszervezôdésre, jövôképalkotásra
és felelôs közösségi cselekvésre képes egyénekbôl álló
térségi társadalom nélkül. Ehhez pedig a magyar térségeket a globális individuális fogyasztói magatartás
helyett, a lokálpatrióta, szolidáris, öngondoskodó és
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önfenntartó közösségi szellem kell, hogy áthassa. A cél
eléréséhez elengedhetetlen az öntudatos és felelôs helyi
közösségek kialakítása, a népesség egészségi állapotának javítása, a család- és emberközpontú társadalom
megteremtése. Az oktatási, egészségügyi és szociális
ellátórendszer elérhetôségét a társadalom minden tagja
számára biztosítani kell.
El kell érni, hogy a lakóhely és a társadalmi helyzet
ne befolyásolja kedvezôtlenül a humán ellátásokhoz
való hozzáférést. A vonzó városi és vidéki környezet
kialakításával, a lakosság egészségi állapotának javításával, a közszolgáltatások minôségének fejlesztésével, a közlekedési és környezeti infrastrukturális
hiányosságok oldásával és a foglalkoztatás ösztönzésével el kell érni, hogy az elmaradott térségekben
is meginduljon a felzárkózás folyamata és a negatív
demográfiai folyamatok kedvezôbbé váljanak. Mindehhez alapvetôen szükséges a jelen kor kihívásainak
megfelelni képes területfejlesztési intézményrendszer megalkotása és mûködésének hosszú távú megalapozása.
A nemzeti területi együttmûködések megújulásának
elôfeltétele az intézményi kapcsolatok megteremtése,
szervezett fejlesztése, a területileg összehangolt határon átnyúló fejlesztések megvalósítása, és a nemzeti fejlesztési célok, az erôforrások, szükségletek és
lehetôségek összhangjának megteremtése. A határ
menti térségek, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott települések és a határon túli magyar
területek leszakadásának mérsékléséhez fontos cél a
területfejlesztés nemzeti és nemzeti, etnikai kisebbségi
dimenzióinak, Új beavatkozási cél és eszközrendszerének megteremtése az érintett nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek bevonásával.
Ezeket elfogadva a területi felzárkóztatás pillérei az alábbiak lehetnek:
• Belsô gazdasági erôforrásokat mozgósító térségi és
helyi autonóm1 gazdasági rendszerek kreatív és alternatív fejlesztése (pl. tudatos helyi vásárlói – helyi
fogyasztói szemlélet elterjesztése)
• K
 özösségi és szellemi területfejlesztés: térségi és helyi
társadalom és közösségfejlesztés, társadalmi kohézió
erôsítése (pl. önszervezôdô/önsegítô/öngondoskodó térségi és helyi társadalmi hálózatok kialakításának segítése)
• M
 egújulásra képes, család- és emberközpontú térségi
társadalmak
• H
 azai térségi és települési önkormányzati fejlesztés
• N
 emzeti területi együttmûködések erôsítése
1

Fejlesztési és beavatkozási területek, eszközök
(1. táblázat)
„Paradigmaváltás” a végrehajtásban
Projekt kiválasztási rendszerek
1.) Pályázati verseny:
	Az eddigi pályázati rendszernek megfelelô projekt
kiválasztási metodika, ahol a szakmai bíráló bizottsági döntését követôen az irányító hatóság legitimálja a projekt támogatását.
	Javasolt e projekt kiválasztási metódus visszaszorítása a profitorientált projektek körére.
2.) Tárgyalásos projekt kiválasztás:
	A tárgyalásos eljárásban a forrást biztosító szakmai
intézményrendszer és a projektgazda közös párbeszédén alapulva szükséges eljutni a projektek azonosításáig (elôszelekciós folyamat).
	Az ily módon a „projektcsatornába” bekerült koncepció szinten kidolgozott fejlesztési elképzelésrôl,
koordinált, térségi egyeztetés és konszenzus eredményeként születik meg az elsô körös támogatói
döntés. Ebben a rendszerben egy elôre elfogadott
ütemterv alapján kell lépésrôl lépésre megfelelni a
formai és tartalmi elôírásoknak, amíg a projekt eljut
a szerzôdéskötésig.
	A projektcsatorna szakszerû kiépítését szükséges
támogatni, ami a rendszeres projektgeneráláson és
gyûjtésen túl a megfelelô projektfejlesztést is magába
foglalja (nyilván ennek komoly szakmai humán kapacitás igénye van, de ennek alapjai a régióknál rendelkezésre állnak).
	A módszer kizárja a pályázatírói formai hibák miatti forrásvesztést, az elôkészítési költségek „kárba
vesztét”, így az igazán jelentôs és hasznos projektek
magvalósulását (az elsô körös döntést követôen) garantálni tudja.
Típusai:
• regionális kiemelt projekt eljárás: régiós szintû
elôszelekciós projektkiválasztás, melynek keretében a koncepció szinten kidolgozott projekt
javaslatról az elsô körös támogatói döntést a regionális fejlesztési tanács (vagy az ô delegáltjaiból álló Monitoring Bizottság) hozza meg, majd
a részletes regionális szintû projekt kidolgozást

Az autonómia önállóságot jelent, melyet a társadalmi életben önigazgatásnak, a gazdaságban részleges önfenntartásnak nevezhetünk.
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1. táblázat.
BEAVATKOZÁSI IRÁNYOK

projekt-kiválasztás
módja

finanszírozás

döntéshozó
testület

megvalósítás
koordinációja

I. VERSENYKÉPES, INNOVATÍV ALAPÚ TERÜLETFEJLESZTÉS (jelenlegi ROP-ok bázisán)
pályázati verseny

2. Turizmus és kulturális infrastruktúra fejlesztése

pályázati verseny;
regionális kiemelt
projekt

3. Humán infrastruktúra fejlesztése

regionális kiemelt
projekt

4. Integrált településfejlesztés

regionális kiemelt
projekt

5. Közlekedés- és környezetfejlesztés

regionális kiemelt
projekt

Regionális

EU-s forrás
(ERFA)

Elsô körben:
pályázati verseny
esetén szakmai
bíráló bizottság /
regionális kiemelt
projektek esetén
RFT.
Végsô döntés:
ROP IH

Regionális
Regionális
Regionális
Regionális

II. TÉRSÉGI FELZÁRKÓZTATÁS (2011/2012-tôl csak hazai forrásból, 2014-tôl döntés függvényében hazai
és uniós)
1. HELYI ÉRDEKÛ
GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Belsô gazdasági erôforrásokat
mozgósító térségi és helyi
autonóm gazdasági rendszerek
kreatív és alternatív fejlesztése

mikro/kistérségi
programcsomag
alapú eljárásrend

EU-s forrás
(ERFA+
ESZA)
vagy
Hazai
forrás

Elsô körben:
RFT/megyei
önkormányzat.
Végsô döntés: ROP
IH
és NFGM TÉSZÁT

Regionális

2. KÖZÖSSÉGI ÉS SZELLEMI TERÜLETFEJLESZTÉS (2011/2012-tôl csak hazai forrásból, 2014-tôl döntés
függvényében hazai és uniós)
2.A Társadalmi és nemzeti kohézió és tudatosság erôsítése, civil
kezdeményezések felkarolása
2.B Demográfiai válság kezelése
2.C Egészséges életmódra nevelés

mikro/kistérségi
programcsomag
alapú eljárásrend

2.D Kulturális infrastruktúra és
programok fejlesztése

EU-s forrás
(ERFA+
ESZA)
vagy
Hazai
forrás

Elsô körben:
RFT/megyei
önkormányzat.
Végsô döntés: ROP
IH
és NFGM TÉSZÁT

Regionális
+
Központi

3. HAZAI TÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
megyei tárgyalásos
eljárásrend

Hazai
forrás

Elsô körben
a Megyei önkormányzat,
Végsô döntés:
NFGM TÉSZÁT

III. NEMZETKÖZI
ÉS NEMZETI TERÜLETI
EGYÜTTMÛKÖDÉSEK
ERÔSÍTÉSE

pályázati verseny

EU-s forrás
(ETE)

Elsô körben:
szakmai bíráló
bizottság.
Végsô döntés: IH

Központi

IV. A HAZAI TERÜLETFEJLESZTÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA

központi kiemelt
projekt

EU-s forrás
+ hazai
forrás

Terület-fejlesztésért
felelôs tárca

Központi

3.A Térségi infrastruktúra
és településfejlesztés

követôen a forrás lekötésérôl a szakmai bíráló
bizottság dönt, amit az irányító hatóság legitimál.
• m
 egyei tárgyalásos eljárás: megyei szintû projektkiválasztás, melynek keretében a projektekrôl
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Megyei önkormányzat

a megyei szintû egyeztetések eredményeként a
döntést a megyei önkormányzat (vagy az ô delegáltjaiból álló Bizottság) hozza meg (egyszerûbb
projektekrôl lévén szó, itt nincs szükség komolyabb elôszelekciós eljárásra).
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1. Versenyképes gazdasági rendszerek innovatív alapú fejlesztése

• m
 ikro/kistérségi programcsomag alapú eljárás:
mikro/kistérségi szintû elôszelekciós projektkiválasztás, melynek keretében a koncepció szinten
kidolgozott projekt javaslatokról elsô körben – a
mikro/kistérségi egyeztetések eredményeinek
ismeretében – a döntést a regionális fejlesztési
tanács (vagy az ô delegáltjaiból álló Monitoring
Bizottság) / megyei önkormányzat hozza meg.
A regionális fejlesztési tanács / megyei önkormányzat nem önálló projektekrôl, hanem komplex, egymásra épülô fejlesztésekbôl álló projektjavaslat-csomagok kiválasztásról hozza meg
döntését. A továbbiakban a forrás lekötésérôl a
részletes projekt kidolgozást követôen a szakmai
bíráló bizottság dönt, amit az irányító hatóság legitimál. Az RFÜ folyamatos szakmai támogatást
nyújt a projektek kidolgozása folyamán.
E rendszerek újszerûsége, hogy mindhárom eljárás során az alapvetô érdemi döntést a projektek
kiválasztására vonatkozóan politikailag legitimált
testületek hozzák meg, a továbbiakban a projektcsatornába így bekerült projektek érdemi fejlesztése a
regionális (hazai forrás esetében a megyei) területfejlesztési intézményrendszer szakmai koordinációjában történik.
Világossá válik tehát a politikai és szakmai koordináció feladatmegosztása, ami a jelenlegi pályázati rendszerek nagy adóssága.
Feladatmegosztás alapelvei2
• Központi fejlesztési koordinációt igénylô kiemelt területek versus Teljes projektciklust és regionális, helyi projektfejlesztést igénylô területek
• O
 rszágosan egységes megvalósítást igénylô fejlesztési területek versus Regionálisan eltérô megvalósítást
lehetôvé tevô területek
• S
 zervezeti hatékonyság
• M
 egvalósítás pénzügyi kockázata

• Tematikus nemzeti és nemzetközi4 versenyképességi
hálózatok kialakítása (pl. magyar és nemzetközi hálózatosodás, együttmûködés, networking, jó gyakorlatok
meghonosítása, kapcsolatépítés támogatása)5
• K+F és innováció támogatása
2. Turizmus fejlesztése
3. Humán infrastruktúra fejlesztése
• Közoktatás integrált rendszerekben történô fejlesztése
 Felelôs állam/szavazó polgári ismeretek átadása
 Funkcionális analfabetizmus terjedését gátló célzott
oktatási programok középfokú szinten minden iskolatípusban (pénzügyi kultúra, információs társadalom, szövegértés, munkavállalói ismeretek, stb.)
• Szakképzés fejlesztése6
 közép- és felsôfokú szakképzés összehangolt kereslet-érzékeny fejlesztése
 munkaadói igényekre rugalmas megoldásokat kínáló felnôtt(tovább)képzési rendszer kialakítása
 elit felsôfokú szakképzés támogatása meghatározott kulcsiparágakban
 (szak)nyelvi képzés támogatása
• Alap- és járóbeteg központok fejlesztése
• Szociális ellátó rendszer, és szolgáltatások fejlesztése,
képzések
4.) I ntegrált városfejlesztés
• Funkcióbôvítô városrehabilitációs fejlesztések (városfejlesztési alapok létrehozásán keresztül)
• Szociális városrehabilitáció
 érségi és helyi közlekedés- és környezetfej5.) T
lesztés – Településen belüli és települések közötti
együttmûködési hálózatok kialakulásának támogatása (civil, önkormányzati, gazdasági szereplôk
közötti illetve ezek bármilyen szintû elegye, térségi
szintek városkörnyék/kistérségtôl nemzetközi szintig) –
• 4-5 számjegyû utak fejlesztése
• Közösségi közlekedés fejlesztése
• Környezeti veszélyelhárítás

Területfejlesztési és beavatkozási fókuszok

II. térségi felzárkoztatás
(2011/2012-tôl csak hazai forrásból, 2014-tôl döntés
függvényében hazai és uniós)

I. Versenyképes, innovatív alapú területfejlesztés
(jelenlegi ROP-k bázisán)
1. Versenyképes gazdasági rendszerek innovatív alapú fejlesztése
• T
 elephelyfejlesztés, ipartelepítés, eszközbeszerzés,
közvetlen KKV támogatások3
• Tanácsadás

1. Helyi érdekû gazdaságfejlesztés
Belsô gazdasági erôforrásokat mozgósító térségi és
helyi autonóm gazdasági rendszerek kreatív és alternatív fejlesztése
• Helyi termék és gazdaságfejlesztés
 Helyi Termék és Szolgáltatói Hálózat Menedzsment Szervezetek (HTSZHMSZ) felállítása

Akár régiónként differenciált szervezeti megoldásokkal.
Ez jelenleg nem a ROP része.
Ez jelenleg nem a ROP része.
5
Ez jelenleg nem a ROP része.
6
Ez jelenleg nem a ROP része.
2
3
4
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és helyi közösségi beszerzési és beszállítói
rendszerek, helyi termék klaszterek támogatása –
Életképes termékeknél, akár a nemzetközi piacra
való kijutás támogatása
 Szociális és Helyi Termék Bolt Hálózatok és alternatív értékesítési rendszerek fejlesztése
 Szociális gazdaság megerôsítése, helyi foglalkoztatási és helyi termelôi akciók támogatása
 Térségi és helyi kreatív, autonóm, alternatív és önellátó gazdasági rendszerek kiépítése, fejlesztése
 Hatékony település és térségi befektetés-ösztönzési
és marketing rendszerek kialakulásának támogatása
 A „Silver Economy” típusú fejlesztések támogatása
• A
 nemzeti természeti erôforrások integrált, innovatív és kreatív térségi és helyi szintû autonóm módon mûködtethetô hasznosítása
 M
 egújuló energia hasznosítása (szél-, vízenergia,
termálvíz, termôföld, földhô stb hasznosítása) – autonóm módon mûködtethetô helyi térségi rendszerek támogatása – bioüzemanyag, alternatív energia, helyi szennyvízkezelés
 A
 lternatív közmûfejlesztések (pl. Víz- és szennyvízgazdálkodás természet közeli módjai).
 Az
 energiahatékonyság növelése
• Vidékfejlesztés
 Vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
 Falumegújítás, falufejlesztés – fókuszban a
hagyományôrzéssel, illetve a már meglévô helyi
értékek fenntarthatóságával
• Kiemelt társadalmi problémákhoz kapcsolódó felvilágosítás, tájékoztatás, képzés
 Romák által magas arányban lakott térségek és települések társadalmi-gazdasági integrációja
 Népfôiskolai jelleggel, pl. Lakosság eladósodásának megakadályozására, Pénzügyi és állampolgári
jártasság erôsítése
 Tudatos helyi vásárlói – helyi fogyasztói szemlélet
elterjesztése
 Cégek, szervezetek térségükre irányuló társadalmi
felelôsségvállalási akcióinak támogatása
2. Közösségi és szellemi területfejlesztés (térségi ESZA
típusú fejlesztések)
2.A Közoktatási szolgáltatások minôségjavítása
• Infrasrtuktúra fejlesztéssel együttes módon tartalomfejlesztés is (eszköz, tanerô-továbbképzés, oktatási programok, tehetséggondozás, nyelvi képzés)
2.B Társadalmi és nemzeti kohézió és tudatosság
erôsítése, civil kezdeményezések felkarolása
• Ö
 nkéntességi és civil alapon szervezôdô kezdeményezések, akciók felkarolása, támogatása
• Ö
 ntudatos és felelôs helyi és térségi társadalmak
kialakítása, a társadalmi együttélés alapnormái, a
nemzeti összetartozás erôsítése, tudatosítása; rész-
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vételi demokrácia alapjainak megteremtését célzó
akciók támogatása
• Befogadó helyi és térségi társadalmak kialakítása,
etnikai konfliktusok megelôzése
2.C Demográfiai válság kezelése
• Gyermek és családbarát társadalmi kultúra megteremtése
• Gyermek és családbarát kultúra megvalósítása a
munkaadói szférában (KKV-kra fókuszált, CSR
jellegû programok támogatása)
• Országon belüli migrációs és mobilitási támogatások
• Lakhatási támogatás nyújtása (fiatal diplomások
településen megtartása, fecskeházak, szolgálati lakások)
• Bölcsôdei ellátás és Családi Napközik rendszerének fejlesztése
2.D Egészséges életmódra nevelés
• Térségi szintû egészséges és aktív életmód, táplálkozás, teljes értékû élet szemléletének terjesztése
• Térségi szintû közösségi programok, akciók, fejlesztések támogatása
• Sport és szabadidôs létesítmények fejlesztése, rekreációs terek fejlesztése, programok, akciók támogatása
2. E Kulturális infrastruktúra és programok fejlesztése
3. Hazai térségi infrastruktúra és településfejlesztés
• Térségi és települési szintû közösségi infrastruktúra
fejlesztése (pl. közvilágítás, kisléptékû hulladék – szelektív is, egyéb közmûvek, kármentesítés, mûvelôdési
ház, multifunkcionális közösségi terek, könyvtár, játszóterek, zártkerti övezetek, gyepmesteri telep,)
 Települési belterületi utak, kerékpárutak fejlesztése
 Tanyás térségek rehabilitációja (felmérés, kataszter
is)
 Örökségvédelem (felmérés, felújítás, tárgyi emlékek gyûjtése)
 Közterületek akadálymentesítése
 Mezôgazdasági utak megerôsítése
 Térségi és települési szolgáltatások, önkormányzatok fejlesztése:
– Információtechnológiai fejlesztések
– Közmunka programok
– Települési
turisztikai
marketing,
együttmûködések, rendezvények támogatása
III. Nemzetközi és nemzeti területi együttmûködések
erôsítése
• A Határon átnyúló ETE fejlesztési programok szervezése
• H
 azai és nemzetközi projektek teljes körû menedzsmentje és a széleskörû magyar részvétel stratégiai
támogatása
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• N
 emzetközi hálózati együttmûködések támogatása
• A
 határon túli magyarul beszélô közösségek által lakott térségek területfejlesztési célú támogatása, gazdasági és kulturális integrációja (pl. EGTC térségek)
• N
 emzeti és etnikai kisebbségi közösségek, települések, térségek területfejlesztése
IV. Hazai területfejlesztési rendszer megújítása
• T
 erületfejlesztési szakmai és K+F rendszer megújítása
• S
 zabályozás és jogalkotás megújítása
• I ntézményrendszer megújítása
• H
 azai támogatási és eszköz rendszer megújítása
• A
 területi tervezés-programozás rendszerének megújítása és egy hatékony területi monitoring-értékelési rendszer kialakítása és mûködésének biztosítása
minden szinten

A területfejlesztés földrajzi fókuszai – térkategóriák
I. Nagyvárosok és kiemelt térségek fejlesztése
Célállapot: Dinamikusan fejlôdô, kiváló közlekedési
kapcsolatrendszerrel rendelkezô nagyvárosi agglomeráció és nemzetközileg is versenyképes régióközpont, mely képes bekapcsolódni az európai és hazai
országos növekedési pólusok munkamegosztásába
és a régióközpont közigazgatási, egészségügyi, tudományos, oktatási, kulturális, idegenforgalmi funkcióinak megerôsítésével az innováció fogadására és
terjesztésére a régió többi térsége felé.
Fókuszok:
• N
 agyvárosok, mint a decentralizáció helyszíneinek
fejlesztése
• K
 iemelt térségek (pl. Balaton, Homokhátság, Duna,
Tisza)
II. Vidékies funkcionális városi térségek és másodlagos
pólusok integrált fejlesztése
Célállapot: Dinamikusan fejlôdô urbanizált térségek
egy-egy jelentôs városi központtal, amelyek – munkamegosztásban az országos növekedési pólusokkal
és az ország többi regionális pólusával – képesek
az innováció befogadására és az innováció-vezérelt
fejlôdésre és specializációra, egyben szinergikus kapcsolatban állnak közvetlen térségükkel.
Fókuszok:
• E
 gymás számára kölcsönösen szolgáltató város-vidék
kapcsolatrendszerek kialakítása – Mikrotérségek vagy
Funkcionális városi térségek (FVT), mint a programcsomag alapú fejlesztések potenciális színterei
• K
 SH agglomerációk és település-együttesek, akár
ezek felülvizsgálatát illetve kiegészítését is kérve
(pl. Komárom-Esztergom Duna-mente vagy akár a
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komplett Balaton-part is – mint agglomerálódó térségek?) Talán a (Ajka-) Veszprém-Várpalota-Fehérvár
tengely is jobban értelmezhetô lenne így…
III. Hártányos helyzetû és speciális adottságú térségek,
települések proaktív fejlesztése
 élállapot: A vidéki térségekben található térségC
központi funkciókat ellátó települések és a környezô
kistelepülések egymásra épülô fejlôdése, melynek
révén a vidéki térségek gazdasága stabilizálódik, a
foglalkoztatási helyzetük javul a karakterisztikus
adottságaikra alapozott fejlesztések eredményeképpen.
Fókuszok:
• HH, LHH, belsô perifériák és romák, nemzeti és etnikai kisebbségek által magas arányban lakott térségek, települések
• Aprófalvas és tanyás térségek
• Városhiányos térségek (periférikus térségközponttal
rendelkezô térségek)
• Határ menti térségek
• Mikrotérségek vagy Funkcionális városi térségek
(FVT), mint a programcsomag alapú fejlesztések potenciális színterei
• Sebezhetô monokultúrás (gazdasági értelemben) térségek
A magyar területfejlesztés lehetséges további új eszközei
• Költségvetési tervezéstôl független önjáró területfejlesztési alapok képzése (pl. nagyberuházók
befizetéseibôl, önálló gazdálkodású regionális térségi gazdaságfejlesztési „visszaforgó” alapok képzése)
• Térségileg differenciált pénzügyi járulékszabályozási eszközök bevezetése (pl. differenciált minimálbér,
térségi pótlékok)
• Normatív településfejlesztési támogatások bevezetése
• Nemzetiségi és etnikai kisebbségi fejlesztési alapok
létrehozása a svájci és norvég alapok mintájára
• Jogszabályi harmonizáció egyes területfejlesztési hatású ágazati jogszabályokat illetôen
• A különbözô fejlesztési források kombinációs
lehetôségeinek a megteremtése egy-egy fejlesztési projektcsomagban, így lehetôség nyílhat a hazai
és az uniós források vagy a regionális fejlesztési és
a vidékfejlesztési, vagy ETE források integrációjára
is. Minden végrehajtó intézmény legyen érdekelt az
ilyen komplex fejlesztések támogatásában.
• Az ágazati fejlesztések vegyék figyelembe az egyes
térségek sajátos adottságait, és e szerint alakítsák
az igénybevétel feltételeit. Az ágazati és regionális
támogatások tervezése szoros összhangban, vég-
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rehajtása egymással összekapcsolható módon és
lehetôség szerint decentralizáltan mûködjenek.
A regionálisan eltérô sajátosságokat mutató, valamint a helyi projektgenerálást igénylô fejlesztési
témákban regionálisan decentralizált végrehajtást
mûködtetése.

Területfejlesztési intézményrendszer
Alapvetések, feladatkörök
A területfejlesztési térségi intézményi rendszer újraszervezése, megerôsítése, cselekvôképes, funkcionális és
szakmai központi és területi intézményrendszer kialakítása. Minden ágazati minisztérium fejlesztési részlege vegyen részt a területi tervezési-, fejlesztési munkában, de a
támogatási rendszer mûködtetésének, a támogatások célba juttatásának egy közös rendszere legyen. Célként fogalmazható meg a programfinanszírozás megvalósítása.
Egyértelmû kompetenciákkal bíró területfejlesztési
intézményrendszer kell!
Központi szint:
• területfejlesztési szakmai rendszer, szabályozás,
nemzetközi területpolitikai képviselet, országos
szintû tervezés, végrehajtás, értékelés, monitoring,
kutatás és kiemelt térségek, témák, programirodák
mûködtetése, fejlesztési programok koordinációja,
területi információszolgáltatás és fejlesztési dokumentumtár:
• érintett szervezetek:
 Szaktárca

 Magyar Területfejlesztési Intézet – jelenlegi VÁTI TTÉI
(Területi Tervezési És Értékelési Igazgatóság) bázisán;
 Információszolgáltatási és fejlesztési dokumentációs központ – jelenlegi VÁTI Információszolgáltatási Igazgatóság bázisán;
 Területfejlesztési és Regionális Programok Irányító Hatósága – jelenlegi ROP IH bázisán.
Regionális szint:
• regionális tervezés, végrehajtás, értékelés, fejlesztés:
regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ)
• regionális döntéshozatal és regionális Monitoring
Bizottság – érintett szervezetek: regionális fejlesztési
tanácsok (RFT)
• r egionális dekoncentrált végrehajtási szervezeti tapasztalatok, kompetenciák (kiemelten ETE nemzetközi, központi ÁROP, EKOP és ROP térségi fejlesztési programok) – VÁTI központi és dekoncentrált
programvégrehajtás
Megyei szint:
• p
 rogramcsomag alapú projektkiválasztás, kistérségi koordináció és hazai területfejlesztési források programvégrehajtása és döntéshozatal: megyei önkormányzatok
Kistérségi szint:
• k
 istérségi koordinációs, véleményezési, pályázási,
projekt-elôkészítési, adatgyûjtési jog- és feladatkörök: többcélú kistérségi társulások (területfejlesztési tanácsok) és munkaszervezeteik
Területpolitikai feladatrendszer – világos kompetenciák és feladatok az egyes szinteken! (2. táblázat)

2. táblázat.

Kutatás

KÖZPONT

RÉGIÓ

X

X

MEGYE

KISTÉRSÉG

TELEPÜLÉS

X

X

X

X

Tervezés

X

X

Programozás

X

X

Fejlesztés és innováció

X

X

X

Önálló projekt

X

X

X

X

Képzés, kapacitás-fejlesztés,
disszemináció

X

X
X

X

X

Projektgenerálás
Forrásallokáció és Döntés

X

X

X

Programvégrehajtás

X

X
EU+HAZAI

X
HAZAI

Monitoring, értékelés

X

X

X
HAZAI

Hálózatépítés és nemzetközi
kapcsolatok koordinációja

X

X

X

Szabályozás, nyilvántartás

X
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Központi területpolitikai feladatok
1. Területfejlesztésért felelôs központi irányítás
• A
 területfejlesztési intézményrendszer költségvetési
forrásainak biztosítása
• J ogszabályalkotás és szabályozási feladatok
• K
 iemelt nemzetközi területi együttmûködési kormányzati feladatok koordinációja
• K
 özponti államigazgatási feladatok államigazgatási
szintû és adminisztratív támogatása
• M
 ódszertani, tervezési, értékelési, nemzetközi kapcsolattartási, kontaktponti és területi információszolgáltatási feladatokat háttérintézményein (VÁTI
TTÉI, VÁTI II ld. következôkben) keresztül látja el
• O
 TrT mûködtetése
• a z IH-k irányítása – szakmai rendszer megújítását
szolgáló projektek feletti döntés az IH-n keresztül
2. Magyar Területfejlesztési Intézet (MATI) – jelenlegi
VÁTI TTÉI (Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság) bázisán
• T
 ervezés:
 Országos tervezések koordinációja, a szereplôk önállóságának és feladatköreinek szem elôtt tartásával (megyei, regionális)
 Térségi tervezési módszertanok és tervezési javaslat gyûjtemények készítése, ill. a készítés koordinációja
 Tervezési folyamatok minôségbiztosítása külsô
szereplôk bevonásával (központi, regionális)
• Végrehajtás támogatása:
 Pályázati rendszerek szakmai módszertani támogatása és területi monitoringja
• Értékelés és monitoring:
 Országos területi értékelések lefolytatása (területi
folyamatok és támogatások felhasználásának területi értékelése)
 Térségi folyamat és támogatásértékelési módszertanok és javaslatcsomagok készítése, ill. a készítés
koordinációja
 Értékelések minôségbiztosítása (központi, regionális)
• Területfejlesztési Szakmai és Minôségbiztosítási
rendszer mûködtetése
• Területfejlesztési Akadémia mûködtetése – Területfejlesztési szereplôk felkészítése, kapacitásaik fejlesztése, továbbképzések szervezése
• Területi K+F feladatok központi szakmai koordinációja – Területpolitikai kutatások és kutatásszervezés
• Nemzetközi területpolitikai kapcsolattartás, nemzeti kontaktponti és disszeminációs feladatok ellátása (pl. EUKN, ESPON, URBACT), nemzetközi
tervezési és értékelési folyamatokban, projektekben
való részvétel, ill. azok koordinációja
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• Területi jogszabály elôkészítés és egyeztetései a többi
területi szinttel
• Területpolitikai disszeminációs és tartalommenedzsmenti feladatok ellátása
• Központi fejlesztési koordináció és szakmai
disszemináció – Központi stratégiai tervezési és
fejlesztési irodák, egységek mûködtetése szoros
együttmûködésben az RFÜ-kkel
 Kiemelt Térségi Iroda – Duna, Tisza és Termál
 Helyi Termék és Gazdaságfejlesztési Programiroda, Területi Kohéziós, Felzárkóztatási és Fenntarthatósági Fejlesztési Iroda – speciális térségekkel
(pl. LHH) és rétegek (pl. nemzeti és etnikai kisebbségek) fejlesztésével, jó gyakorlatok terjesztésével
foglalkozó programirodák (pl. LHH vagy Roma
fejlesztési Programiroda),
 EGTC Térségek Fejlesztését Szolgáló Programiroda, Területfejlesztési és Tudatos Magyar Társadalom Akadémia – kiemelt társadalmi problémákhoz
kapcsolódó felvilágosítás, tájékoztatás, képzés,
disszemináció,
 Kiemelt Térségi Tervezési és Fejlesztési Programiroda,
 EUTCLEDKN – Európai Területi Kohéziós és Helyi Gazdaságfejlesztési Tudáshálózat
mûködtetése – az EUKN mintájára európai összefogásban mûködtetett szervezet)
3. Információszolgáltatási és Fejlesztési Dokumentációs Központ – jelenlegi VÁTI II (Információzolgáltatási
Igazgatóság) bázisán
• Területi Információszolgáltatási Rendszer (TeIR)
mûködtetése és folyamatos fejlesztése
 A TeIR rendszer részeként a T-MER rendszer
mûködtetése
 A TeIR rendszer részeként a TÉRPORT mûködtetése
• Európai Uniós dokumentációs központi feladatok
ellátása
• Hazai dokumentációs központi és irattári feladatok
ellátása
 Területi tervezési dokumentumok elektronikus és
papíralapú irattárózási feladatainak ellátása
 Építésügyi tervek központi dokumentációs feladatainak ellátása
• Központi és ágazati nyilvántartási rendszerek fejlesztése és mûködtetése
4. Központi területfejlesztési programvégrehajtás – jelenlegi VÁTI nemzetközi és hazai Programvégrehajtás
és országos hálózat bázisán
• V
 égrehajtás koordinációja:
 EKOP, ÁROP és ETE programokban teljes körû
KSZ szerepkör
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 Regionális

operatív programok végrehajtása és területi monitoringja, feladatmegosztásban az RFÜ-vel
 Egyéb nemzetközi programok pénzügyi végrehajtása (pl. svájci és Norvég Alap)
 Kiemelt programirodák mûködtetésében tapasztalatok – (pl. Roma Programiroda, VKSZ)
 Kiemelt központi módszertani és pót-KSZ kompetenciák

•

•

Regionális területpolitikai feladatok
5. Regionális Fejlesztési Tanácsok (RFT-k)
A regionális szintû kiemelt projektekrôl döntési hatáskörrel bíró intézmények
• RFT-k regionális Monitoring Bizottsággá alakuljanak át
• Munkaszervezetével kidolgoztatja, és elfogadja a
régió hosszú- és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve fejlesztési programját, illetve egyes
szakterületi térségi szemléletû és regionális szintû
stratégiaalkotói és programozási tevékenységet végeztet
• Uniós regionális tervek (Regionális Operatív Programok és Akciótervek) és programok elfogadása
• Kiemelt regionális projektek körére javaslatot tesz
és elsô körben döntést hoz
• Munkaszervezetén keresztül véleményezi a területét
érintô országos, ágazati és regionális szintû fejlesztési koncepciók és programok, továbbá a területét
érintô területrendezési tervek, a területi államigazgatási szervek régiót érintô fejlesztéseit
6. Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ-k)
A regionális fejlesztési programok teljes körû koordinációjára alkalmas intézmények
• Tervezés:
 Regionális tervezés koordinációja, a régió általános és szakterületi fejlesztési koncepcióinak, terveinek és programjainak kidolgozása hazai és EU-s
forrásokra egyaránt
 Az alulról építkezô (bottom-up) regionális tervezés
megvalósítása, tervezési hálózat kiépítése
• Végrehajtás koordinációja:
 Regionális operatív programok végrehajtása és területi monitoringja, teljes körû közremûködô szervezeti (KSZ) szerepkör
 Program ciklus menedzsment (PCM) mûködtetése: a tervezés, projektgenerálás, projektkiválasztás, projektvégrehajtás és projekt, illetve
program monitoring teljes körû regionális szintû
koordinációja
• Értékelés és monitoring:

•
•

•

• Regionális szintû értékelések lefolytatása a VÁTI
TTÉI iránymutatása és módszertana alapján
Hálózatépítés és partnerség szervezés
 A regionális és helyi célok köré csoportosuló térségés településfejlesztési feladatok ellátásához, segítô
szakmai hálózat kialakítása, mûködtetése, feladatokkal és felelôsséggel történô felruházása
P
 rojektgazdák felkészítése, kapacitásaik fejlesztése –
Információs, tanácsadási, képzési feladatok ellátása
 Fejlesztés és projektgenerálás
 Az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi
szervezetek fejlesztési projektelképzeléseinek
összegyûjtése, azok projektjavaslattá történô
elôkészítésének támogatása, koordinációja, különös tekintettel a helyi érdekû komplex, programcsomag alapú fejlesztésekre és kiemelt projektekre
 Régiós projekt csatorna mûködtetése
 Kísérleti jellegû projektek és módszertanok tervezése és megvalósítása
 észvétel a regionális kutatási feladatokban (RKKR
val, egyetemekkel és VÁTI TTÉI-vel közösen)
 azai és nemzetközi projektek kidolgozása – saját
H
régiós hazai és nemzetközi (határmenti) pályázatok
elôkészítése, végrehajtása
 orrásszervezés
F
 Megállapodást

köthet a tárcákkal a régiós hazai fejlesztési programok finanszírozásáról
 Helyi

források feltárása (civil, önkormányzati és
vállalkozói), befektetés-ösztönzés

Megyei területpolitikai feladatok
7. Megyi Önkormányzatok7
Növekvô kistérségi koordinációs, projekt-elôkészítési
és hazai területfejlesztési végrehajtási szerepek
• E
 lsô körben dönt a mikro/kistérségi programcsomag alapú fejlesztések támogatásáról és a források
lekötésérôl
• A
 hazai decentralizált források végrehajtó szervezeti feladatainak ellátása
• D
 önt a hatáskörébe utalt hazai decentralizált keretek felhasználásáról
• K
 oordinálja a kistérségekben folyó fejlesztések megyei szintû elôkészítését, elôzetesen véleményezi a
kistérségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat;
• Ö
 nálló résztvevôje hazai és nemzetközi projekteknek – saját régiós hazai és nemzetközi pályázatok
elôkészítése, végrehajtása
• N
 emzetközi hálózati együttmûködések támogatása

A megyei területfejlesztési tanácsokra nincs szükség. Feladatait a megyei önkormányzatok, mint az adott megye társadalmát reprezentáló, választott, legitim
szervezetek látják el. Itt megoldandó még a megyei jogú városok integrációja.

7

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/2–3.

105

MÛHELY

Település – Terület – Fejlesztés

Kistérségi területpolitikai feladatok
8. Többcélú kistérség társulások (Területfejlesztéisi Tanácsok) és munkaszervezeteik
A kistérségi stratégiai irányok meghatározásában és az
azokra épülô cselekvési tervek és projektek kidolgozásának fô szereplôi
• Ö
 sszehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén mûködô
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit:
 kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját térségi stratégiai irányok
rögzítésével, és ellenôrzi azok megvalósítását (Ebben szerepelhetnek az általános életminôség-javító
prioritások, de minden területi szintnek szükséges
megfogalmaznia egy-két proaktív, térségspecifikus
fejlesztési irányt, ami az adott térség elôrelépését
szolgálhatja, s amelynek vonatkozásában komplex
akciók kidolgozására van szükség.)
 A stratégiai irányok mentén projektjavaslat-csomagokat tartalmazó térségi cselekvési terveket
dolgoz ki. (A falvak fejlesztési igényeit a kistérségi
cselekvési tervek foglalják magukba, ezzel párhuzamosan készülnek el a városok és megyei jogú városok hasonló cselekvési tervei. A cselekvési tervek
projektjavaslatait az egyes stratégiai irányok alá
kell rendezni, s minden térségi szintnek szükséges
megfogalmaznia minimum egy-két olyan komplex
projektcsomagot, melyek proaktív fejlesztési irányokat szolgálnak. E projektcsomagok jelenthetik
az adott térség innovatív kitörési akcióit a jövôre
nézve.)
• Véleményt nyilvánít:
 a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével elôzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra a
területérôl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
 a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség
területét érintô intézkedéseit illetôen.

Legfontosabb feladatok a területfejlesztésben
2011-2014 között
A vitaanyagban felvázolt modernizációs lépések –
horderejüket és sokrétûségüket tekintve – óhatatlanul
túlnyúlnak a következô kormányzati cikluson. Ennek
ellenére szükséges és lehetséges e folyamatok beindítása
minden lényegi területen már az elkövetkezô években is.
A közeljövô fôbb területfejlesztési megújítási feladatai a következôk:
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1. A TERÜLETFEJLESZTÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZERÉNEK MODERNIZÁLÁSA (TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY MEGÚJÍTÁSA)
Törvényi szinten kell újraszabályozni a területfejlesztés, településfejlesztés és vidékfejlesztés viszonyát, összhangot teremtve mind az említett területek, mind pedig
a hazai és az uniós fejlesztéspolitika viszonyai között.
Világos, átlátható, életszerû módon kell kiosztani feladatokat és hatásköröket, biztosítva a fejlesztéspolitika
érvényesüléséhez szükséges koherenciát a rendszer
tagjai között.
2. A TERÜLETI TERVEZÉS ÉS MONITORING
RENDSZERÉNEK MEGERÔSÍTÉSE
A területfejlesztés folyamat, melyet folyamatos tervezés és értékelés (visszacsatolás) kell, hogy kísérjen. Ehhez a folyamathoz professzionális tervezôi kapacitást
kell rendelni, mely képes reális stratégiai alternatívákat
állítani a politikai döntéshozók elé. A jelenlegi gyakorlat a tervezést és a monitoringot kampányszerûen,
módszertanilag következetlenül végzi.
A tervezés és monitoring rendszerét szervezetileg és finanszírozásában is megerôsíteni szükséges,
elsôsorban központi és regionális szinten.
3. A HELYI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉT, A PROJEKTGENERÁLÁST, A HÁLÓZATI
EGYÜTTMÛKÖDÉST SEGÍTÔ FEJLESZTÔ KAPACITÁSOK MEGTEREMTÉSE
Naivitás feltételezni, hogy a problémákra adekvát módon megoldást adó fejlesztési programok (pályázatok)
eleve léteznek, csupán a támogatási források és a lebonyolító intézményrendszer biztosításával megtettünk
minden szükséges intézkedést a fejlôdés érdekében.
Fokozott figyelmet kell fordítani a helyi problémákra megfelelô módon reagáló programok tervezésére,
szakszerûen elôkészített projektek generálására, fejlesztésére és segítséget kell nyújtani a lebonyolításhoz.
Ehhez az említett tevékenységekben jártas támogató
intézményi rendszert kell biztosítani elsôsorban a már
meglévô szervezetek (regionális, megyei és kistérségi)
humán kapacitására és tapasztalatára építve. A komplex programcsomag alapú fejlesztési programok megvalósítása különösen igényli egy ilyen támogató rendszer közremûködését.
4. A TÁMOGATÁSOK SZABÁLYSZERÛ, HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES FELHASZNÁLÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER
EGYSÉGESÍTÉSE
Csak az ÚMFT-s források tekintetében jelenleg 15
közremûködô szervezet és 7 irányító hatóság mûködik,
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nem beszélve az ÚMVP laikusok számára szinte érthetetlen intézményi struktúrájáról. A különbözô intézmények eljárásrendjei pedig azon túl, hogy egymástól is
különböznek, nem integrálódnak egy egységes nemzeti fejlesztés-politikai struktúrába. Ezen intézmények
„rendszeren kívülisége” egyes nézôpontok szerint legitimitását is megkérdôjelezi.
Mielôbb szükséges egységes, átlátható irányítási
mechanizmust megteremteni a fejlesztés-politikában.
A modernizáció eredményeként a rendszer legyen képes „hozzáadott érték” teremtésére. A hatékony területfejlesztés érdekében egyrészt szükséges a központi
szinten mûködô intézmények racionalizációja, számuk csökkentése, valamint a regionális intézmények
súlyának megerôsítése a komplex térségi programok
megvalósíthatósága érdekében.

Melléklet: „Mit kíván” a Magyar Területfejlesztés – kibontva
„Mit kíván” a Magyar Területfejlesztés!
1.	A magyar nemzetnek a világban és az európai térben betöltendô helyének, küldetésének, nemzeti céljainak meghatározásából
levezethetô, világos fejlesztési stratégiát, a kiemelt fejlesztési területek, ágazatok kijelölését és
tudatos intézményesített fejlesztését!
• A megújult területfejlesztés a közszféránk azon
területe lehet, mely a leghatékonyabban képes
tenni egy közös társadalmi és nemzeti jövôkép
kialakításáért és eléréséért.
2.	A területfejlesztési törvény és a kapcsolódó
jogszabályi és szakmai keretrendszer megújítását egy ember- és közösség központú, a környezet, a társadalom és a gazdaság fenntartható
kapcsolatának erôsítését szolgáló, modern területfejlesztés megteremtése érdekében!
• Újra kell fogalmazni a magyar területfejlesztés
alapjogszabályát, s az új rendezô elvek alapján szükséges a területfejlesztési jogszabályi
keretrendszerét megújítani. Meg kell végre
határozni a területfejlesztés központi, a regionális kompetenciáit, térségi szintû feladatait!
A területfejlesztés kompetenciáit nem szabad a
szaktárcáknak nem kellô témák maradékelvén
kialakítani!
• A fejlesztések sikere elsôsorban nem a források
nagyságán, hanem a fejlesztôk szakmai ismeretein, elhivatottságán és együttmûködésén
múlik. Számos hazai területi válságtünet sem
az ország anyagi helyzetébôl adódik, hanem a közösségben való gondolkodás és az
együttmûködés hiányából, például: megszûnt
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helyi-térségi gazdasági rendszerek; demográfiai válság; határon túli magyarsággal
való kapcsolattartás; élezôdô helyi etnikai
konfliktusok; tenni akaró, tudatos, felelôs és
önszervezôdô térségi közösségek hiánya.
• Ha fejleszteni akarunk, akkor a tudást és a
szellemet, valamint magát a közösségeket is
fejleszteni kell. A területfejlesztésnek ezért
nem csak az infrastruktúra és a gazdaság, de
a szellemi közeg fejlesztésével is foglalkoznia
kell.
• Közös szakmai nyelv, közös szakmai és
minôségi standardok, szakmai a képzési, továbbképzési és minôsítô rendszer kialakításával és mûködtetésével.
• A területfejlesztési és területi kutatások és fejlesztések hatékony és a társadalmi, nemzeti célok
megvalósításának érdekébe állított, hozzá adott
értéket garantáló rendszerének kialakítását!
3.	Egyértelmû kompetenciákkal bíró, független,
cselekvôképes központi és térségi területfejlesztési intézményrendszert (központi, regionális, megyei, kistérségi szint), egyértelmû feladat
meghatározást és a párhuzamosságok kiküszöbölését!
• Területfejlesztés központi és térségi intézményrendszerének újraszervezését: független,
cselekvôképes, funkcionális, hatékony és szakmai központi és területi intézményrendszer
létrehozása és mûködtetése, az egyes szintekre
utalt feladatokhoz megfelelô döntési autonómia, valamint forráselosztási-, végrehajtási hatáskörök rendelése és biztosítása.
• Az egymásra épülô rendszerek (központi, regionális, megyei, kistérségi szint) egyértelmû
feladat meghatározása (párhuzamosságok
kiküszöbölése), világos, kiszámítható és
tervezhetô mûködési és pénzügyi keretek közötti rögzítése.
• A magasabb szintek nyújtsanak valódi szakmai koordinációt és támogatást az alacsonyabbak számára.
4.	A magyar és közép-európai területfejlesztési
szempontok hatásos képviseletét a 2011-es magyar EU elnökség és a 2014-2020-as költségvetési és programidôszakban!
• Közös nemzeti és V4-+ stratégiai célok meghatározása és következetes szakmai, diplomáciai
képviselete!
5.	Valódi és érdemi decentralizációt – az egyes
szintekre utalt feladatokhoz megfelelô döntési autonómiát, valamint forráselosztási-, vég-
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rehajtási hatásköröket, ehhez kiszámítható és
tervezhetô mûködési és pénzügyi keretek biztosítását!
• Az egyes szintekre utalt feladatokhoz
megfelelô döntési autonómia, valamint forráselosztási-, végrehajtási hatáskörök rendelése
és biztosítása.
• A fejlesztési forrásokról és irányokról való
döntések minél lejjebb kerüljenek.
6.	Egy és oszthatatlan, szuverén és autonóm területfejlesztési támogatási rendszer kialakítását,
új alapjainak a lerakását és a források központi és
térségi szintû szakmai koordinációjának biztosítását!
• 2 010-ben gyakorlatilag felszámolt („ideiglenesen megszüntetett”) hazai területfejlesztés
megújítása!
 megújuló nemzeti területfejlesztési támoga• A
tási rendszerben olyan új és szimbolikus stratégiai területek állnak a fókuszban, melyek a
tornyosuló magyar társadalmi, gazdasági, közösségi, egyéni és szakmai válságjelenségekre
kívánnak szuverén és önálló nemzeti választ,
térségi és helyi szintû fejlesztési kiutat és közösségi megoldásokat, jó példát adni a társadalom, a környezet és a gazdaság fenntartható és versenyképes területi kapcsolatának
erôsítésével!
• Minden ágazati minisztérium fejlesztési részlege vegyen részt a területi tervezési-, fejlesztési munkában, de a támogatási rendszer
mûködtetésének, a támogatások célba juttatásának egy közös rendszere legyen.
7.	A vidékfejlesztési, ágazati, európai területi
együttmûködési és a területfejlesztési források szakmai és intézményi, központi és térségi
szintû koordinációjának biztosítását!
• A terület- és regionális fejlesztési források és
az uniós ágazati, vidékfejlesztési és európai
területi együttmûködési források központi és
térségi szintû szakmai koordinációjának biztosítását!
8.	„Bürokratikus szemléletû és érinthetetlen Programvégrehajtó Hatóságok” helyett szolgáltató,
szakmai támogató, „fejlesztôbarát” végrehajtási intézményeket!
 területfejlesztés intézményeinek nem csak
• A
kifizetôhelyekként kell mûködniük, hanem
képesnek kell lenniük arra, hogy a térségek
céljainak elérését szakmailag is támogassák.
 területfejlesztési tervek értékrendje mentén a
• A
végrehajtó intézmények képesek legyenek fej-
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lesztéseket generálni, szakmailag orientálni és
végigvezetni egészen a megvalósításig.
• Csökkenteni kell a fejlesztôk (a kedvezményezettek) adminisztrációs terheit, minden
eszközzel segíteni kell megfelelésüket az adminisztratív elôírásoknak, hogy a támogatás
valóban többleterôforrás, ne teher és gyakran
komoly pénzügyi kockázat legyen.
9.	Az adminisztrációs, bürokratikus terhek csökkentését, a szakmaiság erôsítését és a tárgyalásos projektkiválasztás gyakorlatának széleskörû alkalmazását a hatékony és célorientált
forrásfelhasználás érdekében, a jelenleg uralkodó pályázati rendszerrel szemben!
• A hatékony és célorientált forrásfelhasználás
érdekében, le kell számolni a jelenleg uralkodó iszonytatóan bürokratikus, szakmaiatlan
pályázati végrehajtási gyakorlattal, azaz a központi és régiós pályázati támogatások jelenlegi
gyakorlatával és egyeduralmával.
• Egy-egy fejlesztési kezdeményezés támogatása ne csak jogi-pénzügyi feltételeken, vagy adminisztratív buktatókon múljon, e szempontoknak való megfelelést segítsék a fejlesztési
intézmények.
• A közpénzek csak olyan fejlesztéseket támogassanak, melyek a térségi tervek céljait és
elveit szolgálják. A fejlesztési intézmények segítsék a kezdeményezések szakmai tartalmát
ebbe az irányba orientálni.
• A pályázati rendszert csak ott kell használni,
ahol indokolt. A drágán mûködô pályázati
rendszerek nem képesek helyettesíteni a projektek szakmai orientációját, a szakmailag
megfelelô projektek kiválasztását, de nem garantálják a piaci versenyszabályok betartását
sem.
• Be kell vezetni a térségi és települési projektcsomagok finanszírozását, nem pályázati, hanem
normatív és tárgyalásos alapon kiválasztva és
orientálva a fejlesztések tartalmát (különösen
helyi gazdaságfejlesztési, humán infrastruktúra, településfejlesztési, közszolgáltatási és közösségi közlekedésfejlesztési projektekben).
10.	Költségvetési tervezéstôl független önálló hazai területfejlesztési alapok kialakítását!
• Például nagyberuházók, illetve beruházások
befizetéseibôl, továbbá önálló gazdálkodású
regionális térségi gazdaságfejlesztési „visszaforgó” alapok képzése.
11.	A területi kohézió minél szélesebb körû érvényesítése érdekében területileg integrált komp-
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12.	A területi tervezés-programozás rendszerének megújítását és egy hatékony területi monitoring-értékelési rendszer kialakítását és
mûködésének biztosítását minden szinten – a
társadalmi jólét valós mutatóinak kidolgozását,
alkalmazását, fókuszálva a beavatkozások következményeinek vizsgálatára!
 területfejlesztési támogatásokat programok
• A
mentén kell kiosztani, a hazai forrásokat is.
• K
 özponti területi tervezési módszertani iránymutatásra és minôségbiztosításra van szükség
• A
 társadalmi jólét valós mutatóinak kidolgozása, fókuszálva a beavatkozások következményeinek vizsgálatára, valós területi hatásaira,
a társadalmi mintateremtés adaptálható eredményeire.
 inden területi szinten nyomon kell tudni kö• M
vetni a területi folyamatokat és a fejlesztéspolitikai eredményességét és hatásait.

12+1	A valós nemzeti területi felzárkózás biztosítása
és a területi egyenlôtlenségek mérséklése érdekében proaktív területfejlesztési eszközök
tudatos alkalmazását a hátrányos helyzetû és
speciális adottságú térségek, települések fejlesztésében határon innen és túl!
• F
 elzárkóztatási, kohéziós fókuszban: Hátrányos helyzetû, romák és hazai nemzeti, etnikai kisebbségek által magas arányban lakott
térségek, települések. Tanyás és aprófalvas
térségek. Határ menti és EGTC térségek, aktív közremûködés a határon túli, magyarul
beszélô közösségek által magas arányban lakott települések, térségek fejlesztésében. Kiemelt, kísérleti és mintafejlesztések.
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lex fejlesztéseket és a területi koncentráció érvényesítését a fejlesztésekben!
• Az ágazati és regionális fejlesztések azonosítsanak területi célokat, fogalmazzanak meg térségekre szabott pályázatokat.
• Az ágazati fejlesztések által is követendô
egyértelmû térkategóriák azonosítása és kialakítása, térségekre szabott pályázatok megfogalmazásával.
• A
 szinergikus hatásokat eredményezô fejlesztések megvalósítása érdekében területi, tematikus és a kedvezményezett célcsoportok vonatkozásban világos fókuszok meghatározása.
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Egy lehetséges új irány:

A tisztán hazai forrású magyar területfejlesztési támogatási rendszer mint
önálló, szuverén nemzeti fejlesztési alrendszer1
Az alábbi írás a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságának (VÁTI TTÉI) területfejlesztési mûhelyében érlelôdött. Mondanivalója természetesen integrálja a területfejlesztési szakma más szervezeteiben dolgozó
kollégák tapasztalatait is, hiszen a VÁTI TTÉI feladatellátása során rengeteg szakemberrel kerül kapcsolatba.
A dolgozat elsôsorban a hazai finanszírozású területfejlesztés egy lehetséges irányát dolgozza ki. Ez az irány
az alkotók szerint jelenleg a leginkább szükséges, és más köztevékenységek által a legkevésbé felkarolt fejlesztési
témákat jeleníti meg. A megfogalmazott üzenetek kiterjednek a hazai területfejlesztési politika helyzetértékelésére,
lehetséges tárgykörére, valamint alapvetô középtávú stratégiai cél- és eszközrendszerére.
A szerkesztôk
2007 óta a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság (VÁTI TTÉI) szakmai háttérintézetként aktívan
közremûködik a területfejlesztési támogatási rendszer
megújításáról szóló kezdeményezésekben. 2009. óta
még intenzívebben veszünk részt a kapcsolódó konferenciákon, sôt magunk is mûhelytalálkozókat, valamint
a szakirányítás és a regionális tervezôk részvételével
zajló két- és többoldalú megbeszéléseket szervezünk.
A következôkben ismertetésre kerülô pozíciós papír
ezeknek az egyeztetéseknek a tapasztalatai alapján formálódott a VÁTI TTÉI mûhelyében.
Pozíciós papírunk a korábbi lapszám szakmai közéleti vitájára is válaszol, amikor az ott felvetett számos
alternatíva között egy lehetséges új irányra tesz javaslatot. Egyes gondolatai talán közös szakmai álláspontot képviselhetnek, míg mások remélhetôleg tovább
formálódnak szakmai közösségünk együttes munkája
során. 2010-ben folytatni, sôt kiteljesíteni szeretnénk ezt
a folyamatot.
A magyar területfejlesztés válaszúton van, s véleményünk szerint megújításának egyik legfontosabb
alappillére a szuverén és önálló (autonóm) célokat
követô, tisztán hazai forrásokra támaszkodó, saját
eszközökkel rendelkezô magyar területfejlesztési és
támogatási rendszer újjászervezése lehet.

Mi jellemezte a hazai területfejlesztési támogatási rendszert 1996–2009 között? – „Élt 14 évet?!”
A tisztán hazai forrású decentralizált területfejlesztési
támogatási rendszer 13 éve alatt, összesen 463,554 Milliárd Ft támogatás keretében közel 50 ezer projekt támogatása valósult meg. E támogatási rendszer tapasztalatait számos kutatás és értékelési munka feldolgozta
már. A legfontosabb megállapítások a következôk:
1

• A
 támogatási elôirányzatokat tartósan és kiszámítható módon kell mûködtetni.
• A rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat több évre
elôre kell rögzíteni, mely egy felelôs területfejlesztési
politika esetén nem feltétlen választási ciklusokhoz
igazodik.
• Az infrastruktúra fejlesztése mellett jóval több forrás
kell, hogy jusson a humán erôforrások és kapacitások
(ESZA-típusú fejlesztések) fejlesztésére.
• Tisztább profilú támogatási forrásokra lenne szükség:
• Világosan el kellene különíteni a forráshiányos települések karbantartási jellegû igényeit a feladatellátás minôségi fejlesztését szolgáló önkormányzati
infrastrukturális támogatásoktól, valamint a térségi hatással bíró gazdaságfejlesztéstôl.
• Az önkormányzatok finanszírozásának átalakításával csökkenteni kell azt a kényszert, hogy a legkisebb beruházásaikhoz is pályázni kényszerüljenek.
• Az elaprózódott pályázatos, de valójában „bújtatott” normatív településtámogatás helyett ös�szehangolt, komplex térségi fejlesztési cél szerint,
forráskoordinációval megvalósuló, programalapú
támogatás kell.
• A
 jogosultságok és területi preferenciák meghatározása során az Országos Területfejlesztési Koncepció
térségtípusainak nagyobb szerepet kellene biztosítani.
• A térségi szereplôk önállóságának növelése a pályázati célok meghatározása terén. A „bottom-up” tervezés jó gyakorlatának meghonosítása, jogszabályi,
eljárásrendi hátterének kialakítása (program alapú és
megállapodásos fejlesztési rendszerek).
• Más ágazati források esetében is érdemi decentralizáció szükséges, és a területiség elvének érvényesítése
szükséges a források tervezésében, elosztásában is.
• A támogatások helyét, valós szakmai teljesítményét,
naturális outputjait, eredményeit követô területi monitoring és értékelési rendszerre van szükség, de a

A cikk e lapszám szerkesztôinek és régiós tervezôi kollégák közremûködésével készült.
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Helyzetjelentés 2010 – „Ground Zero”?
2010 az önálló magyar területfejlesztés-politika „fekete éve”. A 2010. évi költségvetés elfogadásával 14 év
után a tisztán hazai forrású nemzeti területfejlesztésre
nem maradt szinte egyetlen fillér sem. A hazai decentralizált területfejlesztési támogatási rendszer 2010-ben
tehát ideiglenesen gyakorlatilag megszûnt. Kérdés,
hogy van-e, és lesz-e szellemi, gazdasági, társadalmi és
politikai képesség, és közös akarat a magyar területfejlesztési rendszer új alapokon nyugvó újjáélesztésére?
Az uniós elôírások szerint: „A Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállamok struktúrapolitikai kiadásait.” (addicionalitás elve). E szerint tehát
egyetlen tagállam sem mondhat le az önálló, szuverén
nemzeti fejlesztéspolitikáról (ahogy az valóban nem is
történik meg, még a kelet-közép európai tagállamokban sem) (1. táblázat).

Napjaink kihívásai – minden eddiginél jobban szükség van az önálló, szuverén (autonóm)
nemzeti célokat szolgáló magyar területfejlesztésre
Napjaink területi kihívásainak, és számos magyarországi területi, gazdasági, társadalmi, környezeti válságjelenség kezelése területileg nem
megoldott, és hosszú távon nem megoldható a hagyományos, ágazati és uniós fejlesztési logikákra
építô fejlesztéspolitikával, ugyanis ez nem kínál
teljes körû ,és integrált megoldásokat. Magyarország az uniós fejlesztési források felhasználásának
tervezése során (ÚMFT, ÚMVP, ETE programok)
egyszerûen önálló stratégiai célok megfogalmazása nélkül szinte lemásolta az EU által központilag
meghatározott lisszaboni-göteborgi fejlesztési célokat, azaz a gazdasági növekedést, a versenyképesség fokozását, a foglalkoztatás bôvítését és a
fenntarthatóságot. Természetesen nem vitaható,
hogy hazánknak szüksége van ezekre a dinamikus versenyképességi európai célokra is, és csak
remélni lehet, hogy az uniós források végrehajtása közép- és hosszú távon képes lesz következetesen támogatni és szolgálni Magyarország európai
versenyképességét (Erre nyújt új lehetôséget az Új
Széchenyi Terv!). Ugyanakkor be kell látni azt is,
hogy a legfontosabb magyar válságjelenségeinkre
az uniós források teljes körûen nem kínálnak és
nem is kínálhatnak megoldást; tehát

1. táblázat: Magyarország fejlesztéspolitika rendszerének fejlesztési alrendszerei 2010-ben

UNIÓS FORRÁSÚ
NEMZETI
FEJLESZTÉS-POLITIKÁK

HAZAI FORRÁSÚ
NEMZETI
FEJLESZTÉS-POLITIKÁK

• Új Magyarország Fejlesztési
Terv (ÚMFT)
és Új Széchenyi
Terv (ÚSZT)
• Európai Területi
Együttmûködési
Programok
(ETE)
• Egyéb uniós
fejlesztési
források
(pl. Norvég
és Svájci Alap)

Új
Magyarország
Agrár- és
Vidékfejlesztés
(ÚMVST
és ÚMVP)

Nemzeti
területfejlesztés

JELENTÔS

JELENTÔS

NINCS
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FEJLESZTÉSEK
TÉRSÉGI
ÉS HELYI
ERÔBÔL

Ágazati
fejlesztési
és
szakpolitikák,
elôirányzatok

• Térségi
(régiós,
megyei,
kistérségi)
• Helyi,
települési

CSÖKKENÔ
JELENTÔSÉG

CSÖKKENÔ
JELENTÔSÉG

EGYÉB
FEJLESZTÉSEK
(PÉNZÜGYI, SZAKMAI
INTÉZMÉNYI
ÉS MAGÁN
BERUHÁZÁSOK)
Nemzetközi

Hazai

JELENTÔS

CSÖKKENÔ
JELENTÔSÉG
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nyilvántartott adatkör bôvítése során ne növekedjenek a pályázók adminisztrációs terhei.
• Törekedni kell a térségi és helyi specifikumok
megjelentetésére a fejlesztési dokumentumokban,
megfelelô mozgástérrel.
• Meg kell válaszolni a következô kérdéseket: Mi
tekinthetô területfejlesztési forrásnak? Területfejlesztési forrás-e az önkormányzati decentralizált fejlesztési forrás, vagy a különbözô gazdaságfejlesztési
célelôírányzatok?

Magyarországnak az uniós fejlesztési céloktól
különbözô, szuverén magyar területfejlesztési kihívásai is vannak éppen ezért ilyen stratégiai céljai is
kell, hogy legyenek.
A határozott területi jellegzetességeket mutató, illetve
a térségi társadalom és gazdaság problémáira utaló válságjelenségek esetében szükség van nemzeti területfejlesztésre és hazai fejlesztési beavatkozásokra, valamint
az ezeket szolgáló nemzeti forrásokra.
2010-2011 – a tisztán hazai forrású magyar területfejlesztés új céljai és stratégiai beavatkozási irányai
meghatározásának évei kellenek, hogy legyenek.
Ennek során figyelembe kell venni azokat a legfontosabb területpolitikai elveket és trendeket, amelyek a
modern területfejlesztést, területpolitikát nemzetközi
szinten meghatározzák. Ezek a következôk:
• Vizionális társadalmi jövôkép-alkotás, célképzés és
stratégiai tervezés
• Kreatív vagy innováció-vezérelt területpolitika
• Területi szemlélet, területi kohézió, területiség, területi-térségi szempontok érvényesítése a fejlesztési
ciklus egészében
• Társadalmi, közösségi tervezés, közösségfejlesztés,
közösségi kontroll
• Hálózatépítés, hálózatosodás, hálózat-fejlesztés
• Valós decentralizáció, erôs központi szakmai koordináció, regionális governance
• Globális vs. lokális értékek,elvek megjelenése a területfejlesztésben
• Gazdasági növekedés, és endogén, autonóm és önellátó fejlôdés biztosítása
• Proaktív fejlesztéspolitikai eszközök alkalmazása
• Komplex fenntarthatóság érvényesítése
• Széles körû integráltság érvényesítése
• P
 olicentrikusság, növekedési pólus és tengely elméletek
• Területi monitoring és értékelési rendszerek folyamatos mûködtetése és fejlesztése
• A klímaváltozás, mint erôs területi karakterisztikájú
folyamat beemelése a tervezésbe
• Nemzeti és etnikai kérdéskör beemelése a tervezésbe

•
•
•

•

A magyar területfejlesztés új irányainak meghatározása során egyaránt szükséges:
Versenyképesség és fenntarthatóság együttes figyelembe vétele.
F
 elzárkóztatás és fejlett térségek támogatása egyaránt.
A
 tisztán hazai forrású magyar területfejlesztésben a gazdaságfejlesztés, a társadalomfejlesztés
jelentôségében meg kell, hogy elôzze az infrastruktúrafejlesztést, és a folyamatos toldozgatást-foltozgatást.
Igény van a konkrét térségekre szabott integrált stratégiai beavatkozásokra.
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• Igény van proaktív központi fejlesztéspolitikai eszközök alkalmazására.
A legfontosabb azonban, hogy olyan új területfejlesztési üzenetek szükségesek, amelyek releváns stratégiai
választ adnak a legégetôbb magyar területi, társadalmi
és gazdasági kihívásokra egy globalizálódó világban!

A területfejlesztési beavatkozást igénylô problémák azonosítása
A határozott területi jellegzetességeket mutató, illetve
a térségi társadalom és gazdaság problémáira utaló válságjelenségek esetében szükség van nemzeti területfejlesztésre és hazai fejlesztési beavatkozásokra, valamint
az ezeket szolgáló nemzeti forrásokra. A legfontosabb
területfejlesztési beavatkozást igénylô magyar társadalmi, gazdasági és területi válság-, és probléma-területek
következôk (2. táblázat).

A tisztán nemzeti forrású magyar területfejlesztés kapcsolódása a központi nemzeti fejlesztési
rendszerekhez
A megújuló magyar területfejlesztés új beavatkozási területeit és célrendszerét (Magyar Területfejlesztési
Stratégia és Program) tudatosan pozícionálni kell:
• az uniós kohéziós politika (ÚMFT_ÚSZT, ETE) lis�szaboni és EU 2020 versenyképességi rendszeréhez,
ennek hosszú távú fennmaradásával számolva. Ha
ez már nincs, akkor ennek helyét egy egységes nemzeti fejlesztéspolitika (nemzeti gazdasági, versenyképességi és infrastruktúrafejlesztési fejlesztéspolitika)
veheti át.
• a közösségi agrár- és vidékfejlesztési politika (ÚMVP)
KAP és EMVA rendszeréhez, ennek hosszú távú
fennmaradásával számolva. Ha ez már nincs, akkor
ennek helyét a nemzeti mezôgazdaság és vidék-fejlesztéspolitika veheti át. Hosszú távon természetesen
a vidékfejlesztésnek az új magyar területfejlesztéssel
összhangban kell mûködnie.
A magyar területfejlesztés új beavatkozási területei
közé, és célrendszerébe tudatosan integrálni kívánjuk a
magyar ágazati fejlesztéspolitikák térségi és helyi szinten decentralizálható fejlesztési elemeit, ennek hosszú
távú fennmaradásával számolva. Ha ez már nincs, akkor ennek helyét teljesen a nemzeti területfejlesztési
rendszer veheti át. Így mind a négy központi, magyar
nemzeti fejlesztési alrendszernek megvan a hosszú távú
létjogosultsága, támogatási céljaikban, területükben és
elveikben egymást kiegészítik. A tudatos szakmai elhatárolás mellett/helyett az illeszkedési, kapcsolódási
pontok egymást kiegészítô, erôsítô jellegének hangsúlyozása kiemelt fontosságú.
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2. táblázat: Válság területek – lehetséges új területfejlesztési válaszok
VÁLSÁG TERÜLETEK

LEHETSÉGES ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI
VÁLASZOK

TÁRSADALMI LÉTALAP
ÉS A NEMZETI INTEGRÁCIÓ VÁLSÁGA
• A magyar társadalom és a nemzeti közösség válsága
• A társadalmi értékrend és a tudatosság válsága

KÖZÖSSÉGI ÉS SZELLEMI TERÜLETFEJLESZTÉS
• Integráció és Társadalmi kohézió, tudatosság
erôsödése
• Erôs és élô nemzeti kohézió és tudatosság – Élô és
szolidáris nemzeti közösség

EGÉSZSÉGI ÉS LELKI LÉTALAP VÁLSÁGA
LÉT- ÉS EMBERKÖZPONTÚ
• Demográfiai krízis és a család válsága
TERÜLETFEJLESZTÉS
• Egészséges életmód és a spirituális tudatosság vál- • Megújulásra képes térségi társadalmak, erôsödô
sága
családok és gyarapodó nemzet, Szeretet-javak és
életminôség elemek fejlôdése
• Gyógyuló és Egészséges Nemzet
• Magyarország Újra Mária országa less
TERMÉSZETI ÉS FIZIKAI LÉTALAP VÁLSÁGA
• Klíma- és energiaválság autonóm kezelésének hiánya
• A még meglévô nemzeti természeti erôforrások integrált, innovatív és kreatív térségi és helyi szintû
hasznosításának hiánya, alacsony foka

FENNTARTHATÓ ÉS AUTONÓM
TERÜLETFEJLESZTÉS
• Klíma- és energiatudatos, értékmegôrzô területfejlesztés és közösségek
• A még meglévô nemzeti természeti erôforrások integrált, innovatív és kreatív térségi és helyi szintû
fenntartható közösségi hasznosítása

TELEPÜLÉSEK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK
VÁLSÁGA
• A települések és önkormányzatok finanszírozási válsága
• Vidék kontra város szembenállás erôsödése

HAZAI INTEGRÁLT TÉRSÉGÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
• Integrált térségi infrastruktúra és településfejlesztés
• Jól és hatékonyan mûködô önkormányzatok és társulások

TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI
SZAKMAI RENDSZER VÁLSÁGA
• Uniós fejlesztési alrendszer örökölt szakmai, intézményi és végrehajtási problémái
• Hazai területfejlesztési szakmai, intézményi, pénzügyi problémák

TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKMAI RENDSZER
MEGÚJÍTÁSA ÉS INTEGRÁLT NEMZETI
FEJLESZTÉSPOLITIKA
• Megújuló fejlesztéspolitikai alrendszerek
•É
 rdemi Konvergencia, Fenntarthatóság, Versenyképesség és Kohézió
•T
 udatos és stratégiailag menedzselt Nemzeti fejlesztéspolitika és valódi gazdasági és társadalmi hozzáadott értékû fejlesztések

A magyar területfejlesztés küldetésének újrafogalmazása – egy lehetséges irány
A megújuló magyar területfejlesztésben olyan új és
szimbolikus stratégiai területek állnak a fókuszban,
melyek a tornyosuló magyar társadalmi, gazdasági, közösségi, egyéni és szakmai válságjelenségekre kívánnak
szuverén és önálló nemzeti választ, fejlesztési kiutat és
közösségi megoldásokat, iránytût adni. Az új magyar
területfejlesztés szimbolikus küldetése tehát nem lehet
más, mint a magyar közösségi-társadalmi, gazdasági,
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természeti és fizikai, szellemi és lelki létalapok, valamint az ezeket szolgáló szakmai rendszerek tudatos,
autonóm és nemzeti megerôsítése (3. táblázat).

A tisztán nemzeti forrású magyar területfejlesztés új kihívásai
A megújulásra váró magyar területfejlesztés legfontosabb kihívásai a minisztériumok (NFM, NGM,
BM, KIM) közötti szakmai portfóliók, és hatékony
nemzeti együttmûködés új szakmai rendszerének a
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GAZDASÁGI LÉTALAP VÁLSÁGA
KREATÍV ÉS AUTONÓM
• A magyar gazdaság válsága, a magyar térségi és he- GAZDASÁGFEJLESZTÉS
lyi önfenntartó és autonóm gazdasági rendszerek fel- • Erôs, Versenyképes, Kreatív Magyar Versenyszféra,
bomlása
Gazdaság
• Belsô gazdasági erôforrásokat mozgósító térségi és
helyi autonóm gazdasági rendszerek kreatív és alternatív fejlesztése

3. táblázat: Magyarország központi fejlesztéspolitikai alrendszerek jellemzôinek összehasonlítása

ÚMFT JELLEMZÔK

ÚJ MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM
(NTFSP) JELLEMZÔI

ÚMVST JELLEMZÔK

• Uniós források (SA, KA, egyéb • Nemzeti központi és decentrali- • Uniós források (EMVA)
alapok)
zált, valamint alternatív források
(TERFA, TELFA)
• Globális és európai válságjelensé- • Nemzeti válságjelenségekre és ki- • Agrár-válságjelenségekre és kihígekre és kihívásokra koncentrál
hívásokra koncentrál
vásokra koncentrál
• Versenyképesség a középpontban • Kreatív, alternatív, autonóm és ön- • Agrár-versenyképesség a középfenntartó térségi és helyi fejlesztépontban
sek a középpontban
• Kiemelt és nagy infrastruktú- • Felelôs, térségi, integrált, minta- • Agrárberuházásokra és vidékfejra-fejlesztésekre, beruházásokra
és fenntartható fejlesztésekre konlesztésre koncentrál
koncentrál
centrál
• Növekedés-orientált

• Önfenntartó és öngondoskodó • Agrár-hatékonyság növelô
rendszerek fejlesztésében gondolkozik

• Foglalkoztatási célú

• Alternatív célok és eszközök, pl.: • Agrárfoglalkoztatás, gépesít, auKKV, önkormányzati foglalkoztatomatizál, és emberi munkát hetás, szociális gazdaság, civil, szolyettesít
ciális és közösségi munka-formák
támogatása, közmunka

• Profit és infrastruktúra központú

• Közösségi, család- és emberköz- • Agrárprofit és vidéki közösség
pontú
központú

• Befektetés-orientált

• Saját
szakmai
célrendszerrel • Agrár-befektetés orientált
rendelkezô: autonóm, szuverén

• Technokrata, túlzott bürokratikus, • Proaktív, szolgáltató és egyszerû • Technokrata, bürokratikus és köadminisztratív szemléletû
végrehajtással rendelkezô
zösségi (LEADER) végrehajtású
• A munka világának, mint egyet- • A munkán kívüli világ és az • Az agrárgazdaság fejlesztésének
len valós értékteremtô térnek a
középpontjában a munka világa,
életminôség kiemelt jelentôségû
fetisizálásán és mindenek felettia vidékfejlesztés középpontjában
ségén szervezôdô
a kis közösségek életminôsége
kialakítása, egy új magyar autonóm területfejlesztési támogatási rendszer stratégiai célrendszerének és
beavatkozási irányainak a meghatározása a megváltozott külsô társadalmai-gazdasági környezet, és más
hazai és uniós szakpolitikák, illetve a fejlesztéspolitika
egészének viszonylatában (pl. ÚSZT, EU 2020, Területi
Agenda, Kohéziós politika új keretei). Továbbá a területfejlesztés törvényi alapjainak (pl. területfejlesztési
törvény) és terület- és fejlesztéspolitika intézményrendszerének megújítása, valamint a 2011-13. évi I.
Területfejlesztési Akcióterv összeállítása és végrehajtása.

I. HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS SPECIÁLIS
ADOTTSÁGÚ TÉRSÉGEK, TELEPÜLÉSEK PROAKTÍV FEJLESZTÉSE
• Hátrányos helyzetû, romák által magas arányban lakott térségek, települések
• Hazai nemzeti kisebbségeink által magas arányban
lakott térségek, települések
• Tanyás és aprófalvas térségek
• Határ menti térségek
• Közremûködés a határon túli, magyarul beszélô közösségek által magas arányban lakott települések és
térségek fejlesztésében

A területfejlesztés célrendszerének lehetséges irányai
a következôk lehetnek (4. táblázat).

II. VIDÉKIES FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEK ÉS MÁSODLAGOS PÓLUSOK INTEGRÁLT
FEJLESZTÉSE
• Egymásnak kölcsönösen szolgáltató, fenntartható város-vidék kapcsolatrendszerek kialakítása (pl. autonóm kistérségek, funkcionális városi térségek)

Egy új szuverén és önálló magyar területfejlesztés lehetséges földrajzi fókuszai (térségi fókusz) a
következôk lehetnek:
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4. táblázat: Javaslat az Új magyar területfejlesztés célrendszerére
A megújuló magyar területfejlesztés célrendszere
2011-2013

II. MEGÚJÚLÓ NEMZETI, TÉRSÉGI, HELYI ÉS CSALÁDI KÖZÖSSÉGEK
B. KÖZÖSSÉGI ÉS SZELLEMI TERÜLETFEJLESZTÉS: TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ÉS TUDATOSSÁG
• A társadalmi kohézió válságának kezelése
• Társadalmi tudatosság válságának kezelése
C. MEGÚJULÁSRA KÉPES TÉRSÉGI TÁRSADALMAK, LÉT-, CSALÁD- ÉS EMBERKÖZPONTÚ TERÜLETFEJLESZTÉS
• Demográfiai válság kezelése
• Egészséges életmód válságának kezelése
Eszköz: Magyar Területfejlesztési Alap (TERFA) – Központi és Térségi decentralizált
III. INTEGRÁLT MAGYAR TÉRSÉG- ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS
D. TÉRSÉG-, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT-, TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
• Kifutó jelleggel, az önkormányzati finanszírozás orvoslásáig az eddigi támogatási célok továbbvitele (új
elosztási mechanizmusban szervezve)
• Térségi és települési infrastruktúra minôségének javítása
• Térségi és települési szolgáltatások, önkormányzatok fejlesztése
Eszköz: Magyar Településfejlesztési Alap (TELFA) – Központi és Térségi decentralizált
IV. KÖZPONTI TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉS SZAKMAI RENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA
E. KÖZPONTI TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS KIEMELT TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
F. TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKMAI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
• Szakmai rendszer megújítása
• Szabályozás és jogszabályok megújítása
• Intézményrendszer megújítása
• Hazai területfejlesztési támogatási rendszer (célok, eszközök) megújítása
Eszköz: Magyar Területfejlesztési Alap (TERFA) – Központi
Összesen: 6 cél és 2 Alap
Összeg: évente minimum mintegy 15–25 Mrd Ft
III. NAGYVÁROSOK ÉS KIEMELT TÉRSÉGEK
FEJLESZTÉSE
• Nagyvárosok, mint a szellemi decentralizáció helyszínei
• Országos szempontból kiemelt térségek

• Ö
 nálló gazdálkodású regionális térségi gazdaságfejlesztési „visszaforgó” alapok képzése
• T
 érségileg differenciált pénzügyi járulék-szabályozási eszközök (pl. differenciált minimálbér, térségi
pótlékok)

A tisztán nemzeti forrású magyar területfejlesztés
lehetséges új eszközei
• Költségvetési tervezéstôl független önjáró Területfejlesztési Alap képzése (pl. nagyberuházók befizetéseibôl)
• Tárgyalásos és integrált kistérségi programozás és
támogatás allokáció
• Normatív településfejlesztési támogatások
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I. HELYI, TÉRSÉGI AUTONÓM, ALTERNATÍV ÉS KREATÍV TERÜLETFEJLESZTÉS
A. KREATÍV ÉS ALTERNATÍV TÉRSÉGI ÉS HELYI TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS
• Kreatív, autonóm, alternatív gazdasági rendszerek kialakítása
• Új gazdasági erôforrások, és új térségi gazdasági és hálózati együttmûködések feltárása
• Terület- és gazdaságfejlesztési programcsomagok megvalósítása
• K+F és innováció támogatása
• Klímaváltozás hatásainak térségi és helyi szintû kezelése
• Energiafüggôség térségi szintû oldása, az energiahatékonyság növelése
Eszköz: Magyar Területfejlesztési Alap (TERFA) – Központi és Térségi decentralizált

Az egyedi tájértékektôl a táji értékek kataszterezéséig
In addition to a number of officially protected objects there are numerous (landscape) values throughout the
country, which are less significant on a national level but locally they are important elements of the landscape
and local environment. Collectively they are called unique landscape values. These unique values were codified
and also standardised already in 1996. Since then many researches and studies have been related to the protection
of landscape values. And these were completed withthe landscape value cadastre research and development
projectwon in 2008. The objective of the TÉKA project is to prepare a general, comprehensive landscape value
cadastre covering the entire territory of the country which can contribute to the preservation of cultural heritage.
Also, it aims to create an online webmap database that collects and manages data of landscape values in one
inventory system. Thereby decision makers, experts and the public could gain information about cultural and
natural values that can enhance local identity and local environmental consciousness.
Kulcsszavak: kulturális örökség, tájérték, tájérték-kataszter, nyilvántartási rendszer, webtérkép

Bizonyára rácsodálkoztunk már az ország tájait, településeit járva egy-egy olyan szép épületre, szoborra,
kôkeresztre, kilátóhelyre vagy éppen egy matuzsálemi
korú fára, amely sehol nem szerepelt az útikönyvekben, leírásokban. A természetvédelem és a kulturális
örökségvédelem körébe tartozó hivatalosan védett
objektumok mellett még számtalan olyan (táj)érték található hazánkban, amely országos szinten ugyan nem
kiemelkedô jelentôségû, de helyi szinten fontos eleme
lehet a tájnak, a helyi környezetnek. A hivatalos természetvédelem ezeket az objektumokat egyedi tájértéknek
nevezi.

A tanulmány abból indult ki, hogy a természetvédelmi
oltalom alatt nem álló területek felbecsülhetetlen értékû
elemeivel, emlékeivel hivatalosan „senki” sem törôdik.
Jóllehet a régészek mindig is igyekeztek az elôkerült
leletanyagot múzeumba juttatni, az értékeket feltárni.
A mûemlékvédôk törekedtek az objektumok mielôbbi
állagmegóvására, a tájépítészek igyekeztek a történeti
kerteket fenntartására, illetve az intenzíven hasznosított
agrártérségek tagolását biztosítani. A sor a mérnökökkel, az erdészekkel, a mezôgazdákkal is folytatható, bár
elsôdleges termelô-fejlesztô tevékenységüket a múlt emlékei inkább akadályozták, mint segítették.

Az egyedi tájérték fogalma nem új keletû. Jogszabályi bevezetése a Természetvédelmi Törvényhez kapcsolódik, de tudományos mûhelyekben a
fogalom már elôtte is elterjedt volt. Bevezetésétôl a
mai gyakorlatig sokat változott, fejlôdött a fogalom
megítélése. Az elsô kutatási tanulmányok megírását
követôen az egyedi tájértékek törvénybe iktatására és
szabványosítására is sor került 1996-ban. A 2008. február 1-én életbelépett Európai Táj Egyezmény lényege tájkarakter megóvása is közvetlenül kapcsolódik a
tájértékek védelméhez. A két és fél évtizedes kutatási, jogalkotási, gyakorlati felmérési tevékenységet a
2008-ban elnyert tájértékek kataszterezési kutatásifejlesztési projektje teszi teljessé.

A kezdeti koncepció abból a feltételezésbôl indult ki,
hogy a védett (természetvédelmi, mûemléki, régészeti
stb.) objektumokkal, tájelemekkel nem kell foglalkozni,
mert azok megóvásáról az illetékesek hivatalból gondoskodnak. A védetté nem nyilvánított tájban – s ez
képezi az ország összterületének nagy hányadát – az
egyedi tájértékek értelmezése, feltárása, rendszerzése,
értékelése, nyilvántartásba vételének lehetôsége mindmind hozzásegít további pusztulásuk vagy pusztulni
hagyásuk megelôzéséhez, megakadályozásához.

A kezdetek
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Fôosztálya megbízásából 1983ban tanulmány készítésére kapott megbízást a KÉE
Tájrendezési Tanszéke az általános tájvédelem alapjául
szolgáló tájértékelési módszer kidolgozására. A tanulmány – Môcsényi Mihály professzor vezetésével – az
egyedi tájértékek „kitalálása” az úgynevezett védetté
nem nyilvánított táj értékelése jegyében fogant.
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A cél a tájértékeket képviselô, hordozó elemek feltárása, csoportosítása, osztályozása, minôsítése volt.
Tájértéknek, egyedi tájértéknek az ember tájalkotó, tájhasználó tevékenysége során keletkezett elemeket tekintettük. A termeléssel (ezen belül a mezô-, a kert- és
az erdôgazdasági termesztéssel), továbbá az ipari, a
bányászati tevékenységgel, valamint a közlekedéssel, a
történelmi eseményekkel stb. létrehozott egyedi tájértékek megjelenésüket, jellegüket, szakterületi tartalmukat,
jelentôségüket tekintve egymástól eltérôek. Az eltérések
alapján célszerû ezért csoportosításukat elvégezni.
A tájat a társadalmi igényeknek megfelelôen emberiesített nooszféraként, a természet és a társadalom

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/2–3.

Település – Terület – Fejlesztés

A társadalmi-gazdasági alakulatok, a termelési eszközök, a termelési viszonyok fejlôdésével a táj karaktere
is változik. Többnyire fejlôdik, gazdagodik. Mindezek
ellenkezôjeként a táj bizonyos befolyásoltsági szintjén
túlmenôen a korábban intenzíven hasznosított régiók elnéptelenednek. A nooszféra ember alkotta elemei
fenntartás, fejlesztés nélkül elveszíthetik jelentôségüket,
sôt meg is szûnhetnek, nyomtalanul elpusztulhatnak.

Az egyedi tájértékek csoportosítása
Az ember környezetének természeti adottságait
a TERMELÉS, ezen belül fôleg a növénytermesztés
bevezetésével alapvetôen megváltoztatta. Települések alakultak, amelyek a hozzájuk tartozó mûvelt és
mûveletlen területekkel környezet-egységeket képeztek. A jellegzetes vonásokat tekintve hasonló környezetegységek tájegységeket alkottak. Ezeken a tájegységeken belül, a mezôgazdasági termesztés mellett az ipar,
a bányászat is a természet, a táji adottságok megváltoztatásához vezetett. Utóbbi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatása rendszerint lokális, viszonylag
kis területre kiterjedô maradt. A társadalmi fejlôdésre
gyakorolt hatása azonban nagy volt.
A természeti kincsek eltérô elôfordulása, használhatósága, a használati tárgyak, eszközök, az ékszerek, a fegyverek, illetve az élelmiszerek területenként eltérô minôsége,
bôsége a kereskedelem kialakulásához vezetett. Az egymástól távol esô települések, népek közötti kereskedelem
eszköze a KÖZLEKEDÉS, ennek feltétel az út.
Az egymástól eltérô érdekrendszereket, termelési
módszereket, nyelveket, tájkaraktert teremtô népek történelmében, azaz az életükben történt események sorozatában némelyek kiemelkedô jelentôségûek, ugyanakkor konkrét helyhez kötöttek. A népgyûlések, csaták,
ostromok, a hôsi tettek, a „csodák” színtere a népek
életének és létük keretének, a tájnak számottevô TÖRTÉNELMI HELYEI.
Összefüggôen nagyobb területre kiterjedô ökológiai,
esztétikai célú rendezés hazánkban elsô ízben a XVIII.
század közepén történt, mégpedig Mikoviny Sámuel
tatai tevékenysége alapján. Szociális, esztétikai célú tájlétesítmény, városi közpark formájában a XIX. század
elején jött létre. Tervezôje, alkotója Nebbien Henrik szerint elsôként a világon. Ez a létesítmény a Városliget
Budapesten. Nebbien a korabeli „táj-szépítési” mozga-
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lom szellemében sok nagybirtok esztétikai célú rendezését is vállalta. Az ebbe a csoportba tartozó tájértékek
KULTÚRTÖRTÉNETIEKNEK tekinthetôk.
A táj értékes elemei, tárgyai a jellemzô ismérvek
szerint eltérô elvek alapján is csoportosíthatók. A csoportosítás nem cél, hanem eszköz az értelmezései, az
értékelési, a nyilvántartási és a védelmi feladatok megoldásához. Összefoglalásképpen megállapítható, hogy
a tájértékeket létrejöttük alapján
• a termeléssel,
• a közlekedéssel,
• a történelmi eseményekkel, valamint
• a kultúrtörténeti tevékenységekkel
kapcsolatosan lehet csoportosítani.

•
•
•
•
•
•

A termelés során keletkezett egyedi tájértékek a
m
 ûvelési ág szerkezetek,
f öldmûvek (árkok, gátak, töltések, halmok),
f ás növények,
épületek környékükkel,
építmények,
a nyag és energiaforrások lelôhelyei.

A közlekedési pályákkal kapcsolatos egyedi tájértékek alcsoportjaként
• a z útvonalak, nyomvonalak,
• a vasutak,
• a hajózócsatornák,
• a rendezett felszínû és környékû repterek, valamint
• a mûtárgyak
tekinthetôk.
A történelmi eseményekkel összefüggô egyedi tájértékek
• pontszerû (mûvi, növényi, védelmi),
• vonalas (védelmi, eszmei), valamint
• felületszerû
megjelenésük szerinti csoportosíthatók.

•
•
•
•

A kultúrtörténeti egyedi tájértékek altípusonként
a terepalakzatok,
a kultusztörténeti emlékek,
az épületek, építmények, valamint
a kertek, parkok
különböztethetôk meg.

Értékelési kritériumok
Az egyedi tájobjektumok, tájemlékek értékelése
során rendkívül sokféle adatot, ismérvet kell eltérô
szempontok szerint rendezni, rangsorolni. Tájobjektumonként is több tényezôt, kell figyelembe venni, amelyeknek „mérhetôsége”, valamint egymásra hatása
tekintetében elvi és gyakorlati nehézségek egyaránt felme-
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kölcsönhatásának ellentmondásos, ezért dialektikus
egységeként, kölcsönhatásuknak az anyagi világban
tárgyiasult történeteként, vizuális-esztétikai értékek
hordozójaként – Môcsényi Mihály tájdefiníciója szerint –
értelmeztük.

rülnek. Az egyedi tájértékek többféleképen értelmezhetô
jelentôségének meghatározásakor a számszerûen
kifejezhetô értékmutatók mellett sok olyan tényezô, kritérium is adódik amelyeknek „csak” szöveges bemutatásával, jellemzésével – az objektív mérôszámok hiánya,
illetve a mérhetôség lehetetlensége miatt – is kénytelenek
vagyunk beérni. A szakmai-leíró értékeléssel azonban
nem elégedhetünk meg. A tájobjektumok értékelhetôsége,
azaz a módszer hasznosíthatósága érdekében meg kellett
találni a „számszerûsíthetôség” módját, vállalva az azt
terhelô bizonytalanság következményeit.
A tájértékek jelentôségének minél sokrétûbb feltárhatóságához értékelési szempontokként az alábbi kritériumokat választottuk:
– szakterületi,
– látvány,
– idegenforgalmi,
– ökológiai,

– ökonómiai,
– esztétikai,
– edukatív és
– etnikai jelentôség.

• A SZAKTERÜLETI megítélés eleve interdiszciplináris
jellegû, ugyanis azonos objektumhoz több érdekszféra
kapcsolódik, illetve kapcsolódhat. A tájértékek sokféleségére való tekintettel az értékelést számos szakterület
szempontjainak érvényesítésével kell elvégezni. A tájrendezési, az építészeti, a mûemléki, a kultúrmérnöki, a
történelmi, a földmûvelési, a tájhasznosítási, a botanikai
stb. szempontok bármelyikének lényeges jelentôsége
lehet.
• LÁTVÁNY jelentôségnek az egyedi tájérték egy
helyrôl, egyszerre látható megjelenést tekintjük. Az
egyedi tájérték különlegessége, lenyûgözô vagy éppen megkapó volta, azaz a tájképben betöltött szerepe igen eltérô lehet. Az ember környezetét a potenciális adottságok kihasználhatósága érdekében
folyamatosan módosította, alakította, ami a látvány
állandó modifikálódása nélkül elképzelhetetlen. A
látvány köztulajdon, ezért a kialakult képrend tönkretételét a tájértékek és környékük esetében is meg
kell akadályozni.
• Az IDEGENFORGALMI jelentôség megítélésénél a
tájérték tényleges ismertségét, látogatottságát kell alapul venni. A meglévô vonzerô ab ovo egyfajta értékrendet kölcsönöz, azaz az egyedi tájérték jelentôségét a
látogatottság egyértelmûen tükrözi. Magától értetôdô,
hogy egy objektum annál értékesebb minél többen és
minél messzebbrôl keresik fel. A környezeti ártalmak
és a tájképet rontó hatások az idegenforgalmi érték
jelentôs csökkenését okozzák.
• ÖKOLÓGIAI jelentôség az egyes elemeknek, tájobjektumoknak az adottságokhoz történô alkalmazkodását is jelenti. Az ökológiai szemlélet megköveteli, hogy
ne csak az értéket létrehozó hatást, hanem a környezeti
kölcsönhatásokat, kapcsolatrendszert is fel kelljen tárni.
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Jelezni kell azonban, hogy az ökológiai jelentôségre vonatkozó számszerûsíthetô ismereteknek ma még nem
vagyunk kellô mélységû birtokában.
• ÖKONÓMIAI jelentôségnek az egyes egyedi tájértékek gazdaságossági szempontjait tekintjük. Jóllehet
az egyes tudományágak által képviselt álláspontok
gazdasági alátámasztása nagymértékben eltérô. Míg
a mûszaki létesítmények monetáris értékben meghatározhatók, addig a biológiai, a kultúrtörténeti, a
szociális szempontok kevésbé. Az egyedi tájértékek
többsége ezért a nehezen számszerûsíthetôk csoportjába tartozik.
• ESZTÉTIKAI jelentôség tekintetében is igen eltérôek a
megítélések. Az igazsághoz hasonlóan az esztétikai értékítélet is száz arcú. Az egyedi tájértékek létrehozóinak
az alkotás eleve tetszik. A szépség megítélésében ezért
különbséget célszerû tenni a laikus szem és a szakember szeme között. A jó szemû laikus ugyanis ösztönösen
ráérez a szépre, míg a szakember nem tudja elvonatkoztatni értékítéletét a képzettséggel összefüggô asszociációktól.
• EDUKATÍV jelentôség alatt az egyedi tájértékekkel, tájemlékekkel kapcsolatos nevelô, közízlést,
közmûveltséget, természetszeretet formáló hatást
tekintjük. Az értékes tájobjektumok többsége természet- és társadalomtudományi ismeretek szerzésére, a
jártasság bôvítésére, a tudásszomj felkeltésére késztet.
A nevelôszerep viszonyításos megközelítéssel jól meghatározható.
• ETNIKAI jelentôségnek az egyes tájobjektumok néprajzzal, a lakók sajátos életmódjával, a nemzetiségek
tevékenységével, népcsoportok szokásaival, kulturális
jellegzetességeivel összefüggô sajátosságait tekintjük.
A hasonló egyedi tájértékek a területenként eltérô etnikai jellegzetességek következtében igen változatosak,
ezért eltérô hangulati hatásokat, sokszínûséget eredményeznek.

A kritériumok értékelése
Az egyes tájobjektumok, tájelemek reálértéke a kritériumok szerinti szempontokon alapuló pontszerû értékelésen alakult. Ezen túlmenôen azonban azok állapota és megközelíthetôsége szerint rendkívül nagy eltérést
mutat. Jóllehet, hogy az állapot és a megközelíthetôség
nem növeli, illetve nem csökkenti a tájobjektum értékét,
de azok érvényesüléséhez nélkülözhetetlen.
Az egyedi tájértékek kataszterezése a Természetvédelmi Törvény jegyében született és ennek értelmében
valamennyi olyan, az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem és képzôdmény is oda tartozik,
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos-esztétikai szempontból a társadalom számára
jelentôsége van.
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Adott „objektum” akkor minôsül nyilvántartásba vételre alkalmas egyedi tájértéknek, ha a táj karakterét meghatározza, illetve jelentôs mértékben befolyásolja, továbbá
rendelkezik az alábbi jellemzôk legalább egyikével:
• településkaraktert meghatározó, illetve befolyásoló
jelleg,
• tájszerkezet mozaikossága/változatossága/sokfélesége,
• ritkaság/egyediség/különlegesség,
• régiesség/ôsiségi jelentôség,
• hagyományôrzési jelentôség/nevezetesség,
• homogenitást megtörô jelleg,
• patriotikus jelentôség,
• etnikai/néprajzi jelentôség.
A kritériumokat számtalan módon lehet mátrixban
összegezni. Többféle megközelítés, hosszas kísérletezés eredményeképpen a kritériumok elôfordulási
gyakorisággal, illetve ritkasággal történô jellemzése
volt a legcélszerûbb. Ezért valamennyi kritériumot
külön-külön az egyedi tájértékek gyakoriságával és
jelentôségével állítottuk mátrixba.

•
•
•
•

A mátrixra épülô értékelési módszer elônyeit:
az egyszerûségében,
a viszonylagos gyorsaságában,
a gazdaságosságában, valamint
az eredmények meggyôzô bemutathatóságában
látjuk.

A kritériumok szerinti mátrixok közül a látvány és az
esztétikai jelentôség értékelését az 1. táblázatban mutatjuk be.
Jelentôség
a) nagyon jelentôs
– országosan, sôt nemzetközileg is ismert
– a tájkaraktert meghatározza
– változtatása a közvélemény felháborodását okozhatja
– mûvészetileg is megörökített (festészet, költészet)
b) jelentôs
– regionálisan vonzó
– egyedi tájképi megjelenésû
– érzelmi kötôdés nagyfokú
c) kevésbé jelentôs
– helyileg, szûkebb körben ismert
– nevezetes helyi érdekesség
– jelentôsége csak korabeli forrásokból ismert
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1. táblázat Az egyedi tájértékek „látvány” jelentôsége
(Csemez Attila – Môcsényi Mihály, 1993. p. 103.)
Ritkaság
Jelentôség

Igen
ritka

Ritka

Kevésbé
ritka

a

b

c

nagyon
jelentôs

a

10

6

3

jelentôs

b

6

3

2

kevésbé
jelentôs

c

3

2

1

Érték: 10 = igen nagy; 6 = nagy; 3 = közepes;
2 = csekély; 1 = igen csekély
Kezelési, védelmi javaslat:
a látvány adottságain változtatni (mûvelési ág,
beépítés) nem szabad
a látvány lényegi elemeit meg kell tartani
Az egyes tájobjektumok súlyozott értékeinek összesítése után a „kritériumok” számának, a táblázatban
szereplô értékeknek és a súlyozó értékeknek a szorzata
minimálisan 8 x 1 x 1 = 8,
maximálisan 8 x 10 x 10 = 800 lehet.
Nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy
az elméleti felsô határt – a kísérleti számítások tanulsága szerint – még megközelíteni is alig lehet. Ebbôl következik, hogy a valóban különleges látványok fokozott
védelemre szorulnak. Ugyanakkor a vizsgálat tárgyává
tett tájobjektumok súlyozott értékeinek összesítése
minden esetben magasabb 8-nál. A 8-tól 800-ig terjedô
számhalmazban „rendet” kellett teremteni. Intervallum
küszöbértékeket határoztunk meg. A küszöbértékekhez
minôsítô szavakat rendeltünk
1. rendkívül magas = 501–800
2. igen magas = 301–500
3. magas = 151–300

4. közepes = 73–150
5. csekély = 33–72
6. igen csekély = 8–32

Ritkaság (elôfordulás)
a) igen ritka
– egyedülálló jelenség, együttes
b) ritka
– kevés van belôle
– kevésszer fordul elô
c) kevésbé ritka
– hasonló módon máshol és többször is elôfordul
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A szabvány három egyedi tájérték fôtípust, nevezetesen:
• a kultúrtörténeti egyedi tájértékeket,
• a természeti egyedi tájértékeket és
• a tájképi egyedi tájértékeket
különböztet meg. (A korábbi szabványban a tájképi
egyedi tájértékek nem szerepeltek.)

Kezdeti sikerek és nehézségek
Az 1996-ban megszületett törvényi szabályozás, a
módszertani útmutató és szabvány mellett a gyakorlatban történô alkalmazás a kezdeti sikerek ellenére
megakadt. A tájértékek felmérésére a 2002-ben még
rendelkezésre álló források megszûntek. Az addig elkészült 500 település egyedi tájérték felmérései nem
kerültek be egy központi rendszerbe, papíron, CD-n
álltak különbözô fiókokban. Új felmérések csak lelkes
természetvédô szervezetek, önkormányzatok, egyetemek kezdeményezésében készültek.
Az idôközben bekövetkezett változások nem csak
megkövetelték, de mind technikai mind társadalmi
szempontból új alapokra helyezték a tájértékek felmérését. A környezettudatosság növekedése, a helyi döntéshozatali folyamatokba történô beleszólás lehetôsége,
a részvételi tervezés kiszélesedése, a térinformatika
térhódítása, az Internet és az információs társadalom
forradalma magával hozta az új szemléletû tájérték védelem szükségességét és lehetôségét. Az új társadalmitechnikai környezetben született meg a tájértékek kataszterezésének újfajta megközelítése a TÉKA projekt.

A TÉKA (TájÉrték KAtaszter) projekt
A TÉKA projekt célja egy olyan átfogó, az ország egészét lefedô tájérték-kataszter elkészítése, amely hozzájárul a táji-kulturális örökség megôrzéséhez. A projekt
konkrét feladata egy on-line tájérték kataszter módszertani megalapozása, adatbázis kialakítása, mûködési keretrendszerének megteremtése, fenntartása, mûködtetése
és terepi adatok gyûjtése. A projekt nem kisebb célt tûzött
ki, minthogy egy egységes, az egész országra kiterjedô,
ágazatokon átívelô, on-line meta adatbázist, információs rendszert alakít ki. A létrehozandó tájérték kataszter
nemcsak integrálná a kulturális és a természeti értékek
meglévô adatait, hanem szélesebb társadalmi alapokra

helyezve, a civil társadalom „erôforrásainak” bevonásával, új terepi felmérésekkel ki is egészítené a sokszor
hiányos vagy hiányzó adatokat.
A kezdeti kutatások, egyedi tájérték felmérések és szabvány jó alapot teremtettek az egyedi tájérték fogalmának
elterjesztéséhez, de egyben korlátozták, szûkítették is a
látókörbe kerülô objektumok körét. A természetvédelmi
törvény értelmében „egyedi tájértéknek minôsül az adott
tájra jellemzô természeti érték, képzôdmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy
esztétikai szempontból a társadalom számára jelentôsége
van.” A törvény (és a szabvány) sem tekinti azonban tájértéknek a már természetvédelmi vagy örökségvédelmi
törvény hatálya alá esô objektumokat. Így állhatott elô
az az abszurd helyzet, hogy a Dunakanyarban lévô Visegrádi vár jogilag értelmezve nem tájérték (mert már
mûemlékileg védett), ugyanakkor a közmegítélés szerint
az egyik legmarkánsabb tájképi, történeti érték a térségben. A védett kálváriákkal, templomokkal, várakkal,
épületekkel ugyanez a probléma merült fel. A szigorú
elválasztás talán szakmai szempontból még indokolható lenne, de mindenképpen akadályozta volna szélesebb
társadalmi rétegek bevonását. A TÉKA projekt keretében
ezért az egyedi szót elhagyva kiszélesítettük a tájértékek
(1. ábra) fogalmát.

A tájértékek jogi védelme
A kezdeti törvényi szabályozás óta eltelt idôszakban
számos olyan törvény született, amely közvetve, vagy
közvetlenül hozzájárulhat a tájértékek védelméhez.
A tájértékek felmérését, számbavételének szükségességét több hazai és Európai Uniós jogszabály is elôírja.
• A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Tv.)
kötelezôvé teszi a tájhasznosítás során a táj természeti
rendszereinek és az egyedi tájértékeknek a védelmét.
• A kulturális örökség védelmérôl szóló (2001. évi

1. ábra: Tájértékek
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2. ábra: Kultúrtörténeti értékek

•

•

•
•

•

(2b)

(2c)

LXIV. Tv.) elôírja a kulturális örökségek számbavételét, védelmét.
A hazánk által is elfogadott és 2007 február 2-án
törvénnyel kihirdetett Európai Táj Egyezmény
(2051/2005. Korm. Határozat, 2007. évi CXI. Törvény) szintén megfogalmazza tájkataszter készítését,
amelynek alapja, a tájértékek számbavétele.
A területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos
információs rendszerekrôl szóló kormányrendelet
(31/2007.) szerint az egyedi tájértékek adatait a területi információs rendszerekben (TEIR) is rögzíteni
kell és alkalmassá tenni a területi tervezés számára.
Egyedi tájértékek kataszterezésének elôsegítésére
szabvány is született (MSZ 20381:1999).
Az egységes területalapú támogatásokról és az egyes
vidékfejlesztési támogatásokról szóló (1782/2003/
EK rend., 32/2010. (III. 30.) FVM rend.) rendelet a Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)
minimális követelményrendszerének megállapításáról írja elô, hogy a „tájképet alkotó elemek” között a
kunhalmok, földvárak és gémeskutak megôrzése is
támogatásra kerül. Ezen tájértékek országos adatbázisait is el kell készíteni.
A remélhetôleg hamarosan parlament elé kerülô
Hungarikum Törvény (Törvény a magyar nemzeti értékekrôl, a magyar nemzeti kincsekrôl és a
hungarikumokról) is hozzájárul ahhoz, hogy a tájér-

tékek egy része nemzeti értékként nyilvántartva további védelemben részesüljön.

Tájértékek típusai
A tájértékek három nagy csoportba sorolhatók: kultúrtörténeti, természeti és tájképi értékek. Mindhárom
csoporton belül újabb kategóriák különböztethetôek
meg (2. táblázat a mellékletben). A kultúrtörténeti értékeken (2. ábra) belül (2a) településsel kapcsolatos egyedi tájértékeket (pl.: kúria, lakóház, harangláb, határkô,
erôd, kastélykert, emlékliget), (2b) közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájértékeket (pl.: út, mélyút, útmenti
fasor), (2c) termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékeket
(pl.: majorság, pince, halastó, táró, malom), (2d) történelmi eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos egyedi
tájértékeket (pl.: emlékmû, emléktábla, sírmezô) különböztetjük meg.
A természeti képzôdményeken belül (3. ábra) a (3a)
biológiai egyedi tájértékek (pl.: fák, facsoport, gyepsáv)
és a (3b) földrajztudományi (földtudományi) egyedi tájértékek (pl.: földtani képzôdmény, alakzat, morotvák,
dolinató, fertô) különböztethetôk meg.
Az esztétikai tájértékek (4. ábra) közé a kilátópontok,
egyedi látványképek, utcaképek tartoznak.

3. ábra: Természeti értékek

(3a)
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4. ábra: Tájképi értékek

(3b)

(3c)
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(2a)

A tájérték típusokon belül további alfajták és fajták
különíthetôk el. A szabvány 100 körüli tájérték típust
definiál, de ezek száma a felmérések, adatgyûjtések
során folyamatosan emelkedik. Jelenleg mintegy 1000
fajtát vagy annak változatát tartjuk nyilván. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem védett tájértékek száma jelentôsen meghaladja a jelenleg védett értékek nagyságát, ugyanakkor az is tapasztalható, hogy
számuk a megváltozó gazdasági környezet, életmód és
védelem hiánya miatt rohamosan csökken.

talat ugyanis az volt, hogy az „én házam én váram”.
A meglévô adatbázisok között ezért rendkívül korlátozott volt a kapcsolat, az „átjárhatóság”. A különbözô
adatokat sem helyrajzi szám, sem koordináta, sem
egyéb információ alapján nem lehetett „összekapcsolni” (pl. egy helyrajzi szám alapján nem volt megmondható, hogy milyen tájérték található esetleg a területen
vagy éppen a topográfiai térképen jelölt „kôkereszt”
létezik-e, védett-e, vagy milyen településrendezési szabályozás vonatkozik rá).

Adatgyûjtés, adatintegráció

Felhasználói szempontból a TÉKA projekt elônye,
hogy az adatgazdák adatbázisait (az azokhoz tartozó,
jogokat, jogosultságokat nem érintve) a virtuális térben
kapcsolja össze egy metaadatbázisban. A projekt abban
az értelemben kísérletnek is tekinthetô, hogy ezt az
adatintegrációs funkciót, szerepet milyen mértékben és
hosszan fogja tudni betölteni. A jövôbeni felhasználók
számára ugyanakkor egyértelmû az az elôny, hogy az
adatokat egy helyen (térben) látja és nem kell adatgazdánként egyeztetni a hozzáférhetôségrôl.

A TÉKA adatbázis készítésének célja, olyan egységes
hazai adatbázis létrehozása, amely összegyûjtené és
egy nyilvántartási rendszerben kezelné a tájérték adatokat. A mûemlékekkel kapcsolatos adatokat az Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a régészeti topográfiával kapcsolatos adatokat a Nemzeti Múzeum Nemzeti
Örökségvédelmi Központja, a természetvédelemmel
kapcsolatos adatokat a Nemzeti Park igazgatóságok és
a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR), a túrizmussal kapcsolatos értékleltárt a Magyar Turizmus
Rt., a helyi értékeket az önkormányzatok „gyûjtik”,
tartják nyilván. A felsoroltak mellett jelentôs számban
léteznek olyan tájértékek, amelyek a fent említett szervek, hatóságok látókörén kívül esnek, mert sem természetvédelmi, sem mûemlékvédelmi szempontból
nem kiemelkedô értékûek. A különbözô elvek szerint
készült ágazati adatbázisok területileg és tematikák
szerint jelentôsen eltérnek egymástól. Általánosságban elmondható, hogy feldolgozottságuk különbözô,
rendszerint alacsony szintû és mértékû. Ugyanakkor
mindegyik szervezet által gyûjtött adat a térben koordinátákhoz köthetô és megjeleníthetô térképeken is.
(Országos lefedettségû ortofotó és topográfiai térképi állománnyal a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI) rendelkezik, ezért értelemszerûen adódott,
hogy tájérték kataszter térképi alapját az intézet biztosítsa.)
A TÉKA adatbázis létrehozásának egyik fontos célja, hogy a meglévô adatokat, információkat összekapcsolja, illetve a hiányzó adatok egy része esetében a
felméréseket elindítsa, koordinálja, összehangolja. Az
adatintegráció lényege, hogy minden partner továbbra
is saját maga tartja karban, gondozza a törvényi kötelezettség által meghatározott, közhiteles adatbázisait.
A TÉKA metaadatbázis ugyanakkor plusz információval szolgálhat a partnerek adatbázisainak megosztásával. Az Európai Unió téradatok nyilvántartására
vonatkozó Inspire irányelven alapuló adatintegráció
minôségi elôrelépés a partnerek erôforrásainak összehangolásában, adataik megosztásában, a hosszú távú
együttmûködésben. Az eddigi általános hazai tapasz-
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A TÉKA metaadatbázis nyílt rendszer, a fejlesztésben
résztvevô partnerek adatbázisai mellett lehetôség van
bármely WMS, WFS szolgáltatás integrálására vagy
más adatbázisok illesztésére. A térképi adatbázis ilyen
módon bôvítésre kerül az Arcanum Adatbázis Kft I., II.,
és III., IV. katonai felméréseinek térképeivel (5. ábra).
5. ábra: TÉKA alaptérkép szolgáltatás – II. katonai
felmérés (Arcanum Kft.)

A tájérték adatbázis számos olyan adatgyûjtésre
is alapoz, amely magánkezdeményezésbôl jött létre. Örvendetes módon egyre több ilyen tematikus
adatbázis jön létre. Magyarország egyik legrészletesebb szoborgyûjteménye, a szoborlap.hu adatbázisa,
amelynek adatai integrálódnak a TÉKA-ba. A szintén
magánkezdeményezésû muemlekem.hu adatbázis az
országos mûemlékek és a helyi védettségû mûemlékek
gyûjtését vállalta fel. Utóbbi adatbázis közös fejlesztés
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Terepi adatgyûjtés
A jogszabályi kötelezettségek alapján a terepi felmérések a ’90-es évek végén ad-hoc jelleggel kezdôdtek
meg, de a hiányzó felmérési metodika, a szabályozatlanság, az egységes útmutatók hiánya, a központi források csökkenése, majd megszûnése miatt hamarosan
leálltak. További súlyos gondot jelentett, hogy az addig
elvégzett felmérések eredményei sem kerültek egységes feldolgozásra, informatikai rendszerbe.

lomtornyok, forrás, barlang stb.) valószínûleg teljes
mértékben a TÉKA adatbázisba is bekerül, míg egy
részük további terepi ellenôrzést kíván (pl. hidak, tornyok). A több mint 30 leválogatott réteg 120 ezer objektumot tartalmaz.
A felmérést és az egységes adatbázis kialakítását
segíti, hogy a különbözô adatbázisokból származó
adatokat (mûemlékkataszter, szoborlap, TIR stb.) egy
közös ideiglenes MySQL adatbázisban tároljuk és os�szuk meg, melynek alapja jelenleg a GoogleMap térkép (7. ábra). A webes térképi adatbázis tartalmazza
az eddig összegyûjtött pontokat valamint egyszerû
on-line feltöltô felületet biztosít minden terepi felmérô,
adatgyûjtô számára.
7. ábra: BCE Tájépítészeti Kar Tájértéktár (http://
tajertek.uni-corvinus.hu)

Gyakran információ sem állt rendelkezésre, hogy hol,
milyen keretek között készült felmérés. A felmérések jó
része csak hagyományos papír alapon került rögzítésre
és az asztalfiókok tartalmát képezte. A projekt keretében ezért új felmérésekre is sor került. A már korábban
felmért 500 település mellé újabb 600 település felmérése történik, illetve történt meg, így az ország harmadáról 100%-os adatsor áll rendelkezésre. A kataszterezés a
hiányzó egyedi tájértékek felmérését, a mûemlékek és a
táji léptékben megjelenô régészeti emlékek és földtani
emlékek térinformatikai feldolgozását foglalja magába.
A települések teljes körû felmérése mellett néhány tájérték esetében országos lefedettségû adatsor (6. ábra) is
rendelkezésre áll majd (kôkeresztek, szobrok, gémeskutak, kunhalmok).
6. ábra: Országos lefedettségû tájértékek (gémeskutak)

Az informatikai rendszer
Az adatgyûjtések, kutatások valamint a terepi felmérések eredményei 2011 januárjától egy integrált online térinformatikai adatbázisba kerülnek. A rendszer fejlesztése
jelenleg is tart. A különbözô intézményeket összekapcsoló
rendszer nyílt forráskódú térinformatikai megoldásokon alapul, kizárólag ingyenes, szabadon felhasználható szoftverelemekbôl épül fel. A rendszer a térinformatika kiszolgálást végzô Geoserver motorból, Apache
webszerverbôl, PHP alkalmazásszerverbôl, PostgreSQL
adatbázisszerverbôl, OpenLayer web térképezô kliensbôl
és GDAL téradat átalakítóból áll.

A felméréseket térinformatikai adatbázis segíti. A
projekt keretében a FÖMI rendelkezésre bocsájtotta az
1:10 000-es topográfiai térkép raszteres állományait, a
2000-s országos légifelmérés orthofotóit, valamint a
topográfiai térkép vektoros adatállományának tájértékként azonosítható elemeinek pontkoordinátáit. A
leválogatott objektumok egy része (kôkeresztek, temp-
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A partnerszervezetektôl érkezô adatok Geoserver
motorra alapozott WMS és WFS szolgáltatások keretében kerülnek integrálásra (8. ábra). Az online adatcsere .xml formátumban történik. A TÉKA adatok szintén
WMS és WFS szolgáltatások keretében kerülnek vissza
a partnerek felé. A TÉKA adatbázis három szolgáltatási
felületen (partneri, szakértôi és publikus) kerül szolgáltatásra. A publikus felület Internet nézegetôn keresztül
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keretében történik VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Társasággal, amelynek adatai reményeink szerint szintén kapcsolódhatnak a TÉKA adatbázishoz. A denromania.hu elindítói idôs fákat térképeznek fel…

8. ábra: TÉKA tájérték térkép az orthofotó alaptérkép
szolgáltatással ArcGIS kliensen keresztül

9. ábra: TÉKA topográfiai alaptérkép szolgáltatás
a FÖMI szerverérôl ArcGIS kliensen keresztül

mindenki számára ingyenes lesz. Új adatokat a felhasználók ezen a felületen keresztül tölthetnek majd fel.

A felmérés kezdeti eredményei

A vékony kliens (Internet nézegetô) mellett a partnerek illetve az üzleti elôfizetôk számára a szolgáltatás
elérhetô lesz „vastag kliensen”, térinformatikai programokon keresztül is.
A hagyományos elterjedt üzleti térinformatikai
szoftverek mellett (ArcGIS, MapInfo), ingyenes térinformatikai szoftverekkel is elérhetô lesz az adatbázis
(QuantumGIS, uDig, Gaia) (9. ábra).

A tájérték típusok arányáról, az egyes típusok gyakoriságáról statisztikai feldolgozás híján eddig keveset
tudtunk. Az adatbázis bôvülésével a rendszer alkalmassá válik a tájértékek adatainak elemzésére. A típusok
gyakoriságának, ritkaságának, területi elterjedtségének
vizsgálata hozzájárulhat területre alapozott védelmi
intézkedések meghozásához. A 10. ábra is jól mutatja,
hogy (nem meglepô módon) legnagyobb számban a településsel, termeléssel kapcsolatos tájértékek kerültek
összegyûjtésre.

10. ábra: A BCE Tájépítészeti Kar által felmért tájértékek gyakorisága (2010. június)

Altípús

Településsel kapcsolatos
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Termeléssel kapcsolatos
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282

Földtudományi

268

Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel

86

Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel
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2. táblázat: Az MSZ 20381 szabványban közölt egyedi tájértékek tipizálása
Fôtípus

Típus

Altípus
Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó
(mûvészeti) alkotás
Birtokjel, határjel

Településsel
kapcsolatos
egyedi tájértékek

Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín
Temetkezéssel kapcsolatos építmény, mûvészeti alkotás
Védelemmel kapcsolatos létesítmény
Földméréssel kapcsolatos létesítmény
Zöldfelületi létesítmény, objektum

Kultúrtörténeti
egyedi
tájértékek

Közlekedéssel,
szállítással
kapcsolatos
egyedi
tájértékek

Út, útvonal vagy annak része
Útvonalakat összekötô létesítmény
Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos építmény, épület,
létesítmény
Erdô- és vadgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték

Termeléssel
kapcsolatos
egyedi
tájértékek

Agrártörténeti egyedi tájérték
Ipartörténeti egyedi tájérték
Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték
Vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték

Egyéb emberi
tevékenységhez,
eseményhez
kapcsolódó egyedi
tájértékek

Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentôs személlyel kapcsolatos egyedi tájérték

Földtudományi
egyedi
tájértékek

Geomorfológiai egyedi tájérték

Turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó egyedi tájérték
Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi tájérték
Geológiai egyedi tájérték
Talajtani egyedi tájérték
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Természeti
egyedi
tájértékek

Víztani egyedi tájérték
Növényegyed, növénycsoport

Biológiai
egyedi
tájértékek

Tájképi egyedi
tájértékek

Élôhely
Állatok tartózkodására szolgáló hely
Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel
Vonalas jellegû kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel

Összességében a projekt legfontosabb eredménye,
hogy létrejön a táji értékeket inventarizáló metaadatbázis
(TÉKA, tajertektar.hu), amelynek mûködése révén
a döntéshozók, szakértôk és a civilek számára is
hozzáférhetôvé válnak a tájjal kapcsolatos kulturális és
természeti értékek, növelve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi környezet iránti felelôsségérzetet.

Az egyedi tájértékek fô típusain belüli csoportosítás
az egyes tájértékfajták felsorolása nélkül (2. táblázat).
Dr. Csemez Attila
Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kar
Dr. Kollányi László
Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kar

Felhasznált irodalom:
Csemez A. – Môcsényi M. (1983): Egyedi Tájértékek, Az általános tájvédelem alapjául szolgáló tájértékelési módszer kidolgozása, KÉE Tájrendezési Tanszék, p. 134
Csima P., Mezôsi G., Gallé L.,: Az egyedi tájértékek körének megállapítása és kataszterezésük módszertanának kidolgozása. Kutatási jelentés, 1998
ollanyi, L. (ed) 2008: Cadastration of Landscape Features for the Implementation of the European Landscape Convention in Hungary and the
Development of a Landscape Character Assessment MethodologyFeasibility Study (http://tajertektar.hu/)
The European Landscape Convention, 2004: (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp)
Hungarian Standard MSZ 20375:2003 Nature Conservation. Cultural historical values in nature conservation areas
Hungarian Act: 2001. Act LXIV of 2001 on the Protection of Cultural Heritage
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A magyar fejlesztéspolitika legújabb dokumentuma:
az Új Széchenyi Terv
The New Széchenyi Plan will be probably one of the most essential documents influencing the Hungarian
economic development policy in the coming years. The New Széchenyi Plan is inspired to assign seven beneficiary
areas, thematic priorities of Hungarian development policy for ten years and it will determine which types of
developments would be supplied with additional sources of national and/or EU funds.

Az Új Széchenyi Terv minden bizonnyal az elôttünk
álló idôszak állami fejlesztéseinek meghatározó dokumentuma lesz. A benne kijelölt irányok és alapelvek mentén készülnek majd el a fejlesztési programok, kerülnek kiírásra pályázatok.
Az Új Széchenyi Terv a nemzeti gazdasági fejlesztés 2020-ig kiterjedô koncepciójának vitairata, amelyet
a kormány széleskörû társadalmi egyeztetésre bocsátott. A 2009 nyarától kezdôdô mûhelyviták és szakmai
találkozók eredményeként 7 témakörhöz kapcsolódva,
több mint 70 munkacsoport szakmai együttmûködése
révén, 175 tanulmány, kutatási beszámoló és javaslat
szolgált alapul a Vitairat létrejöttéhez. A szakmai konzultációk fôbb témakörei az innováció, K+F, egészségipar és turizmus, zöld gazdaság, megújuló energia,
energiapolitika, otthonteremtés, lakástámogatás, ingatlanfejlesztés, KKV fejlesztéspolitika, üzleti környezet, foglalkoztatás, szakképzés, gazdasági bürokrácia
voltak.
2010. augusztus 4-én került kihirdetésre az Új Széchenyi Terv elôkészítésérôl és az ezzel összefüggô
feladatokról szóló 1163/2010. (VIII. 4.) Kormányhatározat1, amely a megvalósítás ütemezése tekintetében a
nemzetgazdasági minisztert több feladat ellátására is
kötelezi. A nemzetgazdasági miniszternek 2011. január 15-ig kell elkészíteni az Új Széchenyi Terv végrehajtási és pályázati rendszerét. Továbbá ki kell alakítani a
Terv értékelési rendszerét is, amelyhez kapcsolódóan a
gazdasági és fejlesztési tárcáknak évente jelentést kell
készíteniük a Kormány részére a terv elôrehaladásáról.
Miután a kormány elfogadta az Új Széchenyi Terv
Talpra Állás és Felemelkedés Fejlesztéspolitikai Programja címû vitairatát, 2010. október 30-i határidôvel
társadalmi vitára bocsátotta azt. A Kormány továbbá
kötelezi a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy az Új
Széchenyi Tervet 2010. december 15-ig hangolja össze
a költségvetés-tervezési folyamattal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve az európai uniós
fejlesztési források tervezésével, intézményrendszerével.
1

Az Új Széchenyi Terv fejlesztési irányai és programjai
Az Új Széchenyi Terv vitairata a Nemzeti Együttmûködés Kormányának fôbb céljait, gazdaságpolitikánk alapelveit és a kijelölhetô irányokat összegzi.
Fókuszában egyetlen kiemelt cél áll: a foglalkoztatás
dinamikus bôvítése, 10 éven belül egymillió új munkahely létrehozása. A dokumentum az elkövetkezô 10
évre kívánja meghatározni, melyek legyenek a magyar
gazdaságfejlesztés kiemelt területei, milyen típusú fejlesztésekhez nyújtson az állam hazai vagy uniós forrásokból kiegészítô hozzájárulást.
Az irányvonalakat tekintve ÚSZT a magyar gazdaság
versenyképességének megerôsítését, és a foglalkoztatás
nagyarányú növelését tekinti a fô céljának, amelyhez
fontos feladatként megfogalmazza egy összehangolt
EU-s és hazai forrásokat is magába integráló pályáztatási rendszer kialakítását és mûködtetését.
Az ezekhez kapcsolódó stratégiai feladatokat illetôen
Magyarország lehetôségeihez, erôforrásaihoz mérten a
dokumentum hét ágazati kitörési pontot határoz meg,
amelyek képesek lehetnek a magyar gazdaság átfogó
dinamizálására az egyik legfontosabb jellemzôjük a
magas hazai hozzáadott értékük alapján (Új Széchenyi
Terv Vitairat, 20. o.).
Az Új Széchényi Terv ágazati programjai:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás- Hagyományosan magas munkaerô igényû
ágazatok
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A kitörési pontok kollektív sajátossága az integráltság, ami abban mutatkozik meg, hogy az egyes
kitörési pontok nem csupán egy-egy szûk ágazatra

1163/2010. (VIII. 4.) Korm. Határozat az Új Széchenyi Terv elôkészítésérôl és az ezzel összefüggô feladatokról
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A magyar gazdaság talpraállításának „megállóhelyei”, kapcsolódásai és hálózati térképe

fókuszálnak, hanem több, klasszikus értelemben vett
iparágat is érintô fejlesztéseket jelentenek. Ezáltal
próbál a terv továbbterjedô hatásokat generálni szélesebb gazdasági és társadalmi értelemben is. A négy
ágazati kitörési pont is iparágak egész sorát átfogó és
összekapcsoló technológiai és gazdasági rendszerekre épít.
• „ Az egészségipar magába foglalja többek között a
gyógyszeripart, az orvosi mûszergyártást, a gyógyászati segédeszközök gyártását, a termál-egészségturizmust, a hozzá kapcsolódó egészségturisztikai
szakképzést, a balneológiát, a növényházi kertészetet, a gyógynövénytermesztést és -feldolgozást, a termálvíz gyógyászati alkalmazását, a szépségipart, és
az ásványvíztermelést, valamint a szektort támogató
egyéb speciális háttériparágakat.
• A hálózati gazdaság szintén sok területet fog át, ahol a
gazdaság szervezésének alapja a termelôi hálózatok
létrehozása és mûködtetése. A legfontosabbakat kiemelve: az autóipart és a hozzá kötôdô beszállító háttériparokat, a regionális klasztereket, a kereskedelmi
beszállítói hálózatokat, a logisztikát, Magyarország
tranzitszerepének kedvezôbb gazdasági kihasználásához kapcsolódó iparágakat, a Kárpát-medencei
gazdasági térség felépítését, a hálózatba szervezôdô
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üzleti-, pénzügyi- és ingatlanfejlesztési szolgáltatásokat és központokat.
• A zöld gazdaság is tágan értelmezhetô terület, ahova
olyan ágazatok tartoznak, amelyek a környezettel,
mint erôforrással a korábbi idôszakokhoz képest sokkal hatékonyabban és takarékosabban gazdálkodnak. Csupán néhány példát említve: a megújuló és
alternatív energiaforrások (geotermikus energia, biomassza, energianövények, nap- és szélenergia stb.)
hasznosítása, a biokertészet és a bio-élelmiszeripar,
a biotechnológiai kutatások, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás, az épületek energiahatékonyságának javítása, a természet- és vízvédelem.
• A tudásgazdaság nevébôl fakadóan széles területet
ölel át: olyan, többnyire napjainkban kialakuló, vagy
megerôsödô iparágakat, amelyeknek legfontosabb
jellemzôje az új tudás megteremtése és alkalmazása, mint például a kutatás-fejlesztés, az innováció,
a jármûipar, az egészségipar és az informatika terén, a kreatív iparágak (filmipar, design, építészet,
iparmûvészet, szórakoztató ipar, webes és internetes
szolgáltatások stb.).” (Új Széchenyi Terv Vitairat, 22. o.)
A másik három átfogó kitörési pont a „tartalmas élet,
a sikeres gazdasági mûködés általános feltételeinek javítására fókuszál”. (Új Széchenyi Terv Vitairat)
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Forrás: Új Széchenyi Terv Vitairat, 36. o.

A magyar gazdaság hét kitörési pontja
Célkitûzés:

Új Széchenyi terv

Versenyképesség
javítása

Foglalkoztatási
áttörés
1 millió
új munkahley

Talpraállás és felemelkedés a fejlesztéspolitikai programja

Kitörési Pontok és az Új széchenyi Terv
Programjai

Ágazati kitörési pontok

Egézsségipar

Gyógyító
Magyarország
Egézsségipar

Horizontáliskitörési pontok

Zöld gazdaság

Hálózati gazdaság

Tudásgazdaság

Otthonteremtés

Munkagazdaság

Tranzit Gazdaság

Megújuló
Magyarország

Vállalkozásfejlesztés és
Üzleti környezet
fejlesztési program

Tudomány,
innováció és
Növekedés

Otthopnteremtés
és Lakásprogram

Foglalkoztatás

Tranzitgazdaság

Megujúló energia és
zöld gazdaság

Versenyképesség javításának fô elmei
Adócsökkentés,
Adónemek számának csökkentése,
A vállalkozásokat sújtó adminisztrációs költségek és
felezése,
Hazai uniós támogatási forrásokhoz való hozzáférés
egyszerûsítése,
Versenytorzító egyensúlytalanságok felszámolása,
Korrupció visszaszorítása.

Alapelvek
Integráció

Globális vagy
európai
versenyképesség

Piacteremtô
fejlesztés

Magas hozáadott
érték

Forrás: Új Széchenyi Terv Vitairat, 20. o.

Foglalkoztatás
A foglalkoztatás egyrészt az ágazati célok között is
megjelenik a magas munkaerô igényû hagyományos
iparágak támogatásaként, másrészt a terv horizontális
céljai közül a legkiemelkedôbb fontosságú. Az Új Széchenyi Terv legfontosabb horizontális célkitûzése, hogy
a többi ágazati programjától (egészségipar, zöld gazdaság stb.) is elvár bizonyos foglalkoztatást serkentô hatásokat.
Közlekedés – Tranzitgazdaság
Magyarország belsô (közlekedési áganként is lebontott) sajátosságai mellett, a terv figyelmet fordít a külsô,
kontinentális, transzkontinentális kapcsolatokra, illetve
korridorokra. Felismeri, hogy a közlekedési struktúra
megfelelô kiépültsége befolyásolja az összes többi célterület sikerességét is.
Otthonteremtés – Lakásprogram
A terv hangsúlyossá teszi a magyar lakásállomány
problémakörét. A jövô egyik meghatározó kihívásaként értékeli a bérlakások alacsony arányát, mely a
társadalom mobilitási képességeit rontja drasztikusan,
illetve felhívja a figyelmet a (fôként a szocializmus
idôszakában kiépült) elöregedô, romló állapotú lakások
magas arányára.
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Ahogy a program elôkészítésébe, úgy annak megvalósításába is alapvetôen a hazai kis- és közepes vállalkozásokat kívánja a kormány bevonni, hiszen ôk a
zálogai a sikeres magyar gazdaságnak. Az Új Széchenyi Terv tehát az állam és a vállalkozói szektor közötti
szövetség alapja és kerete.
A dokumentum szerint a források hatékony és eredményes felhasználása megköveteli a nehézkesen vagy
egyáltalán nem mûködô támogatási konstrukciók és
pályázati kiírások megszüntetését, ugyanakkor az így
felszabaduló források átcsoportosítását a sikeres,
nagy érdeklôdéssel övezett konstrukciók számára.
Az intézkedések lényege, hogy jól mûködô és sikeres
konstrukciókat minél gyorsabb lebonyolítás mellett
vehessék igénybe a pályázók.
Az új Széchenyi Tervet teljes egészében uniós forrásokból finanszíroznák, amelynek elsôdleges célja a
kis- és középvállalkozások (kkv) forráshoz juttatása.
A most formálódó büdzsé az Új Széchenyi Terv keretében az uniós forrásokat elsôsorban a növekedéspárti,
munkaközpontú gazdaságpolitikát szolgáló területekre kívánja átcsoportosítani.
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2010. október 30-ig bezárólag számos vélemény érkezett a Vitairatra, amelyek feldolgozása jelenleg is
zajlik. A társadalmi vita keretében a civil szférának
éppúgy megadatott a lehetôség a Vitairat véleményezésére, mint vállalatoknak, a különbözô szakterületek képviselôinek, akadémikusoknak. Az általános
megállapításokon kívül, minden témához érkezett
hozzászólás, amelyek mind a beküldôk szakterületei,
mind pedig a tartalom részletessége szempontjából
változatos képet mutatnak. A javaslatok körültekintô
elemzése és a dokumentumba történô felelôsségteljes
beintegrálása után 2011. január 15-én indul útjára az

Új Széchenyi Terv, amelynek helyes alakítása majd a
végsô változat széleskörû megismerése fontos feladata
a területfejlesztô szakmának.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium információi alapján összeállította:
Jaschitzné Cserni Tímea
tervezô-elemzô gyakornok
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
Email: tcserni@vati.hu

Felhasznált irodalom:

FÓRUM

1163/2010. (VIII. 4.) Korm. Határozat az Új Széchenyi Terv elôkészítésérôl és az ezzel összefüggô feladatokról
Új Széchenyi Terv Vitairat – A Talpra Állás és Felemelkedés Fejlesztéspolitikai Programja, 2010. július 28.
http://www.szechenyiterv.gov.hu/
http://www.nfm.gov.hu
http://www.ngm.gov.h
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Demográfiai folyamatok hatása a városszerkezetre és a városi társadalomra

Az Európai Városi Tudáshálózat
Budapesten megtartott éves konferenciája
2010. szeptember 13–14.

The effects of demographic change on urban structures – EUKN annual international conference,
Budapest
There was a time, when population decrease seemed to be a far in the future problem, but nowadays we are worry
about that how can less and less active employees support more and more pensioners. Demographic changes –
out- and immigration and aging – may basically reshape the structure of European cities. What will be the city of
the future like? Will it sprawl without coordination, will it shrink or densify? Is ageing a problem or a challenge?
How can we integrate immigrants, ethnic minorities and other marginal social groups in the city? Among other
issues the annual conference of European Urban Knowledge Network (EUKN) in Budapest sought the answers
for these questions. The conference was organised by the EUKN Secretariat in close cooperation with the Spatial
Planning and Evaluation Directorate of the VÁTI Nonprofit Ltd. as the Hungarian National Focal Point of the
EUKN.
Volt idô, amikor a népességfogyás távoli problémának tûnt, ma pedig már azon aggódunk, hogy fogja eltartani az egyre kevesebb aktív dolgozó az egyre
több nyugdíjast. A demográfiai változások – a ki- és
bevándorlás, az elöregedés – alapjaiban formálhatják
át az európai városokat. Milyen lesz a jövô városa?
Koordinálatlanul szétterül, összezsugorodik vagy épp
besûrûsödik? Az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN)
budapesti konferenciája többek közt ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Elôadásaik során az érdeklôdôk részletes betekintést
nyerhettek, elôször Magyarország majd az Európai
Unió, végül a globális trendek tekintetében a demográfiai folyamatokról, problémákról és mindezek hatásairól a városszerkezetekre és városi társadalomra.
Megnyitó, beszédet mond Prof. Dr Cséfalvay Zoltán

2010. szeptember 13-14-én Budapesten tartották
az Európai Városi Tudáshálózat (European Urban
Knowledge Network – EUKN) éves nemzetközi konferenciáját „Demográfiai folyamatok hatása a városszerkezetre és a városi társadalomra” címen. A rendezvényt
a holland Belügyi és Királysági Kapcsolatok Minisztérium, Lakásügyi, Területrendezési és Környezetvédelmi
Minisztérium, valamint a magyar Belügyminisztérium
és Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a
hágai Nicis Intézet, és a VÁTI Nonprofit Kft. közösen
szervezte.
Az elôadók közt olyan neves szakemberek és politikusok szerepeltek, mint Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán,
stratégiai államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Dr. Szaló Péter várospolitikáért felelôs helyettes államtitkár a Belügyminisztérium képviseletében, Dr. Wladyslaw Piskorz az Európai Bizottság
Regionális Politikai Fôigazgatóság városfejlesztési és
területi kohéziós egységének vezetôje, illetve Prof. Dr.
Thorsten Wiechmann a Dortmundi Mûszaki Egyetem
professzora.
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Az elsô nap délutánján az öt, párhuzamosan zajló
szakmai mûhelyvita keretében (társadalmi kohézió
és demográfiai kihívások, elöregedô városok és régiók, vonzó városok a koordinálatlan városi szétterülés
megelôzésére, növekvô városrégiók, zsugorodó városok) a konferencia lehetôséget teremtett az érdekeltek
párbeszédére, a stratégiák, tapasztalatok és gyakorlati
tudás megosztására. Ezt követôen az interaktív panelbeszélgetés során a két moderátor: Mart Grisel (Nicis)
és Radvánszki Ádám (VÁTI) ismét megszólaltatták a
szakértôket a felmerült kérdések kapcsán.

reintegrációja, foglalkoztatás és lakhatás biztosításával); illetve vizsgálták a városok szétterülésének koordinálását is (Törökbálint, városi szétterülés és annak
következményei).

A második nap még inkább a konkrét gyakorlatokra nyújtott rálátást, és tapasztalat cserére teremtett
lehetôséget. A résztvevôk hat csoportban különbözô
budapesti helyszínre látogathattak el, ahol egy hazai
és egy európai város projektje, jó gyakorlata mutatkozott be.

A projektlátogatások keretében a résztvevôk megismerhették a terepet és az érintetteket, megvitathatták
az egyes projektek hatékonyságát és fenntarthatóságát,
és beszélgettek olyan gyakorlati problémákról is, mint
a projektek finanszírozása, vagy a közösségi tervezés,
bevonás nehézségei.

Helyszíni terepszemle a VIII. kerületben

Az Európai Városi Tudáshálózat a városi ismeretek és tapasztalatok megosztását szolgálja. Tizenhét EU tagállam, az
EUROCITIES hálózat, az URBACT Program és az Európai
Bizottság kezdeményezéseként mûködik. Az EUKN Titkársága a hágai Nicis Intézetben, magyar Nemzeti Fókuszpontja a
VÁTI Nonprofit Kft.-ben mûködik.

FÓRUM

Ezek közt volt olyan projekt, mely a társadalmunk
elöregedésével járó problémákra kereste a választ
(Senior Mentor Program – Boras City, Quality-Ageing
project – DC Noice). Más a társadalmi kohéziós kérdésekkel foglalkozott (a Magdolna negyed szociális
városrehabilitációja; Galériabeépítések és önkéntesek
bevonása a felújításba –, Szolgáltatóház: hajléktalanok

A 2010. szeptember 13-14-én zajlott EUKN konferencia megalapozza a 2011 áprilisában, a soros magyar EU
elnökség idején megrendezésre kerülô városi demográfiai kérdésekkel foglalkozó magas szintû konferenciát és az arra készülô európai szintû áttekintô tanulmányt. A konferencia anyagából kézikönyv készül, az
elôadások és a projektek rövid összefoglalói a www.
eukn.hu oldalon érhetôek el.

Összeállította:
Tomay Kyra PhD
a rendezvény szervezôje és koordinátora
tervezô-elemzô, szociológus
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési
és Értékelési Igazgatóság
Nemzetközi Területpoltikai
és Urbanisztikai Iroda
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Városmegújító Munkacsoport
– a városmegújítás közösségi megközelítése
A hagyományos "tervezôi" szemlélet és értékrend
jegyében városaink alakítását, fejlôdési irányainak kijelölését dominánsan várostervezô építészek, esetleg tájépítészek határozzák meg. Az integrált városfejlesztési
stratégiák (IVS-ek) készítésének elsô hulláma felhívta a
településfejlesztô szakmák és a közvélemény figyelmét
arra, hogy a városok megújítása – különös tekintettel
a felhalmozódott társadalmi, szociális problémákra –
más fajta szemléletet igényel.

pszichés és fizikai közérzete. A városmegújítás a nyilvánosságban zajló, a fenntarthatóságot célzó felelôs folyamat.

A szociális városrehabilitáció kihívásaira a hazai városok nem tudtak érdemben reagálni, az ilyen típusú
pályázatok leginkább a kényszer hatására készültek
csak el. Mindemellett eleve megkérdôjelezhetô az a
gyakorlat, hogy a funkcionális fejlesztést és a szociális
problémák kezelését különválasztjuk.
E dilemmákat érzékelve a Közösségfejlesztôk Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával létrehozott
egy Városmegújító Munkacsoportot, amelyben az építész, tájépítész szakma mellett a megszokott gyakorlattal ellentétben felülreprezentált a közösségfejlesztô,
szociológus szakemberek száma. A Munkacsoport célja,
hogy a városmegújítás fogalmát és gyakorlatát a városokat lakó és használó közösség felôl megközelítve értelmezze újra. A hazai példákból kiindulva elsôsorban
a közösségi tervezés és a szociális városrehabilitáció
irányából közelít, de víziója szerint a várostervezésben
össze kell érnie az alulról jövô kezdeményezéseknek és
a tervezôi, döntéshozói oldalnak.
A Munkacsoport – a felsorolt elvek és szempontok
alapján – a következôkben határozta meg a városmegújítás fogalomkörét: A városmegújítás egy olyan folyamatos beavatkozási tevékenység, amely a városfejlôdésben
zajló spontán folyamatokon alapul, e folyamatok közül
némelyekre ráerôsít, másokat ellensúlyoz, vagy kitérít.
A városmegújítás célja, hogy az érintett közösség bevonásával – amely egyszerre forrása és kedvezményezettje e tevékenységnek – úgy módosítsa a városfejlôdési
folyamatokat, hogy javuljon az érintettek társadalmi,

A Munkacsoport – aránylag rövid támogatott
együttléte során – nyilván nem tudott a városmegújítás teljes tematikájával mélyrehatóan foglalkozni,
azonban elsôdleges küldetésének eleget téve megpróbálja felhívni a figyelmet az alulról jövô, szociális érzékenységû, közösségi tervezésen alapuló
városmegújítási folyamatokban rejlô lehetôségekre,
és ezekre példákat, módszertani anyagokat kínál.
Az elméleti munka mellett a Munkacsoport három hazai gyakorlati helyszínen is kipróbálta magát: Miskolcon, Debrecenben és Pécsett zajlottak a Munkacsoport
által kezdeményezett, de aktuális helyi konfliktusokat,
helyzeteket felkaroló "TERVEZZ! BÁTRAN! KÖZÖD
VAN HOZZÁ!" akciók.
A Munkacsoport ajánlásaiból elkészült egy nyomtatásban is megjelent, rövid figyelemfelkeltô kiadvány, illetve egy hosszabb, csak elektronikusan
elérhetô kézikönyv. A kiadványok letölthetôk a www.
kozossegfejlesztes.hu honlap „Városmegújítás” oldaláról, ahol a helyi akciókról is találhatók részletes beszámolók, illetve egy gazdag szakirodalmi
linkgyûjteménybôl is lehet válogatni.

Összeállította:
Sain Mátyás
tervezô-elemzô
VÁTI Nonprofit Kft.
Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
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Zöld Régiók Hálózata
– környezetvédô civilek
a partnerségi alapú fejlesztéspolitikáért

Egyre inkább elismert az a felmérések által is újra és
újra igazolt nézet, hogy az érdemi partnerség, illetve
társadalmi részvétel mellett kidolgozott fejlesztési tervek, programok nagyobb társadalmi elfogadottságot
élveznek, így végrehajtásuk is sikeresebb.
Erre a felismerésre enged következtetni a jelenlegi magyar kormányzat által meghirdetett „nemzeti
együttmûködés programja” is, melynek gyakorlatba
ültetését azonban élénk civil figyelem kíséri.
A partnerség jelentôségére alapozva számos civil
szervezet és összefogás készített már javaslatokat – a
gyakorlati végrehajtást segítendô.1 A szubszidiaritás elvét pedig XI. Pius pápa fogalmazta meg 1931-ben2.
A fenti elvek – partnerség, társadalmi részvétel, szubszidiaritás – gyakorlatba ültetését szorgalmazza és próbálja segíteni a 2009 eleje óta formálódó Zöld Régiók
Hálózata elnevezésû környezetvédô civil kezdeményezés, amely a területfejlesztés, fejlesztéspolitikában való
társadalmi részvételére összpontosít, azok környezetvédelmi vonatkozásai és hatásai révén.
A Magyar Természetvédôk Szövetsége által gondozott, uniós (TÁMOP-2.5.1.) támogatással megvalósuló
hálózat nonprofit, civil kezdeményezés, melynek célja,
hogy megerôsítse a környezetvédô civil szervezetek országos érdekképviseleti hálózatát a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban való legitim és hatékony részvétel
érdekében. A kezdeményezôk meggyôzôdése, hogy az

átláthatóság és az érintettek döntésekben való részvétele hozzájárul ahhoz, hogy a döntések a valódi szükségleteket szolgálják, megfelelôen integrálják a környezeti,
társadalmi szempontokat is, és ezen keresztül a fenntarthatóságot szolgálják. A Hálózat tagjai ezért igyekeznek becsatornázni a környezetvédelmi civil érdekeket
és a fenntarthatóság elveit, értékrendjét különbözô testületek – így több ÚMFT operatív program monitoring
bizottsága, Országos Területfejlesztési és Környezetvédelmi Tanácsok, regionális területfejlesztési tanácsok és
monitoring albizottságok – munkájába.
A Hálózat regionális hálózatokra épülô országos
rendszert alkot, a koordinátorokon keresztül a régióközi tapasztalatcsere is biztosítva van.
A kompetens részvételhez természetesen szükség
van arra is, hogy a partnerek felkészültek legyenek –
ezt a kapacitásépítést a Hálózat többrétû és többirányú
információáramlással (regionális konferenciák szervezésével, levelezôlisták mûködtetésével, hírlevelek kiadásával) és alkalmanként képzések, mûhelyek szervezésével igyekszik elôsegíteni.
A Zöldrégiók Hálózatát koordináló szervezetek:
• Közép-Magyarország:
Magyar Természetvédôk Szövetsége (országos
koordinátor is)
• Nyugat-Dunántúl:
R
 eflex Környezetvédô Egyesület (Gyôr)
• Közép-Dunántúl: Kör Alapítvány (Veszprém)
• Dél-Dunántúl: Pécsi Zöld Kör
• Észak-Magyarország:
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány (Miskolc)
• Észak-Alföld:
 Z
 öld Kör, A Föld Barátai Magyarország tagja (Hajdúböszörmény)
• Dél-Alföld:
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (Szeged)
A Zöldrégiók Hálózata honlapja:
www.zoldregiokhalozata.hu

Összeállította:
Dönsz-Kovács Teodóra
Magyar Természetvédôk Szövetsége

Pl. A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány és Magyar Természetvédôk Szövetsége, Reflex
Környezetvédô Egyesület. 2007.
2
„Quadragesimo Anno” kezdetû enciklika, XI. Pius, 1931.
1
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A partnerség az Európai Unió kohéziós politikájának
alapelve több programozási idôszak óta. Értelmezése,
fogalomköre a szabályozás alakulásával változott. A
jelenlegi szabályozás értelmében (1083/2006/EK, 11.
cikk) az operatív programok elôkészítésére, végrehajtására, monitoringjára és értékelésére terjed ki. A partnerség megvalósítását a tagállamok hatáskörébe utalja a
rendelet, amelynek elôírása szerint az elvet a következô
szervekre kell alkalmazni:
a) az illetékes regionális, helyi, városi és egyéb közhatóságok;
b) a gazdasági és társadalmi partnerek;
c) bármely egyéb megfelelô, a civil társadalmat
képviselô szervezet, környezetvédelmi partnerek,
nem kormányzati szervezetek, valamint a férfiak és
nôk közötti egyenlôség elômozdításáért felelôs szervezetek.

A Közép-Dunántúli Régió Társadalmi Atlasza 2010
A Közép-Dunántúli Régió Társadalmi Atlasza 2010
címû kiadványt 2010 augusztusában jelentette meg a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. (KDRFÜ). Az Ügynökség
tervezési irodájának munkatársai tizenhét fejezetben
foglalták össze a hozzáférhetô legfrissebb KSH/TEIR
adatok alapján a régió társadalmi-gazdasági helyzetképét, amely még a gazdasági válság elôtti állapotokat
mutatja.
A mûfajban úttörô szerepet vállaló közép-magyarországi atlaszhoz hasonló felépítésû kiadvány az egyes
témakörökbôl felépülô fejezeteken (demográfia, gazdaság, infrastruktúra, stb.) keresztül próbál átfogó képet
adni a régió elmúlt évtizedet átölelô gazdasági-társadalmi folyamatairól.
A közkeletû tématerületek mellett a területfejlesztési szemléletbe a regionális tudományok, a modern
közgazdaságtudomány területérôl lassan átszivárgó,
újszerû elemek is megjelennek. Ilyen a régió kistérségeinek kreativitási potenciálját, a kreatív gazdaság
rendszerébe bekapcsolódás lehetôségét taglaló fejezet,
mely egy országos kutatás régióra vonatkozó részének értelmezését tartalmazza. A statisztikai adatokból
„egyszerûen” levezethetô jellegzetességek, trendek
mellett olyan összetettebb elemzést kívánó fejezetek is
születtek, amelyek bemutatják a kistérségi társulások
(jelenlegi) partnerségi hajlandóságát vagy a települések
régión belüli relatív fejlettségi különbségeit (összesített
társadalmi mutató).
A szerzôk célja volt, hogy a régiós léptékben gondolkodók mellett a települési döntéshozók, települési
problémákkal foglalkozó szakemberek, a tenni akaró
szakértô vagy éppen laikus civilek is haszonnal tudják
forgatni az atlasz egyes fejezeteit. Egy ilyen kiadvány
csak pillanatképet tud adni egy-egy térség, település társadalmi-gazdasági helyzetérôl, az elemzéseket lehetôvé
tévô adatok felvétele pillanatától ezer apró új információ, helyi történés és személyes élmény befolyásolhatja
az olvasóban kialakult képet. Nem titkolt szándék az at-
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laszt használók továbbgondolkodásra való ösztönzése,
hogy a helyi és térségi adottságaik elemzésébôl születô
ötletek minél szélesebb körben hasznosulhassanak a régió egésze számára.
A kiadvány korlátozott számban megvásárolható a
KDRFÜ központjában (Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.),
érdeklôdni a 22/513-370-es telefonszámon lehet. Az
atlasz a http://www.kdrfu.hu/kdrfudokumentumtar.
php oldalon megtekinthetô és olvasható formában
letölthetô.
Összeállította:
Kígyóssy Gábor
tervezô irodavezetô
Jakab Csaba
tervezômenedzser
KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztés Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
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A kreatív városfejlesztés „építôkockái”

Hallgatói pályázat a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
The ”building blocks” of creative urban development -Student competition in Sopron
This summary is dealing with an urban development competition in 2008 and 2010 organized by the University
of West Hungary Faculty of Economics. The purpose of the contest were to increase the cooperation between the
university and the local government by withdrawing students and to motivate the interdisciplinary teamwork
among the competitors. The organizers hope that the initiative has reached its goal and will continue in the future.

Az Építôkockák Városfejlesztési Pályázat, Sopron egyik fô
célja tehát az volt, hogy bevonjuk a hallgatóságot a városról szóló eszmecserébe, hogy – egy-egy építôkockaként
– saját gondolataikkal járulhassanak hozzá a település –
esetünkben Sopron – jövôjéhez, fejlôdéséhez.
Korunk igénye a holisztikus szemléletû, integrált
városfejlesztés, amely túlmutat az építészet és a városrendezés szakterületén. Ezért a pályázat másik alapvetô
célja a szakmaközi együttmûködés elômozdítása, és
már hallgatói korban való gyakoroltatása volt a hallgatói közösségen belül, ezért a 3-5 fôs csapatoknak a három megadott szakterület csoportból (építészet – településtervezés; közgazdaságtan – szociológia – földrajz,
környezetvédelem; tájépítészet – agrártudományok)
legalább kettôt képviselnie kellett a tagok által.
A tudásgazdaság korában a városok életében egyre
nagyobb szerepet játszik a „puha”, és kreatív infrastruktúra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a nyilvánvaló fiatalkori kreativitás miképp mûködik a gyakorlatban, milyen ötletek születnek a pályázat keretében.
Mindezekhez a pályázati kiírásban olyan feladatokat kívántunk megfogalmazni, amelyek életszerûek: a
valóságban akár a város is kiírhatta volna ôket tervpályázati formában, vagy mintha megvalósíthatósági
tanulmányra adott volna felkérést egy szakértôi csoportnak.
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A pályázatot 2008-ban és 2010-ben hirdettük meg, a
fôszervezô a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete volt. Mindkét alkalommal tehát Sopron volt a
pályázat tárgya, a pályamunkák választható témakörei között pedig többféle típusból válogathattak a csapatok. Így
beépítési terv (alulhasznosított épületek fejlesztési koncepciója), rendezési tervjavaslat (vásárcsarnok – autóbusz
pályaudvar tömbje, Várkerület sétányosítás, Várfalsétány
fejlesztése), turisztikai koncepció (Brennberg¬bánya, történelmi külvárosok, soproni borút), barnamezôs rehabilitáció (egykori déli pályaudvar, vasöntöde, laktanyák),
lakótelepi környezetfejlesztés vagy különféle tanulmányterv (városmarketing, tájkép-védelem, zöld város koncepció) válhatott a pályamunkák alapjául.
A vetélkedô 2008-as elsô fordulója kizárólag a Nyugatmagyarországi Egyetemen „inkubálódott”, csak ezen intézmény hallgatói formálhattak csapatokat. 2010-ben viszont már érettnek láttuk az idôt arra, hogy az ország más
felsôoktatási intézményeiben tanuló hallgatókat is bevonjuk a versenybe. A legtöbben ekkor a Budapesti Mûszaki
Egyetem karairól, a Budapesti Corvinus Egyetemrôl,
onnan is elsôsorban a Tájépítészeti Karról érkeztek, de
hallgatói révén a gyôri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem is képviseltette magát.
Így a 2008-ban számlált tizenöt csapattal ellentétben két évvel késôbb már negyvenhat csapat adta le
elôzetes jelentkezését a városfejlesztési vetélkedôre. Közülük 2008-ban tíz, 2010-ben pedig huszonnégy csapat
jutott el a pályamunka befejezéséig, illetve leadásáig,
ami után a szakértôi zsûri írásbeli pontozása, értékelése
következett. Utóbb, a lebonyolítás érdekében meg kellett szûrnünk a csapatokat, így a szóbeli, prezentációs
fordulóra csak a legmagasabb 16 ponttal rendelkezô pályamunka készítôit hívtuk be.
A végelszámolásnál is a pályamunkán, annak
innovativitásán, megvalósíthatóságán, komplexitásán
– az építészeti, környezeti, társadalmi és pénzügyi kidolgozottságán maradt a hangsúly; a poszter, illetve a
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Sok kérdéssel kell megbirkóznia annak, aki ma városfejlesztéssel kíván foglalkozni, hiszen a gazdaság, társadalom, építészet, kultúra és környezet egységes, jól mûködô
rendszerét kell létrehoznia. A települések jelenével és
jövôjével kapcsolatos kérdések nap, mint nap elôkerülnek
a szakmában dolgozók számára, de megfogalmazódhatnak a civilek, a lakosság fejében is. Mi egy városfejlesztési
pályázat keretében azért fogalmaztunk meg kérdéseket,
hogy beindítsuk a felsôoktatás és a város sajátos, a városfejlesztés területén kibontakozó együttmûködését. Közben akaratlanul is motiválni tudtuk azon erôforrások felfedezését, amelyek addig ismeretlenül, rejtve maradtak a
felsôoktatási közösség profilja mögött.

szóbeli elôadás során nyújtott meggyôzô teljesítmény
már csak kisebb mértékben módosíthatott a sorrenden.
Két év tapasztalata alapján már bátran kijelenthetô:
a hallgatók leginkább a barnamezôs és a lakótelepi
témákban tudták megcsillogtatni innovativitásukat,
a legjobb munkák nem a kevéssé megfogható tanulmánytervek, vagy mûemléki kötöttségekkel nehezített
feladatok megoldásával születtek.
Így 2008-ban a Winkler Gábor által vezetett zsûri a
déli pályaudvar nagyrészt hasznosítatlan területét, mint
tudás- és innovációs parkként, szakvásári térként és design központként újraálmodó KTaMi csapatát hozta ki
gyôztesnek (tagok: Gombás Gábor, Herke Zoltán környezettudományi szakos, Káldos András, Nagy Nóra
építész szakos hallgatók). 2010-ben pedig a zsûri, Farkas
Mária elnökletével a Budapesti Corvinus Egyetem és a
Budapesti Mûszaki Egyetem hallgatóiból verbuválódott
5D nevû csapat (csapattagok: Böhm Gábor, Eszenyi Zsófia Ilona, Szabó Lilla tájépítész szakos, Lapinskas Attila
gazdálkodási szakos, Marsal Zsófia építész szakos hallgatók) munkáját ítélte a legjobbnak. Pályamunkájuk a
vasöntöde rehabilitációját megújuló energiaforrás-kutatási központként képzelte el. A díjazottak több százezer
forintos díjakat vihettek haza, amely számos támogató,
szponzor nélkül nem lett volna lehetséges.
Úgy hisszük, a kitûzött célokat sikerült elérnünk, két pályázat lebonyolítása után ez láthatóvá vált: sok, talán a kez-

detekkor nem is várt színvonalú pályamunkát készítettek
a hallgatók, s az Építôkockák városfejlesztési pályázat, Sopron
2008, illetve 2010 legfôbb üzenete, vagyis az együttmûködés
mind a hallgatók, mind az oktatók, illetve a karok szintjén
megvalósult. Hogy az „építôkockák” megfelelô helyre kerülnek-e, az már nem csak a hallgatókon múlik: a város nevében Dr. Fodor Tamás polgármester átvette a pályázatok
anyagát, s ígéretet tett azok felhasználására.
A második kiírás lebonyolítása után úgy érezzük,
hogy a pályázati ötlet kinôtte Sopron határait. Témájában is országos pályázattá alakításához az MTA Regionális Tudományi Bizottságában már megvan a befogadó szándék. Amennyiben sikerül a szervezeti és
mindenekelôtt a finanszírozási kereteket kialakítani,
2012-tôl immár az OTDK-hoz hasonló rendezvény válhat a kezdeményezésbôl.
A pályázat hivatalos honlapja www.epitokockak.
nyme.hu, ahol az összes pályamunka és sok részletes
információ megtalálható.

Építôkockák
városfejlesztési pályázat,
Sopron 2008.
A pályázat szervezôi: NYME KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; NYME FMK Alkalmazott
Mûvészeti Intézet.

A nyertes (2008) KTaMi (NYME) csapat átveszi oklevelét

Prof. Dr. Winkler Gábornak, a zsûri elnökének (2008) értékelô beszéde, háttérben a fôszervezôkkel (Dr. Fábián Attila intézetigazgató, NYME-KTK és Vissi András,
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa) és fôvédnökökkel (Prof. Dr. Albert Levente, rektor-helyettes, NYME és Dr. Fodor Tamás, Sopron
Megyei Jogú Város polgármestere):
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A pályázat fôvédnöke: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata; Nyugat-magyarországi Egyetem.
A pályázati zsûri tagjai: Prof. Dr. Winkler Gábor (elnök)
egyetemi tanár, NYME FMK; Csabina Zoltán vezérigazgató helyettes, Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.;
Farkas Mária építész, vezetô tervezô, Domiporta Építész
Stúdió Kft; Gellértné Mészáros Erzsébet projektmenedzser, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; Thomas Radil elnök-vezérigazgató, c. egyetemi docens, Sopron Bank Burgenland Zrt.; Mezôs Balázs projektvezetô, REORG Zrt.;
Prof. Dr. Székely Csaba dékán, NYME KTK; Taschner
Tamás irodavezetô, Tourinform Iroda–Pro Kultúra Sopron Kht.; Varga Gábor intézeti munkatárs, NYME EMK.
A pályázat fôtámogatója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; REORG Zrt.; Sopron Bank Burgenland Zrt.
Támogatók: GYSEV Zrt.; Raiffaisen Bank Zrt.; ROTO
ELZETT Vaskereskedelmi Kft; Sopron Ipari Zóna Szolgáltató Kft; Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és
Iparkamara.
Különdíjat ajánlottak fel: Annagora Aqua- &
Wellnesspark; Fehér Rózsa Kisvendéglô, Borozó és Panzió; Perkovátz-Ház; Vadvirág Hotel és Étterem; Várkerület Sörözô.

nök-vezérigazgató, c. egyetemi docens, Sopron Bank
Burgenland Zrt.; Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi
tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem; Prof.
Dr. Székely Csaba dékán, NYME KTK; Szûcs Mihály
osztályvezetô, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Településfejlesztési Osztály; Taschner Tamás
irodavezetô, Tourinform Iroda–Pro Kultúra Sopron Kft.
A pályázat fôtámogatója: Nemzeti Fejlesztési es Gazdasági Minisztérium; Sopron Bank Zrt.; Nyugat-Pannon
Regionális Fejlesztési Holding; Gyôr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Zrt.; Roto-Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Támogatók: Sopron-Fertôd Kistérség Többcélú Társulása; Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi es Iparkamara; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal; CÉH Zrt.,
Sopron Turizmusáért Egyesület; Sopron Holding Zrt.;
A-Z Team Kereskedelmi es Szolgáltató Kft.; Full-Sopron
Kft.; A.W.F. Autóalkatrészgyártó es Kereskedelmi Kft.;
CZUMPF es DUBEK Kereskedelmi, Szolgáltató es Mérnöki Iroda Kft.; PAPIMANUFAKTURA Kft.; AERO
ENERGI Ipari, Kereskedelmi es Szolgáltató Kft.; Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft.
A nyertes (2010) 5D csapat (BME – CORVINUS Egyetem) bemutatja koncepcióját

Építôkockák
városfejlesztési pályázat,
Sopron 2010.
A pályázat szervezôi: NYME KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet; Magyar Regionális Tudományi Társaság; NYME FMK Alkalmazott Mûvészeti
Intézet.
A pályázat fôvédnöke: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata; Nyugat-magyarországi Egyetem; Nemzeti Fejlesztési es Gazdasági Minisztérium; Sopron
Bank Zrt.
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Összeállította:
Bertalan Laura
egyetemi tanársegéd
Dr. Fábián Attila PhD
egyetemi docens
Dr. Jankó Ferenc PhD
egyetemi adjunktus
Tóth Balázs István
doktorandusz
Nyugat-magyarországi EgyetemKözgazdaságtudományi Kar
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A pályázati zsûri tagjai: Farkas Mária (elnök) építész, vezetô tervezô, Domiporta Építész Stúdió Kft.;
Dr. Krisch Róbert ügyvezetô igazgató, Roto-Elzett
Vasalatkereskedelmi Kft.; Kuslits Tibor fôépítész, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály; Prof. Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár,
intézetvezetô, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési
Intézet; Dr. Novák Ágnes egyetemi adjunktus, Moholy
Nagy Iparmûvészeti Egyetem, Épített Környezetért
Alapítvány; Paksa Norbert befektetési vezetô, NyugatPannon Regionális Fejlesztési Holding; Pekkerné
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„A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája,
különös tekintettel a turizmus fejlesztésére
– DATOURWAY” nemzetközi projekt rövid ismertetése
Short introduction of the
“Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with
special regard to Tourism – DATOURWAY” transnational project
Brief outline of the project “Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube
Area with special regard to Tourism – DATOURWAY”
Abstract
The Datourway project is undertaken by under the South East Europe Transnational Cooperation Programme by
a partnership of 16 organisations from seven countries. The aim of the project is to contribute to the sustainable
development of tourism along the middle and south-eastern section of the Danube River; to enhance the natural
and cultural assets of the area and promote economic, social, infrastructure and environmental conditions in
the service of the local inhabitants, businesses as well as visitors. The project activity comprises the elaboration
of synthesized territorial analysis, common development strategy, as well as demonstration (pilot) projects of
specific areas, furthermore, a locally based tourist information system as well as guidebook of project generation.
The participation of the Italian partner ensures the sharing of work experience of a similar endeavour: tourist
development along the river Po.
The project started in May 2009. The national analyses have been completed and synthesized of the Slovakian,
Hungarian, Romanian and Bulgarian sections of the project area. The analysis of the Croatian and Serbian
sections will be completed in December. Meanwhile the work on the joint strategy has already started, so has the
compilation of the transnational tourist data base. The cooperative work of the partners is facilitated and promoted
through the regular exchange of information and the periodical workshops held at different locations (Budapest,
Mohács, Braila, Tulcea, and Ferrara) of the Datourway project area.
More information: www. datourway.eu
Elôzmények
A transznacionális munka elôkészítése 2008-ban magyar kezdeményezésre indult és 2009 tavaszán, a Délkelet-Európai Együttmûködési Programhoz benyújtott
javaslat elfogadása nyomán vette hivatalos kezdetét. Az
Európai Unió és a nemzeti kormányok támogatásával
megvalósuló „DATOURWAY” projekt során 2012-ig
hét ország1 szakemberei – magyar vezetéssel – közös
munkával tárják fel a Duna térség turisztikai adottságait, közös adatbázist hoznak létre, valamint stratégiát
és mintaprojekteket dolgoznak ki a térség turisztikai
fejlesztésére.
1

A Duna mente páratlan turisztikai adottságokkal rendelkezik, vonzó táji-kulturális környezete, kiemelkedô
idegenforgalmi attrakciói sokrétûek. A lehetôségek optimális hasznosítását azonban korlátozzák a határokon
átnyúló ökológiai és környezeti károk és szennyezések,
valamint a táj és a települések eltérô terhelhetôsége. További problémát jelentenek a turisztikai infrastruktúra,
a megközelíthetôség hiányosságai, valamint a rurális
térségek lakosságának alacsony életszínvonala.
A Duna menti önkormányzatok turisztikai
együttmûködéséhez közös turizmusfejlesztési stratégi-

Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Olaszország

138

FALU VÁROS RÉGIÓ 2010/2–3.

Település – Terület – Fejlesztés

ára lenne szükség, amely segítséget nyújthatna a mindeddig ellenôrizhetetlen és koordinálatlan fejlesztések
összehangolásában és hatékonyságuk növelésében.
Projektindító konferencia 2009. június, Budapest

 települési funkciók, a turisztikai tevékenységek és
• A
-infrastruktúra összhangjának biztosítása;
• Határmenti és transznacionális együttmûködések
elôsegítése;
• A magántôke és a közpénzek közötti koordináció
megteremtése a fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében;
• A Duna kulturális összekötô szerepének növelése a
tradicionális kapcsolatok helyreállításával;
• A táj és a települések eltartó képességének feltárása;
• A nemzetközi jó gyakorlatok és eredmények hasznosítása;
• Ajánlások megfogalmazása a partnerországok minisztériumai számára;
A célcsoportok: önkormányzatok, közösségi szervezetek, turisztikai befektetôk és nemzeti, illetve regionális hatóságok, fejlesztési ügynökségek.

A projekt tartalmi elemei
A projekt során a sokszínû funkciók nemzetközileg
is összehangolt turisztikai fejlesztésére partnerség jött
létre 7 ország 16 intézményének részvételével a Délkelet-európai Transznacionális Területi Együttmûködési
(SEE) program keretében. A 2009 májusában indult
projekt megvalósításában Szlovákia, Magyarország,
Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Olaszország2 partnerintézményei vesznek részt. A projekt
teljes körû vezetéséért és megvalósításáért a projekt
vezetôpartnere, a VÁTI Nonprofit Kft. felel.

A projekt célja
A projekt fô célja: hozzájárulni a Duna mente fenntartható területfejlesztéséhez, közös turisztikai stratégia
megfogalmazásával, valamint különbözô speciális térség típusokra vonatkozó minta projektek kidolgozásával.

A projekt több, egymással összefüggô tevékenység
megvalósításával segíti a kitûzött célok elérését. A hat
Duna menti országra kiterjedô közös GIS alapú adatbázis, valamint a közösen kialakított vizsgálati módszertan nyújt alapot a Datourway térség állapotának
összehasonlító, feltáró vizsgálatához, az egyes nemzeti
vizsgálatok teljes tervezési térségre történô szintéziséhez. Ezt követi egy közös transznacionális turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása a Duna dél-keleti szakaszára, majd területpolitikai ajánlások megfogalmazása.
Öt turisztikai mintaprojekt is készül, melyeknek stratégiai fejlesztési céljai beépülnek a közös nemzetközi
stratégiába. A projekt további várható eredménye egy
széleskörûen hozzáférhetô vonzerôleltár és turisztikai

FÓRUM

Specifikus célok:
• A környezeti állapot és az életminôség javítása a
nemzetközi együttmûködés eszközeivel;
• A régió kiegyenlített területi fejlôdésének elôsegítése,
a perifériák és a közlekedési árnyékterületek integrálásával;
• A
 vidéki-városi települések közötti munkamegosztás
összehangolása, kiegyenlítése, potenciális fejlôdési
erôforrások feltárása;
• A
 helyi gazdasági kondíciók javítása a turizmus fejlesztésével, kiemelten a rurális térségekben;
• T
 apasztalatcsere a turizmusfejlesztés tervezésében,
valamint új, átlátható megközelítések, módszerek
kialakítása;
a programterülethez tartozó olaszországi projektpartner a Pó folyón és folyódelta területén már mûködô és folyamatban lévô turisztikai fejlesztési tapasztalatokkal
segíti a projektet, valamint a projekt egyik feladatát jelentô Pó és Duna delta olasz – román közös pilotprojekt koordinátora

2
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információs bázis a Duna e szakaszának adottságairól, idegenforgalmi lehetôségeirôl és szolgáltatásairól,
valamint az érintett települések kínálatáról. Végül egy
széleskörû partnerséget tömörítô Duna menti hálózat
létrehozása is tervbe van véve, amelybe a turisztikai
vállalkozások, civil szervezetek, szövetségek, önkormányzatok kapnak meghívást.

DATOURWAY projekt területhasználat

Baja

Forrás: Corine Land Cover (2000) EEA.

DATOURWAY projektterület

A projekt elôrehaladása
A szakmai munka egy két napos munkaindító értekezleten kezdôdött el (Budapest, Római part,
2009.06.29-30.), ahol valamennyi partner részvételével,
a vezetô partner irányításával a tervezett szakmai feladatok kerültek bemutatásra az egyes témákat vezetô
országok, illetve szakmai szervezetek által. Elkészült
a projekt menedzsment terve, a feladatok, felelôsök és
ütemezés részletes kifejtését tartalmazó akcióterv és a
kommunikációs stratégia és akcióterv. A Duna menti
turizmus helyzetének nemzeti és szintetizált vizsgálatának közös módszertanáról és adatbázisának alapjairól újabb munkaértekezleten (Mohács, 2009.08.25-26.)
született megállapodás. Ezt követôen megkezdôdött a
nemzeti vizsgálatok és adatbázisok kidolgozása, amelyek lezárása négy partnerországban (Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária) 2010 nyarán megtörtént, két másikban (Horvátországban és Szerbiában)
pedig ez év ôszén várható.
A nemzeti vizsgálatok alapján elkészült a közös szintézis elsô verziója. A vélemények átvezetése, valamint
Szerbia és Horvátország nemzeti analízisének integrációja után a szintézis várhatóan december végére
véglegesíthetô.
Az olasz projektpartner rendezésében 2010. szeptember
20-23-án Ferrarában megtartott munkaülésen, a stratégiaépítés alapjául szolgáló közös szintézis eredményeit a
VÁTI képviselôi mutatatták be, majd a Területfejlesztési

140

Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.

Tudományos Egyesület képviselôi elindították a közös
stratégiaépítési folyamatot, amelynek végsô eredményei
2011 nyarán várhatók. A projekt keretében elkészülô turisztikai információs adatbázis és honlap módszertani
útmutatója alapján elindult a Duna menti települések turisztikai szempontból releváns adottságainak, értékeinek
feltárása is, amelynek koordinálása a VÁTI vezetô partneri feladata. A projekt további fontos építôeleme az öt pilot
projekt elkészítése, amelynek munkaindító értekezletére a napokban (2010. október 3-5.) került sor a romániai
Tulcea-ban. A román partnerek által vezetett tématerület
közös módszertana és munkaterve véglegesítés alatt áll,
a helyzetelemzô tanulmány és a turisztikai stratégia és
akcióterv pedig a tervek szerint 2011 áprilisára készül el.

Összeállította:
Majorné Vén Mariann
projektvezetô
VÁTI Nonprofit Kft.
Sárdi Anna
szakmai projektvezetô
VÁTI Nonprofit Kft.
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„Tisza vízgyûjtôterület fejlesztése”
– TICAD nemzetközi projekt rövid ismertetése
Development of Tisza Catchment Area TICAD:
Brief outline of the SEE Project
Although the catchment area of river Tisza is shared by five different states, the geographic, economic, social,
national and environmental issues are interrelated. Any intervention into the closely knit ecological system needs
harmony, consensus and cooperation.
Upon the invitation of the Ministerial Committee of the Council of Europe the willingness to cooperate was
declared by all the five national governments.
As a follow up of preparatory work a joint transnational project proposal was submitted to the South East Europe
Transnational Cooperation Programme. Upon approval of the proposal, in June 2009 the work began on the project
entitled “Development of Tisza Catchment Area TICAD”., with participation of 14 Partners from five countries
as well as the Tisza Group of ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River).
The scope of the TICAD project covers a broad subject matter including water management, ecology, land-use,
nature protection as well as economic, social and environmental issues. The purpose is to contribute to the
sustainable, integrated and cohesive development of the Tisza catchment area. The partnership includes national
and local governments, planning and research institutions as well as civil organisations. The task of leadership is
carried out by VÁTI Non-profit Public Ltd Company.
In the course of the project an integrated transnational data base is set up and a synthesized situation analysis is
elaborated; a joint strategy is worked out for the attainment of mutually agreed aims of integrated economic, social,
ecologically friendly development and wise water management of the catchment area. Side by side with strategy
building a software is developed for modelling in support of land-use planning process helping the planners and
decision makers to recognize the complexity of direct and indirect impacts of interventions. Furthermore, three
pilot projects are carried out for analysis and solution of three typical territorial conflicts of the area. In conclusion
recommendations will be presented to the decision makers for national, regional and local territorial development.
Following the kick-off meeting the detailed contents and agenda of the project was finalized, and national analyses
have been completed of three national section of the catchment area. The synthesis of the national reports is
under way in parallel with the consolidation of the transnational data base. The development of the software for
modelling in support of impact assessment is also in process.
More information: www.see-ticad.eu
Elôzmények

A projektindító konferencia 2009 nyarán, Tiszafüred
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A Tisza folyó 2000-ben került az érdeklôdés középpontjába, amikor számos – hosszú távon és nagy területi kiterjedéssel érvényesülô – súlyos esemény történt,
mint a ciánszennyezés, árvíz, aszály, belvíz. Az események hatását erôsítette az érintett területek viszonylagos elmaradottsága és periférikus helyzete is. Mindez
ahhoz a közös felismeréshez vezetett, hogy a közel 158
000 km2-t érintô Tisza vízgyûjtô területnek olyan környezeti, gazdasági, infrastrukturális és szociális kihívásokon alapuló komplex problémákkal kell szembenéznie, amelyek fenntartható megoldása nemzetközi
összefogást igényel.
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Munkaértekezlet, Rozsnyó 2009 november

nacionális Együttmûködési Programjához. A pályázat
kedvezô elbírálása után 2009 júliusában, a projekt indító munkaértekezletén – öt érintett ország 14 szervezetének és a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR)
Tisza Csoportjának együttmûködésében – kezdôdött el
a közös munka.

A projekt célja

A Tisza térségben – a legtöbb nagy, európai határokon átnyúló vízgyûjtôhöz hasonlóan – a térségi fejlesztés és az elérhetô növekedés szorosan összefügg a
közös természeti rendszerek mûködésével. A fejlesztési
beavatkozások hatására változik a terület- és vízhasználat, a mikroklíma és az ökoszisztéma, amelyek még a
távolabbi régiók fejlesztési potenciálját is befolyásolják.
Ezért bármely – erôforrásokra ható – beavatkozás az
egész vízgyûjtô területet érintheti.
A tiszai vízgyûjtô fejlesztési potenciálja – fejlettségi
szintje, ökológiai állapota és agrár-meghatározottsága
révén – elsôsorban természeti erôforrásain nyugszik, a
szigetszerû urbanizált területek is szoros kapcsolatban
állnak vidéki háttérterületeikkel. A klímaváltozás várható hatásai is közös felelôsségvállalást követelnek a
vízgazdálkodás és a területhasználat területén.
A Tisza vízgyûjtô területén elhelyezkedô öt ország1
az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001 márciusában kelt határozati felhívása után – a Tisza és a Szamos
folyókat ért katasztrófához hasonló esetek elkerülése
érdekében – vállalta az együttmûködést. Az Európa
Tanács aktív közremûködésével valamint más érintett
nemzetközi szervezetek által delegált szakértôkbôl
álló „Szakértôi Csoport” segítségével az érintett öt
ország – egyhangú egyetértésben – elôkészítette az
együttmûködés ”Kezdeményezés a Tisza vízgyûjtô területének fenntartható területfejlesztésére” címû alapdokumentumát.

A TICAD projekt kiterjed a vízgyûjtô-gazdálkodás,
az ökológia, a földhasználat, a természetvédelem, valamint a gazdaság, a társadalom és a környezetvédelem
kérdéseire. A megvalósítás 2009 májusában indult és a
tervek szerint 2012 februárjában ér véget. A nemzetközi
partnerség több, a Tisza térségének fenntartható fejlesztésében érdekelt partner szervezetet tömörít, vezetôje
pedig a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság.
A TICAD projekt fô célkitûzése, hogy hozzájáruljon a
Tisza térség fenntartható, integrált területi fejlôdéséhez,
elôsegítse egy fenntartható gazdasági szerkezet kialakítását, a természeti és kulturális erôforrások optimális
használatát, a versenyképes növekedési területek kiegyensúlyozott fejlôdését és fokozza a településhálózat
belsô és külsô funkcionális kapcsolatainak kialakulását.
A stratégia és a szakmapolitikai javaslatok az alábbi
tématerületekre fókuszálnak:
• A kiszolgáltatottság csökkentése (a vízkészletek
ésszerû felhasználása, a megfelelô földhasználat, éghajlatváltozáshoz történô alkalmazkodás és annak
hatásainak csökkentése, a tényleges és potenciális
környezeti kockázatok jobb megértése)
• A különbözô intézkedések területi következményeinek felismerése (területi konfliktusok feltérképezése,
Munkaértekezlet, Rozsnyó 2009 november

Az aláírt „Kezdeményezés”-sel megindult az a közös munka, amelynek kiterjesztésére a partner országok felelôs minisztériumai, tervezô intézetei – „Tisza
vízgyûjtôterületének fejlesztése (TICAD)” címmel – pályázatot nyújtottak be a Dél-kelet Európai térség Transz1

Az öt ország: Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia
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Területhasználat a Tisza vízgyûtô területén

Forrás: nemzeti adatbázisok

Forrás: Corine Land Cover (2000) EEA.

a területhasználatban történô változások nyomon
követése a történelmi folyamatok fényében)
• A fizikai és funkcionális kommunikációs csatornák
fejlesztése (hagyományos társadalmi hálózatok megújítása, infrastruktúra és településhálózat fejlesztés,
életképes többközpontúság kialakítása, a települések
határokon átnyúló kapcsolatainak megújítása, a közúti és vasúti határátkelôk helyreállítása, a határokon
átnyúló együttmûködés erôsítése, transznacionális
tudás-csere)
• A természeti és kulturális értékek használatának ös�szehangolása (a fenntartható területhasználat, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi tudatosság, közös felelôsség kialakítása a Tisza folyóért)
• Közös fejlesztési célok meghatározása és a fejlesztési
források hatékony elosztásának elôsegítése.

sonlítható feltáró vizsgálatát, az egyes nemzeti vizsgálatok teljes vízgyûjtô területre történô szintézisét.
A közös, vízgyûjtôszintû vizsgálatra épül az integrált
területi stratégia, melynek célrendszere – a résztvevôk
szándéka szerint – együttesen keresi a választ a vízgazdálkodási, a területhasználati, a környezet- és természetvédelmi, a gazdaságfejlesztési és a társadalmi
kérdésekre. A vizsgálati eredményekre illetve a területhasználat változást befolyásoló tényezôk elemzésére alapozva egy, a területi tervezést támogató
modellezô szoftver kerül kifejlesztésre a projekt keretein belül. A modellezô szoftver segíti a tervezôket és a
döntéshozókat a területi folyamatok komplexitásának,
összefüggésrendszerének felismerésében és bemutathatóvá, érzékelhetôvé teszi a különbözô forgatókönyvek esetén bekövetkezô környezeti, területhasználati
és infrastrukturális változásokat. A stratégiai tervezést
segíti a három különbözô területi konfliktust feldolgozó mintaterv is. A projekt végsô munkafázisában a
megalapozó vizsgálatok, a közös stratégia, valamint
a döntéstámogató rendszer eredményeire alapozva a
tervezô csapat politikai ajánlásokat fogalmaz meg,
amelyeket elfogadásra ajánl mind helyi, mind regionális, mind pedig nemzeti szinten. A közösen kialakított

A projekt tartalmi elemei
A projekt több, egymással összefüggô tevékenység
megvalósításával járul hozzá a kitûzött célok eléréséhez. Az öt országra kiterjedô közös információs- és
adatbázis, valamint a közösen kialakított vizsgálati
módszertan szolgálja a térség állapotának összeha-
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és elfogadott vizsgálati eredmények, stratégia és politikai ajánlások, a közös munka során létrejövô szakmai
tapasztalat példaként szolgálhat hasonló európai kezdeményezésekhez.

A projekt elôrehaladása
A projekt a 2009 júliusában Tiszafüreden megrendezett 2 napos „kick off” konferenciával indult. A tiszatavi helyszínen valamennyi partner részvételével a
projekt tartalmi elemei kerültek áttekintésre. A tématerületek vezetôi bemutatták a szakmai feladatokat és
közös munkával összeállt a projekt indításakor megfogalmazható elvárások listája és a térség jövôképe,
amelyek majd a projekt zárásakor kerülnek értékelésre.
A munkaértekezlet után elkészült a projekt menedzsment terve, illetve az akcióterv – amely részletesen tartalmazza az egyes szakmai feladatokat, azok felelôseit,
ütemezését – valamint a kommunikációs terv.
A területi vizsgálat kidolgozása keretében a szlovákiai Rozsnyón elfogadott közös metodika alapján készült
el 3 nemzeti vizsgálat nemzeti és angol nyelven (szlovák, román, magyar). Az eredményeket Baile Felixben
mutatták be a partnerek. A közbeszerzési eljárások lezárása után a szerb és ukrán nemzeti dokumentációk
kidolgozása is megkezdôdött.
A hozzáférhetô nemzeti adatbázisok alapján többkörös egyeztetéssel elôször végleges lista készült a szintetizálásnál és a területi döntéstámogató modell fejlesztésénél használandó adatok körérôl. A partnerek e lista
alapján építették fel a nemzeti adatbázisokat, amelyek
egy FTP szerveren közös adatbázissá rendezve, minden
partner számára hozzáférhetô formában folyamatosan
bôvülnek.

A területi szintézis négy tematikus munkacsoportban
a közös adatbázis és a nemzeti vizsgálatok bázisán szoros partneri együttmûködéssel folyik.
A nyertes holland-cseh konzorcium irányításával
megkezdôdött a területi döntéstámogató modellezô
szoftver fejlesztése az elsô oktatással és a legfontosabb
területi tényezôk és adatok összegyûjtésével. Az elsô
prototípus bemutatására és a rendszer közös munkával
történô kalibrálására hamarosan, Budapesten kerül sor,
ahol megkezdôdik a stratégia építés folyamata és a mintatervek kidolgozása is.

Összeállította:
Magócs Krisztina
projektvezetô
VÁTI Nonprofit Kft.
Göncz Annamária
szakmai projektvezetô
VÁTI Nonprofit Kft.
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Csemez A. – Môcsényi M. (1983): Egyedi Tájértékek, Az általános tájvédelem alapjául szolgáló tájértékelési módszer kidolgozása, KÉE Tájrendezési
Tanszék, p. 134
Csima P., Mezôsi G., Gallé L.,: Az egyedi tájértékek körének megállapítása és kataszterezésük módszertanának kidolgozása. Kutatási jelentés, 1998
Kollanyi, L. (ed) 2008: Cadastration of Landscape Features for the Implementation of the European Landscape Convention in Hungary and the
Development of a Landscape Character Assessment MethodologyFeasibility Study (http://tajertektar.hu/)
The European Landscape Convention, 2004: (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_EN.asp)
Hungarian Standard MSZ 20375:2003 Nature Conservation. Cultural historical values in nature conservation areas
Hungarian Act: 2001. Act LXIV of 2001 on the Protection of Cultural Heritag
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Küszöbön a magyar EU elnökség
– Az ESPON 2013 program szerepe az európai
és hazai területpolitikai érdekek érvényesítésében
Hazai ESPON mûhelynap a VATI-ban 2010. december 7-én
2011 meghatározó év lesz Magyarország európai uniós tagsága szempontjából. A csatlakozás óta elôször állhat hazánk az Unió élére, vagyis fél éven keresztül formálója lehet az uniós napirendnek. A területfejlesztés
szempontjából különösen fontos szerep jut Magyarországnak, hiszen a tagállamok területfejlesztésért felelôs
miniszterei által 2007-ben elfogadott Területi Agenda
felülvizsgálata a magyar EU elnökség feladata. Ez adta
a rendezvény aktualitását, ahol lehetôség nyílt a közös
gondolkodásra az európai területpolitika jövôjéhez
kapcsolódóan, valamint a magyar szempontok érvényesítésének lehetôségirôl is. Az ESPON 2013 program
kiemelkedô szerepet játszik az európai szakpolitikák
területi tényekkel és adatokkal való támogatásában, így
középpontba kerültek a program aktualitásai, a részvétel tapasztalatai, és mindenekelôtt az ESPON 2013
program frissen megjelent Elsô Szintézisjelentése.

A felülvizsgálatot koordináló Váti munkatársainak
elôadásai után panelbeszélgetés keretében neves hazai
szakemberek – Horváth Gyula (MTA Regionális Kutatások Központja), Korompai Attila (Budapesti Corvinus
Egyetem), Szabó Pál (Eötvös Loránd Tudományegyetem) – osztották meg véleményüket a jelenlévôkkel a
következô kérdésekre keresve a választ:
1.	Magyarország és tágabb térségének területi sajátosságai, kihívásai európai nézôpontból, hasonló térségek Európában, lehetséges közös érdekek

FÓRUM

A konferencián megjelent közel ötven résztvevôt
Tompai Géza, a Belügyminisztérium Területrendezési
és Településügyi Fôosztályának vezetôje köszöntötte.
Az esemény elsô felében az ESPON egy fontos alkalma-

zási területének, az Európai Unió Területi Agendájának
felülvizsgálata került a középpontba, különös tekintettel a magyar szempontok megjelenítésére. Salamin
Géza, Radvánszki Ádám, Sütô Attila és Ricz Judit közös elôadásukban a magyar EU elnökségi feladatokról,
az európai területi trendekrôl, folyamatokról beszéltek,
valamint bemutatták EU Területi Agendájának felülvizsgálati folyamatát, eredményeit. Az elôadás során
kiemelt figyelmet kaptak az ESPON eredmények (térképek, Szintézisjelentés), amelyek jelentôs mértékben
járulnak hozzá ehhez a munkához.
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2.	A megújuló Területi Agenda jelenlegi verziójának
céljainak értékelése magyar nézôpontból
3.	A Területi Agenda üzenete hogyan jelenhet meg a
kohéziós politikában
4.	Területi Agenda és a területi kohézió és hazai érvényesítésének lehetséges területei, eszközei
A rendezvény második felében betekintést kínáltunk
az ESPON program aktuális pályázati lehetôségeibe
és legfrissebb eredményeibe. Hoffmann Csilla
elôadásában ismertette a jelenleg nyitva álló pályázati
lehetôségeket, valamint felhívta a figyelmet, hogy hamarosan az utolsó felhívásokat teszik közzé az ESPON
2013 programban. A továbbiakban a projektek új eredményei, az új projektek, valamint a már lezárult projektek kerültek röviden bemutatásra.
Ezt követôen a magyar ESPON projektpartnerek tapasztalatai kerültek a középpontba. A beszélgetés során Balázsy Eszter, a SEMIGRA projekt témajavaslatát
benyújtó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség képviseletében, valamint Schneller Krisztián, az
ESPON CLIMATE projekt kutatója (VÁTI Nonprofit
Kft.) osztották meg tapasztalataikat Radvánszki Ádám
moderálásával.
A beszélgetés során a következô kérdésekre válaszoltak:
• M
 irôl szól a projekt? Milyen szerepet töltenek be a
projektben?
• M
 ilyen hozzáadott értéke van a részvételnek? Hogyan tudják hasznosítani?
• M
 ilyen nehézségekkel szembesültek eddig az
ESPON-nal kapcsolatban?
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• Milyen tanácsot adnának annak, aki most vág bele az
ESPON részvételbe?
A rendezvény résztvevôi is élénken bekapcsolódtak a
beszélgetésbe, felvetve több fontos kérdést, problémát.
Lotharidesz Tímea, az ESPON program Elsôszintû
Pénzügyi
Ellenôrzési
feladatait
ellátó
VÁTI
Programvégrehajtási és Ellenôrzési Igazgatóság Központi Ellenôrzési Irodájának képviseletében tartott
elôadást az ESPON programmal kapcsolatos pénzügyi
tudnivalókról, különös tekintettel a pénzügyi elvárásokra és a program során elszámolható költségekre. Az
elôadó kiemelte, hogy minden potenciális pályázó számára a legteljesebb körû támogatást igyekeznek nyújtani a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban.
Az ESPON (European Observation Network for
Territorial Development and Cohesion) program
31 európai ország (27 tagország + Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc) területére terjed ki. Célja a
szakpolitikák megalapozása az Unió, a tagországok és a régiók szintjén egyaránt, valamint európai
szintû tudományos kutatási hálózat létrehozása,
mûködtetése a területfejlesztés témakörében.
MAGYAR KONTAKTPONT
VÁTI Nonprofit Kft. Nemzetközi,
Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
Irodavezetô: Salamin Géza
Tel.: 06 1 224 3268, E-mail: espon@vati.hu,
Web: www.espon.eu, www.espon.hu
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