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Bevezetés 

 

A közösségi tervezés kialakulása a 20. század közepére tehető, amikor is elsőként országok 

szintjén, majd a különféle szaktorokban kezdődött el a jövők útjainak meghatározása, az 

azokhoz vezető utak felvázolása.  A szektorális tervezésen belül a kilencvenes évekre tehető a 

területi tervek kidolgozása, az ehhez kapcsolódó komplex módszertan elemeinek 

összeállítása, majd egyre intenzívebb tökéletesítése. A különféle területi szintekre más és más 

tervezési közelítési módok kerültek kidolgozásra, de magának a területrendszernek a logikája 

és felépítése miatt azonban a tervezés rendszere és folyamata azonos elveket és felépítést 

követ. 

A kötet célja, hogy bemutatassa értelmezze a területi politikán belül a területi tervezést, mint 

annak egyik meghatározó eszközét.  Bemutassa a közösségi tervezés rendszerét, s azon belül a 

területi szintre alkalmazható tervezési sajátosságokat. A tervezés folyamatát azokon kutatási 

tapasztalatok alapján írtuk le, amelyeket számos hazai és nemzetközi területi terv kidolgozása 

során gyűjtöttünk össze. A bemutatásnál nem álltunk meg magának a tervnek, mint jövőt 

bemutató dokumentum részletes ismertetésénél, hanem a megvalósítás rendszereinek főbb 

lépéseit éppen úgy felvázoltuk, mint az értékelést, a terv alapján született teljesítmények, az 

eredmények számbavételének, területi hatásai mérésének módjait, eljárásait.   

Részletesen foglalkoztunk a területi tervezést megvalósító menedzsment feladataival, hiszen a 

tervek csak megfelelő szakmai apparátusok, azok intézményi és irányítási keretei között 

valósulhatnak meg. Kitértünk a tervezés társadalmasítására, arra a folyamatra és azok 

módszereire, amelyek révén a különféle közösségi, civil szereplői körök és maguk az egyének 

(lakosok) részt vállalhatnak az őket érintő közösségi tervezési, illetve megvalósítási 

folyamatokban. A közösségi, és egyéni részvétel a tervezés hatékonyságát jelentősen 

növelheti, ugyan akkor magától a tervezési folyamatától és azok kivitelezőitől is más, a 

korábbiaktól eltérő szemléletet, munkamódszereket követel meg. (Ezt a fejezet Reisinger 

Adrienn munkája.)  

Röviden ismertettük az Európai Unió kohéziós politikája tervezési menetét, míg bővebben 

tárgyaltuk a magyarországi területi tervezési rendszert, annak jelenleg érvényes szerkezetét, 

felépítését.  

 

Győr, 2011. február         A szerző   
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 1. A területi politika tartalma, alrendszerei és alkotóelemei 

 

A területi politika tartalmának meghatározásánál abból kell kiindulnunk, hogy a 

területrendszer a társadalom, a gazdaság, a földrajzi helyzet, a természeti tényezők és az 

emberi erőforrások térben eltérő együtteséből alakul ki. Ezen elemek kombinációja nagyon 

sokféle lehet, ráadásul adott, konkrét helyekhez kötődik, ily módon a területrendszer egyben 

területi tőkeként is felfogható. A nagyfokú különbözőség és az eltérések széles skálája 

magyarázza, hogy a modern társadalmak beavatkoznak a területrendszer működésébe. Ezek 

irányulnak a piac kedvezőtlen hatásainak mérséklésére, az egyes térbeli erőforrások hátrányos 

hatásainak csökkentéséra, vagy a területi tőke aktivitásának növeléséra. A területi politika 

éppen ezeknek a beavatkozásoknak az elméleti kereteit, majd az azokra épülő stratégiákat és 

tényleges megoldási módokat határozza meg.  

 

1.1. A területrendszer és alakításának szükségessége 

 

A különféle természeti, társadalmi, gazdasági objektumok szervezett rendszereinek térbeli 

együttes megjelenését, egy adott területen történő összekapcsolódását területrendszernek 

nevezzük. A területrendszer tehát egy komplex rendszer, egy adott térség, területegység 

(országok közössége, makrorégió, ország, interrégió, régió, térség, település) és az ezt alkotó 

természeti, társadalmi és gazdasági alrendszerek, illetve ezek kapcsolatainak összessége. A 

területrendszer alrendszereit a természeti tényezők, a humán erőforrások, a földrajzi helyzet és 

a gazdasági szerkezet alkotják. Középpontjában a társadalmi tényezők és összefüggések 

állnak, amelyek szervesen átszövik, behálózzák, összekapcsolják az említett alrendszereket, 

azok alkotóelemeit (1.1. ábra). 



 
 

8

HUMÁN
ERŐFORRÁSOK

TÁRSADALOM

FÖLDRAJZI
HELYZET

TERMÉSZETI
TÉNYEZŐK

GAZDASÁG

T   e   r   ü   l   e   t   e   g   y   s   é   g  
 

Forrás: Rechnitzer, Smahó, 2011.  
 

1.1. ábra. A területrendszer alrendszerei 
 

A területrendszerhez szorosan kapcsolódik a területi tőke fogalom, amely az ezredforduló 

után jelenik meg területi politikával foglalkozó szakirodalomban (Illés 2009a). „ Egy régió 

területi tőkéje különbözik minden más területétől, és sok tényező határozza meg: olyanok, 

mint a földrajzi fekvés, a nagyság, a természeti tényezőkkel való ellátottság, a klíma, a 

tradíciók, a természeti erőforrások, az élet minősége, vagy az ott lévő városok 

méretgazdaságossági előnyei. További ilyen tényezők lehetnek a „láthatatlan összefüggések”, 

mint például a hallgatólagos megállapodások, a szokások és informális szabályok, amelyek 

bizonytalan feltételek között is lehetővé teszik az együttműködést a gazdasági szereplők 

számára. Szintén ide sorolható a szolidaritás, a kölcsönös segítség, vagy a kisebb 

közösségekben az új gondolatok elfogadása, ami gyakran előfordul ugyanazon térségben és 

ugyanazon ágazatokban működő kis- és középvállalkozások között (társadalmi tőke). Végül 

van egy másik „megfoghatatlan” tényező is, ami a „levegőben van”, és mit általában 

„környezetnek” nevezhetünk, és amely intézmények, szabályok, szokások, maguk a termelők, 

a kutatók és a politikusok valamilyen kombinációjának eredménye, ami együtt egy bizonyos 

kreativitást és megújítást tesz lehetővé. A „területi tőke” bizonyos beruházásoknál nagyobb 

hozamot tesz lehetővé, mint másoknál, mivel azok jobban illeszkednek a területhez és annak 

eszközeit, embereit és potenciálját hatékonyabban használják fel” (OECD 2001, 15–16).  
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A területi tőke olyan adottságok összessége, amelyek hely, vagy térség specifikusak, s egyben 

arra orientálják a fejlesztéspolitikát, hogy annak fókuszába a területi értékek kerüljenek, azok 

folyamatos megújításra koncentráljanak. A fejlesztéspolitikában a területi tőke révén a 

hangsúly már nem az uniformizált kiegyenlítésre, vagy a kohézióra épülhetne, hanem az 

alulról jövő kezdeményezésekre, a meglévő adottságok és értékek hasznosítására, vagy éppen 

a lendületes fejlődés fenntartására. Ez felveti a beavatkozások átrendezésének kérdését is, 

azaz oda irányuljanak a jelentősebb közösségi támogatások, ahol a területi tőke 

koncentráltabban van jelen, s ezzel folyamatosabb, fenntartható, egyben megújítást ösztönző 

és kisugárzó fejlődés érhető el.  

A területrendszerek tehát különböző módon és mértékben koncentrálják a területi tőke 

elemeit, s azok között eltérő kapcsolatokat teremtenek meg. Ennek következtében létrejönnek 

olyan területrendszerek, ahol magas az elemek és alrendszerek koncentrációja, valamint azok 

ellentétei, ahol viszont kis számban, vagy esetlegesen vannak jelen az alkotóelemek. Egy 

ország, vagy ország csoport térszerkezetét ezek a változatos eloszlású és jellegükben, 

működésükben eltérő területrendszerek alkotják. A kialakulásukban meghatározó szerepe volt 

a piaci mechanizmusoknak, hiszen azok működése révén jöttek létre a térbeli különbségek és 

értékelődtek át a területrendszer alkotóelemei, s az azokat tömörítő alrendszerek. 

A 20. század második felétől a modern államok befolyásolni, korrigálni kívánják a 

területrendszer alakulását, aminek okai a következők:  

− A piac nem tökéletes, a termelési tényezők egyenetlen térbeli eloszlása ellentmondásokhoz 

vezet. Ennek következtében bizonyos térbeli pontokon nem teremtődnek meg a piaci 

verseny feltételei, területrendszeren kívüli hatások érvényesülnek, a termelési tényezők 

mobilitása korlátozott, és elégtelen a piaci transzparencia. Mindezek akadályozzák a piac 

működését, a tér minden pontján történő maradéktalan megjelenését és érvényesülését. 

− A javak és szolgáltatások nem mindegyike mobil, illetve a területrendszerben megjelennek 

olyan tényezők, amik a mozgást, a szabad áramlást akadályozzák. A területi egységek 

között egyensúlytalanságok, fejlettségbeli különbségek alakulnak ki, hiszen a tőke javak az 

agglomerációs előnyöket kínáló centrumokba áramlanak a nagyobb határhaszon 

reményében, miközben a perifériákon foglalkoztatási feszültségek keletkeznek. A központi 

szabályozó rendszernek, az államnak tehát szükséges beavatkoznia a területi különbségek 

mérséklése, csökkentése érdekében.  

− A gazdaság térbeli koncentrációja szükségszerűen együtt jár a munkaerő és a háztartások 

centrumokban való sűrűsödésével. Az agglomerációs előnyöknek köszönhetően a 

gazdasági egységek és a háztartások egyaránt az összgazdaságinál alacsonyabb költséggel 
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működnek, ami növelheti az agglomerációk vonzását, a népesség, a háztartások, és a 

gazdasági szervezetek további koncentrációját. Ugyanakkor, a koncentrációs folyamat 

eredményeként – miközben a gazdaság és a háztartások annak teljes hasznát élvezik –, 

negatív külső hatások (agglomerációs hátrányok) is keletkezhetnek (pl. környezeti károk, 

túlterhelt infrastruktúra, kapacitáshiány a közszolgáltatásoknál). Szükséges tehát 

beavatkozni a területrendszerbe, egyrészt a koncentráció fékezése, másrészt a negatív külső 

hatások enyhítése érdekében. 

− Akkor is be kell avatkozni a térszerkezet alakulásába, ha tökéletes a piac működése. 

Hiszen a közösség nemcsak gazdasági, hanem gazdaságon kívüli, ún. társadalmi célokat is 

meghatároz, amelyeknek egésze, vagy nagyobbik része a térszerkezet bizonyos típusaiban 

egyáltalán nem, vagy kevésbé érvényesül. A modern piacgazdaságok e céljai közé 

sorolhatók a nemzetbiztonsággal (pl. határ menti régiók), a környezetvédelemmel, az 

elosztással és ellátással (pl. nem elfogadható jövedelem különbségek, létminimum 

biztosítása), valamint a társadalmi esélyekkel (pl. szociális felzárkózás, helyzetbe hozás) 

kapcsolatos célkitűzések.  

− Szintén be kell avatkozni a térszerkezetbe, ha egy adott területrendszer önmaga nem képes 

erőforrásainak fejlesztésére, a területi tőke aktivizálására vagy megújítására. A gazdaság 

és a társadalom fejlődése során bizonyos tényezők átértékelődnek, a területrendszerek 

helyzete ennek következtében megváltozik, s így szükségesek a közösségi támogatások a 

kívánt pozíciók helyreállítására vagy rendezésére. Gondolunk itt például arra, hogy a 

gazdasági szerkezetváltás következtében egyes ágazatok (pl. szénbányászat, kohászat, 

hajógyártás) világgazdasági megítélése jelentősen romlik, így az azokat koncentráló 

területi egységek válságba kerülnek, aminek kezelése csak központi beavatkozásokkal 

lehetséges. 

 

1.2. A területi politika tartalma és célja 

 

A politika a jövőt alakítani kívánó cselekvések irányait, céljait, főbb beavatkozási rendszereit 

jelenti. A fejlesztést már a politika megvalósításának technikájaként, eszközeként 

értelmezzük. A politika irányokat határoz meg, jövőbeli kívánatos állapotokat jelöl ki, egyben 

a mai viszonyok szerint értelmezi az azok eléréséhez vezető utakat, célokat. A fejlesztés 

viszont a rendszerek alakítását, átszabását vagy módosítását, a szabályozási keretek 

meghatározását, a módosítás eszközeinek kijelölését, egyértelműsítését foglalja magába. 
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Szintén a fejlesztés fogalmához tartozik a beavatkozások lehetséges tárházának felvázolása, s 

ezzel az intézményi keretek kijelölése, annak működési mechanizmusait megtestesítő 

menedzsment technikák ajánlása. 

A politika és a fejlesztés különválasztására azért van szükség, mert a célok és jövőbeli 

irányok sokfélék lehetnek, azokat döntően meghatározhatja a hatalmon lévők, vagy oda 

törekvők szemlélete, gondolkodásmódja, ideológiája, a térbeli struktúrákról alkotott képe és 

elvárása. Ezzel szemben a fejlesztés, a tényleges beavatkozások sorozata és technikája – bár 

szintén bőséges megoldásokat kínál –, már a területrendszer sajátosságaiból fakad. Ezért a 

fejlesztés szintjeiben (makro, mezo és mikro szinten), eszközeiben (tervezés, finanszírozás), 

és a megvalósítás módjában (intézményrendszer, menedzsment) jelentős különbségeket 

tapasztalunk a modern és posztmodern társadalmakban1. 

Az OECD értelmezése szerint „a területi politika szerepe a területi dimenzió kiemelése, 

explicitté tétele. A területi politika egy olyan átfogó cselekvéssorozat, amit a kormányzatok a 

területrendszer kiegyensúlyozott fejlődése, a térségek közötti különbségek csökkentése, 

valamint a népesség és a gazdasági tevékenységek kiegyensúlyozottabb eloszlásának 

ösztönzése érdekében foganatosítanak. A területi politika nem csupán a területi tervezés, a 

regionális politika, valamint a város- és vidékfejlesztés kombinációja, hanem a központi 

kormányzat által tett minden olyan cselekvést magában foglal, ami az országot alkotó területi 

egységek (régiók) növekedését elősegíti. A területek közötti különbségek, egyenlőtlenségek 

csökkentésére törekszik, különösen a fejlődési lehetőségek tekintetében” (OECD 2001, 13, 

15).  

A területi politika egy olyan közpolitika, amely az adott ország térbeli szerkezete alakításának 

hosszútávon érvényesülő elveit, irányait, cél- és eszközrendszereit határozza meg. A 

területfejlesztés ezzel szemben a területi politika megvalósításának eszközeit, szabályait, 

intézményeit és menedzsmentjét foglalja magában (1.1. táblázat). 

                                                           
1 Modern társadalom alatt a 20. század hatvanas-hetvenes éveitől kialakult politikai struktúrákat értjük, ahol az 
állam szerepe a jóléti rendszerek működtetésére koncentrálódott, és a klasszikus elemek érvényesültek a területi 
politikában. Posztmodern társadalmaknak – amelyek a múlt század kilencvenes éveiben alakultak ki – pedig 
azokat az államokat tekintjük, amelyek integrációra léptek egymással, s ennek következtében térszerkezetük 
alakításában közös elvek jelentek meg és kerültek alkalmazásra (Európai Közösség, majd Unió) (Rechnitzer 
2001). 
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1.1. táblázat  A területi politika és a területfejlesztés elhatárolásának szempontjai 
 

Területfejlesztés Értelmezési dimenziók Területi politika 

beavatkozási stratégiák és azok 

megvalósítása 

térszerkezet  tudatos, valamilyen elv szerinti 

alakítása 

erős lobby hatások politikai közelítés ideológia, elvek, majd alkuk 

eredménye 

közép, választási ciklusokra 

koncentrál 

időtáv hosszú  

eszköz és intézményrendszer 

stabilitása 

szemléletmód politika célok érvényesítése 

ágazati fejlesztések 

összehangolása, annak 

ösztönzése 

kapcsolat más közpolitikákkal horizontális politikák 

együttműködése, komplexitás 

mezo szint, település területi szint országok közössége, ország 

törekvés a fejlesztések 

összehangolására 

részpolitikák megjelenése összehangolása az alkotó 

részpolitikáknak 

a beavatkozások (a támogatások 

kötöttsége miatt) már 

meghatározott 

európai területi politika elvek érvényesítése 

Forrás: Rechnitzer, Smahó 2011. 
 
A területi politikában a térszerkezet tudatos alakításának igénye fogalmazódik meg, ami 

valamilyen ideológiát tükröz. A fejlesztés viszont a beavatkozás stratégiáját adja meg, ahhoz 

keresi a megvalósítás módjait. A politika tehát egy ideológiára épül, amiből elvek 

következnek, s ezek belső (politika) alkuk révén válnak egységes iránnyá, aminek a 

megvalósításában már inkább a területi, helyi, vagy éppen ágazati, gazdasági lobbyknak, 

közösségeknek lesz szerepe. Az időtáv a politikánál hosszú távú érvényesülést jelent, a 

fejlesztés viszont középtávon hozott döntésekből áll, amik kitettek a választási ciklusoknak. A 

területi politikát komplexitás és a különféle horizontális politikák összehangolására való 

határozott szándék jellemzi, míg a fejlesztésnél már az egyes ágazatok törekvéseit kell 

egybekapcsolni. A politika területi szintje az ország egésze, annak térszerkezete alakítása, a 

különféle fejlettségű területi egységek, települések egymáshoz viszonyított elmozdulásának 

meghatározása, illetve kitekintés az ország fejlettségére, helyzetére az országok 
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közösségében. A fejlesztés területi egysége viszont a mezo szint (régió, térség), vagy a mikro 

szint (település). A területi politika részpolitikái nem egymástól függetlenül, hanem egymásra 

épülten működnek, így az elvekben, az irányokban ezek összekapcsolását célszerű 

szorgalmazni. A fejlesztésnél e részpolitikák konkrét egybefűzése, kölcsönös hatásaik 

érvényesítése kívánatos, amit gyakran akadályoz az eltérő eszköz- és intézményrendszer, s az 

érdekek különbözősége. S végül a politika célokban és irányokban megjelennek az európai 

kohéziós politika elvei, szemlélet módja, iránymutatása; ezek már meghatározzák a 

beavatkozások tereit, így a fejlesztés egy része kötött pályán mozog.  

A területi politika és területfejlesztés együtt értelmezhető, egymásra épül. Az átgondolt, 

célirányos területi politika a sikeres területfejlesztés záloga, s az eszközeiben, intézményeiben 

stabilan működő fejlesztés visszaigazolja a hosszú távon eredményes területi politikát, ami az 

országok, vagy az országok közössége harmonikus és fenntartható fejlődéséhez vezethet. 

A területi politika feladata, hogy a területrendszer tudatos alakításával hozzájáruljon az 

alapvető társadalompolitikai célok eléréséhez. Ennek érdekében négy területi politikai 

célkitűzés határozható meg, amelyek közül az első kettő (növekedési és a stabilitási cél) 

kimondottan gazdasági jellegű, míg a továbbiak (méltányossági és környezeti cél) társadalmi 

és politikai jellegűek, vagy gazdaságon kívüliek (Rechnitzer, Smahó, 2011).  

− A növekedési cél a területrendszer bruttó nemzeti termékének maximalizálására irányuló 

törekvést jelent, a termelési tényezők optimális térbeli allokációjával. E cél elérése 

érdekében a növekedésorientált területi politika a nemzetgazdaság szempontjából 

legkedvezőbb, legnagyobb megtérülést biztosító térbeli helyekre próbálja irányítani a 

termelési tényezőket, ahol egyidejűleg a belső növekedési tényezők mobilizálására 

irányuló állami intézkedéseket is foganatosít. A politika sikeréhez elengedhetetlen a köz- 

és magánberuházások közötti koordináció. A növekedésbarát területi politika tehát a mobil 

termelési tényezők régiók közötti eloszlását befolyásolja, elsősorban a nemzetgazdaság – 

és nem az egyes régiók – outputjának maximalizálása érdekében. A növekedési cél 

egyoldalú követése az erőforrásokat a már eredetileg is előnyösebb térbeli helyekre, 

telephelyekre koncentrálja, ezért fennáll a területi egyenlőtlenségek növekedésének, 

kiéleződésének veszélye. 

− A stabilitási cél a területrendszer egyes alrendszereiben bekövetkező rövid távú 

konjunkturális, és hosszú távú strukturális válságok elkerülésére, hatásainak csökkentésére 

irányul. A stabilitásorientált területi politika feladata az ágazati szerkezet, a vállalatméret 

és a vállalati jelleg diverzifikációjának támogatása, s ezzel a foglalkoztatás és a 

jövedelmek növekedésének elősegítése, válságtűrő képességének megerősítése. A stabilitás 
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ugyanakkor a régiók közötti munkamegosztással, megfelelően differenciált 

specializációval is elérhető. A stabilitásorientált területi politika kiindulópontja az ágazati 

politikákkal való hatékony koordináció megvalósítása. 

− A stabilitási cél ugyanakkor a regionális különbségek csökkentését, a területi kohézió 

feltételeinek megteremtését is magába foglalja. Területi kohézió alatt azt értjük, hogy 

közeledjen egymáshoz a különböző területi egységek fejlettsége, ne legyenek jelentős 

eltérések az ott élők életkörülményeiben, s a lakosság életminősége – tudatos 

beavatkozások eredményeként – javuljon. Egyértelműen bizonyítható, hogy a területi 

különbségeket csak hosszútávon lehetséges megszüntetni, de az idődimenzióval új típusú 

differenciák keletkezhetnek a térszerkezetben, ami aztán ismételten beavatkozásokat kíván 

meg. Kohézió alatt a helyzetbe hozást, a fejlődéshez szükséges területi feltételek 

biztosítását értjük, így a térségek elérhetőségét, a gazdasági szerkezet megújításának 

körülményeit, a humánerőforrások alakítását, a közszolgáltatások bizonyos körének 

garantálását.  

− A területi politika méltányossági célja azt jelenti, hogy a térszerkezet bármely 

területrendszerében élő népesség számára biztosítottak legyenek a megfelelő életfeltételek. 

Ennek keretében a területi politika egyrészt a munkalehetőségekben és a jólétben 

tapasztalható területi különbségek csökkentésére (kiegyenlítési cél), másrészt pedig 

minden egység javakkal, szolgáltatásokkal és infrastruktúrával való megfelelő ellátására 

(jóléti, ellátási cél) törekszik. A méltányossági célt szem előtt tartó területi politika feladata 

tehát a telephelyi és regionális szerkezet kialakításával, valamint a mobil termelési 

tényezők áramlásának irányításával a térszerkezet területrendszereiben közel egyenértékű 

(de nem azonos, nem egyforma) életkörülmények, életfeltételek megteremtése.  

− A területi politika környezeti célja az egyes területrendszerekben már bekövetkezett 

környezeti károk megszüntetésére, enyhítésére, az aktuális környezeti kockázatok 

elhárítására vagy csökkentésére, valamint a jövőbeli környezeti veszélyek megelőzésére 

irányul. A környezet minőségének megóvása már nemcsak társadalmi célnak tekinthető, 

hanem egyre fontosabb gazdasági tényezővé is válik, számos elmaradottnak tekintett térség 

éppen a megóvott természeti környezetnek köszönhetően értékelődik fel, a megváltozott 

gazdasági és társadalmi igények alapján. Környezetileg fenntartható gazdálkodásra kell 

tehát törekedni, ami egyrészt hosszú távon biztosítja a nem megújuló természeti 

erőforrásokkal való ellátottságot, másrészt pedig megköveteli a környezeti szempontok 

figyelembevételét a növekedés, a stabilitás és a méltányosság megvalósításánál. 
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1.3. Területi szintek és szereplők  

 

A területi politikát egy kétdimenziós struktúrában értelmezhetjük. Az első dimenziót tekintsük 

szinteknek, amikor is meghatározzuk a területi politikát – mint jövőbeli irányokat és 

beavatkozási módokat – alapvetően befolyásoló, egyben térben jól elhatárolható fejlesztési, 

vagy beavatkozási egységeket. A szintek sora a területrendszer legkisebb egységétől, a 

településtől indul, majd azok valamilyen elv alapján együttműködő kombinációját, a térséget, 

s az azok együtteseként lehatárolható régiót, és azok valamilyen közösségét is magába 

foglalja. A szintek közé sorolhatjuk továbbá az országot, mint nemzeti, politikai entitást, s 

végül az országok – döntően politikai, és/vagy gazdasági formáció szerinti – közösségét. A 

szintek tehát egyrészt alakítják a területi politikát, másrészt annak befogadói, megvalósítói is 

egyben (1.2. ábra).  

A másik dimenziót maguk a szereplők jelentik. Szereplőknek azokat a szervezeti, intézményi 

struktúrával és meghatározott működéssel rendelkező intézményesült szervezeteket tekintjük, 

amelyek a területi politikát a gyakorlatban alakítják, annak kereteit és feltételeit 

meghatározzák, biztosítják, vagy működésük, elemi funkciójuk révén arra valamilyen módon 

hatnak, azt befolyásolni képesek. Maguk a szereplők azonban nem a területi politikából 

eredeztethetők. Jellegük és funkcióik folytán sajátos, egyedi feladataik vannak, azoknak a 

működtetésére jöttek létre. Erősen kötődnek a térbeli dimenzióhoz, vagy éppen a térbeliséget 

nem lehet elválasztani a lényegüktől. Így aztán funkcióik bizonyos részei – változó 

nagyságban, befolyásban és megnyilvánulásban – a területi szintekhez is köthetők, azokban 

értelmezhetők. 
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Forrás: Rechnitzer, Smahó, 2011 
1.2. ábra  Területi egységek és szintek rendszere 
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Az első szint az országok közösségeként értelmezett integráció, amely közös elvekkel és 

iránymutatásokkal rendelkezik az egységes területi (kohéziós) politika vonatkozásában. Az 

országok közössége együttes elveket fogad el az együttműködésre, vagy a térbeli folyamatok 

alakítására. Ezekhez – éppen az intézményei (Európai Parlament, Európai Bizottság) révén – 

iránymutatásokat, illetve a támogatási rendszerek alkalmazásával felhasználási elveket rendel. 

Az országok közössége által kidolgozott kohéziós politika lényegében az alkotó államok 

területi politikájának alapelveit is meghatározza, amiket aztán a különféle nemzeti tervekben, 

területi fejlesztési elképzelésekben érvényesítenek. Ezek nem függetlenek az országok saját 

fejlesztési irányaitól, azokkal szoros kapcsolatban vannak.  

Az országok közössége alatt helyezkedik el a makroregionális szint, amely néhány ország, 

és/vagy azok érintkező régiónak együttese (pl. Visegrádi Országok, Európai Területi 

Együttműködés Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program 2007–2013 

(South-East European Space – SEES), Balti Régió, Duna Térség)). Ezt az új területi 

dimenziót az Európai Közösség szervezetei támogatják, hiszen új típusú együttműködéseket 

indíthat (pl. Makroregionális Stratégia, (MRS); Duna Stratégia), vagy éppen különféle 

érdekcsoportok akaratát jelenítheti meg. Az államok szintjén, döntően a kormányzatok 

vonatkozásában ez a területi szint kiváló szféra arra, hogy bizonyos közös érdekeket 

jelenítsenek meg, és azokat többen, együttesen képviseljék. Hasznos abban a vonatkozásban 

is, hogy rávilágítja a figyelmet a több országot, vagy azok egymással érintkező, valamilyen 

elv alapján meghatározható nagytérségeit érintő problémákra, valamint az ezek megoldásához 

szükséges források előteremtésére. A makroregionális együttműködések a jövőben az európai 

kohéziós politika és a nemzeti területi politika új dimenzióját képezhetik. 

Itt kell megemlíteni a multiregionális együttműködéseket, amelyekben valamilyen közösségi 

célt megvalósítani kívánó szervezeti rendszer (pl. Európai Innovációs Intézmények 

Szövetsége, Európai Ipari Parkok Szövetsége) jön létre a különféle, egymással nem, vagy 

csak esetileg érintkező régiók részvételével. A multiregionális együttműködéseket a 

gyakorlatban a régiókban vagy a nagycentrumokban található, a témához kapcsolódó szakmai 

intézmények működtetik (ezek gyakran képviselik a régiókat, nagyvárosokat), vagy 

létrejöhetnek olyan időszakos fejlesztési társulások, amelyek a tapasztalatok kicserélésére, a 

meglévő gyakorlat fejlesztésére irányulnak. A multiregionális együttműködést nem tekintjük 

a területi politika makroszintjének, hiszen abban döntően szervezetek, intézmények vesznek 

részt, kimondottan szakmai kapcsolatok kialakítása, ismeretek terjesztése, és/vagy különféle 

európai szakpolitikai érdekek érvényesítése érdekében. 
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Az ország szintjén a területi politika kereteit az adott állam felépítése, valamint az egyes 

szakpolitikák jellege és erőssége, s ezeknek a politikai struktúrában és gondolkodásban 

elfoglalt helyzete határozza meg. Döntő magának az államnak a jellege, egyrészt a fejlesztési 

elvek, gazdaságpolitikai ideológiák vonatkozásában, másrészt az államszervezet irányítása 

szempontjából. Az államok érdekei az országok közössége által kidolgozott területi 

politikában határozottan megjelennek, hiszen a közösen elfogadott elvek mögött alkuk, 

megegyezések, szakmai egyeztetések hosszú láncolata húzódik meg. Az állami szinten 

kidolgozott területi politika tehát megjeleníti az országok közösségének elveit, 

iránymutatásait, vagy megvalósítási szempontjait (pl. szubszidiaritás, programozás, 

partnerség, koncentráció), de azokat az ország sajátosságaira szabja. Egyedi területi politikai 

elvekkel, intézményekkel, támogatási rendszerekkel, illetve más és más szereplői aktivitással 

teremt ösztönzőket a politika megvalósítására.  

Az interregionális szint új eleme a területi politikának. Országok érintkező térségeiben 

újszerű területi folyamatokat figyelhetünk meg (Rechnitzer 2005). A határ kiváltotta el- és 

lezártság az országok közösségének létrejöttével fokozatosan megszűnik. A különféle 

kulturális (pl. nyelvi, életmódbeli, közösségi), társadalmi elkülönülések ugyan lassan szűnnek 

meg, de a felgyorsuló interregionális migrációs és ingázási folyamatok hatására, az újszerűen 

szerveződő gazdasági kapcsolatok következtében, vagy az egyre nagyobb igénnyel és 

gazdaságossági kényszerrel jelentkező közszolgáltatások kölcsönös igénybevételével a területi 

politika új szintjévé válhatnak az országok érintkező térségei, s azok együttes fejlesztése.  

A területi politika következő szintje a régió. A régió fogalmát, mint a regionális tudomány 

egyik alapkérését csak érintőlegesen járjuk körbe, mivel az arra vonatkozó irodalmak 

bőségesek (Lengyel, Rechnitzer 2004). Induljunk ki abból, hogy a régió területileg 

összefüggő, a vizsgált társadalmi és gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett, 

határaival többé-kevésbé megadható terület. Napjainkban három, a fenti felfogásokból 

kiinduló régiótípus vált széles körben elfogadottá a regionális tudományban (Benko 1999). 

A tervezési, avagy programozási régió elsősorban a közigazgatási és intézményi elemzések 

alapegysége, lehatárolásánál általában közigazgatási, területi tervezési és információgyűjtési 

(statisztikai) szempontokat helyeznek előtérbe. A csomóponti régió a tér, mint erőtér 

fogalmával azonosítható, a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödését veszi alapul, 

általában egy vagy több nagyvárost, mint térbeli csomópontot és vonzáskörzetét tartalmazza, 

főleg gazdasági, településhálózati vizsgálatok nyomán alakult ki. A homogén régió azonos 

vagy hasonló természeti, társadalmi vagy gazdasági jellemzőkkel bíró térségeket foglal 

magába, a társadalom és több gazdasági ág, illetve tevékenység vizsgálatának jellemző 
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területi egysége. A tervezési régiókra használatos a politikai vagy közigazgatási, illetve 

tervezési-statisztikai, míg a csomóponti régiókra a gazdaságfejlesztési, vagy vonzáskörzeti 

régió kifejezés is. A tervezési régiók lényegében az intézményi tér elemei, „kívülről-felülről” 

befolyásolt, makrogazdasági és gazdaságpolitikai (területi politikai) indíttatású, pontos 

határokkal rendelkező területi egységek. A csomóponti régiók viszont inkább a gazdasági tér 

alapegységei, „belülről-alulról” szerveződnek, a mikroökonómiai és üzleti szempontok 

alapján létrejövő gazdasági erőtér egységei, amelyek a gazdasági kapcsolatrendszer és 

tevékenységek térbeli sűrűsödéséből keletkeznek. A gazdasági jellemzők, funkciók alapján 

kirajzolódó homogén régió a másik két felfogás között helyezkedik el. 

A régiók szerepe meghatározó lehet a politika alakításában, a nemzeti és uniós politikákhoz 

való erősebb kötődésük alkalmassá teszi őket arra, hogy a fejlesztésekben a területrendszer 

egységeinek érdekeit érvényesítsék. A régióknak azonban nemcsak az érdekek 

megjelenítésében van szerepük, hanem abban is, hogy részt vegyenek a fejlesztések 

megvalósításában, annak menedzsmentjét alkossák.  

A térség a régió és a település között elhelyezkedő szint, olyan területi egység, amivel a 

fejlesztésben számolni lehet, annak speciális szerepe, egyedisége van, s ennek következtében 

rendelkezhet fejlesztési funkcióval2. Az Európai Unió területi politikája korábban térségi 

(alapvetően NUTS3) szinten dolgozott ki programokat egyes kedvezőtlen helyzetek, funkciók 

(pl. foglalkoztatás) feloldására, ám napjainkra a térségi szint egyedül a vidékpolitikában 

jelenik meg határozottan. A vidék, mint speciális térség viszont nem a kohéziós politika 

fejlesztési iránya, hanem a közös agrárpolitikában kapott helyet. Az állami területi politikában 

a térség, s annak számtalan kombinációja hangsúlyozottan jelentkezik, hiszen a speciális 

térségi problémák kezelése itt történik.  

A települések egyrészt, mint helyi közösségek másrészt, mint gazdasági egységek jelennek 

meg a területi politika alakításában. A település nem általában értendő, hiszen annak mérete 

(lakosságszám), különféle funkciói, gazdasági szerkezete, a térbeli kapcsolatait szervező 

intézmények száma és nagysága, földrajzi elhelyezkedése, társadalmi szerkezete mind-mind 

befolyásolják a területi politika alakításában és megvalósításában való részvételét.  

 

 

 

                                                           
2 Az 1.2. ábrán, a térségi szinten jelenítettük meg a települések vonzáskörzetét, vagy a nagyvárosok 
agglomerációs területét. Ezek a térségek speciális funkcióval rendelkeznek (pl. lakóövezetek, munkaerő 
vonzáskörzetek, szolgáltatási ellátó területek), így mint térségek jönnek és jöhetnek szóban a központok 
fejlesztésénél. 
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1.4.Területi részpolitikák  

 
A közpolitikához tartoznak egyrészt az ágazati vagy szektorális politikák, amelyek egy-egy 

közösségi funkciórendszer gondozását jelentik. Másrészt, szintén a közpolitikához tartoznak 

az ún. horizontális politikák, amelyek a közösség új – eddig nem lévő, vagy más szerepekből 

szerveződő – funkcióit gondozzák. A horizontális politikák lényegében a korábbi ágazati vagy 

szektorális politikák átrendeződésével, új, más hangsúlyokkal való megjelenítésével 

keletkeznek. 

A területi politika egy horizontális közpolitika. A horizontális jelleg azt jelenti, hogy szinte 

minden szektorális politikának vannak területi metszetei, valamilyen módon befolyásolják a 

térszerkezetet és annak alkotóit, hatnak a területrendszer alakulására, jelenlegi és jövőbeli 

állapotára (1.3. ábra). A szektorális politikák térbeli megjelenései regionális szinten, azaz egy 

régióban összefoghatók, rendszerezhetők, ám azokat már a területrendszer logikája és 

összefüggései szerint lehet értelmezni, s egyben alakítani. A területi politika, mint közpolitika 

tehát horizontális jellegű, merít az egyes ágazatokból, de céljainak megfelelően más 

társadalmi, gazdasági és politikai szempontokat is érvényesít, így aztán egy sajátos, 

előremutató szakpolitikává válik. 
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1.3. ábra. A területi részpolitikák 
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A területi politika maga is többszintű, több irányultságú, részpolitikákra bontható, amelyek 

valamilyen területi dimenzió fejlesztésére fókuszálnak, s ezen keresztül erős kapcsolatban 

állnak az egyes szakpolitikákkal.  

A térségi, vagy régiópolitika autonómiája a régiók önállóságával azonos mértékben 

határozható meg: ahol a decentralizáció teljesebb, kiépültebb, elfogadottabb, ott a térségi, 

vagy régiópolitika befolyása jelentős, sőt még a másik két területi politikai alrendszert is 

képes integrálni. Viszont azokban az országokban, ahol a regionális szint gyenge, továbbá 

intézményi és finanszírozási dimenzióban sem számottevő, ott a térségi, vagy régiópolitika 

csak közvetetten képes hatni a nemzeti szintű területi politikára, s erőtlen szerepénél fogva 

nagyobb önállóságot ad a vidék- és településpolitikának. 

A területi politikában a területi különbségek mérséklésével együtt stratégiai célként jelent meg 

a régióknak a fejlesztésbe való bevonása, a regionális szintű fejlesztési intézményrendszer 

kiépítése, ami a mezo szintek felértékelődéséhez vezetett. A régiók – a valamilyen elv alapján 

összetartozó területi egységek – nagyobb szerepet kívántak maguknak kivívni az államok 

működésében. A területi politika segítette ezen határozottabb részvétel kialakítását, a 

különböző államok eltérő fokú önállósággal és funkciókkal rendelkező régióit arra ösztönözte, 

hogy határozottabban vegyenek részt a térségük fejlesztésében. A területi politikának egyik 

alkotója lett a régiópolitika, amikor a régiók fejlesztési célokat határoznak meg a térségükre, s 

azokat érvényesíteni kívánják részben az országos szintű területi politikában, részben pedig a 

területükhöz tartozó helyi és térségi közösségeknél. A régiópolitikát tehát a különböző fokú 

önállósággal, ennek megfelelően eltérő eszközökkel és intézményekkel rendelkező régiók, 

középszintű területi egységek fejlesztési céljainak rendszereként értelmezzük, amit a területi 

egység legitim hatalmi szervei és fejlesztő szereplői alakítanak ki. Regionális fejlesztés alatt 

már ezen politika megvalósítását értjük, ami a különféle makro és mezo területi szintekhez 

rendelhető eszköz- és intézményrendszerrel történik. 

A területi politika és a régiópolitika nem különül el élesen egymástól, hiszen az országos 

szinten megfogalmazott fejlesztési célok a régiók helyzetét és állapotát is tükrözik, miközben 

a regionális szintnek részben ezen nemzeti célok speciális megfogalmazását kell adni, vagyis 

adaptálni azokat a térségi viszonyokra. Ugyanakkor részben érvényesíteni kell a régió 

fejlesztési céljait az országos jövőképben, illetve speciálisan magában a térségi fejlesztésben. 

A két politika sokszor nem különül el egymástól, sőt egymást erősíti (pl. regionális célok 

határozottabb érvényesítése), céljaikban, eszközeikben és intézményeikben összhang és 

azonosság van. Az önálló régiópolitika, azaz egy régió által kitűzött célok és azok széleskörű 
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elfogadottsága egyrészt növeli a térségi identitást, másrészt – részben ennek révén is – új 

fejlesztési erőforrást teremthet nemzeti és térségi szinten. 

A régió, a térség sajátos egysége a vidék, amelynek meghatározásához nem alakult ki 

egységes értelmezési rendszer, s egzakt fogalmakat, mindenhol és mindenkor bevethető 

mérőszámokat sem alkalmazhatunk. A vidéket egyrészt speciális funkciói jellemzik: főként a 

mezőgazdasághoz, valamint a természeti környezethez kötődő gazdasági tevékenységek, de 

már egyre szélesebb skálán használják fel a térségek nyújtotta egyediségeket is. Szervezeti 

rendszereikbe ugyanakkor inkább a kisebb, átláthatóbb gazdaságokat fogadják be. Másrészt a 

tér- és környezethasználat sajátos módja ismerhető fel vidéken, ami a lazább 

településszerkezetben, a térben szétszórtabb, kevésbé koncentrált beépítésben figyelhető meg. 

Harmadikként említhetjük a természet közeli életmódot és mentalitást, s az ebből is következő 

egymásrautaltságot, közösségi kapcsolatokat, együttműködési hálózatokat. S végül ide 

sorolhatjuk a kultúrát, az értékrendet megjelenítő egyediséget, másságot, ami megjelenhet a 

nyelvben (pl. tájszólás), az építészeti sajátosságokban (pl. tájjellegű épületek), a 

településszerkezetben (pl. beépítés módja), a fogyasztás és a táplálkozás különlegességeiben 

(pl. specifikus ételek, italok, fogyasztási szokások), vagy éppen a különféle társadalmi 

csoportok, rétegek, alakzatok térbeli koncentrációjában (pl. nemzetiségek). 

A vidékpolitikában – mint hosszútávon érvényesülő jövő alakító stratégiában – a vidék 

területi egységként, erőforrásként (közhaszon forrása), kulturális-gazdasági 

tényezőrendszerként, társadalmi-közösségi alakulatként jelenik meg, s ezzel válnak 

értelmezhetővé a különféle szereplők által elfogadható jövőképek. Ennek megfelelően a 

vidékpolitika a területi politika része, annak egyik alrendszere, szakpolitikai alkotója. Célja a 

sajátosságokat mutató, lehatárolt, de funkciójában sokszínű vidéki térségek felzárkóztatása 

elvi kereteinek meghatározása, olyan hosszútávon érvényesülő célok és irányok kijelölése, 

amik hozzájárulnak a vidék erőforrásainak legkedvezőbb hasznosításához, s egyben a 

társadalom és a gazdaság rendszerébe történő még teljesebb integrálásához. A vidékpolitika, 

mint a területi politika alrendszere, alkotója határozottan kapcsolódik az agrárpolitikához, 

befolyásolhatják egymást, kölcsönösségük egyértelmű. Sikeres vidékpolitika csak stabil, 

kiegyensúlyozott, hosszútávon érvényesülő agrárpolitika mellett alakítható ki. Ugyancsak 

kötődik a környezeti politikához, hiszen a táji, természeti értékek megóvása, fenntarthatósága 

a vidéki terek működésének meghatározó kritériumait jelentik. A vidék jövőjére és alakítására 

vonatkozó elképzelések, az azok megvalósítását befolyásoló szakpolitikák közül kiemelendő 

még a foglalkoztatás politika és a szociális politika, mint a vidéken élők életkörülményeit 

meghatározó szakpolitikák. További szakpolitikák már a területi politikán, annak speciális 
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cél- és eszközrendszerén keresztül érvényesülhetnek. A vidék politika céljai a vidékfejlesztés 

valósítja meg. A vidékfejlesztés azoknak a speciális beavatkozásoknak a rendszere, amelyek 

figyelembe veszik ennek a sajátos területi egységnek az adottságait, s azokat olyan módon 

kívánja aktivizálni, hogy maga a vidéki térség megőrizze értékeit, de egyben az ott élők 

életkörülményei és minősége javuljon.  

A település az emberek és közösségeik szálláshelye, lakóhelye, s egyben tevékenységeik tere. 

A települést a tér, az idő és az erőforrások hármas dimenziója jellemzi. A település a tér egy 

meghatározott pontján helyezkedik el, így földrajzi helyzete hat annak jellegére, működésére, 

befolyásolja az erőforrásait, azok változását. Az idő koordináta a település szerepének, 

funkcióinak, s egyben erőforrásainak értékelését határozza meg, hiszen a település megítélése 

időben változik, az fel- vagy leértékelődhet, részben a tér következtében, részben pedig az 

erőforrásokkal való ellátottság miatt. Az erőforrások – legyenek azok emberi, termelési vagy 

környezeti jellegűek – térben különböző módon koncentrálódnak. Megítélésüket emellett az 

idő is befolyásolja, s így ezek a tényezők összességében döntően hatnak a település 

fejlődésére, mozgásterére, funkcióira. 

A településpolitika két térbeli dimenzióban – országos és helyi szinten – értelmezhető. 

Országos szinten közpolitikai elemként jelenik meg a települések hálózatának alakítására, 

formálására vonatkozó elvi, politikai célrendszer, amit valamilyen dokumentumban 

megfogalmaznak, majd az illetékes szakmai, népképviseleti testületek (országgyűlés) 

észrevételezik és elfogadják. A helyi szintje a településpolitikának, amikor a lokális 

közösségek, s annak választott képviselői meghatározzák azt az állapotot, amelyet 

településekben egy meghatározott időtávban, vagy perspektivikusan (hosszútávon) el 

kívánnak érni. A helyi politikai célok nem különülhetnek el, nem lehetnek alapvetően 

ellentétesek a nagyobb térség fejlesztési irányaitól, s fordítva a nagyobb térség – régió, térség 

– esetében is figyelembe kell venni a helyi célokat és irányokat. A politikai célokat a helyi 

szinten a közösség képviselőinek testülete fogadja el, amely aztán alapját jelenti a település 

szerkezetébe történő fizikai, építési beavatkozásoknak, amelyet országosan is egységesített 

tervezési és szabályozási rendszerben lehet megvalósítani. A településfejlesztés egyrészt 

tartalmazza a település szerkezetének alakítását (településrendezés), másrészt azokat a 

beavatkozásokat, amelyek az ott élők életkörülményeinek javítására, kedvezőbb minőségének 

megteremtéséhez járulhatnak hozzá. Mindezek lényegében a területrendszer egyes elemei 

működési feltételeinek megváltoztatásra, megújítására irányulnak.  
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1.5. A területi politika eszközrendszere  

 

A területi politika önmagában semmit sem ér, a megvalósításához eszközrendszert kell 

rendelni (1.4. ábra). Az eszközök a tervezés, a finanszírozás, az intézményrendszer és a 

területi menedzsment. 

A tervezés részben a politika alkotás egyik módszere, eljárásrendje, részben pedig a 

területrendszer egészének és alkotó elemeinek átfogó elemzése, értékelése. Ebben az 

eszközben történik meg az igények és a szükségletek felmérése, azok valamilyen szempontok 

szerinti feldolgozása, majd ennek alapján a jövőbeli célok meghatározása. S a 

megvalósításhoz szükséges intézkedések és keretek kijelölése, rendszerezése. A tervezés tehát 

a területi politika létrehozását, kereteinek és működési rendjének a kidolgozását jelenti s 

ennek alapján történik meg a további alkotóelemek meghatározása és alkalmazása. 

A finanszírozás azon gazdasági intézkedések összessége, amelyek a területi politika 

megvalósításához szükségesek. A gazdasági eszközök irányulhatnak a tőkére, a munkaerőre, 

technikai, technológiai feltételekre, s arra a miliőre, amiben a területrendszer egyes 

alrendszerei önmaguk, valamint azok együttese mozog és működik. A különféle területi 

szinten más és más finanszírozási eszköztárak szükségesek, ezek kombinációja érvényesül a 

fejlesztésben, de a tervezés határozza egyrészt a beavatkozások irányait, másrészt az eszközök 

alkalmazási módjait.  
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1.4. ábra  A területi politika alkotóelemei 

Területi politika 
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Forrás: Saját szerkesztés 
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Az intézményrendszer a területi politika irányítója, szervezője, információs centruma, 

különféle elvek és elvárások közvetítője, azok megvalósításának ellenőre, az eredmények 

regisztrálója és értékelője. A területi szintek más és más fejlesztési intézményrendszert 

állíthatnak fel, működtetnek. Ezek jellege, kompetenciája, erőforrások feletti rendelkezése 

számos tényezőtől függ, döntően attól, hogy milyen a területi szintek beépültsége a 

társadalomba, ahhoz milyen szabályozási környezet kapcsolódik. Az intézményrendszer a 

tervezési generálója, kezdeményezője, ugyanakkor a területi tervek megvalósítása során maga 

az intézményi keretek is változhatnak, átalakulhatnak. A fejlesztések intézményi keretekben 

zajlanak, így az eredmények mérése, feldolgozása is ebben az eszközrendszerben történik. 

Mindez szintén visszahat a tervezésre, hiszen az intézmények értékelik a terveket, a célok és 

az eredmények összhangját, s ennek alapján jelzéseket adnak tervekhez, így módosíthatják 

annak elemzési és stratégiaalkotási fázisait, sőt a megvalósítás kereteit is.  

A területi menedzsment azoknak a szervezési, vezetési rendszereknek az összessége, amely 

egy speciális ismeretekkel rendelkező humánerőforrással a területi politikai célokat a 

gyakorlatban megvalósítja, így maguknak a kivitelezéseknek a körülményeit teremtik meg. A 

tervezés a területi menedzsment funkciók meghatározó alkotója, hiszen annak folyamata, így 

az elemzés, a stratégiaalkotás és az előkészítés, majd a megvalósítás során jelen van a 

menedzsment, sőt érvényesíti véleményét, tapasztalatait. Nélkülük nem lehet a terveket 

elkészíteni, mivel a területrendszerről gyűjtött és feldolgozott ismereteik értékes adalékokat 

nyújthatnak az adottságok értékelésétől kezdve a stratégiai célokon át egészen az eredmények 

értékeléséig, vagy éppen a fejlesztés szerepelőinek bevonásáig.  

Felmerülhet az olvasóban, hogy a területi menedzsment és az intézményrendszer azonos, 

ugyanannak az eszközként értelmezhető. Valójában az intézményekben dolgoznak, 

tevékenykednek a menedzserek, ám a területrendszer attól más, hogy a döntéshozatali 

szinteken, testületekben többségében választott politikusok találhatók, akik nem szakemberek, 

így értékelési, ítéletalkotási, döntési kompetenciáikat nem szakmai elvek határozzák meg. A 

területi tervezés magas szintű szaktudást követel meg, ezt a szakmai elveken működő 

menedzsment végezheti el, a döntés a tervek céljai és irányai között viszont már politikai 

feladat, a továbbiakban, így a megvalósítás szervezése, lebonyolítása és értékelése ismét a 

menedzsment szakfeladataként határozható meg.    
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2. A közösségi és területi tervezés 

 

Tervezés mindig volt és mindig lesz, amíg közösségek léteznek. A tervezés arra irányul, hogy 

a közösségek, vagy azok bizonyos elvek alapján elhatárolt csoportjai meghatározzák az 

együttes céljaikat és kijelöljék az elérésükhöz vezető utakat, megoldásokat. Ennek kapcsán 

szükséges elemezniük a helyzetüket, belső erőforrásaikat és más közösségekhez való 

viszonyukat. Célokat kell meghatározniuk, amelyek eléréséhez többféle megoldást 

választhatnak, ezek elérése után, vagy az oda vezető út folyamán értékelik a megoldásokat, 

így korrigálhatják a lépeseiket, vagy esetenként a céljaikat. 

 

2.1. Közösségi tervezés és a jövő  

 

A modern és posztmodern államok egyre több alapfeladatot látnak el. Ezek a gazdasági 

működési feltételeinek alakítására, befolyásolására (vállalkozások támogatása, innovációk 

ösztönzése), a jóléti rendszerek (egészségügy, szociális hálózatok, oktatás-képzés) 

működtetésére, a közösségi életterek megóvására és fenntartására (környezeti állapot 

védelme), a biztonság garantálására (honvédelem, közbiztonság), illetve a területükön élő 

lakosság megfelelő életkörülményeinek biztosítására (regionális különbségek csökkentése) 

irányulnak. 

A közösségi tervezés olyan emberi tevékenység, amely valamilyen rendszer irányítására, 

jövőbeli céljainak meghatározására vonatkozik, és a kitűzött célok eléréséhez vezető 

megoldások sorozatát vázolja fel. Jellemzője, hogy a közösség egészének, vagy egyes 

csoportjainak jövőjét alakítja a szűkebb vagy tágabb közösség által elfogadott elvek alapján. 

A közösségi tervezés egyes választott és meghatározott állami, vagy közösségi alapfeladatok 

ellátásának rendszerét, egyben azok fejlesztésének menetét határozza meg. Ezen keresztül a 

közösség jövője stabil, biztonságos lehet, funkciói, működési rendszerei fejlődhetnek, 

további, korábban nem ismert új irányokat, funkciókat vehetnek fel. 

A tervezés egyben értékválasztást is jelent, hiszen azon keresztül a közösség számára 

meghatározó, kiemelt jelentőségű, hosszú távú feladatokat jelölnek ki. A közösségi tervezés 

célja tehát a nem csupán abban határozható meg, hogy a jelenlegi állapotok – a gazdasági, 

társadalmi, környezeti, intézményi, területi szerkezet – megóvására kerüljenek, hanem abban 

is, hogy célzott beavatkozásokkal ezek a közösségi alrendszerek kedvező irányba fejlődjenek, 

nagyobb hatékonysággal működjenek, folyamatos megújításuk biztosítva legyen. 
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A tervezés lényegében a jövő meghatározása, egy elvárt, vagy kívánt jövőbeli állapot 

meghatározása és az ahhoz vezető utak kijelölése. A jövő számos jövőbeli állapotként 

határozható meg, amelyek más és más előrevetítési technikákkal becsülhetők, jeleníthetők 

meg (2.1. ábra).  

 

 
Forrás: Stimson, Stough, Roberts, 2006.  

2.1. ábra  A jövőbeli állapotok meghatározhatósága 
 

A szekvenciális, rutin jövő a jelenlegi állapotok egyszerű előrevetítéséből következik, hiszen a 

jelenben kidolgozott törvények, szabályozások, intézmények működése viszonylag pontosan 

meghatározható. Ebben a jövőképben a rutinok, a megszokások, a kialakult szerkezetek 

változatlan megjelenése a meghatározó. A területi folyamatok alakításában fontos a rutin 

jövő, hiszen mintaként szolgálhat egy fejlettebb térség helyzete, más felzárkózni szándékozók 

számára, így a tervezés alapelemeit, kiindulópontját nyújthatja. A meghatározható idősáv 

rövidtáv, azaz 2-3 esztendő.  

A tervezett jövő esetében olyan kimeneteket határozunk meg, amelyek nagy pontossággal 

előre jelezhetők, s ehhez programok és ütemtervek kidolgozhatók. Az eredmények, az idő, a 

hatás, a sikeresség viszonylag pontosan meghatározható, hiszen maguk a programok (pl. 

építési feladatok, intézmények létesítése, infrastrukturális rendszerek kiépítése) jól körül 
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határolhatók, s azoknak megállapítható, mérhető paraméterei vannak. Az alkalmazható időtáv 

3-5 esztendő.  

A valószínű jövő azokra a kimenetekre épül, amelyeket a tervezett és a nem tervezett 

helyzetek, események együttesen alakítanak. A forgatókönyvekkel adjuk meg a lehetséges 

jövőképeket, keresve a „mi lesz ha” helyzetekre a válaszokat. Egy térség esetében például a 

meghatározó ágazati klaszter piaci helyzetének megváltozása milyen hatásokat indíthat meg a 

területi folyamatokban. Az alkalmazható időtáv 5-7 esztendő.   

A lehetséges jövő olyan kimenteket foglal magában, amelyeket nem lehet könnyen tesztelni és 

mérni. Számos, az esetek többségében nehezen számszerűsíthető feltételt kell meghatározni és 

azok közötti összefüggéseket keressük valamilyen modell, vagy azok rendszere segítségével 

(pl. játékelmélet, Monte Carlo modell, szimulációs modellek, előrebecslési eljárások, stb.). A 

lehetséges jövő nehezen jósolható meg, így a különféle szereplőknek, s azok szervezeteinek 

alternatív stratégiákat kell kidolgozni a kiszámíthatatlan és kaotikus jövőbeli helyzetek 

menedzselésére. A területi egységek lehetséges jövőjének kijelöléséhez folyamatos 

adatbázisok kiépítésére, az alrendszerek egymás közötti viszonyainak pontos és alapos 

feltárására van szükség, mert csak ezek alapján építhetünk fel az előrejelző modellek. Az 

alkalmazható időtávot az adatbázisok idő intervalluma határozza meg, reális előrebecslés 8-10 

év.   

A kiszámíthatatlan jövő olyan állapotokat tartalmaz, amelyek felett minimális lehetőség 

kínálkozik a beavatkozásra. Az események egy részét lehet ismerni, de azok időben túl távol 

vannak, hatásaikat nem lehet még kimutatni, terjedelmük, befolyásuk a rendszer alkotóira 

nem, vagy kevésbé értelmezhető. A területi egységségek jövője nagyrészt ebben a kategóriába 

sorolható, hiszen nem, vagy nehezen határozható meg a bonyolult területrendszer s annak 

alkotóinak, főbb elemeinek időbeli változása,. A területi egységről gyűjtött információkkal, az 

alkotó alrendszerek viselkedésének minél teljesebb megismerésével növelhető a jövőkép 

bekövetkezésének valószínűsége. Hosszú távú jövőkép esetében 12-15 évben célszerű 

gondolkodni.    

A káoszjövő azt jelenti, hogy egyes jövőbeli események megjósolhatatlanok, 

irányíthatatlanok. Természeti, vagy létesítmény katasztrófák, forradalmi politikai változások, 

gazdasági és pénzügyi válságok, háborúk és más hirtelen jött események ismeretlen helyzetek 

sokaságát teremtik meg, amelyek a rendszereket, azok intézményeit irányíthatatlanná teszik. 

A káoszelméletet az üzleti világban a stratégiai tervezésnél alkalmazzák, hogy a váratlan 

piaci, gazdasági helyzetek lehetséges következményeit felmérjék, arra való reagálások 

módszereit kidolgozzák. A területi folyamatokban számolni lehet a káoszelmélettel, hiszen a 



 
 

31

globális gazdasági rendszerekben változások sorozatával számolhatunk, mindez a régiókat, 

vagy a különféle központokat érinthetnek, azok helyzetét a területi versenyben alapvetően 

átrendezhetik. Az időtáv megállapítás nem lehetséges.   

Az ismeretlen jövő azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekről semmilyen információnk 

nincs, a jelenlegi tudásunkon és tapasztalataikon kívül esik. Az ismeretlen jövő a képzelet 

világa. Ám a képzeleten alapuló kreatív gondolkodás, a jövőre vonatkozó álmok nyújthatnak 

új lehetőségeket, fejlődési és fejlesztési irányokat.  A képzelet és a kreativitás – s ezt inspiráló 

környezet, kultúra – új területi szerketei irányokat hozhat létre, kapcsolhat össze egy-egy 

térségben tudásokat és intézményeket, teremethet meg új hálózatokat, s ezzel előrevivő térbeli 

csomópontokat (pl. Szilikon Völgy).  Az időtáv nem értelmezhető.  

A jövőképek meghatározása, a jövő előrejelzése a területrendszerben számos tényezőtől függ, 

ezek egyrészt lehetnek belső és külső meghatározottságok, másrészt ezeken belül puha, vagy 

kemény tényezők. A kemény tényezők az infrastruktúrához, a gazdasági szerkezethez, 

struktúra nehezen mobilizálható elemeihez kapcsolódnak, míg a puha tényezők a tudáshoz, az 

információkhoz, a kultúrához, az intézményekhez, a miliőhöz. Ezek az elemek szintén 

változnak, folyamatosan alakulnak, átrendeződnek, a közöttük lévő súlypontok 

áthelyeződnek.  A területrendszerről sohasem lesz tiszta, egyértelmű képünk, folyamatosan 

alakuló, változó struktúrával van dolgunk, amelynek csak bizonyos dimenzióit ismerhetjük 

meg, aztán más, újabb összefüggéseit, így a jövő, s a hozzávezető utak sokaságával kell 

számolnunk és persze dolgoznunk a tervezés során.  

A tervezés szerepe, hogy ezekből a változó, folyamatosan alakuló jövőképekből kiválassza 

valamilyen mai, jelenlegi elvek, igények alapján azt a variációt, ami az adott és elképzelt 

jövőbeli erőforrásokkal elérhető, megvalósítható. A jövő egyben új paradigmák felállítását 

jelenti, amelyeket a régi elvek, intézmények, gondolkodási módok és kultúrák között 

dolgozunk ki, sokszor azokkal ütköztetve, azokat meghaladva. A tervezés tehát a múlt 

feldolgozása, de egyben leszámolása azzal a jelenben, s elfogadott, vagy kívánt elvek szerint 

egy kedvezőbb, nem kellően ismert, de igényelt jövőbeli állapot érdekében.  

 

2.2. A tervezés folyamata  

 

A közösségi tervezés folyamatát mutatja a 2.2. ábra. A kiindulást a cselekvési helyzet jelenti, 

amikor a megújítás kényszere, vagy a fejlődés következtében meg kell határozni egy-egy 

feladat, funkció jövőbeli irányait. A feladatokhoz normák, társadalmi elvárások 

kapcsolódhatnak, amelyeket az adott társadalom fejlődése, a nagyobb közösségek elvárásai, 
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meghatározott értékrendje (pl. Európai Unió), vagy egy jövőbeli kedvezőnek ítélt állapot 

befolyásolhat. A feladatra vonatkozó tények, ismeretek rendszerezésre kerülnek, s ennek 

alapján jelölhető ki a jövőkép, ami az elérni kívánt kedvező helyzetet jeleníti meg. A jelenlegi 

helyzet alapos értékelése után lehet meghatározni a koncepciót, ami a jövőkép eléréséhez 

szükséges főbb célokat és fejlesztési irányokat tartalmazza, s egyben a tényleges 

megoldásokat, beavatkozásokat keretbe foglaló fejlesztési stratégiának is alapját jelenti.  

A beavatkozásokat a programokban rögzítik, amik lényegében egy adott cél elérésére irányuló 

tudatos cselekvéssorozatokként definiálhatók. A programok akciókból, azokat megtestesítő 

projektekből állnak. S mindezek egy szabályozási környezetben zajlanak, ez határozza meg a 

fejlesztési programok keretét, feltételeit. A szabályozás az egész rendszert áthatja, 

vonatkozhat a források felhasználásának rendjére, a beavatkozások körének és jellegének 

meghatározására, vagy éppen a célok hatásainak számbavételére. A közösségi tervezés 

eredményét már a megvalósult célok jelentik, amiket mérni és regisztrálni szükséges, hogy a 

beavatkozás hatását, azaz a közösségi elvárások (értékek) érvényesülését számba tudjuk 

venni. De nemcsak azért fontos az értékelés (monitoring), hogy magát az eredményt mérjük, 

hanem azért is, hogy minősítsük, újragondoljuk, esetleg korrigáljuk a kitűzött célokat és a 

meghatározott értékeket. Továbbá azért, hogy – amennyiben szükséges – ennek szellemében 

átalakítsuk a tervezés folyamatát, módosítsuk a célokat, megújítsuk a fejlesztési programokat 

és a szabályozási környezetet. 
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Forrás: Faragó, 2005 
 

2.2. ábra A integrált közösségi tervezés folyamata 
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2.3. A területi tervezés  

 

A területi tervezés, mint a közösségi tervezés egyik alrendszere a 20. században tudatosult. A 

modern államok felismerték, hogy a térbeli különbségek a gazdasági fejlődést és hatalmi 

helyzetük kiteljesedését egyaránt akadályozzák, így kísérletet tettek a területi szerkezet 

alakítására, az abban meglévő eltérések megszüntetésére. Ehhez területi terveket dolgoztak ki, 

amelyeket megvalósítást szolgáló programra, illetve azokat megtestesítő, megjelenítő konkrét 

akciókra, projektekre bontottak le. 

A területi tervezés első kísérletei a volt Szovjetunióban indultak meg a GOELRO terv 

kapcsán a múlt század húszas éveiben, amikor célul tűzték ki az ország villamosítását. A náci 

Németország az 1930-as években az autópályák építésével szinten területi fejlesztéseket 

hajtott végre, hiszen kiépítette a nagyvárosok közötti összeköttetést, amivel egyrészt tömeges 

munkalehetőséget biztosított, másrészt pedig lehetővé tette a gyors katonai felvonulást. Az 

Egyesült Királyságban 1936-ban elkészült Nagy-London fejlesztési terve, aminek célja a 

főváros és a körülette kibontakozó településrendszer összekapcsolásának elősegítése, és 

további fejlődési irányainak alakítása. Az Egyesült Államokban a harmincas évek közepén a 

Tennessi-folyó szabályozására dolgoztak ki területi terveket, amik keretet adtak a térségi 

fejlesztésnek, s a fejlesztési célok érdekében a központi, a szövetségi állami és a helyi 

beavatkozások összehangolásának (vö. 7. fejezet). 

A területi tervezés a II. világháború után indult igazán fejlődésnek. A háborús pusztítás 

helyreállítása, a gyors gazdasági növekedés jótékony hatása, és az egyre látványosabban 

jelentkező regionális különbségek csökkentése érdekében egyre nagyobb aktivitásra kapcsoló 

területi politika meghatározó elemévé, végrehajtásának eszközévé tette a tervezést. Az 

Európai Unió regionális politikának 1988-as reformjával a területi tervezés új reneszánsza 

kezdődött el, ami napjainkban is tart, és Európa egyre több országában válik meghatározóvá. 

A közösségi tervezés részeként értelmezhető a területi tervezés, amit azonban el kell határolni 

a funkcionális, vagy ágazati tervezéstől. Az egy-egy állami, közösségi feladatkörre irányuló 

funkcionális, ágazati tervezés az adott szerepkör jellemzőit, s azok lehetséges jövőbeli 

irányait, intézményi kereteit és értékrendjeit hordozza magában. A területi tervezés ezzel 

szemben egy meghatározott területrendszerre vonatkozóan szintetizálja a funkcionális 

feladatokat, azoknak a térbeli dimenzióit emeli ki, és ezen keresztül a sajátos 

meghatározottságait keresi meg. A területi tervezés tehát integrálja a különféle funkciókat, 
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azok között kapcsolatot keres. A területrendszer sajátosságai alapján adja meg a közös eredőt, 

majd erre határoz meg jövőbeli fejlődési irányokat.  

A modern államokban egyre több úgynevezett interszektorális funkció jelenik meg (pl. 

innováció, kis és középvállalkozások fejlesztése, info-kommunikációs rendszerek), amelyek 

egyrészt több, másrészt pedig új funkciókat jelenítenek meg, ezáltal tervezésük és működésük 

több szektort érint. A területi tervezés eltér az interszektorális funkcióktól, azoknál többet 

jelent. Egy konkrét térségben értelmezi ezeket az új szerepköröket, és keresi viszonyukat a 

rendszer más, hagyományos szerepköreihez, miközben kiemeli az új funkciók térbeli 

sajátosságait, egyediségét, a más területrendszerektől megkülönböztető tulajdonságait.  

A szektorális és interszektorális rendszerek a területi szemléletben összekapcsolódhatnak. 

Ennek megfelelően a területi tervezés tárgya, hogy meghatározza és értékelje az adott 

területrendszer működésére és jövőbeli fejlődésére ható legfontosabb tényezőket. Kijelölje 

azok egymásra gyakorolt kölcsönös hatását, s a külső feltételeket, a területrendszer 

környezetét figyelembe véve felvázolja a lehetséges jövőbeli fejlődési irányokat, valamint az 

azokhoz vezető megoldások (programok) rendszerét.  

A területi tervezés tehát szintetizál, a területrendszer adottságai alapján értékeli a legfontosabb 

alrendszereket (gazdaság, társadalom, intézményrendszer, fizikai és természeti környezet), 

majd az egymásra hatások eredményként az egészre és az egyes alkotókra is jövőbeli 

irányokat határoz meg. 

A területi tervezés a közösségi tervezés általános rendszerén belül markáns sajátosságokat 

mutat a következők szerint: 

− vertikális rendszerkapcsolatok: egy területrendszer több területi szintből állhat (pl. ország, 

régió, kistérség, település), amelyekben a közösségek érdekei, értékválasztásai eltérhetnek 

egymástól, így a tervezés során szükséges azok folyamatos összehangolása, megjelenítése; 

− horizontális rendszerkapcsolatok: a területrendszer más területrendszerekhez kapcsolódik, 

kötődik (pl. országok csoportja, határ menti kapcsolatok, nagyváros és környezete), így 

szükséges figyelembe venni az egymás mellett élő, egymásra ható területi egységeket; 

− közösségi tervekhez való illeszkedés: a területrendszer alrendszerei egy nagyobb struktúra 

részei (pl. európai uniós, vagy országos), így azokra hatnak az adott funkcionális 

alrendszerre kidolgozott nagyobb közösségi tervek, fejlesztési irányok; 

− partnerség: a területrendszer sokszereplős (pl. állam, piaci szereplők, önkormányzatok, 

háztartások, non profit szervezetek), és több szinten (pl. területi vetületek, vagy a szereplők 
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különféle közösségei) jelenik meg, így nélkülözhetetlen a folyamatos kapcsolattartás és 

kooperáció a szereplők között a tervezés és a megvalósítás során; 

− tervezés szemléletmódja: a rendszer komplexitása miatt kevésbé érvényesül a 

szakracionalitás (pl. szakpolitikai prioritások), nagyobb hangsúlyt kap az értékválasztás 

(pl. térségi sajátosságok), és hangsúlyozottabban jelenik meg az elfogadottság (legitimitás), 

s ennek megfelelően sokkal nagyobb kreativitás szükséges a tervezéshez, s abban 

meghatározó szerepe van a kommunikációnak, a szereplők folyamatos érintkezésének, 

véleménycseréjének; 

− értékelés, monitoring: a területrendszer fejlődésében bekövetkező változások folyamatos 

regisztrálása és a hatások számbavétele a területi tervezésben kiemelt jelentőséget kap, 

részben azok komplexitása (pl. közpénzek és közösségi támogatások felhasználása), 

részben pedig időbeli elhúzódása következtében (pl. politikai eredményesség).  

 

2.3.1. A területi tervezési rendszerek 

 

A területi terveknek – a közösségi tervekhez hasonlóan – négy alaptípusát különböztethetjük 

meg: allokatív, innovatív (fejlesztés orientált), radikális és stratégiai Faragó 1997; Rechnitzer 

1998b) (2.1. táblázat). 
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2.1. táblázat A területi tervezési rendszerek 
 

ALLOKATÍV INNOVATÍV RADIKÁLIS STRATÉGIAI 

ALAPCÉL 

fenntartás evolúciós fejlődés strukturális átalakulás fejlődés, 
alkalmazkodás 

DÖNTÉSHOZÓ 

politikus politikus és tervező cselekvő tervező fejlesztés szereplői, 
tervező, politikus 

SZEMLÉLET 

mennyiségi minőségi tagadás, másság jövőorientált 

FELADAT 

egyensúly fenntartása problémamegoldás alapvető változás értékfeltárás 

A TERVEZŐ LEGFONTOSABB KÉPESSÉGE 

racionalitás, tárgyi 
tudás 

vállalkozóképesség, 
új iránti fogékonyság 

elhivatottság, 
meggyőző képesség 

kommunikációs és 
moderációs 
képesség 

A TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLJA A TUDÁST ÉS A 

cselekedeteket társadalmi irányítást társadalmi átalakulást fejlesztési 
szereplőket 

A TERVEZŐ POLITIKAI FELELŐSSÉGE 

„csak” szakmai 
felelősség 

közepes nagy közepes 

A TERVEZŐ MUNKA INDÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA 

megbízás, eseti folyamatos önfelhatalmazó, 
eredményfüggő 

megbízás, 
folyamatos 

 
       Forrás: Faragó 1997. 
 

Az allokatív tervezés célja, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat elossza az 

egymással versenyző felhasználók között. A fennálló rendszer keretei között egy minél 

hatékonyabb, méltányosabb, vagy a „társadalmi békét” kereső megoldást kíván megtalálni. 

Jellemzői, hogy elosztó jellegű, a tervezés során a funkcionális racionalitás érvényesül, 

komplexitásra törekszik, egyensúlyt kíván teremteni és a mennyiségi szemléletet helyezi 

előtérbe. Három szereplővel dolgozik, így a döntéshozó (politikus), a tervező-elemző, s a 

bürokrata (végrehajtó). A tervezés kritikus pontja a döntés, amelynek típusai: a szakmai 

döntés (tervező hozza meg), a tervdöntés (célok, prioritások meghatározása, politikus hozza 

meg, tervező előkészítésével), és a végrehajtáshoz kapcsolódó döntés (megvalósítással és a 

monitoringgal, ellenőrzéssel kapcsolatos). 
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Az innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés a fejlesztésre figyel, a meglévő állapotok 

meghaladását célozza meg, s ennek érdekében új irányokban, új szervezeti és működési 

megoldásokban gondolkodik. Az innovatív tervezés az új ismeretekre épít, azok integrálására 

törekszik, ennek megfelelően fejlesztés orientált, intézményi változásokat ösztönöz, 

cselekvésre orientál, és mobilizálja az erőforrásokat. 

„A radikális tervezés egy olyan cselekvés-sorozat, amely a társadalmi-gazdasági rend 

uralkodó trendjeivel szemben kezdeményez alapvető strukturális változásokat és így kívánja 

átalakítani a korábbi folyamatokat” (Faragó 1997, 7). A tervkészítés a döntéshozatal és a 

végrehajtás fúzióját követeli meg, független az uralkodó mechanizmusoktól, a tervező a 

hivatalos struktúrákon kívül működik.  

A stratégiai szemléletű tervezés abból indul ki, hogy a területrendszer egy társadalmi-

gazdasági környezetben található, amely állandóan változik, s ezekre a változásokra gyorsan 

kell reagálni, azok hatásait be kell építeni a rendszer elemeinek működésébe. A folyamatokat 

a stratégiai tervezés nem követni kívánja, hanem befolyásolni. Jellemzője, hogy jövőbe 

tekintő, kreatív, rugalmas, aktív, akciókra épít, változásorientált és a tartós sikerre törekszik. 

A tervezésben a partnerségre épít, a területfejlesztés szereplőit minél nagyobb számban 

bevonja, véleményüknek teret enged, de a tervező önállóságát megtartja. A politikai 

szereplőket a legfontosabb döntési pontokon vonja be, amikhez alternatívákat határoz meg, s 

ezek közül kívánja meghozni a döntést. A stratégiai tervezési szemléletben alaposan 

kidolgozásra kerülnek a rendszerbe történő beavatkozások és azok hatásai, de az 

ellenőrzésnek és ennek alapján a visszacsatolásoknak is nagy jelentőséget tulajdonít. 

A területrendszerben a stratégiai szemléletű tervezés azt teszi lehetővé, hogy a területi 

folyamatokat aktívan alakítsuk, figyeljük a belső adottságokat, a külső környezet változásait, 

azokra újszerűen reagáljunk, s mindezeket érvényesítsük a jövőképben, a különféle célok, 

prioritások és programok rendszerén keresztül. 

A stratégiai szemléletű területi tervezés - adaptálva a vállalati stratégiai tervezésre vonatkozó 

megállapításokat ( Csath 1993) - az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

- a jövőbe tekintő; a térség jövőképéből indul ki, így a hosszú távú gondolkodást és 

cselekvést ösztönzi, annak rendeli alá a célokat, azok elérését, 

- kreatív; több megoldásban gondolkodik, újabb és újabb fejlődési irányokat, lehetőségeket, 

azokhoz rendelhető különféle forgatókönyveket (jövőképekhez kapcsolódó 

megvalósításokat) kínál, így a területrendszer minden szereplőjétől megköveteli saját 

helyzetének folyamatos átgondolását, a "szereplő-stratégiák" kialakítását, s azok 

összehangolásában aztán maga a területrendszer stratégiája kristályosodik ki, 
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- rugalmas; a forgatókönyvekben való gondolkodás a fejlesztési célok közötti átjárást, a 

programoknak a célok változásához való gyors alkalmazkodását teszi lehetővé, emellett 

növeli a rendszer adaptációs képességét a változó külső körülményekhez és alakuló belső 

adottságokhoz, 

- aktív; a környezet és belső tényezők változására való reagáláson túl, képes számba venni a 

különféle faktorok együttes hatását a területrendszerre, így nemcsak egyszerű 

kölcsönkapcsolatokat, hanem új folyamatokat alakító szinergetikai hatásokat is indukál, 

- akciókra épül; a célokhoz rendelt fejlesztési feladatok lényegében akciókat (programokat) 

tartalmaznak, amik a területrendszer egyes elemeinek sokoldalú átalakítását, jobbítását 

eredményezhetik, azok folyamatos érvényesülése mellett, 

- változásorientált; nem a meglévő állapotok (ezáltal eszközök és intézmények, 

menedzsment) működésének fenntartását, hanem újak kialakítását, vagy a meglévők 

változtatását és az új célokhoz, folyamatokhoz való igazítását kényszeríti ki, 

- tartós sikerre törekvő; a stratégiai tervezés célja, hogy a területrendszer fejlődése 

dinamikus legyen, abban a szereplők mozgástere kibővüljön, s egyben azok a 

legkedvezőbb működési feltételekhez jussanak a saját céljaik (szereplő-stratégiák 

optimalizálása) megvalósításához, s csak ennek következtében - és ezeken keresztül - 

érhető el a jövőképben meghatározott fejlődési állapot. 



 
 

40

 
3. A területi tervek rendszere 

 

A területi tervek, mint az előzőkben láttuk a területi politika elveinek megvalósítására 

szolgálnak. A területeknek több szintje van, s ezek más és más általános, illetve konkrét 

elveket, s azokat megtestesítő célkitűzéseket határoznak meg fejlesztésük érdekében. A 

területi szintekhez tehát egyrészt rendelhetők tervezési funkciók, másrészt a területi rendszer 

felépülése következtében ezek egymásra épülnek, egymással valamilyen kapcsolatban 

vannak.  

Ennek következtében egy-egy területi egység tervének kidolgozásánál, majd annak 

programban történő kidolgozásánál, azt követő megvalósításnál és értékelésnél figyelembe 

kell venni a kapcsolatban álló területi szinteket.  

A fejezet célja, hogy bemutatassa az egyes területi szintekhez rendelhető tervezési funkciókat, 

felvázolja a tervezés alapján az egymásra épülés kereteit és formáit.  

 

3.1.  A területi szintek és kapcsolataik 

 

A területi szintek első rendező elve az, hogy azok milyen nagyságú, területi egységeket 

fognak át. A térbeli méret, a kiterjedés meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket. Hiszen 

minél nagyobb egy területi egység, annál általánosabb, elvi irányú fejlesztések jelölhetők ki. S 

minél kisebb ezek az egységek ez előzőkkel ellentétben annál konkrétebb, gyakorlatibb 

beavatkozásokban lehet és kell gondolkodni. Ennek alapján beszélhetünk makro, mezo és 

mikro térségekről (1.2. ábra). 

A makro térségeknél alapegység maga az ország, az adott államterületek, s erre, valamint 

ezek együttműködési tereit soroljuk az első csoportba. Így az országok közösségét, 

esetünkben az Európai Uniót, hiszen ezen gazdasági és politika integrációban 27 ország 

együttese alkot egységet, s közösen formálja ki a területi politika elveit és annak célkitűzéseit 

határozza meg a hétéves fejlesztési tervekben, azok rendszerében. A makroszint következő 

eleme a makroregionális együttműködés (vagy az európai kohéziós politikában alkalmazott 

kifejezéssel élve transznacionális együttműködés). Ebben az esetben már a közösségen belül, 

vagy azon kívüli országok, illetve azok egymással valamilyen kapcsolatban álló területi 

egységei egymást kölcsönösen érintő fejlesztések érdekében valamilyen közösséget alkotnak, 

s a célok megvalósítását tervekben foglalják. A harmadik elem az ország, mint egy nemzeti 



 
 

41

közösség, amelynek fejlesztési elképzelései vannak az államterületre, annak egyes területi 

egységeire. A negyedik eleme a makro dimenziónak az interregionális együttműködés. Akkor 

soroljuk ide egy lehatárolt területi egységet, ha kettő, vagy több ország egymással érintkező, 

határos területi egységei, vagy azok valamilyen formációja a közös adottságok erősítésére, 

vagy az érintkezési módok javítására együttműködésre épülő terveket készítenek.    

A mezo szint a területi tervekben a régiót, s annak kisebb területi egységeit (intrarégió) 

foglalja magában. A régió közismerten valamilyen ismérv – amely lehet a közös funkciók, 

egy, vagy több nagyközpont által befolyásolt települések hálózata, vagy a fejlesztés érdekében 

központi kormányzat által kijelölt területi egységek halmaza – alapján lehatárolt területi 

egység, amely rendelkezik valamilyen a fejlesztéshez, s ezzel együtt a tervezéshez szükséges 

intézményrendszerrel, ahhoz rendelhető forrásokkal, s minősítő, értékelő eszközökkel. A 

régión belül (intrarégió), döntően egy-egy, vagy néhány nagyobb, több funkcióval rendelkező 

település együttes befolyásolási övezete a térség, amely a funkciók közül néhányat együttesen 

működtet és egyértelműen – közösen – meghatározó célokat állít fel. A térség is lehet 

valamilyen központi (kormányzati) elv alapján lehatárolt, kijelölt, de létrejöhet a települések 

kezdeményezésére, ebben az esetben is a különféle funkciókat kedvezőbb működtetése, vagy 

fejlesztése válhat  az együttműködés alapjává. 

A mikro szint a területi terveknél a maga a település, ami valamely embercsoport 

lakóhelyének és munkahelyének térbeli együttese. A településnek három meghatározó eleme 

van: első az ember vagy embercsoport, második a lakóhely, harmadik a munkahely. 

Bármelyik hiányzik is a három közül, nem beszélhetünk élő településről. 

Ehhez az értelmezéshez mi azt tesszük hozzá, hogy a negyedik funkció a közösségi szerepek 

működtetése, az ember, a munkahely, a lakóhely együttes rendszerének alakítása, annak 

körülményeinek megtartása, megóvása, valamint folyamatos bővítése. Vagyis a település úgy 

nem lehet egy lakott hely, ha annak nincsenek az ott élőknek közös rendszereik (művi 

környezet, infrastruktúra, intézmények), céljaik, s azok megvalósítására vonatkozó 

elképzelések.  A település tehát a legkisebb egysége a területi tervezés rendszerének, de 

elválaszthatatlan, nélkülözhetetlen alkotóegysége. A településeket éltető, működtető emberek 

a regionális gazdaságtan értelemben háztartásoknak, mint önálló döntési kompetenciával 

rendelkező gazdasági egységnek tekinthetők. Így háztartások fejlesztése (pl. 

lakóhelyválasztás, bővítés) része a település egésze alakításának. Hasonlóan a településben 

lévő munkahelyek, azok képviselő gazdasági egységek fejlesztési irányainak ismerete nélkül 

nem lehet terveket, jövőalakító célokat  kijelölni. 
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A területi tervek tehát egymásra épülnek, azok egységes rendszerré állnak össze (3.1. ábra). 

Természetesen az egymáshoz való viszonyok, az egymásra utaltságuk, befolyásoltságuk a 

hierarchia különböző szintjein más és más, vagy éppen az adott körülmények között 

alakíthatók.   
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Forrás: Rechnitzer 1998 alapján saját szerkesztés. 
 

4.2. ábra  A területi tervek és egymásra épülésük 
    

 

 
Forrás: Rechnitzer 1998 alapján saját szerkesztés. 

 
3.1. ábra  A területi tervek és egymásra épülésük 
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kapcsolat 
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kapcsolat 

Országon túli együttműködés 

Ágazati és területi szintek közötti kapcsolat (változó 
intenzitással) 
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Az egymásra épülés jellegében és intenzitásában vannak lényeges különbségek, s azokat 

döntően az egyes országok gyakorlatában lehet csak egyértelműen meghatározni.  

A nemzeti fejlesztési terveket az országok közössége az elfogadott egységes fejlesztési irányok 

alapján befolyásolja, ezen tényezők megjelenhetnek az egyes ágazatok fejlesztésében, vagy 

közvetlenül a területi egységek terveiben. Az ágazatok hozzák sajátos érdekeiket, amelyeknek 

szakspecifikus karaktere van, ebben megjelenhetnek területi dimenziók. A régiók közvetlenül 

befolyásolhatják a nemzeti terveket, ezek döntően a föderatív berendezkedésű országokban 

erőteljesebb, a más államszerkezet esetében nem számottevő. A mezo és mikro szint kétirányú 

kapcsolati rendszerében csak ott értelmezhető erőteljes kétirányú befolyásolás, ahol a 

magasabb területi szintnek nagyobb önállósága van. S végül ki kell emelni, hogy a multi- és 

interregionális fejlesztési rendszerek tervezésében a mezo, és a mikro szintnek is szerepe 

lehet, hiszen a szereplők közvetlen kapcsolatai ebben a területi a vonatkozásban 

határozottabban érvényesíthető.  

 

3.2. A különböző területi szintek terveinek tartalmi elemei 

 

A területi szintek más és más gazdasági, társadalmi, intézményi szférákat fognak össze, ezek 

alapvetően eltérnek egymástól, hiszen a területek nagysága, azok jellege, együttműködéseik 

foka és mértéke, a kialakult intézményrendszer, vagy magunka az államok a berendezkedése, 

azaz a területi egységekhez rendelt hatáskörök, funkciók és források mind-mind befolyásolja 

a területi tervek tartalmát, azok kidolgozatásának módjait.  

A 3.1. táblázatban rendszereztük a területi szintek és tervezési funkciók szerint a területi 

tervek és tervezési mechanizmus sajátosságait. Kitértünk  

� a tartalmi elemekre, így a stratégiával szembeni elvárás, a kidolgozás módszere, a 

stratégiai célok, a célkitűzések jellege (1-4. oszlop). 

� a megvalósítás szintjeire: az érintettek köre, a beavatkozási térségek, az eszközök és 

intézmények, a szabályozás (5-9. oszlop). 

� az értékelésre: a stratégiák érvényessége (időtartama, felülvizsgálat), az eredmények, 

azok mérési rendszere (10-11. oszlop). 

� a területrendezési követelmények (12. oszlop). 
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3.1./a  táblázat A fejlesztési stratégiák tartalmi elemei az egyes területi szinteken 
 

Területi 
szintek/tartalmi 

elemek 

1. Elvárás, igény 2. Tervezés módszere 3. Stratégiai célok 4. Célkitűzések jellege 5. Érintettek és a 
megvalósítók 

Országok 
közössége 

Globális 
versenyképesség 

javítása 
Egységes piac 

Regionális különbségek 
csökkentése 

- Közösségi 

kohéziós 

iránymutatás 

- Nemzeti 

stratégiai 

referenciakeret 

- Operatív 

program 

-  

- konvergencia 

- regionális 

versenyképesség és 

foglalkoztatás 

- európai területi 

együttműködés 

ösztönzése  

- innováció, tudásalapú 

társadalom, 

alkalmazkodóképesség 

- környezetvédelem 

- közigazgatás 

hatékonysága 

- közös megoldások, új 

kapcsolatok térségek és 

települések között 

- régiók (Nuts 2 és 

Nuts 3) 

- tagállamok 

(Kohéziós Alap) 

 

Makro- és 
interregionális 
együttműködés 

Kapcsolatok erősítése, 
ismeretek átadása, 
térségi  erőforrások 

együttes hasznosítása 

- Elvi célok 

kijelölése 

- Közös 

problémák 

meghatározása 

- Érintett 

térségek aktív 

szereoe 

- Együttműködés 

- Erőforrás 

hasznosítása 

 

- Intézményi működések 

tapasztalatai 

- Közlekedési kapcsolatok 

- Környezeti állapot 

megóvása 

- Intézményi terek 

- Régiók és 

intézményei 

- Térségek és 

települések 

- Intézmények, 

vállalkozások  

Ország A Nemzeti Fejlesztési 
Tervben foglaltak 

területi 
összefüggéseinek és 

- ágazati összevetés 
vagy szintetizálás 
- alulról építkezés 

(me-gyék és régiók, 

 - modernizáció 
gyorsítása, 

- területi különbségek 
csökkentése, 

- kiemelt célokra 

irányulnak,  

- ágazati programokban 

- ágazatok, országos 
hatóságok 
- régiók  

- gazdasági szervezetek 
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igényeinek 
meghatározása 

speciális térségek) 
- nemzetközi 

fejlődési célok 
területi 

összefüggéseinek 
értelmezése 

- decentralizáció a területi 
adottságok aktivizálása 

érdekében 

területi prioritásokat 

szorgalmazzák,  

- - orientálnak a területi 

szinteken a 

decentralizált források 

felhasználására 

– 
 - területi (megyei, 

nagy-városi) 
önkormányzatok 

- helyi önkormányzatok 

Régió A regionális 
adottságok 

meghatározása, a 
kapcsolatok és 

együttműködések 
kijelölése 

- megyei stratégiák 
szintézise 

- regionális/térségi 
sajátosságok feltárása 
- ágazatok regionális, 

térségi 
elképzelésének 
összefoglalása, 

kiegészítése 

- együttműködés tereinek 
megteremtése, bővítése, 

- érintkezési zónák 
helyzetének javítása, 

- térségi érdekérvénye-
sítés bázisainak 
megteremtése 

- a regionális/térségi 
kapcsolatok 

megvalósításának feltételeit 
adják meg, 

- az ágazati fejlesztések 
erősítését, nyomonkövetését 

segítik, 
- interregionális 

kezdeményezések 
rendszerezését 
szorgalmazzák 

- regionális fejlesztési 
tanács, 

- megyei és nagyvárosi 
önkormányzatok, 

- intézmények 
- gazdasági szervezetek  

Térség Közös erőforrások 
hasznosítása, funkciók 

működésének 
összehangolása 

- együttműködés 
elemzés,  

- erőforrás analízis  
- célok kijelölése 

- helyi erőforrások 
aktivizálása, 

- térségi együttműködések 
meghatározása 

- fejlesztési együttműködés 
objektumainak, meg-
valósítási módjának 

meghatározás 

- települési 
önkormányzatok, 

- helyi vállalkozók, 
gazdasági szereplők és 

intézmények  
Település Helyi szinten 

meghatározott 
fejlesztési elvek 

- előző időszakok 

értékelése 

- Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégia 

módszertana 

 

- Életkörülmények 
javítása 

- versenyképesség 
javítása 

- település 
vonzerejének 
erősítése 

- gazdaságfejlesztés 

- szolgáltatás fejlesztés 

- intézményi rendszer 

alakítása  

- önkormányzati 

intézmények, 

vállalatok 

- gazdasági 

szervezetek 

- háztartások  
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3.1./b táblázat A fejlesztési stratégiák tartalmi elemei az egyes területi szinteken 
(folytatás) 

 6. Beavatkozási 
területek 

7. Eszköz 8. Intézmény; 
menedzsment 

9. Szabályozás 10. 
Érvényesség  

11. Értékelés,  
információs 

rendszer 

12. Területrendezési 
összefüggések 

Országok 
közössége  

- régiók, ahol 
a  GDP nem 
éri el a az 
uniós átlag 
75 %-át 

- 13 
együttműkö
dési térség 
régiói 

- Pénzügyi 
eszközök : 
ERFA, ESZA, 
Kohéziós Alap 

- Európai 
Bizottság 

- Nemzeti 
szintű 
felügyelet 

- Régiók 
intézmény
ei  

- Oparatív 
programok 

- Pénzügyi 
tervek 

- Végrehajtás
i 
rendelkezés
ek 

 

- 2007-
2013 

- Hatékonysá
g vizsgálat 
(ex anate, 
félidős 
értékelés) 

- Irányító 
hatóságok 

- Audit 
hatóság 

- Monitoring 
Bizottság 

- Nem 
értelmezhető 

Makro- és 
interregionális 
együttműködé

s 

- Régiók  

- Határ menti 
térségek  

- Közösségi 
támogatások 

- Saját források  

- Területi 
menedzsm
ent 

- EGTC 

- Programok 

- Pénzügyi 
tervek  

- Tervezés
i 
időszak, 
vagy 
annál 
kisebb 
időtáv 

- Program 
Monitoring 
Bizottsága 

- Nemzeti 
értékelési 
rendszerek  

- Létesítmények 
esetében nemzeti 
kompetencia 

Ország - régiók/térségek, 
- megyék 

- térségtípusok, 
- speciális 
térségek 

- Regionális operatív 
programok 

- ágazati operatív 
programok 
- nemzeti 

területfejlesztési 
források 

- más nemzeti 
fejlesztési forrás 

- különféle 
támogatások 

- országgyűlés 
- kormány 
- Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 
- Regionális 
Fejlesztési 

Tanács 

- általános elvek 
meghatározása, 

- működési 
keretek kijelölése 

- 2007-2013 
- akciótervek  

- három 
évenként 

értékelés és 
felülvizsgálat  

- területi 
jelzőszámok 
rendszere, 

- három évente 
jelentés a területi 
folyamatokról, 
- EU konform 

területi statisztikai 
rendszere 

- országos rendezési 
tervek (ágazati tervek 

területi 
következményeinek 

számba 
vétele, illetve az 

országos koncepcióban 
megjelenő igények), 

- kiemelt térségek 
rendezési tervei 
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Régió - térségtípusok az 
önszerveződő 

kistérségi együtt-
működések 

alapján 
- speciális 
térségek és 
centrumok 

- Regionális 
Operatív Program  

- decentralizált 
források (ágazati 

alapok)  
 

- regionális 
fejlesztési tanács 

és ügynökség, 
- térségi 

fejlesztési 
intézmények 

- pályázatok 
felhasználásának 

szabályozása 
 

 - Európai 
Unió 
tervezési 
időszak  

 - két évente 
értékelés és 
felülvizsgála
t 

- területi infor-
mációs rendszerek 
összekapcsolása, 

- programok 
eredményeinek 
mérése, mérő-

számok, 
konjunktúra-

jelentés 

- megyei rendezési 
tervek összekapcsolása, 

- alternatív rendezési 
tervek a térséget érintő 
ágazati fejlesztésekre, 

illetve térségi igényekre 

Térség - települések, 
településcsoporto

k 

- országos, 
regionális pályázati 

lehetőségek, 
- helyi források, 

- gazdasági 
egységek 

- kistérségi 
terület-fejlesztési 

társulás és 
ügynökség 

- település szinten 
koordinációs 

ajánlások a fej-
lesztési stratégia 

céljainak 
érvényesítésére 

4 év,  
két évente 

értékelés és 
felülvizsgálat 

- települések 
statisz-tikai 

jelzőszámainak 
egybevetése, 

megyei arányok 
alakulása, 

- programok 
eredmé-nyeinek 
mérése, mérő-

számok 

- település szintű 
rendezési tervek 
összehangolása, 

- a közös fejlesztési 
objektumok egységes 

rendezési elvei és 
gyakorlata 

Település - Település 
egésze, 
vagy 
településrés
zek 

- Önkormányzat
i eszközök, 
illetve azokkal 
kiváltott 
különböző 
szintű külső 
pályázatok  

- Helyi 
menedzsm
ent, 
önkormány
zathoz 
kapcsolódó
, annak 
szervezeti 
egysége 

- Helyi 
fejlesztési 
szabályozás  

4 év, választási 
ciklushoz 

kapcsolódik 

Önkormányzati 
rendszer által 

kidolgozott elvek 
alapján  

- Településszerkezet
i terv 

- Helyi építési 
szabályzat 

- Szabályozási terv  

Forrás: Rechnitzer, 1998 alapján továbbfejlesztve, saját szerkesztés
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4. A stratégiai szemléletű területi tervezés menete I.  

 Az előkészítés és az elemzés   

 

A területi stratégiaépítés és megvalósítást folyamatában hat szakaszt tudunk elkülöníteni (4.1. 

ábra). Az első az előkészítést, ahol megtörténik az alapelvek tisztázását, azok egyértelmű 

meghatározását, valamint a stratégia kiinduló körülményeinek, feltételeinek meghatározása. A 

második szakaszban a területrendszer elemzése történik meg, feltárásra kerülnek a külső 

környezet és belső meghatározottságok. A harmadik, stratégiaalkotás szakasza, az értékelt és 

minősített tényezők alapján felállításra kerülnek a fejlődés lehetséges irányai, majd a 

stratégiai döntés után meghatározásra kerülnek a célok, azok rendszere. A negyedik szakasz a 

megvalósítás előkészítése, amikor a célokhoz programokat rendelünk, amiket projektekből 

választunk ki, s meghatározzuk azokat a feltételeket, amik szükségesek a célok 

megvalósításához. Az ötödik szakasz az egyes programok kivitelezése, a konkrét lépések 

sorozata a célok érdekében. S végül a hatodik szakasz maga a teljesítmény, az eredmény 

megjelenése, s annak értékelése, s a visszacsatolás a szükséges pontokra.   
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4.1. ábra A területi tervezés folyamata

Területi 
/település 

adottságok 

HELYZET-
ELEMZÉS 

HELYZET- 
ÉRTÉKELÉS 

STRATÉ-
GIAI 

IRÁNYOK 

STRATÉ-
GIAI 

CÉLOK 

VÉGRE-
HAJTÁS 

TELJESÍT-
MÉNY, 

EREDMÉNY 

KIINDULÓ 
FELTÉTELEK 

PROGRA-
MOZÁS 

Törvényi 
háttér 

 
Területi 
/helyi 

feladatok 
 

Fejlesztési 
elvek, 

elvárások 
 

Kiinduló 
hipotézisek 

Külső 
feltételek 

Térségi 
fejlesztési 
irányok 

 
Kliensek / 
érintettek 

 
Versenytársak 

Endogén források 
 

Jelen stratégiák 
 

Intézmények 
 

Eszközök 

SWOT 
elemzés 

Forgató 
könyvek 

DÖNTÉS AZ 
IRÁNYOKRÓL, 

CÉLOKRÓL 

Misszió 
 

Jövőkép 
 

Célrendszer 
 

Jövőszervezés 
keretei 

Programok 

Eszközök, 
finanszírozás 

 
Beavatkozás szintjei 

 
Intézményrendszer 

 
Pályázati kiírás 

   Monitoring 

 Projektek 

ELŐKÉ-
SZÍTÉS 

ELEMZÉS STRATÉGIA ALKOTÁS 
MEGVALÓSÍTÁS 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

KIVITE-
LEZÉS 

ÉRTÉKELÉS 

Forrás: Saját szerkesztés, Rechnitzer 1998 
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4.1. Az előkészítés 

 

Az előkészítés a stratégia kidolgozásának – politikai és megrendelői – elfogadása után 

kezdődik meg. Ezelőtt természetesen már készült előzetes munkaterv, koncepció vázlat, ami 

csupán a probléma érzékeltetésére, tartalmának felvezetésére szolgál, de a stratégia 

összeállítása menetének meghatározásához is nagyon hasznos előzetes információkat 

tartalmaz.  

Az előkészítésnek egy tartalmi és egy technikai szakasza van, amelyek időben nem válnak el 

egymástól. A tartalmi szakasz a stratégia külső feltételeinek rendszerzését, pontosítását, a 

területi egység funkcióinak alapos átgondolását, illetve a stratégia kiinduló hipotézisének 

meghatározását tartalmazza. 

Az előkészítés technikai lépései már a stratégia konkrét összeállítására vonatkoznak. Ide 

sorolható a stratégia időbeli ütemezésének meghatározása, azon belül a különböző 

stratégiaépítési szakaszok lezárása időpontjainak kijelölése, az elemzésre kerülő kérdések 

körének meghatározása, a vizsgálatok, feldolgozások tartalmának pontos körülírása, a 

fontosabb dokumentumok (tanulmányok, fejlesztési koncepciók, jelentések, szakcikkek, 

határozatok, azok háttéranyagai stb.) összegyűjtése, a szakértők kiválasztása, az értékelő, 

tanácsadó testület működésének szabályai, és minden további szervezési feladat. 

A külső feltételek és alapelvek között tisztázni kell, hogy mi vezérelte a stratégia kidolgozását 

(előzmények), annak milyen törvényi, jogszabályi feltételei vannak, továbbá milyen külső 

körülmények és egyben belső kényszerek motiválják annak összeállítását. Ebben a lépésben 

kell kijelölni a stratégiaépítés alapelveit és módszereit, mivel azok pontos felvázolása 

determinálja a stratégia kidolgozásának menetét szemléletmódját, legyen az akár az elemzést, 

akár a stratégiaalkotás, vagy éppen a megvalósítás előkészítése. A tervezési alapelvek és 

módszerek megismertetése, de a megbízókkal való megértetése is döntő fontosságú, hiszen 

tisztában kell lenniük azzal, hogy a tervezők milyen összefüggésekre helyezik a hangsúlyt, 

miként kísérelik meg a területrendszer sajátosságait feltárni és értékelni. 

Szükséges körülhatárolni a területrendszer azon funkcióit, feladatait, amiket mindenképpen 

figyelembe kell venni a tervezés során, ezektől nem lehet és nem szabad eltekinteni, a 

stratégiában prioritást élveznek. A területi egységek feladatai szintenként változnak, így az 

előkészítés fázisában döntően azokat kell kiemelni, amelyek hatnak a stratégia alakítására, 

vagy megerősítésükkel, fejlesztésükkel a területrendszer megújítása gyorsabb, erőteljesebb 

lehet. 
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A stratégiaalkotás kiinduló hipotézisei egyrészt azokat az elsődleges ismereteket tartalmazza, 

amiket a tervezők és a politikusok a területrendszerről, annak lehetséges jövőbeli fejlesztési 

pályájáról felállítottak, másrészt pedig a funkciókat vagy azok igényét, illetve a fontosabb 

külső feltételeket. A kiindulási hipotézisek tehát a kidolgozandó stratégia rövid, tömör, 

elsődleges meghatározása, továbbá annak a szemléletnek, gondolkodásmódnak a kifejezése, 

amit a tervező a stratégiaépítés során képviselni szándékozik. 

 

 4.2. Az elemzés 

 

Az elemzés a stratégiaalkotás megelőző szakasza, célja, hogy a területrendszert alaposan 

megismerjük, annak jellemzőit rendszerezzük, majd valamilyen formában értékeljük, s ezzel 

megalapozzuk a stratégiát. Két fő elemzési irányt kell követni. Az egyik a külső környezet 

feltárása, s ezzel együtt az alakító szereplők magatartásainak, igényeinek rendszerezése. A 

másik a területi egység belső adottságainak számbavétele, mindazoknak az intézményi, 

fejlesztési tényezőknek, s azokat megjelenítő eszközöknek a lemérése, s minősítése, amik a 

területrendszer jelenlegi és jövőbeli alakítására hatnak.  

 

4.2.1. A helyzetelemzés  

 

A területrendszer fejlődését a külső környezet alapvetően meghatározza. A területi terv 

kidolgozásánál nélkülözhetetlen ennek a környezetnek az alapos és mély feltárása, 

mindazoknak a hatásrendszereknek az összegyűjtése és elemzése, amelyek a kialakítandó 

jövőképet formálják, valamilyen módon befolyásolják. A tervező nincs egyszerű helyzetben, 

hiszen számtalan összefüggést kellene külön-külön és egyszerre értékelnie. Lényegében 

három blokkba rendszerezhetők azok az összefüggések, amelyek alapján viszonylag nagy 

biztonsággal feltárhatjuk a külső hatásrendszerek eredőit, azokat aztán rendszerezhetjük és 

minősíthetjük a stratégia szempontjából, illetve a területi egységünk számára megállapíthatjuk 

a fejlesztési lehetőségek irányait, és a veszélyeket. 

Az első blokkban elemzésre szorulnak az európai regionális fejlődés irányai, az 

átrendeződésük jellege, az új súlypontok kialakulása, és azoknak a térségre gyakorolt 

lehetséges hatásai. Ebben az összevetésben nem feledkezhetünk meg az európai nagyvárosi 

hálózatról, annak új csomópontjairól és funkcióiról, valamint a vizsgált területi egység 

városainak ehhez a rendszerhez való kapcsolódási irányairól sem. El kell helyezni a térséget 
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az Európai Unió területi struktúrájában, értékelni kell a kohéziós politika lehetséges hatásait. 

Összehasonlító értékelések szükségesek egyik oldalról az unió területi jellemzőitől való 

eltérésekről, aminek alapján megállapításokat tehetünk a fejlesztés, vagy a felzárkózás 

legfontosabb irányaira. Másik oldalról, az összehasonlító vizsgálatok segítenek annak 

kiderítésében, hogy a térségünk mutat-e hasonlóságot – éppen az adatbázisa és jellemzői 

alapján – az unió valamelyik területi egységével, s ennek alapján ajánlásokat adhatunk a 

fejlődés lehetséges irányaira, vagy éppen ellentmondásaira. 

 
Ajánlatos külön foglalkoznunk – főleg azoknál a területi egységeknél, ahol közvetlen, vagy 

közeli országhatár található – a szomszédos ország érintkező régiójával, nagyvárosaival, az 

eddigi együttműködésekkel, azok fejlődési sajátosságaival, valamint az eddig tervezett 

jövőbeli kapcsolatok irányaival, akadályozó tényezőivel. A hazai regionális fejlődést, a 

jövőben bármilyen területi szinten (mezo és mikro) nagymértékben befolyásolják az 

országhatáron átnyúló kapcsolatok, így a stratégiák építésénél hangsúlyozni kell ennek a 

kérdésnek a jelentőségét hangsúlyozni kell, és az ebből következő lehetőségek érvényesítését. 

 

A másik blokkban az ország térszerkezetének változásait kell röviden áttekinteni, és a területi 

egység helyzetét abban a viszonylatban értékelni. Mindazokat a jellemzőket össze kell 

gyűjteni, amelyek az adott ország térszerkezeti sajátosságaira vonatkoznak, továbbá amelyek 

ezek közül a vizsgált területi egységre érvényesek lehetnek. Láttuk a terv kidolgozása során, 

hogy a területrendszer erősen kitett a változásoknak, a nagytérségi, nemzeti szintű folyamatok 

súlyosan hatnak a területegységünkre, így a fejlesztés számos feltétele éppen ezekből az 

összefüggésekből következik, vagy éppen ezek eredménye. 

A versenyelemzést is érdemes elvégezni ebben a blokkban. Ennek során a különféle fejlesztési 

szereplők által a jelenben, vagy a jövőben felértékelendő tényezők, szempontok alapján kell 

főbb területi egységet (lehetnek ezek a szomszédok, vagy a hasonló adottságú, illetve azonos 

nagyságú, esetleg azonos fejlesztési irányt választó területi egységek) összehasonlítani. Az 

elemzésekkel meghatározhatók azok a sajátosságok, jellemzők, amelyek tekintetében az 

adottságok kedvezőek, így a területegységünk versenyelőnnyel rendelkezik, s azok, ahol a 

lemaradás számottevő, így a területegység érdemlegesen (jelentősen) eltér a potenciális, 

illetve tényleges versenytársaktól, azaz versenyhátrányba kerül. A versenyelemzés 

szempontjai és módszerei sokfélék lehetnek, az egyszerű statisztikai összehasonlításoktól, a 

rangsor készítésen át a bonyolultabb szerkezeti modellezésekig terjedhetnek. A lényeg 
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azonban az, hogy a stratégiaalkotáshoz minél több információt, lehetséges jövő variációt 

dolgozzunk ki. 

A fejlesztés szereplőinek elvárásait szükséges felmérni, rendszerezni. Nem egyszerű feladat a 

felmérésbe bevonandó szereplői kört meghatározni, s ezután a jövőbeli területi igényekkel 

kapcsolatos elvárásokról faggatni. 

A mintába és a véleményalakításba a mezo szintű területi  terv esetében nélkülözhetetlen az 

önkormányzatok meghatározott körének bevonása. A kistérségi stratégiák kidolgozásánál ez 

egyszerűnek tűnik, hiszen ott napi tervezői kapcsolatban kell kerülni az önkormányzati 

vezetőkkel. A regionális vizsgálatoknál a nagyobb önkormányzatok (nagyvárosok, városok, 

térségszervező központok, egyedi funkciókkal rendelkező központok) személyes, vagy 

kérdőíves megkérdezése szükséges, míg a többi helyi önkormányzat véleményét a kistérségi 

szintű megbeszélésekkel lehet összegyűjteni, vagy pótolni.  A mikro szintű, települési 

stratégia esetében a képviselők és intézmények meghallgatása szükséges, illetve az elhatárolt 

településrészek igényeinek meghatározása, feldolgozása. 

A domináns gazdasági egységekre vonatkozó mintavétel már gondokat okoz. Mindenképpen 

szükséges információkat szerezni a legfontosabb gazdasági egységek fejlesztési stratégiájának 

területi egységet érintő összefüggéseiről. Hasznos a területi egység nagyságának megfelelő 

minta szerint a kis- és középvállalkozások elvárásait összegyűjteni, rendszerezni. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy a gazdasági egységek egyre kevesebb információt nyújtanak a 

területi elemzésekhez, ezt a gazdasági kamarákkal és azok egyes szakosztályaival kialakított 

együttműködésekkel lehet oldani. Célszerű fókuszcsoport beszélgetéseket rendezni előre 

megadott kérdések alapján, a jól megválogatott vállalkozói kör értékes információt nyújthat.  

Az elemzés során meg kell kérdezni azokat a meghatározó non-profit szervezeteket, amelyek 

közvetlenül hatnak a területi folyamatokra, akár érdekérvényesítéssel (pl. gazdasági kamarák, 

számottevő gazdasági erő csoportosulásai stb.), akár szakmai sajátosságuk (pl. terület/ 

településfejlesztéshez is kapcsolódó tevékenységeket támogató alapítványok, szakmai 

egyesületek stb.) révén. Célszerű rendszerezni és megszólítani ezen non-profit szervezeteket, 

mind az előkészítés fázisában (pl. számos információval rendelkeznek, saját fejlesztési 

koncepciókat dolgoztak ki stb.), mind pedig majd a stratégia kidolgozása során, illetve annak 

összeállítása után. 

A területi tervhez szintén hasznos lehet a dekoncentrált szervezetek, azaz az ágazatok területi 

szerveinek véleménye. A területi egységre vonatkozóan nem mindegyik szervezet rendelkezik 

önálló fejlesztési elképzelésekkel, többségük viszont ismeri az adott ágazatfejlesztési 

célkitűzések területi összefüggéseit (pl. közlekedésfejlesztés, munkaügyi, környezet- és 
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természetvédelem, földművelésügy, erdőfelügyelet, vízgazdálkodás stb.). Továbbá – s ez saját 

szakmai tapasztalat – számos kiválóan felkészült szakember található ezekben az 

intézményekben, akik jelentősen hozzájárulhatnak a stratégia egészének és részfejezeteinek 

sikeres kidolgozásához. 

Területi prominenciák alatt a területi egység vezető politikusait, közösségformáló gazdasági 

egységeinek top-menedzsereit, fontosabb közszolgáltatási intézményeinek irányítóit, valamint 

a médiák, a kultúra, a tudomány és a közélet néhány véleményformáló egyéniségét értjük. A 

kapcsolatalakítás ennél a szereplői körnél kettős. Egyik oldalról szükséges az “irányadó” 

körök értékeléseit, értékítéleteit, és a fejlesztésre vonatkozó meglátásait összegyűjteni, és a 

stratégiába beépíteni. Másik oldalról pedig fontos, hogy ezek a szereplők tudjanak a 

stratégiaépítésről, megismerjék annak menetét, lépéseit, s a megvalósítás fázisában 

ösztönzést kapjanak az esetleges részvételre, bekapcsolódásra. 

A háztartások és a lakosság  jövőbeli elvárásainak tesztelése költséges feladat. Mezo és mikro  

szinten hasznos és eredményes lehet a lakosság megkérdezése egy kisebb mintán, de nagyobb 

területi egységnél (régió) heterogén a háztartások szerkezete, azok kevésbé látják át az egész 

régió sajátosságait, így nagyon általános és túlzottan konkrét helyi véleményeket egyaránt 

összegyűjthetünk a megkérdezéssel. A lakosságra, és annak csoportjaira vonatkozó különféle 

felmérések (pl. jövedelem és fogyasztás statisztika, népszámlálás, mikrocenzus, különféle 

közvélemény kutatások, választási statisztika stb.) viszont számos információt 

szolgáltathatnak a fejlesztéshez, az ahhoz kapcsolódó jövőbeli elképzelések kidolgozásához, 

amiket éppen a következő elemzési szakasz során értékelhetünk mélyebb összefüggésben. 

A területi egység belső erőforrásai tartalmazzák azokat a tényezőket, amik ott és csakis ott 

találhatók meg, s ez által sajátosságokat mutatnak, a terület jellegeként kerülnek 

meghatározásra. Az endogén erőforrások, így az emberi tőke és a hozzá kapcsolódó 

intézmények, a gazdasági szerkezet, a környezet állapota és minősége, az infrastrukturális 

rendszer, a településhálózat egésze és egyes elemei, funkciói és végül a társadalmi környezet 

együttesen hordozzák a megújítást, ezeknek az alrendszereknek az elemei képesek a 

fejlesztéseket fogadni, azokat megvalósítani.  

A jelen stratégiái a különféle fejlesztési koncepciókat tartalmazzák, amelyek területrendszer 

alkotóira és elemeire készültek el, és a fejlesztés szempontjából értékelhetők, ahhoz 

ismereteket és megújítási irányokat határoznak meg.  

A fejlesztés intézményei és eszközei pedig azokat a szabályzó alrendszer elemeket 

tartalmazzák, amik részben megvalósítják az előbb jelzett stratégiákat, azok erőforrásait 
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felsorakoztatják, részben pedig a területek fejlesztését szolgálják, akár közvetlenül, akár 

közvetetten, valamilyen tevékenységrendszeren keresztül. 

A bőséges és alapos kimunkálást nyújtó erőforrás elemzések3 nemcsak a stratégiaalkotást 

segítik, hanem a későbbiek során kidolgozásra kerülő monitoring rendszerhez is 

alapadatbázist biztosítanak, de az egyes pályázatokhoz, a területi egységről készülő 

jelentésekhez, kiadványokhoz és persze tudományos feldolgozásokhoz szintén információt 

nyújtanak, hiszen az “alap-állapotot” mutatják be. 

A belső erőforrások között a humán erőforrások élveznek prioritást. A térség, település 

megújításának alapja és forrása az emberi tőke, célszerű elemezni a demográfiai szerkezetet, a 

népességszám előrejelzését, a népesség gazdasági aktivitását, a munkanélküliség jellemzőit, a 

humán kapacitásokat és a lakosság egészségügyi állapotát. 

A területi egység gazdasági bázisának elemzésében az ágazati szerkezet áttekintése jelenti a 

kiinduló helyzetet. Célunk részben a szerkezeti átrendeződés irányainak kitapintása, az 

azokhoz igazodó fejlesztési feltételek meghatározása, másrészt a fontosabb – térségalakító – 

gazdasági szervezetek hatásának (belső és külső kapcsolatainak) a számbavétele, fejlesztési 

irányainak megismerése, s végül a gazdasági miliő formálásában szerepet játszó eszközök és 

létesítmények (infrastruktúra) meghatározása. Szükségesnek tartjuk a területi stratégia 

kidolgozásához interjúk, elemzések készítését a térség- és településalakító gazdasági 

egységeknél, illetve a kis- és középvállalkozások piaci kapcsolatainak és telephely választási 

szokásainak felmérését. Az ágazati szemlélet elvét meg kell tartani, mivel ebben a 

vonatkozásban az adatbázisok jobban elérhetők, viszont a szektorális vizsgálatoknál utalni 

kell a területi, települési sajátosságokra (területi termék, egyedi beszállítói kapcsolatok, függő 

helyzet, telephelyi hálózatok, fejlesztési célok stb.), valamint a jelentkező megújítási 

irányokra, az azok által kiváltott szükségletekre (képzés, telephely, szolgáltatások stb.).  

A környezeti tényezők bemutatásánál azokra az adottságokra kell helyeznünk a hangsúlyt, 

amelyek a területi egységben nem, vagy csak nagyon korlátozottan voltak, vannak 

kihasználva. A környezet minőségénél viszont azokra az elemekre kell koncentrálni, amelyek 

akadályozhatják a gazdasági szereplők megújulását, s egyben fokozzák a népesség 

életfeltételeinek romlását. 

Az infrastruktúra a gazdaság érrendszere, s egyben az életminőség egyre fontosabb 

meghatározója, de hálózati jellege miatt a térségi, a regionális és a nagytérségi integrációk 

                                                           
3 Nem közlünk példákat az elemzésekhez, mert ez jelentősen megnövelné a könyv terjedelmét, viszont az egyes 
erőforrás elemeknél utalunk azokra az irodalmakra, amelyek alapos eligazítást adnak a stratégiai szemléletű 
elemzések elvégzéséhez. 
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letéteményese is. Ezért fel kell tárni az infrastruktúra vonalas rendszereinek színvonalát, 

hiányosságait, túlterheltségét, s a mindezekben mutatkozó területi különbségeket. A fejlesztés 

egyik aktív beavatkozási pólusa a vonalas infrastruktúra létesítményeinek, hálózatának 

megújítása, bővítése. Lényeges tehát, hogy minél alaposabb ismeretünk legyen erről az 

alrendszerről. Tapasztalható, hogy a hálózati rendszerek vonalvezetése, kapacitása, elágazási 

csomópontjai a jövőben számottevő fejlesztő hatással rendelkeznek, és az országos-ágazati 

összefüggések eltérhetnek a területi, települési szintek igényeitől.  

Az erőforrások rendszerének kifejezői, s egyben hordozói a területi egység települései, vagy 

települési stratégia esetén a településrészek azok kapcsolatai és hálózata. A települések 

intézményi ellátottsága, felszereltsége, funkcióinak jellege, gazdasági potenciálja, a lakosság 

aktivitása, azaz a települések innovációs miliője alapvetően meghatározza a terület fejlesztési 

irányait, annak mozgáspályáját. Hasonlóan a településrészek eltérő jellege, az ott élők igényei, 

a más településrészek igénybevétele döntő lehet a település egész jövője szempontjából. 

A statisztikai mérőszámokkal is jellemezhető erőforrás leltár mellett át kell tekinteni a 

társadalmi környezet minőségét is, ami a lakosság társadalmi szerveződéseit, kulturális 

igényeit és fogyasztását jellemzi, de a kulturális értékeket, adottságokat, valamint a területi 

identitást, mint a kötődés belső értékhordozóját is magába foglalja. 

Szintén össze kell gyűjteni a területi egységre vonatkozó elérhető, aktuálisnak tűnő és 

értelmezhető ágazati fejlesztési elképzeléseket. De nem hanyagolhatjuk el a magasabb területi 

szint fejlesztési irányait sem. Lényeges, hogy a stratégiaalkotásnál csak a már elfogadott, 

rögzített dokumentumok kerülhetnek felhasználásra; azok a tervezetek, vázlatok, 

tanulmányok, amelyek az elképzelések szintjén, vagy éppen a kidolgozás stádiumában 

vannak, nem használhatók. A tervezőket gyakran érik azok a vádak, hogy ezt és ezt a 

koncepciót nem vették figyelembe, az abban foglaltakra nem reagáltak. A tervezők nem 

képesek feltárni minden korábbi kezdeményezést, az információk biztosításában a 

területfejlesztés szereplőinek is segíteniük kell. A tervezők felelőssége, hogy utaljanak a 

megfelelő fórumokon elfogadott ágazati-területi fejlesztési koncepciókra, s a stratégiában 

azokból érdemi részeket jelenítsenek meg. Szükséges a visszacsatolásokat is megemlíteni, 

hiszen a területi stratégia módosítási igénnyel is jelentkezhet egyes ágazati-területi fejlesztési 

célkitűzések irányába, így elengedhetetlen a kommunikáció, egymás érveinek elfogadása és 

azok meghallgatása, esetleg érvényesítése.  

Az elemzés következő lépése a belső erőforrások elemzésénél a területi egység eddigi 

fejlesztési irányainak és eredményeinek számbavétele, az ahhoz igénybevett források és az 

intézményrendszer elemzése. 
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A stratégia szempontjából azok a fejlesztések tekinthetők eredménynek, amelyek előre kijelölt 

elvek szerint működtek vagy működnek, valamilyen intézményhez kapcsolódnak, és hatottak 

vagy jelenleg is hatnak a területi szerkezetre. Lehetnek ezek kiemelt önkormányzati 

programok, valamilyen jelentős nemzetgazdasági fejlesztés, vagy éppen gazdasági egységek 

beruházásai, összességben a területrendszer fejlődésére ható akciók sorozata. Ebben a 

blokkban a folytonosságot kell vizsgálni, azt, hogy miként lehet továbbvinni az előremutató 

eredményeket, az elért teljesítményekhez milyen forrásokat sikerült igénybe venni, illetve 

mely intézményi keretekben történt a szervezés, az eredmények megvalósítása. 

Szorosan a témához tartozik a területi egység forrásszerző, szervező képességének 

számbavétele, azaz annak vizsgálata, hogy a területi egység milyen jellegű külső és belső 

fejlesztési eszközt volt képes aktivizálni egy meghatározott időszakban (3–5 esztendő). Meg 

kell nézni egyrészt, hogy ezeket a forrásokat mire használta fel, másrészt pedig, hogy a 

hasznosítás milyen eredménnyel járt, azaz a szervezett forrás igénybevételek miként 

befolyásolták a területi folyamatokat. A belső források elemzése sem jelentéktelen, hiszen a 

területi egységeknek a különféle támogatások elnyeréséhez önrészt kell biztosítaniuk, így egy 

alapos belső forrástérkép segíthet a partnerség elvének alkalmazásában. 

A területi menedzsment szervezeti, intézményi számbavétele nem okoz jelentős problémát, 

hiszen egy-két szervezet, intézmény az, amely területfejlesztéssel foglalkozik. Ebben az 

elemzési fázisban azonban nemcsak a terület- és településfejlesztésben közvetlenül érintett 

szervezetekről kell képet alkotnunk, hanem azokról is, amelyek közvetlenül, a nevükben nem, 

de funkcióiban igenis befolyásolják a területi egység fejlődését. Az önkormányzatok 

szervezetei, bizottságai, fejlesztési társulásai, a gazdasági és különféle szakmai 

érdekképviseletek, a gazdaságfejlesztést segítő profitorientált társaságok (pénzintézetek, 

tanácsadók, befektetési társaságok, fejlesztési vállalkozások, marketing szervezetek) és 

nonprofit alapítványok, egyesületek, valamint minden olyan szerveződés (kutatási egységek, 

felsőoktatási intézmények, elemző, tervező szervezetek) és információs bázis, amely szerepet 

vállalhat a területfejlesztési koncepció megvalósításában.  

 

4.2.2. A helyzetértékelés 

 

Az elemzés második blokkja a helyzetértékelés. Vélhetően rendelkezünk már minden 

információval ahhoz, hogy a területi egység lehetséges jövőképét felvázoljuk. Ismerjük a 

külső és belső rendszerekből következő meghatározó feltételeket, fel tudtuk állítani a 
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fejlesztés null-hipotézisét, azaz meghatároztuk a fejlesztéssel kapcsolatos alapvető igényeket 

és célokat. Elemeztük a külső környezetet, értékeltük mindazokat a körülményeket, amik a 

területrendszer jövőbeli állapotára hatással lehetnek, így a nagyobb térségek folyamatait, 

mind az országon belül, mind azon kívül. Értékeltük a versenytársakat, vizsgáltuk a különféle 

területfejlesztési szereplők viselkedését, azok felvázolható részstratégiáit. Megtörtént a belső 

erőforrások analízise, így az endogén adottságok, tényezők hosszú listájának összeállítása, az 

egyes részstratégiák számbavétele és elemzése, illetve az eddigi fejlesztések eredményeinek, 

valamint az azok megvalósítását szolgáló forrásoknak a rendszerezése és a szervezeti rendszer 

alapos feltérképezése. 

Az elemzések számbevételét azért ismételtük meg, mert a helyzetértékelés, mint a 

területrendszer adottságainak összegző fázisa egy kreatív rendszerező folyamat, hogy az 

előkészítő munkát áttekintjük, ismételten végiggondoljuk. Az áttekintéssel kettős célunk van. 

Az első annak megállapítása, hogy figyelmünk az előkészítés során a területrendszer minden 

fontosabb összefüggésére kiterjedt-e. Amennyiben nem, akkor itt a pótlás, a kiegészítés ideje. 

Számos területi terv elkészítése után állíthatjuk, hogy mindig felbukkannak újabb és újabb 

tényezők, összefüggések, elemek, amikre a figyelmünk nem terjedt ki. Nap, mint nap 

születnek új stratégiák, az elképzelések változnak – különösen a központi és a helyi, területi 

választások utáni időszakokban –, a szereplők nagy része a saját maga által kidolgozott 

fejlesztési elképzeléseket meghaladta, elavultnak tekinti, újabb ötletekkel áll elő és a sort lehet 

folytatni. A tervezőnek azonban nem szabad “bedőlnie” az újabb és újabb információknak, a 

további – az esetek többségében még ötlet szintű – fejlesztési változatoknak. Egy időpontban 

le kell zárni az információgyűjtést és elemzést, s azokkal a kvázi új stratégiákkal, amiket a 

buzgó, éppen a területi stratégiaalkotás hatására megélénkülő szervezetek, intézmények 

eltitkolnak, megsejtetnek, nem kell foglalkozni. Csak azok az anyagok kerülhetnek 

felhasználásra, amelyek megfelelően dokumentáltak s kidolgozásuk során minden 

szereplőnek biztosítva volt a részvétel, a bekapcsolódás lehetősége.  

A helyzetértékelés második feladata, hogy most már a stratégia kidolgozásának szempontjai 

alapján olvassuk át és kezdjük el rendszerezni a helyzetelemző fázis eredményeit. Hiszen a 

továbbiakban az a feladatunk, hogy a területrendszer jellemzőit csoportosítsuk, azok alapján 

majd forgatókönyveket dolgozzuk ki, az ezekre vonatkozó politikai döntés után 

meghatározzuk a missziót, majd az annak megvalósítását szolgáló stratégia alapelveit, és a 

fejlesztési célkitűzések tartalmát. 

Tapasztalatunk szerint nem egyszerű bármilyen szintű területi egységre összegezni a 

jellemzőket.  Hiszen a rendszerelemek tömegét kell összefogni, ezek mögött érdekek és 
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viszonylatok még nagyobb halmaza áll, ugyan akkor a jövő elemeinek többsége bizonytalan, 

nem, vagy kimondottan nehezen határozható meg, és nem biztos, hogy a szereplők az általunk 

kijelölt irányokat választják.  

A helyzetfeltáró munka során nagytömegű információ gyűlik össze, ezeket valamilyen 

formában rendszerezni kell, ami lényegében a területrendszer fontosabb elemeinek, 

alrendszereinek értékelését is jelenti. Az értékelés tehát arra irányul, hogy e tényezők hogyan 

hatnak a stratégiára, annak elkészítése során miként lehet őket figyelembe venni. 

A stratégiai tervezés egyik közkedvelt, egyben kimondottan egyszerű – s ezáltal alapos 

körültekintést kívánó – módszere a SWOT-analízis. A mozaikszó első két tagja (SW) a 

területrendszer belső diagnózisát foglalja össze, az erősségekre (Strengths) és a 

gyengeségekre (Weaknesses) csoportosítva a feltáró munka eredményeit. Míg a másik két tag 

(OT) a külső környezetből következő lehetőségeket (Opportunities) és veszélyeket (Threats) 

rendszerezi. 

Lényegében a belső és a külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a 

feltételrendszereket, amik egyrészt a jövőt hordozzák, tehát a területrendszer erősségét adják, 

másrészt pedig kimutatjuk azokat a tényezőket, amik akadályozhatják a jövőt, gyengíthetik a 

rendszer működését, s ezáltal majd valamilyen szintű beavatkozást is igényelnek. A külső 

tényezők közül azokat soroljuk a lehetőségek közé, amelyek a fejlesztés újabb tereit 

jelenthetik, így más kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen 

a rendszer belső adottságainak átértékelését, megváltoztatását szolgalmazzák. A veszélyek 

közé tesszük azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a fejlődést, korlátozhatják a jövőt, 

fékezhetik az egyes rendszerelemek, alrendszerek aktivitását. Az akadályok felszámolása, 

megszüntetése elsősorban nem a területrendszerből következik, hanem a külső hatások 

függvénye (4.1. táblázat). 
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4.1. táblázat  A SWOT mátrix főbb tartalmi összefüggései 
 

Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

Mindazon információk összessége, amelyek 
a cél(ok) megvalósítása szempontjából 
helyzetünket pozitívan befolyásolják. 

− Milyen előnyeink vannak? 

− Mit csinálunk jól? 

− Mik a kedvező adottságaink? 

Mindazon információk összessége, amelyek a 
problémát, a negatív helyzetet előidézték, 
amelyek a szűk keresztmetszetet jelentik a 
cél(ok) megvalósítása szempontjából. 

− Milyen tényezők jelentenek hátrányt? 

− Mit csinálunk rosszul? 

− Melyek a kedvezőtlen adottságaink, szűk 

keresztmetszetek? 

Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek (fenyegetések) 

Mindazon információk összessége, amelyek 
a cél(ok) megvalósítsa szempontjából 
fontosak, illetve erősítik azok 
megvalósítását. 

− Melyek a pozitív külső folyamatok, 

tendenciák, tényezők, változások? 

Mindazon információk összessége, amelyek a 
cél(ok) megvalósítása szempontjából 
potenciális veszélyt jelentenek, illetve  
kedvezőtlenül hatnak a megvalósítás 
eredményére. 

− Melyek a negatív külső folyamatok, 

tendenciák, tényezők, változások? 

Forrás: Tóth T. 2009.  
 

A SWOT- analízis igényes kidolgozása tekinthető a stratégia nulladik változatának. Hiszen 

bármelyik értékelési irány jelzi, magában hordozza a lehetséges akciókat. Az erősségek irányt 

szabnak a kedvező erőforrások fejlesztésére, a gyengeségek a szükséges megújításokat 

határolják be, a lehetőségek újabb akciók kezdeményezésére hívják fel a figyelmet, míg a 

veszélyek a védekezést szolgáló stratégia elemek beépítését szorgalmazzák.  

Tapasztalataink azt jelzik, hogy a korábban említett, “kifejtésen alapuló” SWOT- analízist 

célszerű alkalmazni a helyzetértékelés összefoglalására. Alaposan meg kell indokolni az 

egyes jellemzőket, azoknál tény és adatszerű megfogalmazásra kell törekedni. A kifejtésen 

alapuló értékelés provokálja a fejlesztés szereplőit és a stratégia megrendelőjét; 

elgondolkodnak, érveket, adatokat keresnek a cáfolatra, vagy éppen a megerősítésre, s ez által 

nemcsak a tervezés fogyasztójává, de részesévé is válnak. Másik érv a kifejtésen alapuló 

SWOT-analízis mellett, hogy implicite már megfogalmazzuk a lehetséges, vagy szükséges 

stratégiai irányokat, ezáltal már a célkitűzések rendszerezéséhez is hozzájárulunk, azt a 
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munkát is előkészíthetjük. Harmadikként egy praktikus érvet is megemlíthetünk, éspedig azt, 

hogy ezzel a megoldással elkerülhetjük, pontosabban összegezhetjük a stratégia helyzetelemző 

fejezetét. A rendszerezett SWOT - analízis – megfelelő illusztrációkkal, ábrákkal és 

táblázatokkal – sokkal többet elmond a területi egységről, annak belső és külső adottságairól, 

mint a nehezen megírható, többségében számhalmazokat tartalmazó helyzetelemzés, az 

adottságok értékelése. 

Emellett természetesen szükséges – főleg a stratégia marketing kiadványaiban – az 

“egymondatos” SWOT- analízis is, ez a megoldás azonban nem segíti az érdemi tervezést, 

csupán annak későbbi eredményeit illusztrálja. 

 



63 

5. A stratégiai szemléletű területi tervezés menete II.  

A stratégiaalkotás  

 

A területi terv kidolgozásnak következő fázisa megalkotni az előkészítés és az elemzés után 

magát a stratégiát. A stratégia, mint láttuk a jövőalakítás irányait adja meg, kijelöli a területi 

egység számára a jövőképet, az elérni kívánt állapotot, s ennek megvalósítása érdekében 

célokat határozunk meg, s ezekhez prioritásokat rendelünk.  

Kreatív alkotói folyamat a stratégiaalkotás, mert 

- szintetizálni kell a területi egységről összegyűjtött számos ismeretet,  

- össze kell kapcsolni a különféle szereplők igényeit és elvárásait,  

- érzékelni és érzékeltetni kell a fejlődés lehetséges jövőbeli irányait, 

- be kell mutatni a területi egység különféle jövőbeli állapotát, minőségeit, 

- ennek elérése érdekében értelmezhető célrendszer kell felállítani,  

- a célok egymás közötti kapcsolatait ki kell mutatni, 

- a célokhoz fejlesztési prioritásokat kell rendelni,  

- meg kell határozni a jövőszervezés főbb kereteit.  

  

5.1. Stratégiai irányok; a forgatókönyvek és a döntés  

 

A SWOT- analízis eredményei alapján felvázolhatjuk a területi egység jövőbeli fejlődési 

irányait leíró forgatókönyveket. A forgatókönyvek valójában egymás mellé rakott fejlődési 

pályákat írnak le a készítők által elképzelt feltételekkel és körülményekkel.  

A fejlődési pályák jellege sokféle lehet. Alapvetően beszélhetünk az optimális változatról, 

amikor egy ideális állapotot jelölünk ki, s annak eléréséhez szükséges célokat határozunk 

meg. A másik irány ennek ellenkezője a pesszimista forgatókönyv. Ebben az esetben a 

kedvezőtlen folyamatokra helyezzük a hangsúlyt, azoknak következetes érvényesülésével 

számolunk. S végül a folyamatkövető, vagy előrevetítő forgatókönyvről beszélhetünk. A mai 

ismereteink vetítjük előre a területi egység folyamatait, keressük a folyamatosan érvényesülő 

irányokat és trendeket, nem a nagy változásokra építünk – legyen az kedvező, vagy éppen 

kedvezőtlen – hanem kialakult szerkezetek fokozatos megújítására. A forgatókönyvek széles 

skálán mozoghatnak, és a munkafolyamat későbbi fázisában kerül sor annak eldöntése, hogy 

mely irányok nyerik el a döntéshozó érdeklődését. 
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A forgatókönyvek összeállításának első lépése a jövőre vonatkozó alapvető (gazdasági, 

társadalomi, környezeti, intézményi, erőforrás szintű, kapcsolatok irányai stb.) feltételek 

meghatározása, annak kijelölése, hogy milyen fejlődési elveket és igényeket kívánunk 

érvényesíteni. Itt lehetőségünk van a kiinduló hipotézishez való visszacsatolásra, annak 

megerősítésére, vagy éppen elvetésére, azaz különféle forgatókönyveket állíthatunk fel éppen 

a korábban jelzett adottságok és a külső tényezők értékelése alapján.  

A második lépésben ki kell térnünk a fontosabb területi alrendszerekre, arra, hogy azok az 

általunk megjelölt feltételek között miként változnak, milyen átrendeződésen mennek 

keresztül, így a fentebb közölt szerkezet bizonyos kiegészítésekkel, súlypontokkal, a terület 

sajátosságainak megfelelően követhető, alkalmazható.  

A harmadik lépésben a forgatókönyv változatok alapján röviden és tömören meg kell 

határozni a stratégiai célokat, azok koncentrált tartalmát, azaz össze kell foglalni a 

forgatókönyvben meghatározott jövőkép elemeit.  

Negyedik lépésként kidolgozhatók a stratégiai célokhoz rendelt célkitűzések, prioritások 

(programcsírák). Ezzel a megoldással a döntéshozókat hozzuk kényelmes helyzetbe, mert 

átfogóan látják a forgatókönyv által ajánlott jövőkép megvalósításához szükséges fejlesztési 

lépéseket, azok tartalmát, esetlegesen a megoldandó feladatokat. 

A forgatókönyv stílusa legyen világos és tömör, ugyanakkor határozott megállapításokat, 

egyértelmű elképzeléseket tartalmazzon. Nem szabad bonyolultan fogalmazni, a szereplőknek 

látniuk és érteniük kell, hogy milyen jövőképet kívánunk formálni, s ebben a saját helyzetüket 

pontosan el kell helyezniük. 

A következő lépés a döntés, azaz a fejlesztés politikai szereplői, valamint a megvalósításban 

részt vevők eldöntik, hogy melyik jövőképet választják, melyik forgatókönyv mellett 

kötelezik el magukat. Meghatározó pontja ez a stratégiaalakításban, hiszen egyrészt ekkor 

kerülnek nagyobb nyilvánosság elé a tervezés eredményei, másrészt a tervezők 

megszólaltatják a politikai szereplőket, s végül ettől az elágazási ponttól függ a további 

munka, a misszió kijelölése, a célrendszer meghatározása, a prioritások felvázolása és a 

jövőszervezés irányainak kijelölése.  

A politikai szereplők mellett természetesen a tervezőknek is érdeke, hogy minél szélesebb 

körben ismertté váljanak az eddigi eredmények, minél nagyobb véleményformáló bázisból 

lehessen információkat meríteni a kívánatos jövőképhez, azt még újabb elemekkel lehessen 

kiegészíteni, formálni. Tapasztalat, hogy a viták és észrevételek alapján finomodik a jövőkép, 

annak elemei gazdagodnak, viszont ezek a dialógusok nem teremtenek új helyzetet, nem 
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fordítják át a tervezői irányokat, jobb esetben azonban kezdeményezik a változatok 

összegyúrását, a különféle forgatókönyvekben meghatározott elképzelések ötvözését. 

A politikai döntés után természetesen át kell dolgozni a forgatókönyvet, abban az elfogadott 

észrevételek alapján pontosítani kell, ki kell igazítani a megállapításokat. Erre azért is szükség 

van, hogy a stratégia felülvizsgálatakor legyen összehasonlítási alapunk a tervezett jövő és az 

akkori jelen között. 

 

5.2. Stratégiai célok; misszió, célrendszer, jövőszervezés irányai 

 

A döntés a stratégiai céloknál már a területi egység missziójának meghatározására is 

vonatkozik, ami a területi egység jövőbeli küldetését, a térszerkezetben kitűzött helyzetének 

és a területrendszer működésének koncentrált kifejezését egyaránt tartalmazza (5.1. táblázat). 

A küldetés tömör megfogalmazása mozgósító értékű lehet, de a területi marketing koncepció 

– mint a stratégiához kapcsolódó további részkoncepció – kidolgozását is segítheti, s a területi 

egységről alkotott belső és külső képet is kedvezően formálhatja. 

 

5.1. táblázat. Stratégiai célok a különféle területi szinteken 
 

Országok 
közössége 

Területi kohézió javítása, a különféle fejlesztési célok térségi összefüggéseinek 
érvényesítése, egységes tér megteremtése 

Makrorégió 
Országok és azok régiói által alkotott nagytérség belső kapcsolatainak erősítése, 
a közösen meghatározott gyengeségek hatásainak csökkentése, az 
együttműködés új dimenziónak kialakítása 

Ország  
Modernizáció gyorsítása, területi különbségek csökkentése, a területi 
adottságok aktivizálása, a fejlesztés intézményi rendszerének hatékony 
működtetése 

Interrégió 
Az országok érintkező régiói (térségei) kapcsolatainak javítása, a közös 
adottságok hasznosítása, az együttműködések formáinak kidolgozása 

Régió 
A régió adottságainak aktivizálása, a régió versenyképességének növelése, a 
belső kohézió erősítése, a fejlesztés kereteinek megteremtése  

Térség  
A térségi adottságok aktivizálása, a belső és külső kapcsolati rendszer 
fejlesztése 

Település 
A gazdasági bázis fejlesztése, az életminőség növelése, a közszolgáltatások 
hatékonyságának javítása 

Forrás: saját szerkesztés. 
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A forgatókönyv elfogadása és az abból következő fejlesztési alapelvek meghatározása után a 

stratégiaépítés következő lépése a fejlesztés célkitűzéseinek és az azokból prioritások a 

kidolgozása. Ezzel a lépéssel lényegében átlátható, strukturált formába öntjük a stratégiát, 

megmondjuk, hogy az elfogadott jövőkép érdekében milyen fejlesztéseket kell majd 

megvalósítani. A célkitűzések a területrendszer egy-egy alrendszerére vonatkoznak, az ottani 

beavatkozásokat határozzák meg, vagy éppen új alrendszer kialakítását szorgalmazzák (5. 1.  

ábra). 

A célkitűzések rövidebb (feladatvázlat) és bővebb (programvázlat) változatban is 

elkészülhetnek. A célkitűzés feladatvázlata feladat, vagy feladatcsoport mélységig kerül 

összeállításra, jellemzően csak felvezeti a célokat, és meghatározza a lehetséges 

intézkedéseket, amelyek aztán alapját jelenthetik a programok készítésének. Ebben a 

változatban nem történik utalás a megvalósítókra, a forrásokra, a programkészítéshez csak 

sarokpontokat jelölünk ki. A feladatvázlat lehetőséget ad további szakmai viták 

lebonyolítására, a különféle vélemények újabb ütköztetésére, a stratégia tömörített formában 

való megismertetésére. 

A stratégiai célkitűzések második kidolgozási módja a programvázlat szemléletét követi, azaz 

az összefüggések mélyebb kimunkálásával lényegében a programozás első, bevezető lépéséig 

jut el. A célkitűzések, az abban megfogalmazott stratégiai feladatok adják meg a jövőbeli 

akciók kereteit, fő irányait, s szolgálnak a megfogalmazandó konkrét programok, illetve az 

azokat felépítő projektek, tervek alapjául. A célok összessége a források koncentrált és 

hatékony felhasználásának, s így a fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődés 

megvalósításának irányába hat. 
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Forrás: Lados 2009, 110. 

5.1.  ábra. A Nyugat-dunántúli Operatív Program beavatkozási logikája 
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Minden egyes célkitűzésnél, stratégiai célnál meghatározásra kerül, hogy mely területi 

alrendszer fejlesztésére vonatkozik (A). A cél lehet horizontális jellegű, azaz megvalósulása 

esetén több alrendszerben is éreztetheti pozitív hatását, de ettől függetlenül szükséges 

elkülöníteni a szereplők célcsoportjait (B), vagyis azon szervezeteket, társadalmi csoportokat, 

akik leginkább érezhetik az intézkedések megvalósulásából származó pozitív hatásokat. 

A stratégiai célkitűzés meghatározását (C) a fejlesztésre ható különféle tényezők rövid 

leírása, a jelentkező szükségletek értelmezése követi. Ebből következtethetünk az adott 

célkitűzés tartalmára, annak a területrendszer jövőbeli állapotára gyakorolt hatására. 

A megoldásra váró specifikus kulcsproblémák és szükségletek alapján történik az egyes 

célkitűzések konkrét tartalmának (D), a fejlesztést szolgáló céloknak a kijelölése, majd az 

azokhoz kapcsolható feladatoknak (E) a meghatározása. A konkrét feladatok intézkedésekre 

és akciókra történő lefordítása képezi majd alapját az egyes programoknak, és az azok 

megvalósítását jelentő projekteknek, terveknek. A monitoring érdekében szükség van olyan 

indikátorokra (F), amelyeken keresztül a feladatok megvalósítása mérhető és figyelemmel 

kísérhető; ezeket az indikátorokat az egyes célkitűzéseknél szükséges bemutatni. 

Ezt követően meghatározásra kerülnek a stratégiai célkitűzések kidolgozásában, 

koordinálásában és megvalósításában részt vevő szereplői szervezetek (G), s azok 

értelmezhető feladatai. Hiszen a stratégia az alapelveknek megfelelően csak a koordináció és 

a partnerség elvének bázisán lehet működőképes. Hasonlóan jelezzük az egyes stratégiai 

célkitűzések potenciális erőforrásait is, támaszkodva az addicionalitás elvében rejlő 

lehetőségek kiaknázására. 

Adott stratégiai célkitűzés megvalósíthatóságát növeli, ha illeszkedik más, magasabb szintű 

programokhoz (H), ágazati elképzelésekhez (pl. a kormány modernizációs programjához, 

ágazati fejlesztési stratégiákhoz, nemzetközi programokhoz). Azt is be kell mutatnunk, hogy a 

javasolt intézkedések kapcsolódnak-e más, a területi egységben futó fejlesztési 

program(ok)hoz, illetve mennyiben kötődnek – a jelen fejlesztési stratégiában javasolt – 

további célkitűzés(ek)hez, mennyiben fedik át azok feladatait. Ez az elemzés segítheti a 

források koncentrációját, azok hatékony fölhasználását, illetve majd a programozás 

elmélyítését. 

Nem elég a stratégiai célok kidolgozása, azokat területi szinten adaptálni kell. Meg kell tehát 

határozni, hogy a fejlesztés a kisebb területi egységekben, vagy  településrészekben miként 

érvényesüljön, azokban milyen fejlesztési beavatkozások szükségesek. Ennek egyik 

előzménye, hogy a helyzetfeltárás során az alkotó területi egységek (pl. kistérség, település, 

településrész) szintjén alapos erőforrás értékelést készítsünk, megismerve adottságaikat és 
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lehetőségeiket. A helyzetfelmérésnél az egységszintű vizsgálatoknak éppen úgy helye van, 

mint az ottani fejlesztési szereplőkkel történő sokoldalú információcserének. A helyi, területi  

szereplőket vagy azok képviselőit is be kell vonni a nagyobb egység stratégiaépítésébe, majd 

a későbbiek során – az előzőek alapján – a magasabb térségi szint fejlesztési koncepciójának 

kidolgozásába. A másik lépés a javaslati szakasz, ahol célszerű ajánlásokat megfogalmazni a 

kiválasztott térség együttműködéseinek új területi, települési irányaira, azok sajátos jellegének 

meghatározására. A harmadik lépés a térségek, települések besorolása, ahol kívánatos 

felhasználni az országos, térségi fejlesztési stratégiában célterületként megjelölt egységeket.  

A stratégia mindezek mellett megtarthatja a területi egységre alkalmazott egyediségét, hiszen 

a célterületek fejlesztési iránya harmonizál a célkitűzésekkel, sőt azokban határozottan 

érvényesülést nyerhet, éppen a szélesebb, s ez által egyedibb összefüggések révén. 

Szükséges tehát egyrészt a stratégiai célkitűzéseket, az azokban foglalt feladatokat a választott 

területi egységre vonatkozásában is megjeleníteni, másrészt pedig fejlesztési ajánlásokat tenni 

annak alkotó elemeire, a területi egység fejlesztési elveinek és az országos, térségi, települési 

koncepcióban megjelölt célkitűzések kombinált, együttes alkalmazásával. 

A stratégiának röviden, utalásszerűen foglalkoznia kell a jövőszervezéssel, azzal, hogy a 

megvalósításának kereteit megadja, érvényesítésének feltételeit főbb összefüggésekben 

megjelölje. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a stratégiák elfogadása után azok 

megvalósítása kellő szervezeti, intézményi háttér nélkül feledésbe merül, jobb esetben az 

általánosság szintjén marad, az abban foglaltak felszínesen jelennek meg a fejlesztésekben. A 

stratégia jóváhagyásával tehát az érvényesítés fontosabb szempontjait is el kell fogadtatni a 

politikai szereplőkkel, hogy a megfelelő és egyben a megvalósítást nyújtó garanciális keretek 

is elfogadásra kerüljenek. 

Az első elem az időbeli vázlatos ütemezés, és ennek megfelelően a célkitűzések prioritási 

sorrendjének meghatározása. A terv készítői adjanak segítséget ahhoz, hogy az egyes 

célkitűzéseket milyen időtávban célszerű indítani, azok területfejlesztési hatása várhatóan 

mikor jelentkezik. 

A második elem az intézményi keretek vázlatos kijelölése. A fejlesztés sokszereplős rendszer, 

így szükséges a területi fejlesztéseket koordinálni, segítve az abban foglalt célok 

megvalósítását. A  terv tartalmazzon ajánlásokat arra, hogy a terület- és településfejlesztés 

szereplői miként vesznek részt, milyen szerepet vállalnak az egyes célkitűzések 

megvalósításában. Ennek az orientáló közlésnek az a célja, hogy a szereplők megismerjék a 

lehetőségeiket a megvalósításban, arra felkészüljenek, kapcsolódjanak majd be a programok 

kidolgozásába, s egyben felelősséggel is viseltessenek a stratégiáért (5.2. táblázat). 
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5.2. táblázat. Az érintettek a különböző területi szinteken 
 

Országok 
közössége 

Tervezést folytató apparátus, országok képviselői, különféle szakmai és 
érdekközösségek, területi szintek képviselői, tanácsadók, értékelők  

Makrorégió 
Különféle országos szervezetek, területi, helyi önkormányzatok, valamint 
együttműködést kezdeményező intézmények 

Ország  
Tervezést és fejlesztést folytató országos (központi), regionális, térségi 
apparátusok, a térségek (régió, kiemelt térség) fejlesztési szereplői (gazdaság, 
önkormányzat), társadalmi aktorok (civilszervezetek, érdekképviseletek) 

Interrégió 
Területi és helyi önkormányzatok, kapcsolattal rendelkező intézmények, civil 
közösségek  

Régió 
Területi és helyi önkormányzatok, térségi fejlesztési szervezetek, gazdasági 
szereplők, civil szerveződések  

Térség  
Helyi önkormányzatok, azok intézményei, gazdasági szereplők, civil 
szervezetek  

Település 
Gazdasági szervezetek, különféle helyben működő intézmények, civil 
szervezetek, háztartások 

Forrás: saját szerkesztés. 
 

A harmadik elem a fejlesztés forrásainak vázlatos kijelölése. A fejlesztés forrásainál a 

stratégia nem határozhat meg összegeket, csupán azok lehetséges forráshelyeit jelölheti meg, 

hiszen a konkrét forrásigény és az ahhoz kapcsolható források feltárása majd a programozás 

feladata lesz. Hasznos irányadó információkat, eligazításokat lehet adni a lehetséges 

fejlesztési források köréről, illetve azoknak az egyes célkitűzésekhez rendelt provizórikus 

meghatározásáról. A programozásnak nyújtott alapinformációkon túl, a területi menedzsment 

számára is tájékozódást adhatunk a különféle pályázati támogatások igényléséhez éppen a 

stratégia megvalósítása érdekében. 

Negyedik elemként ajánlások kidolgozása szükséges a stratégia megismertetésére, arra, hogy 

a területfejlesztés szereplőihez, a területi egység lakosságához és más külső partnerekhez 

miként juttatjuk el, hogyan ismertetjük meg velük a jövőképet, a célkitűzéseket. A különféle 

célcsoportok más és más mélységben igénylik a stratégia megismerését, így több összeállítást 

érdemes készíteni. A stratégia megismertetésére össze kell állítani egy bővebb változatot, 

amiben a teljes felépítést és összefüggésrendszert közreadjuk, valamint egy rövidített, tömör, 

inkább szemléltető jellegű anyagot. A területi marketing számos eszközét érdemes alkalmazni 

a stratégia megismertetésére, azonban ennek a kidolgozása már a programozás feladata. 
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Ötödik elemként utalni kell a megvalósítás teljesítményeinek regisztrálására, ami lényegében 

a területi menedzsment feladataihoz tartozik, de azokat a számbevételi, minősítési 

szempontokat is hangsúlyozni kell, amelyek a monitoring rendszernél a célkitűzések és 

feladatok területi hatásának megfigyeléséhez szükségesek. Ezek megjelenhetnek a 

célkitűzések programvázlat szemléletű kifejtésénél, de összefoglalóan a monitoring rendszerre 

vonatkozó elvárásoknál is érdemes megismételni őket. 
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6. A tervek realizálása: a program és a projekt 

 

A területi stratégia célja, hogy meghatározzuk a jövőbeli fejlődés irányait, egyben értékeljük a 

területi egység környezetét, belső adottságait, fejlesztési irányait és intézményeit, majd ezek 

alapján jövőképet és fejlesztési célokat határozzunk meg. A kidolgozott stratégia lényegében 

egy elméleti iránymutatás, amely arra vonatkozik, hogy a jelzett jövőképet milyen 

cselekvésekkel, akciókkal, intézkedésekkel érhetjük el. A terv gyakorlati megvalósítása 

cselekvések sorozata, amelyhez intézkedések, szabályozások, szervezetek, erőforrások, 

minősítések, majd a megvalósítás rendszere, s végül az értékelés tartozik, amiknek a 

rendszerzését a programozás végez el.. Ebben a fejezetben célkitűzésekre épülő 

programozással, annak alkotójával a programmal, majd azt konkréten kifizető, megjelenítő 

projekttel foglalkozunk. Ehhez a témakörhöz tartozik a programok hatásainak mérésére 

vonatkozó indikátorok értelmezése, valamint a projektek elnyerését szolgáló pályázatok főbb 

tartalmi elemeinek bemutatása is.  

 

6.1. A program és a projekt 

 

A program a stratégiaépítés szerves folytatása, hiszen abból eredeztethető. A programban a 

stratégiai célok megvalósításának részletes menete kerül összeállításra. A program tehát egy 

olyan célirányos cselekvési rendszer, amelynek révén a kitűzött fejlesztési célok, s az azokat 

megtestesítő elemek, objektumok meghatározásra kerülnek, azok megvalósítási feltételei 

együtt (Veres 2006). A program során az elképzelt célok kerülnek kialakításra a konkrét 

egyedi intézkedések láncolatán keresztül. Ezek egységes rendszert, egymással tudatosan 

kialakított összefüggéseket, hatásrendszereket alkotnak, annak érdekében, hogy az adott 

stratégiai cél bekövetkezzen, annak objektumai, vagy tevékenységi rendszerei kiépüljenek. A 

program végrehajtása révén a területi rendszer, illetve annak bizonyos alrendszerei, elemei a 

kívánt – tervezett – állapotba kerülnek. 

A célkitűzésekhez programokat rendelünk, meghatározva egyúttal a fejlesztési cél elérésének 

módjait, lehetséges objektum rendszereit, tevékenységi formáit, s alkalmazható intézményi, 

szabályozási és finanszírozási és ellenőrzési, értékelési kereteit.  

A programok összeállítását és kidolgozását tekintjük programozásnak, amelynek jellemzői: 

- A stratégiai cél megjelenítése objektumok, tevékenységek, intézkedések és 

szervezetek rendszerében. 
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- A megvalósítás előfeltételeinek pontosítása. 

- A beavatkozások, a megvalósítás kockázatának (gazdasági, környezeti, szervezeti) 

elemzése. 

- A különféle - a fejlesztési témához köthető - programok közötti kapcsolatok és 

egymásra hatások vizsgálata. 

- A finanszírozási feltételek elemzése, a megvalósítás pénzügyi tervének elkészítése. 

- A projektek körének kijelölése. 

- Az érintett megvalósítók, kedvezményezettek meghatározása. 

- A megvalósítás időtávjának kijelölése, a főbb értékelési és minősítési időpontok 

meghatározása. 

- Az indikátorok kidolgozása. 

- A pályázati elvek meghatározása. 

- A monitoring rendszer összeállítása. 

- A program menedzsment szervezeti rendszerének kijelölése.  

A programot alkotó konkrét beavatkozások viszont a projektek. A projekt egy konkrét, egyedi 

fejlesztési tevékenység, ami meghatározott objektum(ok)ra, tevékenység(ek)re, 

intézkedéssorozatra, szervezetre, intézményre, illetve speciális működési formákra, valamint 

ezek vezénylési technikáira irányulhat (Péti 2009). A programozás, mint folyamat során tehát 

ki kell jelölni az elérni kívánt célokat, amelyek objektumok (pl. létesítmények), vagy azok 

valamilyen rendszere (pl. infrastrukturális hálózatok), továbbá tartós, vagy időszakos akciók, 

beavatkozások (pl. oktatás, képzés, ismeretek átadása), intézmények (pl. szervezetfejlesztés, 

új szervezetek létesítése, meglévő szervezetek működésének támogatása) formájában 

ölthetnek testet. Ezek az elemek önállóan és egymáshoz kapcsolódva is részesei lehetnek a 

programnak. 

A programkészítés döntő eleme a megvalósítók, vagy a résztvevők körének meghatározása. A 

résztvevők két csoportra oszthatók, az egyikbe a program gyakorlati megvalósítói tartoznak 

(program menedzsment), ők a területfejlesztés szereplőinek egy csoportjából, vagy speciális – 

a programhoz kapcsolódó – célcsoportjaiból kerülnek ki. A másik csoportot a 

kedvezményezettek alkotják. Ezek szintén területi szereplők, de ők már a program 

eredményeiből részesülnek, hiszen annak révén a saját körülményeikben előremutató 

változásokat remélnek. A megvalósítók és a kedvezményezettek el is válthatnak egymástól, 

de össze is kapcsolódhatnak, azonosak is lehetnek. Gyakran előfordul, hogy azok a szereplők 

valósítanak meg egy területi programot, akik majd annak hasznait élvezni fogják. Ezt 

lényegében a partnerség egyik formájának tekinthetjük, ami azt jelenti, hogy a programhoz 
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kötődő szereplők együttműködnek, együtt terveznek, pályáznak, megvalósítanak, s élvezik a 

fejlesztés hatásait. A részvevők elemzésére alkalmas módszer a stakeholder-analízis, 

amelynek lényege, hogy a projekt megvalósításában érintett szereplőket, szervezeteket, 

intézményeket, vállalkozásokat felsoroljuk és értékeljük viszonyukat, valamint a befolyásukat 

(erőt) a tervezett intézkedéssel kapcsolatban. A viszony és az erő kétdimenziós koordináta 

rendszerében meghatározhatjuk a támogatók, a partnerek, az ellenzők és az ellenfele 

csoportjait.  

A programban vannak elsődleges célok (prioritások), és azokhoz rendelt konkrét intézkedések 

(akciók, projektek), utóbbiakkal a kívánt állapotot, annak különféle szintjeit és formáit 

érhetjük el (Veres 2006). A szint azt jelenti, hogy a megvalósítás lépésekből, cselekvésekből 

áll, ezeket a programban meg kell jelölni, a kivitelezésben érvényesíteni kell. Ütemezni 

szükséges tehát a programot, ami a feladatok, akciók, projektek sorrendjét, s azok időbeli, 

pénzügyi és egyéb meghatározását jelenti. A prioritások (elsődleges célok) és a konkrét 

intézkedések (akciók, projektek), mint a program elemei egységes egészet, célorientált 

rendszert alkotnak. További szempont, hogy a programhoz költségvetést kell rendelni, így 

részletesen kidolgozásra kerülnek az egyes szintek és intézkedések pénzügyi alapjai, forrásai, 

azok költségszerkezete.  

A programozás fontos része a megvalósítás szervezési menetének kijelölése. Ennek a 

szervezési folyamatnak lesz az eredménye, hogy a kitűzött célok és az azokhoz kapcsolódó 

egyes intézkedések megfelelően egymásra épüljenek, és előre eltervezett ütemben 

valósuljanak meg (Huszti–Rohonczi 2006). 

S végül szükséges a monitoring, az eredmények és hatások számbavétele, összevetése a 

programkészítés időszakában meghatározott célokkal és igényekkel (Kocziszky 2005; Péti 

2009). Az eredménye és hatások részben a programmenedzsment számára igazolják vissza, 

hogy mennyire hatékonyan, mennyire megfelelően végezte el a feladatát. De a 

kedvezményezettek is értékelést kapnak, hiszen regisztrálhatják a céljaik, elképzeléseik 

konkrétságát, valamint a területi fejlődésre gyakorolt hatásait. Az értékelés történhet a 

program indítása előtt (ex-ante), a megvalósítás folyamatában (on going), és a program végén 

(ex-post).  

A program alkotóeleme a projekt, ami az előre meghatározott cél érdekében kidolgozott 

egyedi és konkrét beavatkozásokat jelent. A konkrét projektet ötletekből, projektötletekből 

lehet kidolgozni, kifejleszteni. Ezen innovatív elképzelések halmazának megalkotását, 

pontosabban kitalálását az adott program céljai inspirálják. A program tervezői és 
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megvalósítói általában a megvalósíthatóság, a területi hatások és a pénzügyi források alapján 

választanak a projektötletekből. A projekttel szemben az alábbi elvárások határozhatók meg: 

− átfogó, hosszú távú és konkrét beavatkozást eredményezzen, teremtse meg a kívánatos 

jövőbeli állapotot, vagy annak meghatározott része, alkotója legyen; 

− eredményes legyen, azaz járuljon hozzá a program egészének megvalósításához; 

− konkrét, megfogható, objektivizált formát öltsön; 

− kimutatható legyen a megvalósítás kockázata; 

− az eredményesség mérőszámokkal jellemezhetővé váljon; 

− pénzügyi szempontból tervezhető legyen; 

− rendelkezésre álljon a megvalósítás folyamatához kapcsolható menedzsment, s 

ellenőrizhetővé váljon annak működése; 

− időben ütemezhető legyen a kivitelezés. 

A projekt célja szerint lehet fejlesztést megvalósító, vagy fenntartó, azaz intézményi, 

szervezeti, vagy éppen a szolgáltatások feltételeit megteremtő kezdeményezés (Huszti–

Rohonczi 2006).  

A megvalósítás időbeli ütemezését célszerű elvégezni, ennek kedvelt eszköze a Gant-diagram, 

amikor a projekt megvalósításának egyes feladatainak időszükségleteit adjuk meg, a felelősök 

megjelölésével. 

 A források tekintetében megkülönböztethetünk önfinanszírozó projekteket, amikor a 

kedvezményezett saját pénzeszközeivel történik a kivitelezés, külső forrásokból megvalósított 

projekteket, illetve vegyes finanszírozású projekteket, amelyekben a belső és a külső 

szereplők különféle arányokban vesznek részt a megvalósításhoz szükséges pénzügyi keretek 

biztosításában.  

A projektek esetében is értelmezhető a ciklus (6.1. ábra). A kezdeményezés szakaszában 

keletkezik az ötlet, ekkor indul meg a javaslatkészítés, az elemzések összeállítása. A tervezési 

szakaszban a célok, a kockázatok elemzése következik, továbbá a konkrét megjelenési, 

kivitelezési forma és tartalom, valamint a megvalósítás menedzsmentje kerül meghatározásra. 

A végrehajtás szakaszában a megvalósítás, annak figyelemmel kisérése, illetve a kívánt 

állapot elérésének mérése zajlik. A következő szakasz a lezárás, a projekt átadása, 

dokumentálása, használatba vétele. Az utolsó fázist a hatáselemzés, a monitoring jelenti, 

amikor a tervezés során meghatározott indikátorokra vonatkozó elemzéseket és értékeléseket 

végezzük el. 
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TERÜLETI
STRATÉGIAI
CÉLKITŰZÉS
(PROGRAM)

PROJEKT
KIALAKÍTÁSUTÓELEMZÉS

TELJESÍTÉS ODAÍTÉLÉS

Operatív működés

- A projekteredmény egybevetése
  a területi stratégiai célkitűzéssel
- A megvalósítási folyamat elemzése

Döntési pont:
a projekteredmény elfogadása

- A projekt tartalmának megfelelő
  tevékenységi folyamatok teljesítése

- A program projektekké
  történő transzformálása
- A projektötletek és projektvál-
  tozatok előzetes értékelése
- Megvalósíthatósági tanulmányok
  készítése
- A teljesítendő projektváltozat
  kiválasztása

Döntési pont:
a teljesítendő projektcélok

rögzítése (az elérendő eredmény,
 a megvalósítás idő és költség korlátai)

- A projektstratégia kialakítása
- Előzetes minősítés
- Ajánlat felhívás(ok) megfogalmazása
- Ajánlatkérés
- Szerződés(ek) létrehozása

Döntési pont: az elérendő eredményért, a teljesítés idő-
tartamáért és költségeiért való felelősség, illetve az 
ezekkel összefüggő kockázatok allokációjának rögzítése.  

Forrás: Tóth T. 2009, 87. alapján saját szerkesztés. 
 

6.1. ábra. A projektciklus általános modellje 
 

6.2. Az indikátorok 

 

A monitoring elvégzéséhez nélkülözhetetlen mérőszámokat, indikátorokat meghatározni. „ 

Az indikátor olyan mutató, amely a valóságról szóló információkat leegyszerűsített formában 

közli.” (Tóth, 2009. 126.o.). Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy a program mennyiségi és 

minőségi jellemzőit mérőszámokban határozzuk meg már a tervezés időszakában, s ezeket az 

értelmezhető jellemzőket vizsgáljuk a lezárás, a befejezés utáni időszakában, de magában a 

megvalósítás folyamatában is.  A 6.2. ábrán azt foglaltuk össze, hogy egy program 

megvalósulása során milyen beavatkozások történnek a területrendszerbe.  
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Forrás: saját szerkesztés  

6.2. ábra A program hatására történt beavatkozások 
 

A program céljai három szinten valósulnak meg, amelyekhez mérőszámokat, indikátorokat 

lehet hozzákapcsolni.  

Az első maga az outputok, itt az operatív célok valósultak meg amihez az outputindikátorok 

köthetők. Ezek a közvetlen eredményeket mutatják, amik a program végrehajtása során 

bekövetkezett objektumokhoz (pl. terület nagysága), tevékenységekhez (pl. rendezvények 

száma), intézkedésekkel (pl. új munkahelyek száma), szervezetek (pl. új vállalkozások) 

számszerűen köthetők, s magának a megvalósításnak az egyes következményei.  

A második szint már az eredmények, ami specifikus célokban jelennek meg, s azokat 

eredményindikátorok lehet mérni. Ezek a fejlesztésként meghatározott céljait tükrözik (pl. 

vállalkozások innovációs képességének növelése, vagy a foglalkoztatási szint emelkedése), 

kifejezve azt, hogy a programmal milyen kijelölt fejlesztési célkitűzéseknek tudtunk eleget 

tenni. 

A harmadik szint a hatásokat jeleníti meg. Ezekhez kapcsolódó hatásindikátorok a program 

hosszabb távon érvényesülő kimeneteit  regisztrálják, jelezve azt, hogy maguk az eredmények 

milyen közvetett társadalmi, gazdasági, közösségi, szervezeti, vagy egyéb (környezeti) 

átalakulásokkal, változásokkal járnak. Ezek fókuszálhatnak például elvárt fejlődési irányokra, 

általános fejlesztési célokra is. 

Kiemelendő még az inputindikátorok, amelyek a befektetett erőforrásokat mutatják meg, azt, 

hogy a program indulásakor milyen a rendelkezésre álló források mértéke, nagysága. Számos 

program csak utólag lehet inputindikátort meghatározni, hiszen az új tevékenységek, vagy 
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létesítmények nem adnak lehetőséget induló, bemeneti értékek meghatározására. Ahol viszont 

meghatározhatunk, bementi értékeket, ott azokat alaposan, jól dokumentáltan kell feltárni – 

magánál a tervezésnél célszerű ezt megtenni -, hogy az változásokat majd pontosan tudjuk 

számba venni. 

Az indikátorokkal szemben támasztott követelményt a SMART betűszóval jellemezhetjük, 

ennek következtében a mérőszám legyen 

- specifikus (Specific), azaz megfelelő mélységben és tartalomban fejezze ki az adott 

projekt sajátosságait,  

- mérhető (Measurable), lehetőleg számszerűsíthető formában adjon jellemzést, 

- elérhető (Available), olyan tényezők álljanak rendelkezésre a projekt során, amikből 

egyértelműen előállítható az indikátor, 

- releváns (Relevant), fontos és hasznos adatokat, tényeket tartalmazzon, 

- megbízható (Reliable), a valós tényállapotokat fejezze ki, 

- aktuális (Timely), jelezze az időpontot, idősávot. 

Az indikátorok kidolgozásánál lényeges a mennyiség (Quantity) meghatározása, a 

minőség (Quality) megjelölése, az idődimenzió (Time) értelmezése, annak a 

célcsoportnak (Target group) a meghatározása, akikre vonatkoznak az eredmények és 

magának a földrajzi helynek (Place) a kijelölése, ahol a változás bekövetkezik. Ezt 

nevezzük az indikátorok QQTTP kritériumrendszerének.  

Az indikátorok kidolgozásánál a SMART és a QQTTP kritériumoknak együtt kell 

érvényesíteni. A tervezés során már figyelembe kell venni ezeket a követelményeket, 

hiszen a jól megválasztott indikátorok nagyban hozzájárulhatnak a projekt sikeréhez. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a tervezés és a megvalósítás között jelentős időbeli 

eltérés lehet, így olyan változások is bekövetkeznek ezen időtartam során, de magának a 

projektnek a megvalósítása közben is, amik a tervezett eredményeket átrendezhetik, azok 

új, más megvilágításba helyezhetik. Ezért szükséges az indikátorok mellett más program 

értékelési eljárások alkalmazása is.  

 
6.3. A pályázat  

 
A programot alkotó projektek megvalósítására a kedvezményezett pályázatot írhat ki, azzal a 

céllal, hogy megtalálja a céljának legmegfelelőbb szereplőt az adott feladat teljesítésére. Maga 

a pályázat egy kezdeményezés arra, hogy a megjelölt célt milyen körülmények, erőforrások, 
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szervezet és határidő mellett, s pénzügyi  kondíciókkal kívánja a jelentkező megoldani4. A 

pályázat folyamatát a 6.3. ábra szemlélteti.  

 

 
            

     
    

 
 

    
    

                  
 

Forrás: Huszti, Rohonczi, 2006. alapján saját szerkesztés 
 

6.3. ábra  A pályázat kidolgozásának és benyújtásának menete 
                                                           

4 A pályázó a támogató szerződés aláírása előtt visszaléphet minden következmény nélkül a pályázattól.  

Szerződéskötés 

Megvalósítás 

Támogatás 

Egyeztető tárgyalás Várólista 

Formai bírálat 

Hiánypótlás Szakmai bírálat 

Pályázat kiírása 

Pályázat összeállítása 

Pályázatíró szervezet Benyújtás 

Befogadás Elutasítás 
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A pályázat a kiírással indul, amelyben megfogalmazásra kerülnek az elvárások, az igények, 

illetve mindazoknak a dokumentumoknak a jegyzéke, amelyek egyrészt igazolják a pályázó 

alkalmasságát az adott feladat megoldására, másrészt pénzügyi, szervezeti referenciákat 

tartalmaznak a megvalósításhoz. A pályázatból való kizárás gazdasági okokra (veszteséges 

vagy felszámolás alatti szervezet), valótlan adatszolgáltatás, a pályázat menetének 

befolyásolása, más pályázatokban vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a kettős 

finanszírozás tilalma szerepelhet. 

A pályázat összeállítását maga a kiírás meghatározza. Az adat- és űrlapok pontos és 

hiánytalan kitöltésén túl, ki kell dolgozni a projektet szakmai programját, annak 

megvalósításának keretmátrixát, a közreműködő partnereket, a tevékenységekhez tartozó 

munkamegosztást és menedzsmentet, az időtartamot és a költségekhez tartozó cash flowt. A 

pályázatok összetettsége a feladatok összetettségével arányos, így az erre szakosodott 

szervezetek rendelkeznek azokkal az ismertekkel, amelyek szükségesek a sikeres beadványok 

elkészítéséhez. A pályázatíró szervezetek számára azonban a szakmai koncepciókat, 

paramétereket pontosan és körültekintően kell megadni, mert csak ennek ismertében lehet 

érdemleges pályázatokat összeállítani.  

A benyújtás után történik meg a befogadás, ami részben visszaigazolását jelenti a 

beadványnak, vagy a formai értékelését. Ennek lehet következménye a hiánypótlás, amikor is 

további információkat és adatokat kell megadni a pályázathoz.  

A szakmai bírálat a szakértők által történő értékelés, akár szöveges formában, vagy értékelő 

lapon meghatározott szempontok minősítésével. A pályázati értékelésnél az alábbi 

szempontok a meghatározóak: 

- kapcsolódás a pályázati kiírásban foglaltakhoz, 

- a tervezés és megvalósítás folyamatának időbeli ütemezése, 

- a költségvetés, finanszírozási ajánlat, 

- szakmai referenciák, 

- megvalósítás biztosítékai (szervezet, erőforrások, menedzsment) 

- hiánytalan dokumentáció, a kívánt mellékletek teljes körének biztosítása.  

A támogatási döntés a szakértői vélemény alapján születik meg, ebben részben, vagy 

egészben elfogadásra kerülhet a pályázat, vagy maga a kezdeményező további feltételeket 

határoz meg a megvalósításhoz. S az egyeztető tárgyalások után születhet meg a támogatási 

szerződés, aminek már jogi következményei vannak mindkét félre.  
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7. A tervek értékelése: a monitoring 

 

A területfejlesztésre irányuló akciók és az azokhoz kapcsolódó támogatások számbavétele, 

illetve a programok előrehaladásának minősítése monitoring feladata, amely a területi 

menedzsment egyik meghatározó, mondhatni kiemelt területe. A monitoring nemcsak 

pénzügyi, adminisztratív ellenőrzés, hanem jóval több annál. A programok egyfajta 

figyelemmel kísérése, folyamatos értékelése, visszajelzés a célok megvalósítására, de a 

fejlesztések területi hatásainak rendszerezése, minősítése is egyben.  

Mindezen túl, a monitoring a területi menedzsment működésének egyik tükre is, hiszen az 

eredmények és hatások számbavételével megteremthető a következő tervezési szakasz, illetve 

azok programjainak alapjai. A programok megvalósítása közben, valamint az azt követően 

szerzett tapasztalatok újabb és újabb elképzeléseket nyújtanak a program folyatásához, annak 

kiterjesztéshez, illetve új célkitűzések kialakításához, s ez által a program átdolgozásához. 

Mindemellett értékelik a menedzsment működését, aktivitását, módszereinek sikerességét. 

A fejezetben röviden összefoglaljuk a monitoring eljárások menetét, röviden kitérünk azok 

szervezésére, működésére. Bemutatjuk továbbá az értékelési technikákat, amelyeken belül 

különös figyelmet szentelünk a hatásvizsgálatoknak, azok fontos módszereinek. 

 

7.1. Az értékelés tartalma  

 
A területfejlesztési programok minőségének megítélésénél egy háromfokozatú, egymáshoz 

kapcsolódó, de egymásra nem minden vonatkozásban épülő elemző rendszer dolgozható ki 

(7.1.  ábra). 

Az első szakaszt az ellenőrzés jelenti, amely igazolja a források felhasználásának 

jogszerűségét, a különféle szabályok (pénzügyi és szerződésben foglalt előírások, különféle 

törvényi feltételek pl. építési engedély, hatósági engedélyek, szervezet jogszerű működése, 

stb.) meglétét, azaz bizonyosságot szerez az inputok (források, szervezet, tervek, megvalósítás 

szervezete) rendelkezésre állásáról, azok működési feltételeiről. Ezen a szinten nem lehet 

területi hatásvizsgálatot végezni, mivel itt még nem történik beavatkozás, vagy a beavatkozás 

kimondottan kezdetleges, induló állapotban van. Az ellenőrzés a program indításának 

feltétele, ezen jogi, pénzügyi, adminisztratív jellegű intézkedések nélkül a program nem 

indítható el. 
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Forrás: Ex Ante, (2004) 

7.1. ábra Az egyes tevékenységek hatókörének alakulása 
 

 
A második szint a monitoring, azaz a megvalósulás nyomon követése, a program 

előrehaladásának regisztrálása, a programot megvalósítók munkájának figyelemmel kísérése, 

a részcélok megvalósításának értékelése, s ezzel a lehetséges visszahatások meghatározása. A 

monitoring során már lehetséges a hatásvizsgálat, hiszen értékelhetők a részcélok, a 

megvalósítás során számos közvetlen (elsődleges) és közvetett (másodlagos) hatás 

jelentkezhet, amik nemcsak a program további menetére, hanem a területi egység más 

alrendszereinek változásaira is befolyással bírnak. A monitoring tehát magának a programnak 

a lefuttatása, kidolgozása, megvalósítása során nyújt fontos információkat, amik egyrészt 

alkalmasak a célkitűzések és a megvalósítás egybevetésére, másrészt viszont már a program 

hatásainak értékeléséhez is információt nyújtanak. 

A harmadik szint az értékelés, ami a program befejező fázisában (a monitoring részeként) 

kezdődik el, s számos esetben több időegységgel (több hónap, esetleg 1–2 év) a befejezés után 

ér véget. Az értékelés, lényegében eredmény vizsgálat, ami azt tűzi célul, hogy komplexen 
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vegye számba a program területfejlesztési következményeit, ezáltal véleményt alkosson a 

hatékonyságról5, a hatásosságról6 és a hasznosságról7 (7.2. ábra). 

 

                                                           
5 Hatékonyságon a beavatkozás költségeinek megtérülését értjük, ami az outputoknak (kimenet, mérhető 
eredmények) és az inputoknak (források) az összevetésére irányul, s ezzel megkapjuk, hogy a támogatásra 
biztosított pénzösszegek milyen eredményességgel kerültek felhasználásra.  
6 A hatásosság azt fejezik ki, hogy sikerült-e elérni a program célkitűzéseit, amit az outputok és a megjelölt 
(eredeti, nem módosított) célkitűzések összehasonlításával végezhetünk el.  
7 A hasznosság azt határozza meg, hogy az outputokkal teljesülnek-e azok a társadalmi–gazdasági igények, 
amelyek a programmal szemben jelentkeztek. A hasznosság elemzése nem a beavatkozásokra, hanem sokkal 
általánosabb célokra irányul, így a régió szintjén értelmezhető társadalmi és gazdasági igények alapján nyújt 
értékelést. 
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Forrás: Working Paper 3. 1999. 
 

7.2. ábra Az értékelés legfontosabb kimenetei 
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Az eredmény vizsgálat hasznosítja ugyan a monitoring során rendszerezett információkat, de 

a program eredményeit behelyezi a területrendszer, illetve a nemzetgazdaság egészének 

alakulásába, s e szempontok alapján értékeli az elért célkitűzéseket, a hatások rendszerét, 

illetve a lehetséges változtatások irányainak meghatározását. Az eredmény vizsgálat tehát 

minden információt hasznosít a programról, s azok alapján nemcsak közvetlenül járul hozzá a 

program eredményességéhez (visszacsatolás a célokra, a források érdemleges felhasználására, 

az eredményesség mérése), hanem hatásrendszereinek számbevételével a területfejlesztés 

hatékonyságát is növelheti (a program tapasztalatainak rendszerezése a következő tervezési 

periódushoz, illetve a tudomány számára információk nyújtása, a közpénzek felhasználásának 

bemutatása, a végrehajtási rendszerek megújítására vonatkozó tapasztalatok, stb.). 

Az eredmény vizsgálat tartalma és célja a program életciklusa során változik (7.3. ábra). 
Ennek megfelelően lehet előzetes (ex ante), közbenső (mid-term) és utólagos (ex post) 
értékelés.  

 
 
 

 
 
Forrás: Rechnitzer–Lados 2004,  

 
7.3. ábra  Az értékelés és a program életciklusa 
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célkitűzések gazdasági-társadalmi megalapozottságát. Alátámasztja a közösségi támogatás 

felhasználására javasolt döntések jogosságát, a megvalósítás figyelemmel követéséhez 

szükséges valamennyi információt. 

Az előzetes értékelés azt vizsgálja, hogy a célkitűzések világosak, összefüggőek és a 

társadalmi-gazdasági helyzethez igazodóak-e. Segít ezek valósághű számszerűsítésében, 

valamint azon mutatók meghatározásában, amelyek lehetővé teszik a megvalósítás 

figyelemmel kísérését, illetve az eredményekről történő beszámolást. A mutatók a pénzügyi 

forrásokra, a fizikai adatokra (pl. hány hektárnyi a beépítendő városi terület), az 

eredményekre (pl. hány gyakornok szerzett képesítést) és a hatásokra (pl. a létrehozott 

munkahelyek száma) vonatkoznak. 

Az előzetes értékelés összetevői a következők: 

− korábbi beavatkozások értékeléseinek elemzése; 

− erősségek és gyenge pontok elemzése; 

− kialakított stratégia megítélése; 

− célkitűzések mennyiségi meghatározása; 

− várt hatások elemzése; 

− a program irányításának és végrehajtásának feltételei. 

Az előzetes értékelés folyamán még folynak az operatív program benyújtását megelőző 

egyeztető tárgyalások. Így az elemzőknek lehetőségük nyílik arra, hogy véleményükkel, 

tanácsaikkal segítsék a programtervezők munkáját. 

A közbenső értékelés (mid term) a végrehajtás félidejében készül. Fő célja a kezdeti 

eredmények és a programban kitűzött célok megvalósulási folyamatának összevetése. 

Eredményeitől függően befolyásolni lehet a program további alakulását. Többek között a 

monitoring rendszer alkalmasságát is vizsgálja, mivel az értékelés megbízhatósága is ennek 

megfelelő működésétől függ. 

A program átfogó értékelésén keresztül a közbenső értékelés a program előrehaladottságát 

vizsgálja. A programra kívülről rávilágítva, a közbenső értékelés a cselekvési módok, illetve a 

végrehajtási körülmények kiigazítására tesz javaslatokat. Különösen odafigyel az elvégzett 

munkák összefüggésben történő elemzésére, megvizsgálja a szereplők mozgósításának 

kérdését, továbbá értékeli a közösségi elvek betartását. Előzetes becsléssel szolgál a már elért, 

illetve a várható hatásokról. 

A közbenső értékelés továbbá mindenki számára lehetővé teszi, hogy jobban megismerje és 

megértse a programot, illetve annak cselekvési mechanizmusait. Mivel magyarázható, hogy 
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egyes programok sikeresek, míg mások nem? Milyen módon járulnak hozzá például az 

idegenforgalmi projektek a munkahely-teremtéshez, illetve –megtartáshoz? 

Azáltal, hogy választ adunk az ilyen típusú kérdésekre, maga az értékelés bővíti 

programokkal kapcsolatos ismereteket és mélységét. A partnerek jobban átlátják azt a 

tevékenységet, amelyben maguk is részt vesznek, és ez által inkább sajátjuknak érzik az 

elérendő célkitűzéseket. 

Az utóértékelés (ex-post) a program lezárulta után készül, és az egész programra kiterjedő 

általános kritikát nyújt. Fő célja annak megítélése, hogy a program milyen hatásokat váltott 

ki, és ezek mennyire állnak összhangban a programban foglalt célkitűzésekkel. 

Az utóértékelésre csak a program hatásainak konkrét megjelenése után kerül sor. Mivel ezek 

gyakran csak több hónappal a program lezárása után jelentkeznek, az igazán mélyreható 

utóértékelések ezért sokszor 12–18 hónappal a programzárás után készülnek csak el. Az 

utólagos értékelés során részletes és alapos felmérés készül a régióban felhasznált 

támogatásokról. Mennyiségi és minőségi elemzés alá vetik azokat a változásokat, amelyeket a 

program regionális és/vagy országos szinten a társadalmi-gazdasági környezetében okozott.  

Az ex-post értékelés mindazokat az adatokat és információkat összegyűjti, amelyek 

segítségével megállapítható, hogy elérték-e a kitűzött célokat vagy sem. Az utólagos 

értékelése hozzájárul a program támogatására nyújtott közpénzek felhasználásának 

átláthatóságához. Az elemzés rámutat arra, hogy ezek milyen mértékben járultak hozzá a 

térség társadalmi–gazdasági problémáinak megoldásához. Az utóértékelések készítése két 

szempontból döntő fontosságú. Egyrészt részletesen bemutatja, hogy a közpénzek milyen 

módon, milyen cél érdekében kerültek felhasználásra, milyen eredmények születtek a 

támogatások segítségével, ezek milyen hatást gyakoroltak az adott térség társadalmi-

gazdasági életére, környezetének állapotára, vagyis kielégítik a nyilvánosság követelményét. 

Másrészt, az értékelés során kapott eredmények hozzájárulhatnak a következő programozási 

időszak(ok)ra készülő programdokumentumok jobb megtervezéséhez. Ez utóbbi felhasználási 

lehetőség azonban gyakran csorbul, hiszen az utólagos értékelés és a következő programozási 

időszak program dokumentumainak elkészítése egy időben zajlik. 

 

7.2. Az értékelési eljárások  

 

Az értékelés módszerei sokfélék lehetnek. Függnek az elemzés mélységétől, attól, hogy a 

teljes programra vonatkoznak, vagy csak a program egyes elemeire, továbbá a technikák, 
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módszerek bonyolultságától, a költségigénytől, valamint az igényelt mutatók tartalmától, a 

felhasználás jellegétől (előretekintő, vagy utóértékelésre használjuk), az alkalmazás 

újszerűségétől, és az időigényétől is. 

Az értékelési módszereket az alkalmazás technikája, azaz az értékelés jellege alapján két 

csoportba sorolhatjuk (7.1.táblázat). Az elsőt a leíró jellegű, a programban részt vettek 

tapasztalatait feldolgozó szociológiai jellegű módszerek jelentik. A másik csoportba azok 

sorolhatók, amelyek a programból leszűrhető indikátorok felhasználásával részben 

összehasonlításokra, részben pedig hatáskapcsolatok kimutatására alkalmasak, azaz 

modellbe képesek foglalni a program hatásait. Tekintsük át röviden a főbb típusok 

meghatározó eljárásait, utalva azok alkalmazási lehetőségeire is. 

 

7.1. táblázat. Programértékelési módszerek és ajánlott alkalmazásuk 
 

Szociológia jellegű módszerek Parametrizálható, egzakt módszerek 

Swot-elemzés: ex-ante  
Földrajzi információs rendszer (GPS): ex-
ante, ex-post, on going 

Személyes interjú: ex-post Shift-share elemzés: ex-post 

Fókuszcsoport beszélgetés:ex-ante, ex-post  Regresszió elemzés: ex-post 

Esettanulmány: ex-post Faktor elemzés: ex-post 

Személyes megfigyelés: on going, ex-post Input-output elemzés: ex-post 

Szakértői panel: ex-ante, ex-post,  Ökonometriai modell: ex-post  

Kérdőíves felmérés: ex-post   

Delphi módszer: ex-ante  

Költség-haszon elemzés: ex-ante  

Összehasonlítás (benchmarking): ex-ante  

Forrás: saját szerkesztés 
 

Szociológiai jellegű módszerek 

SWOT-elemzés: A klasszikusnak számító módszer arra épül, hogy a szakértői csoport a 

program erősségeit, gyengeségeit, alkalmazásának lehetőségeit és veszélyeit összegyűjti. 

Elsődlegesen ex ante értékelésre használható, hiszen a tervezés és az előzetes értékelés során 

nyújthat fontos információkat. Leíró jellegű, gyors, alacsony költségigényű technika. 
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Hátránya, hogy igencsak leegyszerűsíti a problémákat, és az értékelők szubjektivitását nem 

tudja kiszűrni, de utóbbit a partnerek szélesebb körének bevonásával lehet csökkenteni. 

Személyes interjú: A módszer arra épül, hogy a program résztvevőivel, vagy annak 

haszonélvezőivel beszélgetést folytatunk egy meghatározott kérdéskör alapján. A programról 

alkotott véleményüket dolgozzuk fel, de számos gyakorlati, alkalmazási, végrehajtási 

tapasztalatot is fel tudunk tárni, ami mélyebb ismereteket nyújt a program értékeléséhez. 

Elsődlegesen az ex-post értékelésnél használható, olyan esetekben, amikor nincs előzetes 

hipotézisünk a program hatásairól, vagy a célcsoportok viselkedéséről, illetve a megfigyelés 

kisszámú partnerre terjed ki. A célirányos partnerválasztás (kulcsszereplők, 

programmenedzserek, politikusok, fontosabb alkalmazók) esetén nagyon alapos információt 

szerezhetünk a program hatásairól. 

Fókuszcsoport: A program által érintett partnerek kiscsoportban megvitatják a program 

eredményeit (ex-post értékelésnél), vagy a program céljait, megvalósításának módjait (ex-ante 

értékelésnél). A viták, a vélemények ütköztetése, a jelentkező konfrontációk részben 

információkat nyújtanak a programról, részben pedig annak megvalósítását segítik, de az 

alkalmazás valós mechanizmusait, ellentmondásait, nehézségeit is feltárják. A fókuszcsoport 

módszer más értékelési eljárások tesztelésére is alkalmas. 

Esettanulmány: Az esettanulmány a program egyedi tényezőire, hatásaira vonatkozó részletes 

elemző feldolgozás. Elsődlegesen ex-post értékelésre használható. A különféle adatok, 

információk, statisztikák feldolgozása alapján, illetve a fontosabb szereplőkkel készített 

interjúk segítségével állítható össze. Képes feltárni és rendszerezni a hatásokat, de csak egy-

egy tényezőre vonatkozóan nyújt alapos információkat, ennek megfelelően a feltárás 

mélysége a költségek függvénye. A megállapításokat még szakértőkkel is szükséges értékelni. 

Személyes megfigyelés: A személyes megfigyelés azt jelenti, hogy az értékelő hosszabb-

rövidebb időszakokban részt vesz a program megvalósításában. A személyes részvétel során 

tájékozódik a megvalósítók és a programszervezők viszonyáról, kapcsolatairól, magának a 

megvalósításnak a menetéről. Így feltárhatók a belső ellentmondások, információk 

szerezhetők a számszerű mutatók tényleges tartalmáról, a működés nem parametrizálható 

részleteiről. Alkalmazása akkor célszerű, ha a megvalósítók és a haszonélvezők elképzelései 

bizonyos kérdésekben ütköznek. Időigényes technika, és eredményei nem általánosíthatók.  

Szakértői panel: Kialakíthatók különféle szakértői csoportok, amelyek a maguk szakmai 

ismeretei alapján mondhatnak véleményt egy program indításáról (ex-ante), vagy annak 

hatásairól (ex-post). A szakértői csoportok gyorsan és olcsón működtethetők, bár alapos 

információk szükségesek a tájékoztatásukra, ami viszont más módszerek felhasználását is 
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igényli. Alkalmazása akkor célszerű, ha egyéb eszközökkel nem érhető el egyértelmű 

minősítés, illetve nincs konszenzus az értékelések között. Több, a program különféle hatásait 

értékelő szakértői panel képes a komplex hatások összegyűjtésére, s ezzel az értékelés fontos 

eszközeinek tekinthető. 

Kérdőíves felmérés: Azon programok utólagos (ex-post) értékelésére használható, ahol az 

érintettek köre nagyszámú sokaság, így vagy a teljes, vagy egy megfelelően reprezentált 

mintán előre meghatározott egységes szempontok (pl. monitoring mutatók) szerint 

végezhetjük el az értékelés számszerű minősítését. A kérdőíves felmérés alkalmazásánál tehát 

már előre ismertek a beavatkozás hatásai, azoknak a mélységét, tartalmát mérjük fel. Ha ezek 

a hatások nem, vagy csak kevésbé ismertek, akkor nyitott kérdések formájában kell 

szempontokat keresünk az értékeléshez. Ezen utóbbi értékelési eljárás feldolgozása – főleg 

nagyobb minta esetében – nem egyszerű.  

Delphi-módszer: Ex-ante értékelésnél használható, amikor egymástól teljesen független 

szakértőket kérünk fel a program lehetséges hatásainak értékelésére, akár előre megadott 

szempontok, akár saját maguk által felépített szerkezet alapján. A módszer több lépcsőben 

alkalmazható, hiszen a tervezés során a fejlesztési forgatókönyvek kidolgozásában, a 

prioritások összeállításában, de egy beavatkozás lehetséges hatásrendszereinek 

számbevételére is használható, már szűkített, egyre speciálisabb kérdéskörök megküldésével a 

szakértőknek. Előnye, hogy a szakértők nem befolyásolják egymást, így nagyobb lehet az 

értékelés objektivitása. A módszer ugyanakkor alapos előkészítést kíván meg, különösen a 

szakértői kör kiválasztásában (aktivitás, problémaérzékenység). 

Költség-haszon elemzés: A közösségi projektek kiválasztására szolgál, amely folyamat során 

összehasonlításra kerülnek a különféle projektjavaslatok. A projektek költségei egzaktan 

meghatározhatók, de a hatások már összetettek, azok értékelése bonyolult, nem, vagy nehezen 

paramerizálható. Alkalmazása abban az esetben is célszerű, amikor a hatások a közszférát 

érintik (környezeti hatások jelentősek), vagy azonosítható a megvalósítás során hátrányt 

szenvedők csoportja. Ezen előretekintő (ex-ante) értékelési eljárás alapos és sokoldalú 

helyzetfeltárást kíván meg (Kocziszky 2005). 

Összehasonlítás (benchmarking): Az összehasonlítás célja, hogy a szervezetre vonatkozó 

paramétereket, vagy ismereteket összevessük más, jobban működő hasonló egységekkel. Az 

összevetés különböző szintekre vonatkozhat, és a teljesítmények meghatározása függ a 

választott mértéktől, az elérendő szinttől. Az összehasonlítás módszerével elérhetjük, hogy 

előzetes értékelés során (ex-ante) meghatározzuk a legfontosabb beavatkozási szinteket, az 

azokhoz rendelt teljesítményt, annak szintjeit. A meglévő és az elérendő szint különbségének 
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benchmarking módszerrel történő meghatározása lehetőséget nyújt a hatékonyság és a 

hatásosság megítélésére. 

Parametrizálható, egzakt módszerek 

Földrajzi információs rendszer (GIS): A látványos térképes elemző módszer egy-egy területi 

egységre vonatkozóan információkat dolgoz fel és ábrázol. A megjelenítéssel kitűnnek a 

beavatkozás területi súlypontjai, vagy éppen aránytalanságai, a szerkezeti ellentmondások. Az 

ex ante és ex post értékelésben egyaránt alkalmazható eljárás nehézsége, hogy folyamatos és 

nagy tömegű adatszolgáltatást kíván meg, ami növeli a program költségeit. A különböző 

adatbázisok nem, vagy nehezen konvertálhatók, időigényes az átalakításuk, sokszor kiegészítő 

(pl. primer) adatgyűjtést tesznek szükségessé.  

Shift-share elemzés: A területi politika hatásait lehet elemezni az eljárással a makrogazdasági 

összefüggések vonatozásában. A különféle mutatók esetében a területi és a nemzetgazdasági 

szintek jellemzői (pl. ágazati összetétel, annak változása) összevethetők és a különbségek 

felbonthatók területi, valamint szerkezeti hatásokra. Az ex-post értékelésként alkalmazott 

módszer hiányossága, hogy a különböző programokat nem lehet egybevetni, valamint 

leegyszerűsíti a megvalósítás logikáját, hiszen nem képes kezelni az egyéb hatásokat. Akkor 

célszerű alkalmazni, amikor nagyon markánsak a különbségek a beavatkozás mentes és a 

fejlesztéspolitika által alakított területi egységek, vagy időszakok között.  

Regresszió elemzés: A programot jellemző változót vizsgáljuk a többi kapcsolatba hozható 

változó segítségével, s arra adunk magyarázatot, hogy utóbbiak befolyása milyen mértékű 

volt. A módszer mennyiségi értékelést nyújt a nettó hatások kimutatására, s egyben a hatások 

okainak megragadására is képes. Nagyszámú és egyben nagy pontossággal végzett 

megfigyelések esetében alkalmazható sikeresen, így erősen idő és költségigényes eljárás. 

Veszélye, hogy néhány változóra egyszerűsíti le az értékelést, így a hatások összetett 

rendszerének elve nem érvényesül. 

Faktor elemzés: Több, hatásaiban erősen számszerűsíthető program, vagy azok által érintett 

egység (település, vállalkozás, különféle csoportok) jellemzésére szolgál, egyetlen változóba 

tömöríti a hatást legjobban befolyásoló ismérveket. Ezen tömörített változó alapján aztán 

fejlettségi csoportok alakíthatók ki, aminek segítségével a beavatkozások jellege is 

minősíthető. Alkalmazása alapos szakmai ismereteket kíván meg. 

Input-output modell: Az ágazati szintű beavatkozások kimutatására szolgál, hiszen a különféle 

gazdasági alrendszerek együttműködését hivatott bemutatni. Az áramlások és a kapcsolatok 

számszerűsítése révén a keresleti tényezők változásának hatása (termelés, beruházás, 

fogyasztás) jól kimutatható és modellezhető. Gondot jelent a kínálati oldal (pl. képzettség, 
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infrastruktúra, technikai haladás, innovációk) változásainak regisztrálása. Alkalmazása nagy 

tapasztalatot, jelentős adatgyűjtést kíván. 

Ökonometriai modell: A területrendszer egyes alrendszereinek leírására szolgáló eljárás, 

amelynek során a viszonyokat matematikai összefüggések alapján határozzuk meg. A modell 

tehát mindent számszerűsít, így képes a beavatkozások összes számba vehető hatásának 

kimutatására, egyben azok makrogazdasági szintű értékelésére. Rendszerint két modell 

állapotban történik az elemzés, az egyik a beavatkozás nélküli, a másik a fejlesztéspolitika 

által alakított változat. Döntően, ex-post értékeléseknél használható. Széleskörű alkalmazási 

ismereteket kíván meg, mind az adatbázisok, mind a kapcsolatok meghatározása 

vonatkozásában (Smahó 2007). 

 

7.3. Az értékelés lebonyolítása 

 

Az értékelés szervezését a program részeként kell felfogni, így ki kell dolgozni a 

lebonyolításának menetét.  

Meg kell határozni az értékelés tárgyát, az intézményi szint (nemzeti, regionális, térségi, 

települési terv, program, projekt), az idő, az ágazat, és a földrajzi pozíció megjelölésével. A 

pénzügyi kérdéseknél tisztázni kell a kapcsolatokat (más programokhoz való viszony), a 

területi elvet, és az időbeliséget (a vizsgált időszak). Nem célszerű sok feladatot 

meghatározni, inkább azok súlyozásával ajánlott az értékelés pontos célját egyértelműen 

meghatározni. 

A Monitoring Bizottságokon belül ajánlatos egy értékelő csoportot létrehozni, amelynek 

legyen munkarendje, de kerüljenek megfogalmazásra az értékelendő kérdések és a bírálati 

kritériumok is, ezek a program relevanciájára, hatásosságára, hatékonyságára és 

hasznosságára vonatkozzanak. Tematikát kell készíteni az értékeléshez, amiben rögzíteni kell 

a megbízót, a célt és a munka irányultságát, felvázolva az eddigi ismeretanyagot és a 

szükséges felméréseket, s megadni az értékelési szempontokat. Az értékelés lehet top down 

típusú, vagyis felülről kezdeményezett, ebben az esetben az értékelés költsége a program 

költségeinek arányában fejezhető ki8. A bottom up értékelés már egyedi költségtervezést kíván 

meg, itt számos elemzési módszer alkalmazható, aminek a költségigénye más és más. Az 

értékelés lebonyolítására külső szervezeteket is lehet alkalmazni, ezek kiválasztásnál a helyi 

                                                           
8 Az európai uniós gyakorlat szerint az összes költség 0,6-1,4 %-át teszik ki az értékelés költségei. 
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tapasztalatok, valamint az értékelésben szerzett elméleti, módszertani, s gyakorlati ismeretek 

jelentik a fő szempontot.  
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8. A tervek megvalósítója a területi menedzsment 

  

A területi fejlesztési célok, a területfejlesztés intézményeinek működtetése, a források 

legkedvezőbb felhasználása speciális ismereteket kíván meg, amit a kimondottan erre a 

szakterületre képzett szakemberek és azok intézményei valósíthatnak meg. A területi 

folyamatokba történő közösségi beavatkozás, mint láttuk nem egyszerű feladat, hiszen sok 

szereplővel kell együtt dolgozni, bár a hatások egy-egy akcióban koncentrálódnak, de a térben 

szétterjednek, továbbá a célok elérése érdekében eszközök széles körét szükséges 

megmozgatni. Mindeközben a területrendszerben különféle politikai és közösségi érdekek 

vannak jelen, amelyek a célokat másként és másként értelmezik, s ennek következtében a 

megvalósítást tekintve is eltérő módszerekben, eljárásokban, s legfőképpen 

kedvezményezettekben gondolkodnak. A területi folyamatok közösségi alakítása tehát sajátos 

ismereteket, módszereket, fejlesztési és kommunikációs technikákat követel meg, amelyeknek 

az együttes érvényesítésével lehet eredményeket elérni. 

 

8.1. Sajátosságok és különbözőségek más menedzsment típusoktól 

 

A 20. században a fejlett nyugati államokban a közfunkciók egyre szélesebb köre jelent meg, 

a jóléti államokban a közszféra megerősödése volt tapasztalható. Ugyanakkor a piaci 

viszonylatok látványos kibővülése a szervezési és vezetési kultúra megújítását eredményezi. 

A növekvő, egyre több funkcióval rendelkező közszféra fokozatosan átveszi a gazdaságban 

alkalmazott vezetési, irányítási módszereket, hogy növelni tudja a hatékonyságát, 

eredményességét, és képes legyen reagálni a közösségi funkciókat ért kihívásokra. 

Horváth M. Tamás (2005) könyvében a következőkben foglalja össze a menedzser szemlélet 

(menedzserializmus) sajátosságait a közszférában: 

− Piaci, üzleti módszerek alkalmazása a közösségi feladatok ellátásában (pl. stratégiai 

tervezés alkalmazása, eredmények mérése). 

− A vállalkozói szellem beépítése a nagy ellátó rendszerekbe, azok működtetésébe (pl. a 

fejlesztés szereplői véleményének érvényesítése, azok elvárásainak megjelenítése a célok 

és programok között). 

− A magánszektor aktivizálása a közmegbízások teljesítésének piacán (pl. a területi 

gazdasági szereplők széles körének bevonása a fejlesztésekbe). 



95 

Hozzátesszük még, hogy a közmenedzsment a közösségi feladatok megvalósítása érdekében 

széles körű kommunikációt folytat a szereplőkkel, azok különféle célcsoportjaival. Aktivizálja 

a szereplőket a célok alakításában való részvételre, majd azok megvalósítására. A területi 

menedzsment az üzleti, a klasszikus közszolgálati és a civil/nonprofit menedzsmenttől 

egyaránt elhatárolható (8.1. táblázat). Az elhatárolást elvégezhetjük a célok, a környezet, az 

érintettek, az irányítás, a menedzsment tagjai és az eredményesség, valamit annak mérése 

alapján.  
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8.1. táblázat. A különféle funkciókra irányuló menedzsmentek összehasonlítása 
 

Funkciók Üzleti 
menedzsment 

Közszolgálati menedzsment Civil/nonprofit 
menedzsment 

Területi menedzsment 

CÉL profit 
maximalizálás 

közfunkciók és közszolgáltatások 
hatékony ellátása, azok 
eljuttatása az érintettekhez 

társadalmi szolgáltatások 
eljuttatása bizonyos 
célcsoportokhoz 

területrendszer fejlesztése, 
erőforrások hatékony 
felhasználása 

KÖRNYEZET versenytársak jogszabályok, korlátozott piac, 
monopolhelyzet 

„igénygazdaság” Európai Unió, ország, 
régió/térség/település elvárásai 

ÉRINTETTEK, 
SZEREPLŐK 

fogyasztók települések, térségek lakossága társadalmi csoportok, 
közösségek 

gazdasági egységek, 
önkormányzatok, nonprofit 
szervezetek, háztartások  

SZERVEZET, 
IRÁNYÍTÁS 

Profit-
orientált/tulajdonos 

részben profit-
orientált/önkormányzatok 
és/vagy tulajdonos 

nem profit-
orientált/demokratikus 
elvek alapján választott 

többségében nem profit-
orientált/területi/települési 
közösségek szereplőinek 
fóruma 

POLITIKAI 
BEFOLYÁS 

nem érvényesül gyenge, kimutatható nem érvényesül kimutatható/erős 

VEZETÉS 
ÉRINTETTJEI 

alkalmazottak közalkalmazottak/köztisztviselők, 
alkalmazottak 

önkéntesek/alkalmazottak választott/kijelölt 
képviselők/alkalmazottak 

EREDMÉNY ÉS 
MÉRÉSE 

értékesítés 
növekedése, piaci 
részesedés; 
mérhető 

szolgáltatások elérhetősége; 
részben mérhető 

érintett társadalmi csoport 
helyzetének változása; 
nehezen mérhető 

szereplők belső kapcsolatainak, 
elégedettségének növekedése, 
területi fejlődés változása; 
nehezen mérhető 

Forrás: Rechnitzer, Smahó 2011. 
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Esetünkben a területrendszer, mint egy komplex egyedi struktúra fejlesztési irányainak 

megvalósítása a cél. A fejlesztéseket egy szélesen értelmezhető környezet határozza meg 

(Európai Unió, országos célok, ágazati/területi/települési/szereplői érdekek). Az érintettek 

köre ugyancsak bőséges, hiszen a területrendszerben élők sokféle működési területtel 

rendelkeznek, amelyeknek a tereit, aktivitását kell elősegíteni. A közmenedzsment irányítása 

is sajátos, hiszen azt egyrészt politikai fórumok döntései, másrészt maguk a szereplők, illetve 

az ő érdekeiket közvetítő szervezetek befolyásolják, miközben az országos szakpolitikai 

elvárások sem hagyhatók figyelmen kívül. A menedzsment tagjai az érintettek képviselői (pl. 

bizottságok tagjai), de szakértők tömege is jelen van. A megvalósítók egy szervezet 

alkalmazottai, tevékenységük eredménye a projekt véghezvitele, illetve a szereplői kör 

elégedettsége, ami a területrendszer működésének hatékonyságával (pl. új tevékenységek 

megjelenése) regisztrálható. 

A közmenedzsment speciális formájának, mondhatni egyik változatának tekinthetjük a 

területi menedzsmentet. A területi menedzsment, mint vezetési, szervezési és irányítási 

rendszer célja, hogy az adott területrendszer fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a 

legkedvezőbb megoldások kerüljenek alkalmazásra, a helyi szereplők széles körének 

aktivizálásával, egyben az erőforrásoknak a rendszer működése szempontjából hatékony 

felhasználásával.  

A területi menedzsment sajátos helyet foglal el az állam, a piac és a területrendszer 

együttélésének háromszögében (8.1. ábra). Az állam felülről értelemszerűen elvárásokat 

fogalmaz meg, amihez bizonyos szolgáltatásokat és erőforrásokat biztosít. A piac bővülni 

kíván, annak szereplői tanácsadás, információk és támogatások formájában aktivizációs 

tereket követelnek. A területrendszer viszont fejlődni kíván, így az állam felé a sajátos, 

endogén elvárásait fogalmazza meg, s így az alulról fölfelé irányuló igények találkoznak a 

fentről, az állam szintjéről jelentkező elvárásokkal. A területi menedzsment ebben a térben a 

területrendszer és az állam vonzáskörzetében, méghozzá a területrendszerhez közelebb 

működik. Ennek a működésnek van egy intenzívebb erőtere, amiben a célok, eszközök és 

intézmények koncentrálódnak, továbbá létezik egy szélesebb mozgástere, amiben a sokoldalú 

erőforrások hatása megjelenhet, más és más módon érvényesülhet. A területi menedzsment 

tehát egy hárompólusú erőtérben működik, amiben ugyan a területrendszer a meghatározó, de 

az állami fejlesztési célok is erősen hatnak, miközben a piaci szereplők elvárásai szintén 

határozottan éreztetik befolyásukat. 
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Forrás: Heintel 2005. 
8.1. ábra. A területi menedzsment helyzete és kötődései 

 

A területi menedzsment működésének környezetét tovább lehet pontosítani (9.2. ábra). Hiszen 

tevékenysége során figyelembe kell vennie az Európai Unió regionális politikájának elvárásait 

és előírásait, az országos fejlesztési célokat, valamint a területi politika és a szektorális 

politikák igényeit. Működésének valós terét viszont a területrendszer fejlesztési céljai, irányai 

határozzák meg, amikhez az egyes alrendszerek (területi szektorális fejlesztési koncepciók), 

illetve területi egységek (kistérségek, települések) fejlesztési céljai, igényei kapcsolódnak. 

Mindezek együttesen a menedzsment működésének feltételeit jelentik, de nem feledkezhetünk 

meg azokról a területi politikai érdekekről sem, amelyeket a politikai és más szereplők, illetve 

azok képviselői jelenítenek meg a döntéshozó testületekben. Ezekkel egy szinten található a 

területi nyilvánosság, mint a fejlesztések befogadóinak és alakítóinak tere. A megvalósítók 

táborában a partnerintézmények, szorosan együttműködő szervezetek, illetve más, a 

területfejlesztésben érdekelt intézmények találhatók. A további fejlesztési elképezések 

ötletgazdái, az újabb programok tervezői, kivitelezői és maguk a programgazdák a futó, 

megvalósítás alatt álló projektek kedvezményezettjei. Ebben az aktivizációs, folyamatosan 

más és más tényezők által befolyásolt erőtérben működik a menedzsment. Összegyűjti és 

feldolgozza a sokoldalú információkat, folyamatosan történik a programok és projektek 

fejlesztése, a tanácsadás, és magának a szervezetnek, mint tudás- és információs központnak a 

működtetése. 
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Információk

Menedzsment

EU
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Regionális/
ágazati politika

Regionális
fejlesztési koncepció

Települési/térségi
fejlesztési koncepciók Területi politikai

érdekek

Nyilvánosság

Partnerintézmények

Ötlethordozók

Programtervezők

Programok
kedvezményezettjei

FELTÉTELEK MEGVALÓSÍTÓK  
 
Forrás: Heintel 2005. alapján saját szerkesztés. 

 
8.2. ábra. A területi menedzsment működési környezete és főbb tevékenységei  

 
 

A területi menedzsmentet úgy is felfoghatjuk, mint egy intermediális intézményrendszert 

(Heintel 2005), amely a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a közszolgáltatási struktúra 

és a szociális rendszer elemei, intézményei között közvetítői feladatokat lát el. A területi 

politika egyik fontos alapelvét, a partnerséget valósítja meg, hiszen a területrendszerben 

mindegyik alrendszer az optimumát keresi és ezek összehangolásában, egymás közötti 

közvetítésében, folyamatos kommunikációjában a területi menedzsmentnek a szerepe 

meghatározó. Ezt a közvetítést azonban mindig a rendszer céljainak figyelembevételével, a 

partneri viszonyok és a szereplői igények, valamint a közösségi elvárások bonyolult 

hálózatában kell megvalósítani, rendszeres interakciókkal, egyeztetésekkel és 

kompromisszumokkal.  

 

8.2. Funkciók és vezetési súlypontok  

 

A területi menedzsment, mint láttuk egy sokoldalúan meghatározott rendszerben működik, 

amely determinálja funkcióit, azok értelmezési tartományait. Ugyanakkor a menedzsment 

technikák széles körének alkalmazását kell elvégezni, hiszen a probléma felületek 
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sokdimenziósak, így nem lehet csupán egy-egy domináns vezetési, szervezési, feladat 

megoldási módszert alkalmazni, hanem azok kombinációjára van szükség. S végül, mindezen 

feladatokhoz speciálisan képzett szakemberek, menedzserek szükségeltetnek, akik sajátos 

adottságokkal rendelkeznek. 

A területi menedzsment tevékenységét négy alapvető feladatcsoportban határozhatjuk meg, 

ezek a tervezés, a programozás, a tanácsadás, és a területi marketing (9.3. ábra).  
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Forrás: Saját szerkesztés 

 
8.3. ábra  A területi menedzsment funkciói 

 
 

A tervezés a területi menedzsment legfontosabb feladatai közé tartozik. Nem maga a tervezési 

folyamat, mert azt érdemes erre szakosodott, kellő tudással, információival, elemzési 

módszerrel és kommunikációs rutinnal, vagy éppen semlegességgel rendelkező szakmai 

szervezeteknek kiadni9. Magának a tervezésnek a szervezése, a szereplői körök 

megmozgatása, véleményének begyűjtése, a tervezési folyamat moderációja, a legfontosabb 

projektötletek feldolgozása, kidolgozásának támogatása, az ehhez való szakmai 

segítségnyújtás tekinthető a területi menedzsment feladatának (Rechnitzer–Lados 2004). A 

stratégiai tervek és a programok felügyelete, a megvalósítás folyamatának zavartalan 

                                                           
9 A területi tervezés operatív megvalósítását végző szakmai szervezetek, legyenek azok tudományos intézetek, 
gazdasági vállalkozások, vagy nonprofit szervezetek megfelelő apparátussal és ismerettel rendelkeznek a tervek 
kidolgozásához.  
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biztosítása, a tervektől való eltérések, kiegészítések, korrekciók, ágazat és tevékenység 

specifikus tervek (pl. innovációs stratégia, vidékfejlesztési terv, idegenforgalmi és turisztikai 

koncepció, emberi erőforrás terv, környezet és energiagazdálkodási koncepció stb.) 

elkészítése, készíttetése szintén a vezénylő központ feladati közé tartozik. 

A tervezésen belül, de általában is a szereplői kommunikációk szervezése a területi 

menedzsment folyamatos feladatai közé sorolható. Hiszen ezen keresztül valósulhat meg a 

partnerség, így biztosítható a nyilvánosság, így küzdhetők le a fejlesztés szükségszerű 

konfliktusai, de újabb erőforrások feltárása és további szereplők bevonása is ily módon 

lehetséges. 

A kommunikációs feladatok közül egy szférát és egy speciális tevékenységet érdemes külön 

is kiemelni. A területfejlesztés egy speciális körét jelentik a civil, vagy nonprofit szervezetek, 

amelyek egyre jelentősebb szerepet vállalhatnak a fejlesztésekben, hiszen közvetítők vagy 

éppen akadályozók lehetnek egy-egy program megvalósításában, továbbá közvetítők és 

kezdeményezők egyaránt lehetnek a területfejlesztés új irányainak kidolgozásánál. Speciális 

technikák és módszerek szükségesek ezen szektor bevonására, az azzal való kommunikáció 

szervezésére (Dinya–Farkas–Hetesi–Veres 2004). 

A kommunikáció a területrendszeren belüli és kívüli lobbi tevékenység szervezését is magába 

foglalja. A lobbizás a területi érdekek megismertetése, azok érvényesítése a különféle 

döntések előkészítésében és magában a döntésben. A posztmodern közösségi (Európai Unió), 

állami (szakpolitikák), területi (politikai szereplők) és települési (érdekek harmonizálása) 

struktúrában szükségszerű a lobbi tevékenység. 

A területi menedzsment következő feladatköre már a tervekre épülő a programok és projektek 

megvalósításában való részvétel. A programokat és a projekteket a kedvezményezettek 

valósítják meg, a területi menedzsmentnek azonban figyelemmel kell kísérnie a folyamatok 

alakulását, előrehaladását, az eredmények és következmények jelentkezését, a kívánt és a 

tényleges célok közötti eltérések mértékét és okait. A program és projekt menedzsment alapos 

szakmai tevékenységet és felkészültséget kíván meg, módszere és szemlélete nagyon közel áll 

a területrendszer egészére vonatkozó gondolkodáshoz és cselekvéshez, így „használata” 

annak szervezésében és irányításában nélkülözhetetlen (Görög 2001).  

Ebben a feladatrendszerben kell kiemelni az információk gyűjtését és feldolgozását, amik 

alapján történhet meg a területi tervek értékelése, illetve az egyes programok minősítése, a 

monitoring tevékenység. A területrendszer fejlődéséről, fontosabb szereplőinek változásáról, a 

külső és belső környezet alakulásáról rendelkezésre álló adatok, tények rendszerezése segíti a 
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további fejlesztési döntéseket. A programokról és projektekről gyűjtött információk viszont a 

területi vagy települési folyamatokra gyakorolt tényleges hatásokat adhatja meg. 

A területi menedzsment feladatcsoportja továbbá a tanácsadás. A különféle területfejlesztési 

szereplők döntéseikhez ismerni kívánják a területrendszert, vagy annak a tervezett 

beavatkozásokra, kijelölt fejlesztésekre adott reakcióit. Az egyes befektetők, fejlesztők 

számára az is lényeges, hogy milyen támogatások nyerhetők el, a megvalósítás során milyen 

gondokkal, nehézségekkel kell szembenézniük, vagy éppen milyen erőforrás korlátokkal, 

vagy kínálattal találkozhatnak. A tanácsadás, illetve annak egyik formája, a moderáció 

lehetőséget teremt arra, hogy a különféle érdekcsoportok között közvetíteni tudjanak, azok 

jobban megismerjék egymást. A tanácsadásnál egyre nagyobb jelentősége van az emberi 

erőforrások fejlesztésének, azon szereplők megkeresésének, akik a leghatékonyabban képesek 

a célokat elérni, vagy a szereplői csoportokat a célok eléréséhez hozzásegíteni (Poór 2006). A 

tanácsadás részéként kell kezelni a tájékoztatási, képzési, továbbképzési rendszerek 

működtetését, ami egyrészt felkészíti a területfejlesztés szereplőit a lehetséges változásokra, 

másrészt segíti a szerkezeti alkalmazkodást, harmadrészt jobban megismertetheti a 

szereplőkkel azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző támogatási szinteken a 

területrendszer fejlesztéséhez rendelkezésre állnak. 

A területi folyamatokban egyre nagyobb szerepet játszanak az innovációs tevékenységek, a 

területrendszer szellemi- és tudásbázisainak megújítása, s az új termékek, szolgáltatások 

bevezetése révén a gazdasági szereplők különféle egységei. Az innovációban azonban 

nemcsak a gazdasági egységek érdekeltek, hanem a különféle köz- és magánszolgáltatásokat 

végző szervezetek, intézmények is (pl. közszolgáltatások, közüzemek). Így az innováció 

menedzsment a területi szintű folyamatok alakításának egyik új irányává válik, s annak egyre 

sokoldalúbb módszerei alakulnak ki.  

A térség és településmarketing, mint a területi menedzsment negyedik tevékenységi köre arra 

irányul, hogy a térség és település belső és külső megismerése biztosított legyen (Piskóti–

Dankó–Schupler 2002). A lakosság és a területfejlesztés szereplői körében növekedjen a 

területi identitás, s ezzel egyrészt még jelentősebb erőforrásokat koncentráljanak a területi 

egység fejlesztésébe, másrészt annak megismertetése révén növekedjék a gazdasági és 

fejlesztési potenciál (pl. külső befektetők vonzása, meglévő gazdasági kapacitások 

kihasználása, versenyképesség növelése). A térség- és településmarketing sokszereplős 

rendszer ezt a tevékenységet nemcsak a területi menedzsmentnek kell végezni, hanem 

maguknak a területrendszer alkotóinak is. Így a települések, a kistérségek, de egybetartozó 

tájak (pl. borvidék, idegenforgalmi körzet), vagy éppen a térségben működő vállalkozások, 
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tevékenységek, szolgáltatási rendszerek szintén részesei lehetnek a területi egység 

megismertetésének, de egy-egy nevezetes ember, fontos személyiség is meghatározó szerepet 

vállalhat ebben. A területi menedzsmentnek át kell látnia ezeket az akciókat, mérlegelnie 

szükséges az együttes hatásokat, lehetőség szerint össze kell kapcsolnia a különféle 

kezdeményezéseket és segítenie kell a szereplők kommunikációját. 

 A területrendszer érdekeinek közvetítése mellett meghatározó jelentőségű az érdekek 

nemzetközi rendszerben való megjelenítése, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs feladatok 

szervezése. Az Európai Unió tág teret nyit a különféle területrendszerek (régiók, települések, 

vidéki térségek, határ menti területek, speciális problémával sújtott térségek) nemzetközi 

szintű együttműködéseinek, különös figyelemmel a tapasztalatok cseréjére, a különféle 

fejlődési utak, azokon alkalmazott módszerek megismerésére. A nemzetközi kommunikáció 

tehát nemcsak információkat biztosít, hanem a bemutatkozás lehetősége mellett újabb 

programok kidolgozására is ösztönöz.  

A területi menedzsment szervezeti rendszerben, vagy szervezeti rendszerek hálózatában 

tevékenykedik. Ennek megfelelően magát a szervezetet is irányítani kell, részben a döntések 

előkészítésével, részben pedig a munkatársi gárdának, a szakemberek tudásának, 

ismertállományának fejlesztésével, és számos esetben a működési költségek biztosításával. A 

szervezetfejlesztésnek (belső és külső együttműködések) és a tudásmenedzsmentnek 

(ismeretállomány és menedzsment technikák elsajátítása) szintén jelen kell lennie a területi 

menedzsment folyamatos működésében. 

A szervezeti rendszer és a működési tér a területi menedzsment esetében is fontos. Számos 

változat ismert, ezek közül a területi, vagy települési közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

intézményi formációk a meghatározók, amelyek többségében nonprofit szervezetekként 

funkcionálnak. Ennek a formációnak az előnye, hogy a működés elviekben folyamatosan 

biztosított, hátránya, hogy erősen kitett a politikai akaratoknak, érdekeknek, a gazdálkodás 

korlátok között mozog, más hasonló jogállú szervezetekkel kerülhet összehasonlításra.  

Vannak példák forprofit szervezetekre, vagy azok olyan formációira is, ahol a regionális, vagy 

települési közösségek (önkormányzatok) rendelkeznek ezen társaságok teljes, vagy 

meghatározó többségi tulajdonával. Ennek a szervezeti megoldásnak az előnye, hogy a 

menedzsment nagyobb mozgásszabadsággal rendelkezik, hátránya viszont, hogy jobban kitett 

a piaci hatásoknak, legyenek azok gazdasági tevékenységek, vagy a pályázati, támogatási 

piac. Felhalmozott erőforrásait ugyanakkor hasznosíthatja egy-egy területi akcióban, amivel 

jelezheti annak fontosságát, megvalósíthatóságát.  
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Vegyes megoldásokra is találunk példát, amikor például a területi menedzsment funkciókat 

forprofit szervezeteknek adják ki, ahol a regionális, vagy lokális közösségek nem 

tulajdonosok, csak megrendelők. Ebben az esetben nehezebb az ellenőrzés és a számonkérés, 

ellenben erősen független a végrehajtás rendszere, kizárható a beavatkozás direkt formája. E 

megoldás hátránya, hogy alacsony a területi érdekeltség, a tevékenység nem kötődik az adott 

területi egységhez, így az alkalmazottak, de a cégvezetés affinitása is gyengébb lehet, ami a 

feladatok megoldásának milyenségében jelentkezhet. 

Egyértelmű tapasztalat, hogy a területi menedzsment szervezeti hálózatában nem az 

elaprózódás, a sokféle, különböző funkciókat megjelenítő szervezeti egységek jelenléte és 

egymás mellettisége nyújtja az eredményes tevékenységi teret, legalább is Kelet-Közép-

Európában. Helyette azok a térségek tekinthetők sikeresnek, ahol a szervezetrendszer 

méretgazdaságossága kellően nagy, így sokoldalúak a szakmai ismeretek, gyorsabb az 

információk áramlása, továbbá a szervezetfejlesztés és a humán erőforrások menedzselése 

gazdaságosabban megoldható.  

Gyakori gond, hogy a területi menedzsment egyetlen központban működik. Ez kedvezőtlen, 

hiszen a régiók területe nagy, azok más és más jellegű központok és térségek együtteseként 

értelmezhetők. Ezt a problémát a területi menedzsment hálózatszerű szervezésével és 

működésével lehet megoldani, ahol az egyes specializált szervezeti részegységek 

menedzsmentje a legkedvezőbb környezetet biztosító centrumban található, és korszerű info-

kommunikációs rendszer segítségével történik meg a különböző feladatokkal rendelkező 

menedzsment csoportok összekapcsolása. A jelzett megoldás előnye – azon kívül, hogy a 

tudások és az ismeretek ott vannak, ahol azokra a legnagyobb szükség van –, hogy sokoldalú 

és széleskörű információk gyűjthetők össze a területrendszer különböző pontjairól, egyes 

alrendszereiről. 

Nem lényegtelen, hogy milyen képzettséget, tudást kívánunk meg a területi menedzsment 

alkalmazottaitól. A legfontosabb a komplex szemlélet, a problémák iránti nyitottság, a kreatív 

gondolkodás, a megfelelő kommunikációs képesség (idegen nyelv ismerete és alkalmazása), s 

végül a területi egység iránti magas szintű elkötelezettség, példaértékű identitás. A felsőfokú 

képzések több tudományterületen kínálhatnak jó szakembereket a területi menedzsment 

számára, azonban a területi folyamatok elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása 

mindenki számára nélkülözhetetlen.  
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9. A közösségi tervezés módszerei, technikái 

 

A fejezet célja, hogy részletesen bemutassa a közösségi tervezés során alkalmazható 

módszereket, technikákat. A fejezet első részében bemutatásra kerül, hogy a melyek azok a 

szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a megfelelő módszer kiválasztásánál, majd 

ismertetésre kerülnek az egyes technikák koncentrálva arra, hogy az egyes módszerek főbb 

jellemzői, alkalmazhatósági feltételei szemléltetésre kerüljenek.  

 

9.1. A technikák kiválasztásának főbb szempontjai 

 

A közösségi tervezés egy olyan széles körű koncepcióként értelmezhető, amelyben adott 

számú társadalmi és gazdasági szereplő egymást kiegészítve adott területi szinten olyan 

feladatokat hajt végre, amely eredményeképpen a területi erőforrások lehető legjobb 

kihasználtsága valósul meg, és az adott terület fejlődik (Best Practices in… 1999). A 

közösségi tervezés szereplői a következők lehetnek (Rechnitzer 2007, Kőszegfalvy – Loydl 

2001, László – Pap 2007, Stöhr 1990, Novy 1990): 

� központi állami szereplők, 

� helyi önkormányzatok, 

� gazdálkodó szervezetek, 

� oktatási és kutatási intézmények, 

� társadalmi szervezetek, 

� civil/nonprofit szervezetek: Civil/nonprofit szervezetek alatt értünk minden 

olyan szerveződési formát, amelyet részben vagy egészben állampolgári akarat 

hozott létre önkéntesen egyéni-, közösségi- vagy közcélok megvalósítása 

érdekében (Kuti 1998, Bartal 2005). 

� állampolgárok mint társadalmi és gazdasági szereplők.   

 

A szereplők részvételében a legfontosabb tényezők között említi Stöhr (1990), hogy a felek 

közötti kommunikáció, a folyamatos információcsere és az együttműködés a feltétele a 

hatékony fejlesztésnek, tervezésnek. A hangsúly a közös hangnem megtalálásában, az 

érdekek egyeztetésében van. Giddens (2000) kifejti, hogy a közösségi tervezés során a 

szereplők bevonása csak akkor válhat hatékonnyá, ha a felek képesek felelősséget vállalni 

a döntéseikért, majd hozzáteszi, hogy egy politikai döntés csak akkor lehet sikeres, ha a 
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döntés meghozatalának folyamatát a fenti szereplők együttműködése és egysége jellemzi. 

Továbbá Stöhr (1990) kifejti, hogy az együttműködéseknek és a kommunikációnak 

nemcsak helyi szinten kell zajlania, hanem a helyi és a magasabb szintek között is. Ennek 

egyik előfeltétele, hogy a szereplők megfelelő mértékben motiváltak legyenek ahhoz, hogy 

hajlandóak legyenek együttműködni egymással.  

A közösségi tervezés folyamatának egyik fontos feladata, hogy képes legyen meghatározni 

azon szereplők körét, akik érintettek az adott fejlesztési kérdésben és képes is legyen 

megszólítani őket. Bár a fenti felsorolás a gazdasági, társadalmi szereplők teljes körét 

megemlíti, a közösségi tervezés egyik fő jellemzője, hogy elsősorban az állampolgárok és 

civil/nonprofit szervezetek részvételére koncentrál, célja, hogy ezen szereplőket minél 

szélesebb körben bevonja a részvételi folyamatokba. Így a fejezet további részében ezen 

társadalmi szereplők részvételére koncentrálunk.  

A megfelelő módszer kiválasztásánál további fontos szempont a Miben? kérdés, vagyis, 

hogy milyen folyamatokban való részvételről beszélhetünk? Ezek a következők lehetnek 

(zárójelben az 9. 1. táblázatban található eszközök sorszáma található, melyek ezen 

csoportosítás alapján kerültek besorolásra): 

� információgyűjtés az állampolgároktól, civil/nonprofit szervezetektől (1–20. 

eszközök), 

� az információgyűjtésen túl konzultáció a szereplőkkel, párbeszéd, vita az adott 

ügyben, adott esetben együtt döntés (21–28. eszközök), 

� egy-egy területi egység tervezési dokumentumának elkészítésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvétel, ennek természetesen része az 

előző két eset is, hiszen a komplett tervezési, megvalósítási és értékelési 

folyamat is információgyűjtést, együtt gondolkodást igényel (29–32. eszközök). 

További fontos szempont, hogy az adott közösségi tervezési módszer milyen területi 

egységben használható eredményesen, a fejezetben bemutatott technikák a következő 

területi egységekre vonatkoztatva kerülnek ismertetésre: mikro szint: település; mezo szint: 

térség és régió, makro szint: ország, interregionális, makroregionális (pl. EU).  
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9. 2. A közösségi tervezés technikái 

 

A fentiek alapján a folyamatokat helyesen végig gondolva ki lehet választani azokat a 

módszereket, technikákat, amelyek az adott problémakör megoldásában számít a társadalmi 

szereplők részvételére. Bármely módszert is választjuk fontos előnyük, hogy az embereket 

megtanítják problémát megoldani, közösen gondolkodni, vitázni és együtt működni a 

szakértőkkel.  

A közösségi tervezés eszközeit és technikáit a szakirodalom két nagy csoportba sorolja 

(Ploštajner – Mendeš 2005):  

� Tradicionális/hagyományos technikák: ebbe a csoportba alapvetően az 

eddigiekben is viszonylag széles körűen alkalmazott eszközök tartoznak, melyek 

elsősorban az önkormányzati működéshez kötődnek, illetve ide sorolják a 

hagyományos politikai részvételi módokat is, mint pl. a helyhatósági 

választásokat, a népszavazásokat.  

� Új/modern technikák: a mai társadalmi, gazdasági komplexitás megkívánja, hogy 

az állampolgárok, civil/nonprofit szervezetek a fentieknél több lehetőséget 

kapjanak a részvétel során. Legyenek olyan közösségi terek, melyek alkalmasak 

arra, hogy a helyi szereplők egymással szoros együttműködésben valósítsanak 

meg fejlesztési célokat. Az ebbe a csoportba sorolható technikák az aktív 

(Reisinger 2010) demokrácia eszközeiként alkalmazhatók. 

 

A következő táblázat (9.1. táblázat) összefoglalóan mutatja be a hagyományos és a modern 

részvételi eszközöket az előző alfejezetben ismertetett szempontokat figyelembe véve (a 

táblázat jelmagyarázata itt található): 

� Szereplők: állampolgárok (Á) és civil/nonprofit (C/N) szervezetek. 

� Az egyes hagyományos és modern technikák felsorolása. A modern eszközök az 

alábbi alcsoportokba sorolhatók: 

� Események, rendezvények: 1–6. eszközök 

� Felmérések: 7–10. eszközök 

� Telekommunikációs eszközök: 11–13. eszközök 

� Média, kiadványok: 14–17. eszközök 

� Képzések, kutatás, pályázat: 18–20. eszközök 

Az első 5 csoport 
alapvetőn 

„csak”információ-
gyűjtő 
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� Állampolgári, civil/nonprofit szervezeti szervezkedések, konzultatív 

eszközök: 21–28. eszközök 

� Fejlesztési dokumentumok megírása, megvalósítása, értékelése: 29–32. 

eszközök 

� Területi egységek: a táblázatban bemutatásra kerül, hogy az egyes technikákat 

jellemzően mely területi egységekben lehet és célszerű használni: 1. település; 2. 

térség; 3. régió; 4. ország; 5. interregionális szint; 6. makroregionális szint (pl. 

EU). 
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9. 1. táblázat A közösségi tervezés technikái az egyes területi szinteken 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Eszközök Á 
C/
N Á 

C
/
N Á 

C/
N Á 

C/
N Á 

C
/
N Á 

C/
N 

Hagyományos/Tradicionális eszközök             
1. Népszavazás (nem politikai választás) x      x      

2. Közgyűlésen való részvétel x x x x         
3. Önkormányzati bizottságban való részvétel x x x x         

4. Önkormányzat munkájában szakértőként való részvétel  x  x         
5. Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel x x x x x x x x x x x x 

6. Közmeghallgatás x x x x         
7. Lakossági fórum x  x          

Új/Modern eszközök (Az aktív demokrácia technikái)             
1. Fórumok x x x x x x x x     

2. Rendezvények x x x x x x x x  x  x 
3. Konferenciák x x x x x x x x x x x x 
4. Workshopok x x x x x x x x x x   

5. Helyszíni bejárás x x x x x x x x     
6. Kerekasztal-beszélgetés x x x x x x       

7. Kérdőívek x x x x x x x x     
8. Interjúk x x x x  x  x  x  x 

9. Aktiváló interjúk x x x x  x  x  x  x 
10. Fókusz csoport x x x x x x       

11. Internet x x x x x x x x x x x x 
12. Blogok x x x x x x x x x x x x 

13. Online fórumok x x x x x x x x x x x x 
14. Média (sajtó, TV, rádió) x x x x x x x x x x x x 

15. Kiadványok x x x x x x x x  x  x 
16. Szórólapok x x x x x x x x  x  x 

17. Önkormányzati faliújságon való információközlés x x x x         
18. Képzések x x x x x x x x x x  x 
19. Kutatás x x x x x x x x  x  x 

20. Fejlesztési célú pályázatokon való részvétel  x  x  x  x  x  x 
21. Részvételi költségvetés x x x x         
22. Állampolgári Tanács x  x  x  x  x  x  

23. Konszenzus konferencia   x  x  x  x  x  
24. Tudományos Műhely   x x x x x x x x x x 
25. Városi konferenciák x x           

26. Állampolgári Parlament       x x     
27. Jövőműhely x x x x x x       

28. Vitázó közvélemény-kutatás       x x x x x x 
29. Fejlesztési dokumentumok megírásában való részvétel x x x x x x x x  x  x 

30. Véleményezés x x x x x x x x x x x x 
31. Fejlesztési dokumentumok megvalósításában való 

részvétel             
a) beruházások megtervezésében  x  x  x  x     



 110

b) beruházások anyagi támogatásával x x x x x x x x  x  x 
c) beruházások kivitelezésében x x x x  x  x  x  x 

d) monitoringozásban x x  x  x  x  x  x 
32. Fejlesztési dokumentumok utólagos értékelésében 

való részvétel x x x x x x x x  x  x 
Forrás: Saját szerkesztés. 
 
 
 

9.2.1. A hagyományos technikák ismertetése 

 

Hazánkban a hagyományos részvételi eszközökről alapvetően az önkormányzati törvény 

(1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról) rendelkezik, hiszen az 9.1. táblázatban 

felsorolt módszerek elsődlegesen az önkormányzatokhoz kötődnek. Önkormányzati szereplők 

a kezdeményezői a meghallgatásoknak, illetve az önkormányzati szervek munkájában való 

aktív vagy megfigyelő jelenlétről beszélhetünk.  

Az önkormányzati törvény a települési önkormányzatok feladatai között említi, hogy 

támogatniuk kell a lakosság önszerveződéseit, együtt kell működniük a közösségekkel (1990. 

évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 8. § (5)). A képviselő-testület és bizottságainak 

ülésén az önszerveződő közösségek tanácskozási joggal vehetnek részt, a képviselő-testület 

határozza meg, hogy mely közösségek képviselőit illeti meg ez a jog.  

A képviselő-testületnek évente legalább egyszer közmeghallgatást kell tartania, melyen az 

állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, és javaslattal 

élhetnek. A képviselő-testület előterjesztéseibe és az ülések jegyzőkönyveibe az 

állampolgároknak joguk van betekinteni.  

Továbbá a képviselő-testület határozza meg azoknak a fórumoknak a formáit (pl. 

településpolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés), „…amelyek a lakosság, a 

társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való 

bevonását szolgálják.” (1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 18. § (2)) Az itt 

elhangzó véleményeket továbbítani kell a képviselő-testület felé. A képviselő-testület 

bizottságainak (alapvetően a döntés-előkészítés színterei) tagjai közé a törvény 

megfogalmazásában indokolt beválasztani a társadalmi szervezetek küldötteit és a 

szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárokat (24. § (2)). A bizottsági munkához a 

civil/nonprofit szervezetek általában szakértői anyagok és pályázatok előkészítésével tudnak 

hozzájárulni (Tamás 2005). Az önkormányzati törvény 4. fejezete további részvételi 

eszközöket szabályoz: a helyi népszavazást és a népi kezdeményezést. 
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9.2.2. Az információt gyűjtő modern technikák bemutatása 

 
 

Események, rendezvények 

Az első csoportba tartozó eszközök mindegyike alkalmas lehet arra, hogy az önkormányzati 

szereplők megismerjék a helyi szereplők gondolatait településükkel, annak környezetével 

kapcsolatban. Konferenciák, workshopok szervezésével, illetve egy-egy adott témát körüljáró 

fórumok szervezésével lehetőség nyílik arra, hogy az emberek is megismerjék egymás 

véleményét, ha kell, ütköztethessék nézeteiket. Minél nagyobb egy település annál célszerűbb 

ezeket a rendezvényeket nem települési szinten, hanem településrészeken megszervezni annak 

érdekében, hogy minél több állampolgárnak és civil/nonprofit szervezetnek lehetősége nyíljon 

arra, hogy részt vegyen rajtuk.  

A fentiekben bemutatott rendezvényeken mind az állampolgárok közvetlenül, mind a 

civil/nonprofit szervezetek részt tudnak venni. Azonban hozzá kell tennem, hogy az 

állampolgároknak közvetve ilyen eseményeken csak kisebb településeken van igazán 

lehetősége kibontakozni, nagyobb településeken (néhány ezer fő felett) a civil/nonprofit 

szervezetek szerepe jelentősebb lehet. Természetesen ez a szerep csak akkor bontakozhat ki, 

ha a szervezetek rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel egy-egy településrész 

állampolgárainak véleményét képesek összegyűjteni, akár úgy, hogy ők rendeznek fórumokat, 

konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket.     

A különböző rendezvények költségtényezői változóak lehetnek, attól függően, hogy milyen 

céllal rendezik őket, és hányan vesznek részt rajtuk. Mivel egy-egy rendezvény meghatározott 

időtartamot vesz igénybe, így a részt vevők időráfordítása ennek függvénye. Ennél több időt 

vesz igénybe a szervezők részéről a rendezvények megszervezése, a szakmai felkészülés, az 

elhangzott vélemények, gondolatok rendszerezése, annak megszervezése, hogy az 

információk eljussanak a döntéshozókhoz. A rendezvények megszervezésénél fő szempont 

lehet a költségek szempontjából, hogy önkormányzati szereplők vagy egyéb helyi 

kezdeményezés által történik. A helyi vélemények összegyűjtésénél azon az állásponton 

vagyok, hogy célszerű, ha a rendezvények megszervezésében és lebonyolításában a 

civil/nonprofit szervezetek jelentős szerepet vállalnak és továbbítják az elhangozott 

információkat a döntéshozó szakértők felé. Ez a fajta munkamegosztás egyrészt természetesen 

magas szintű együttműködési képességet feltételez mind a két fél részéről, másrészt a 

feladatok legnagyobb részét rábízza a civil/nonprofit szervezetekre, akik szakmailag is 

kiteljesedhetnek a szervezőmunka során. Fontos tényező, hogy a finanszírozás költségeinek 
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megosztásában mindkét félnek szerepet kell vállalnia, az önkormányzati szerepelőknek 

biztosítania kell a megfelelő anyagi alapot a szervezéshez.  

 

Felmérések  

A kérdőíves, interjús felméréseknek elsődlegesen a helyi vélemények összegyűjtésében, 

illetve az értékelésben és visszacsatolásban van jelentősége. A kérdőívek lehetőséget adnak 

arra, hogy alapvetően zárt kérdések segítségével lehetőség nyíljon megismerni a helyi 

szereplők véleményét az elképzeléseikről, a fejlesztés folyamatáról, a részvételi attitűdökről, 

illetve a megvalósított fejlesztések eredményéről. A kérdőíves felmérés alanya lehet bármely 

helyi szereplő, míg a koordinálásban elsősorban az önkormányzati szereplők és a 

civil/nonprofit szervezetek lehetnek. Az interjús beszélgetések a kérdőívnél sokkal mélyebb 

ismeretek megszerzésére alkalmasak, melynek során olyan szereplők megkérdezése célszerű, 

akik az adott területi egység fejlesztésében kulcsszerepet tudnak játszani. Az aktiváló interjúk, 

nemcsak véleménynyilvánításra alkalmasak, hanem gondolkodási és cselekvési folyamatok 

generálására is. A fókuszcsoport módszer szintén a vélemények részletes felmérésére szolgál, 

melynek során egy vezető segítségével 4–8 fős csoportokban adott témában részletekbe menő 

beszélgetés zajlik. 

A kérdőívezés során lehetőség van viszonylag sok ember megkérdezésére, akár rövid idő alatt 

is. A költségek csökkentése céljából érdemes telefonos vagy on-line lekérdezést folytatni, az 

utóbbi eset feltételezi, hogy a megkérdezés célközönsége alkalmas legyen internetes felületek 

kezelésére. Mind a kérdőívek, mind az interjúk feldolgozása esetén szükség van olyan 

szakemberek alkalmazására, akik a módszertani ismeretek birtokában vannak. Továbbá 

kiemelem, hogy fontos tényezője a felméréseknek, hogy az eredmények széles körű 

elterjesztése megtörténjen, hiszen így a helyi szereplők nagy része értesülhet arról, hogyan 

vélekednek a szereplők a fejlesztési kérdésekről. Egy-egy felmérés lefolytatása témától és 

létszámtól függően több hetet is igénybe vehet, alapvetően ettől függ a felmerülő költségek 

nagysága is.  

 

Telekommunikációs eszközök 

 

Ezek az eszközök gyakorlatilag a teljes tervezési folyamat során alkalmazhatók, legfontosabb 

előfeltételük, hogy a helyi szereplők legyenek birtokában az alapvető telekommunikációs 

ismereteknek és álljanak is rendelkezésükre ezek az eszközök (számítógép, Internet-

elérhetőség). Az Internet adta lehetőségek kihasználásában gyakorlatilag ma már „csak” a 
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fantázia szab határt. Többször éri kritika a részvételi módokat, hogy különösen nagyobb 

településeken fizikai képtelenség minden ember, helyi szereplő véleményét megkérdezni, 

éppen erre a kritikára lehet válasz az Internet (Democracy at the… 2001), mely gyakorlatilag 

széles körben elérhetővé tesz információkat, lehetőséget ad arra, hogy a helyi szereplők on-

line módon egymással megbeszélhessék a jelen problémáit, majd azokra megoldási 

lehetőségeket is találjanak.  

Az internetes kommunikációnak nagy szerepe lehet a fejlesztések konkrét megvalósítása 

során is, hiszen a szereplők számára megkönnyíti a kommunikációt, az információk 

gyorsabban áramlanak, és szinte azonnal információhoz lehet jutni a fejlesztések gyakorlati 

megvalósulásának eredményeiről.  

Az időtényező ebben az esetben csak másodlagos, hiszen az eszközök lényege éppen az, hogy 

minél gyorsabban, szinte azonnal információhoz lehessen jutni. A technikai megoldások 

következtében a költségek sem lesznek magasak abban az esetben, ha kiépített 

telekommunikációs hálózat áll a rendelkezésre, míg ennek hiányában a költségek magasabbak 

lehetnek. Ezen eszközök alkalmazásának egyik legnagyobb kihívása, hogy a szereplőknek fel 

kell arra készülniük, és motiváltnak is kell lenniük, hogy használják ezeket a lehetőségeket, 

illetve az önkormányzati szakembereknek is képesnek kell lenniük koordinálni ezeket az 

eszközöket és felismerni, hogy a kommunikációs folyamatok meggyorsítása érdekben 

szükség van ezen lehetőségek kihasználására. További előnyként említhető, hogy mivel az 

információ nem helyhez között, így bármely térbeli egységben kiválóan alkalmazható 

információk áramoltatására, sőt, akár viták lebonyolításához, vélemények megismerésére 

mind az állampolgárok, mind a civil/nonprofit szervezetek esetében.  

Az eszközök hátrányaként említhető, hogy nem biztosítanak lehetőséget a személyes 

kommunikációra, viszont hozzáteszem, hogy ez egyben előnyt is jelenthet akkor, ha a 

szereplők ilyen formában bátrabban fel merik vállalni véleményüket, ezáltal hatékonyabb 

lehet az információáramlás is. 

A leggyakrabban alkalmazható módszerek a következők (Sain 2010): 

� Honlapok: egy-egy jól megszerkesztett honlap adott témában nagyon 

informatív lehet, el lehet helyezni rajta az adott témával kapcsolatos 

dokumentációt, híreket lehet közölni. Azonban azt is fontos tudni, hogy inkább 

passzív kommunikációs eszköz és kevésbé lehet ellenőrizni, hogy kikhez jut el 

az információ.   
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� Blogok: a honlapoknál aktívabb kommunikációt tesz lehetővé, mert a közzétett 

információkra rögtön lehet reagálni, így az érintettek véleménye is 

megismerhető. 

� Közös internetes felület: a fentieken túl további előnye, hogy regisztrált tagok 

az adott honlapot szerkeszteni is tudják, így több csatornából jöhetnek az 

információk. 

 

Média, kiadványok 

 

Ezen eszközöknek az előző csoporthoz hasonlóan elsősorban a vélemények összegyűjtésében, 

az informálásban és az értékelésben, visszacsatolásban lehet szerepe. A fejlesztési folyamatok 

egyik legfontosabb feladata, hogy a szereplők informálása a lehető legszélesebb körben 

megtörténjen. Az előző pontban bemutatott telekommunikációs eszközökön túl a helyi média 

és egyéb kiadványok nyújthatnak információt. Ehhez arra van szükség, hogy a média (sajtó, 

TV, rádió) megfelelő kapcsolatokat ápoljon az adott térbeli egység szereplőivel, adjanak 

lehetőséget az állampolgároknak, civil/nonprofit szervezeteknek és egyéb szereplőknek arra, 

hogy gondolataik megjelenhessenek ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül. Ehhez 

természetesen szükség van arra is, hogy a helyi szereplők motivációt érezzenek arra, hogy 

gondolataikat közöljék a széles körű nyilvánosság előtt is. További feltétel, hogy a 

szereplőkhöz valóban el is jussanak a megjelenő gondolatok, azokat az emberek elolvassák, 

megnézzék és meghallgassák. A médiában való megjelenés gyors információáramlást biztosít, 

a felmerülő költségek mindenképpen megtérülnek azáltal, hogy az információk birtokában 

hatékonyabb döntések születhetnek. 

A kiadványok, szórólapok és az önkormányzati faliújságon történő információközlés az egyik 

legjobb eszköze annak, hogy a megvalósítandó célokról és a megvalósult fejlesztésekről 

összefoglalóan tájékoztassa a helyi szereplőket. Kiadványok, szórólapok készülhetnek 

civil/nonprofit szervezeti, illetve önkormányzati kiadásban is. Ezen eszközök előnye, hogy 

összefoglaló képet tud adni a fejlesztésekről, másrészt szintén széles körű információáramlást 

tud biztosítani. A felmerülő költségek a kiadványok estében lehetnek a legmagasabbak, 

egyrészt a kiadás oldaláról, másrészt a kiadványban megjelenő szakmai háttér miatt. 

Hozzáteszem, hogy ezen eszközök esetében törekedni kell a szakmaiságra, de figyelembe kell 

venni, hogy a széles körű közönséget kell ellátni információval, így az írások stílusának 

hétköznapi elemeket is tartalmaznia kell. Az önkormányzati faliújságon keresztül 
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megvalósuló kommunikáció egyik fontos előfeltétele, hogy a helyi szereplőket tájékoztatni 

kell arról, hogy ezen a kommunikációs csatornán is elérhetők információk. 

 

Kutatás, pályázat, képzések 

 

A kutatásokban való részvétel szorosan kapcsolódik a korábban bemutatott kérdőíves, interjús 

felmérésekhez, de annál széles körűbb lehetőségeket biztosít a fejlesztési folyamatok 

megismerésére. Kutatásokban való részvétellel a civil/nonprofit szervezetek önállóan vagy 

más helyi szereplőkkel együtt tudják feltérképezni a helyi adottságokat, illetve a fejlesztések 

eredményességét. Ezen részvételi technika elsősorban a fejlesztési folyamatokat segítő 

közvetett eszközként alkalmazható arra, hogy a helyi fejlesztés feltételeit, annak 

jellegzetességeit feltárja. 

A fejlesztési célú pályázatokon való részvétel célja egyrészt, hogy forrást vonjon be a 

fejlesztési folyamatokba, másrészt, hogy lehetővé tegye, hogy minél szélesebb körben, 

egymással együttműködve a helyi szereplők megvalósíthassák a közösen kialakított fejlesztési 

célokat.  

A különböző szakmai képzéseket mint részvételi eszközt is ebbe a csoportba soroltam. 

Véleményem szerint a képzéseknek abban lehet szerepe, hogy külföldi és hazai gyakorlati 

tapasztalatokat is felhasználva felkészíti a helyi szereplőket arra, hogy milyen módszereket, 

eszközöket lehet alkalmazni a közösségi tervezés során, ezeket milyen módon lehet a 

helyi/térségi adottságoknak megfeleltetni. A különböző képzések megszervezésében nagy 

szerepet kaphatnak a civil/nonprofit szervezetek, hiszen sok esetben éppen a szervezetek 

vannak felvértezve olyan kompetenciákkal, melyek továbbadása hatékonyabbá teheti az 

információáramlást.  

 

9.2.3. Konzultatív technikák 

 

Az alfejezet célja, hogy ismertesse azokat a részvételi technikákat, amelyek az 

információgyűjtésen túl aktív kommunikációra serkentik a résztvevőket, a cél a kölcsönös 

kommunikáció, a vita, sok esetben az együtt döntés egy-egy közügyben, fejlesztési kérdésben. 

Mindegyik itt bemutatott technika alkalmazható a fejlesztési dokumentumok tervezése és 

értékelése során is, így ezen csoportba sorolt módszerek elemei lehetnek egy komplett 

fejlesztési tervezési folyamatnak is.  
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A következő ábra (9.1. ábra) a konzultatív eszközök alkalmazhatóságát mutatja az egyes 

területi egységekre vonatkozóan. Az ábra alapján megállapítható, hogy a technikák nagyobb 

része térségi, regionális és országos szintű részvételt biztosít. 

 

 

 
               Forrás: Saját szerkesztés. 

9.1. ábra A konzultatív technikák alkalmazhatósága területi egységenként 
 

 

Részvételi költségvetés – a közösségi tervezés „atyja” 

 

A közösségi tervezés mai értelmezésének eredete Brazíliához, azon belül Porto Alegre nevű 

városhoz köthető. A közös tervezés elv alkalmazásának ötlete már az 1970-es években 

megjelent mintegy ellenállásként az akkor még katonai diktatúrával szemben (Pataki 2007, 

Abers 1998). A kezdeti lépések után végül Porto Alegré-ben bontakozott ki a közösségi 

tervezés eszközeként alkalmazott részvételi költségvetés gyakorlata, melyet 1989 óta 

rendszeresen alkalmaznak a városban. A részvételi költségvetés „…a települési költségvetés 

összetételének és arányainak a meghatározása és működésének az ellenőrzése egy minden 

lakos számára nyitott és átlátható, évente újraismétlődő vita- és tervezési folyamaton 

keresztül.” (Pataki 2007, 145) Ennek gyakorlata Porto Alegréből indult, azonban ma már több 
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településen is alkalmazzák a részvételi költségvetés gyakorlatát. A módszer elterjedése 3 

fázisra bontható (Cannabes 2004): 1989 és 1997 között Porto Alegré-n kívül még néhány dél-

amerikai országban jelent meg a módszer, majd 1997 és 2000 között tovább nőtt a 

népszerűsége, és már több mint 130 brazil városban vált gyakorlattá a részvételi költségvetés. 

2000 óta több európai országban is elkezdték alkalmazni, többek között Spanyolországban 

Córdobában, Németországban Rheinstettenben, Franciaországban Sain-Denisben és 

Bobignyben (Cannabes 2004). Jelenleg kb. 250 város költségvetésének tervezésekor 

használják a módszert.  

A részvételi költségvetés mintája Porto Alegre, a módszer alapgondolata minden városban, 

ahol alkalmazzák ugyanaz, viszont megjelennek egyediségek is (Cannabes 2004). A 

költségvetésről szóló végső döntést mindenhol az önkormányzati képviselők hozzák meg, 

viszont változó, hogy a döntések előkészítésébe a lakosság milyen formában kerül bevonásra. 

Eddig háromféle gyakorlatot figyeltek meg: a lakosság közvetlen bevonása mellet megjelenik 

egy választott testület (Porto Alegré-ben a Részvételi Költségvetés Tanács); a lakosság 

közvetlenül vagy közvetetten társadalmi szervezeteken keresztül kerül bevonásra; az előző két 

eset egyszerre van jelen. Eltérés van abban is, hogy a költségvetés mekkora részére terjed ki a 

részvételi elv alkalmazása. Vannak városok, ahol csak a fejlesztési források elosztása, míg 

máshol a költségvetés minden tétele a lakossággal történő egyeztetés során kerül 

meghatározásra. Porto Alegre többek között azért is számít minta területnek, mert ott a 

költségvetés 100%-ára érvényesítik a részvételi elvet. Ezenkívül eltérő a gyakorlat az egyes 

városok között, hogy a városi tervezés miként kapcsolódik az országos és a helyi hosszabb 

távú fejlesztési programokhoz. Elsősorban Dél-Amerika országaiban jellemző, hogy a 

részvételi költségvetés kialakítását alakítják a többi stratégiai tervhez, míg az európai 

gyakorlat pont fordított, itt a részvételi költségvetés már része a többi programnak.  

Összefoglalóan elmondható a brazil mintáról, hogy bármely elemét is használják a 

gyakorlatban a helyi önkormányzat szereplői, a cél minden esetben az, hogy a folyamat 

pozitív hatással legyen a település költségvetésére, a helyi kormány szoros kapcsolatot 

alakítson ki a lakossággal, ezenkívül mobilizálják a lakosságot a közügyekbe történő minél 

szélesebb körű beleszólás lehetőségét megteremtve a számukra. A módszer előnye többek 

között, hogy növeli a bizalmat az állampolgárok között, másrészt átláthatóbbá teszi a 

kormányzati munkát (Souza 2001).  
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 Állampolgári Tanácsok (Citizen’s Jury) 

 

Több országban sikeresen működik az Állampolgári Tanács rendszere (Pataki 2007, Goodin – 

Dryzek 2006, www.peopleandparticipation.net). Ennek lényege, hogy létrehoznak egy ún. 

„mini-társadalmat”, mely 12–25 fős laikus civil emberből áll, akik adott napon át egymással 

vitázva alakítják ki a települést érintő problémák megoldásának közös álláspontját. 

Gyakorlatilag a vita végére közpolitikai javaslatokat fogalmaznak meg a települési 

döntéshozók számára. Egy-egy ilyen ülés akár több napig is eltarthat, ezenkívül az esemény 

előtt a Tanács tagjai felkészítő rendezvényeken ismerhetik meg az ügy részleteit (Elliot – 

Heesterbeek – Lukensmeyer – Slocum 2005). A módszer egyaránt alkalmas arra, hogy helyi 

és nemzeti szintű ügyeket tárgyaljanak meg, helyi szinten gyakori, hogy a jelenlévő közönség 

soraiban ott ül a polgármester és a település döntéshozói is.  

A Tanács ötlete Ned Crosby-tól származik, aki 1974-ben hozta létre az Amerikai Egyesült 

Államokban a Jefferson Központot (www.jefferson-center.org), melynek célja Állampolgári 

Tanácsok keretében különböző projektek irányítása. Az amerikai minta példájára 

Németországban Peter Dienel nevéhez fűződik az ún. tervezési cellák létrehozása, melynek 

lényege, hogy a közügyeket érintő problémák megbeszéléséhez véletlen mintavétellel 

kiválasztják a laikus állampolgárokat, vagyis a tervezési cella tagjait, akik egymással vitázva 

jutnak adott kérdésekben egyezségre (Pataki 2007). Nagy-Britanniában 1996 óta működik ez 

a rendszer, de azóta már több európai (pl. Spanyolország, Ausztria) és tengeren túli 

(Ausztrália) országban is alkalmazzák ezt a technikát.  

A módszer előnye többek között abban rejlik (Citizens Jury Handbook 2004, Lenaghan 1999), 

hogy legitimálja a döntéseket, ezenkívül fejleszti az emberek problémamegoldó és a 

közösségi szinten történő döntési képességét, továbbá fejleszti a demokratikus gondolkodást. 

Lenaghan a módszer hátrányaira is felhívja a figyelmet. Kérdés az, hogy 10–20 ember hogyan 

lesz képes a lakosság nevében döntést hozni, képviselheti-e ennyi ember a helyiek 

véleményét? A szerző utal arra, hogy volt már olyan eset, hogy a Tanács egy adott probléma 

megoldására tett javaslata később a lakosság által benyújtott petícióval találta szemben magát. 

Lenaghan azt javasolja, hogy olyan kérdésekben szabad a Tanács véleményét kérni, amelyben 

a tagjai képesek valóban a helyiek érdekeit képviselni.  

 



 119

Konszenzus konferencia 

 

A konszenzus konferencia (Elliot – Heesterbeek – Lukensmeyer – Slocum 2005, 

www.peopleandparticipation.net) olyan nyilvános találkozó szakértők és állampolgárok 

között, amelynek során valamilyen technológiai, fejlesztési kérdések kerülnek megvitatásra, 

annak érdekében, hogy javaslatokat lehessen tenni helyi és nemzeti szintű szabályozásra. Így 

ez a fajta eszköz alkalmazható a fejlesztési folyamatokon kívül jogalkotásra is. A rendezvény 

során –, mely sokban hasonlít az Állampolgári Tanács intézményéhez – 10–20 állampolgár 

mondja el a véleményét, akiket rétegezett mintavétellel választanak ki. Azonban nem a teljes 

lakosság reprezentálása a cél, hanem az, hogy az adott kérdéskörben érintetteket 

reprezentálják. Az állampolgárok kiválasztása jelentkezés útján történik, általában a médiában 

teszik közzé a következő rendezvény hirdetését (Domokos é.n.).  

A helyszíni bejárások során lehetőséget adnak az érdeklődő állampolgárok részére szervezett 

keretek között a településen zajló folyamatok megismerésére és a vélemények kifejtésére. 

Ennek előnye, hogy közvetlenül az adott helyszínen tudnak a szereplők egymással 

kommunikálni a felmerülő problémákról, azok megoldási lehetőségeiről. A kerekasztal-

beszélgetések is kitűnő alkalmat teremtenek egyfajta kötetlen beszélgetésre a felek között.  

 

Tudományos Műhely 

 

A Tudományos Műhely lényege, hogy egy-egy tudományos jellegű fejlesztési problémát 

„emberi” nyelven próbál közvetíteni és megbeszélni az érintett felekkel egy-egy találkozó 

alkalmával. Az eszköz előnye, hogy nyitott minden helyi szereplő számára, hiszen nem 

tudományos nyelven közvetíti a problémákat, a párbeszéd és a kommunikáció során kialakuló 

információáramlás mégis elősegíti a felmerülő nehézségek szakmai jellegű megoldási 

lehetőségeit. Tudományos Műhelyek létrejöhetnek egy-egy civil/nonprofit szervezet 

kezdeményezéseként, illetve egy-egy tudományos vagy szakmai intézmény, szervezet 

keretében.  

 

Városi konferenciák 

 

A Városi konferenciák egyszerre személyes, aktív kommunikációt lehetővé tevő, másrészt 

nagyméretű tömegrendezvények, melyek ötvözik a hagyományos kommunikációs módokat a 

modern világ technológiai lehetőségeivel (Elliot – Heesterbeek – Lukensmeyer – Slocum 
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2005, www.peopleandparticipation.net). A módszer az amerikai America Speeks nevű 

nonprofit szervezettől származik (www.americaspeeks.org), akik eddig már több mint 45 

konferenciát szervezetek csak az USA-ban 1995 óta, de több más országban is használatos ez 

a módszer. Az USA-ban eddig a következő témákban történt ilyen esemény: társadalmi 

biztonság, a Világkereskedelmi Központ helyének újrahasznosítása, Washington stratégiai 

terve (Lukensmeyer – Hasselblad Torres 2006).  

A rendezvények lényege, hogy egyszerre több száz, akár több ezer ember véleményét képes 

feldolgozni a következő módon (Elliot – Heesterbeek – Lukensmeyer – Slocum 2005, 

Lukensmeyer – Bringham 2005): 

� 500–5 000 fő véleményét tudják kikérni, általában reprezentatív a minta, 

� a rendezvény szervezése, az előkészületek és maga az esemény összességében 

több hónapig tartó folyamat, 

� az emberek 10–12 fős csoportokban beszélgetnek egy független moderátor 

segítségével, aki egy számítógéppel össze van kötve a fő moderátorral, vagyis 

úgy lehet kis csoportokban vitát folytatni, hogy közben a fő koordinátorral is 

közvetlen kapcsolat van, továbbá minden résztvevőnek van saját nyomógombja 

is, amivel szavazni tud, 

� a különböző témákban zajló szavazásokat a szereplők rögtön látják egy 

kivetítőn, így azonnal van visszajelzés és átlátható a folyamat, 

� az adatok feldolgozásánál a demográfiai jellemzőket is rögtön látják a 

résztvevők. 

 

Általában ilyen események iránt nagy a média érdeklődése is, így gyorsan az 

állampolgárokhoz jutnak a konferencia eredményei. Bár magasak egy-egy ilyen rendezvény 

költségei, mind helyi, mind nemzeti szintű ügyek, problémák megoldásában hasznos lehet a 

megszervezésük. A konferenciák legfőbb eredménye, hogy kiderül, hogy a jelenlévők adott 

társadalmi kérdésben milyen véleményen vannak a lefolytatott vita előtt és után.  

 

Állampolgári Parlament 

 

A módszer lényege, hogy elsősorban nemzeti szintű ügyek megbeszélése érdekében több 100 

embert hívnak meg a rendezvényre, ahol lehetőségük van az adott téma részletes 

megvitatására. A módszer még viszonylag újnak számít, bár abban talán nem, hogy több más 
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eddig is bemutatott részvételi technikát is ötvöz, így például Állampolgári Tanács, Városi 

konferenciák, Konszenzus konferenciák.  

Ausztráliában például az első ilyen „parlamenti ülést” 2009 februárjában tartották, ahol 4 

napon keresztül vitáztak arról, hogyan lehetne a demokrácia működésén javítani (Australia’s 

first citizens’… 2009, Dryzek 2009). A rendezvény céljai a következők voltak: ötleteket, 

ajánlásokat kapni az állampolgároktól arra vonatkozóan, hogyan lehet javítani Ausztrália 

kormányzati rendszerét; továbbá arra, hogy milyen eszközökkel lehetne javítani az 

állampolgárok és a döntéshozók közötti kommunikációt, illetve többet megtudni arról, hogy 

az emberek miként viselkednek egy-egy ilyen közös vita, megbeszélés során. Az ülésen 

összesen 150 ember vett részt, őket a közel 8 000 embernek kiküldött meghívóra jelentkezett 

kb. 3 000 emberből választották ki. A rendezvény végén a résztvevők egy több pontból álló 

javaslatcsomagot fogalmaztak meg.  

 

Jövőműhely 

 

A jövőműhely a közösség aktivizálása céljából létrejövő kezdeményezés, melynek lényege, 

hogy az állampolgárok közösen tervezik meg a környezetük jövőjét különböző rendezvények, 

találkozók megszervezésén keresztül (www.peopleandparticipation.net). A jövőműhely 

technikája maximálisan alkalmas arra, hogy az állampolgárok kreatív gondolatait 

feltérképezze, és olyan jövőképet alkosson, mely a helyi szereplők számára elfogadható és 

megvalósítható. A módszer egyaránt alkalmazható a helyi és térségi szereplők jövőképének 

feltérképezésére. 

 

 Vitázó közvélemény-kutatás (Deliberative poll) 

 

A módszer James Fishkin amerikai professzor nevéhez fűződik (Lukensmeyer – Hasselblad 

Torres 2006), aki 1988-ban alkalmazta először a módszerét, azóta az USA-n kívül több 

országban is sikeresen zajlottak ilyen események. A módszer azon az elgondoláson alapul, 

hogy szükség van olyan kutatási módszertanra, amely nemcsak megkérdezi az emberek 

véleményét, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a kialakított véleményeket ütköztessék, sőt a 

módszer keretein belül arra is lehetőség van, hogy az emberek véleményét egy-egy téma 

részletes megismerése előtt és után is megismerjék. Több nemzetközi tapasztalat mutatja, 

hogy az emberek véleménye információk birtokában sokszor teljesen más, vagy legalábbis 

árnyaltabb, mint az információk megszerzése előtt volt (Lukensmeyer – Bringham 2005). 
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Eddig többek között az alábbi témákban tartottak ilyen eseményt (www.magyaragora.hu): 

bűnözés kezelésének módjai (Kelet-Európa első vitázó közvélemény-kutató rendezvényét 

Bulgáriában tartották éppen ebben a témában), adott ország jövője Európában, 

közegészségügyi rendszer jövője, az euró bevezetése, elektromosos-áram szolgáltatás stb.  

 

9.2.4. Fejlesztési dokumentumok megírásában és a megvalósításban, értékelésben való 
részvétel 

 

Ezek az eszközök gyakorlatilag egy adott területi egység fejlesztési dokumentumának 

megírását és annak gyakorlati megvalósítását, végül értékelését jelenti oly módon, hogy abban 

teret kapnak az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek is. A megírásban való részvétel 

gyakorlatilag mindazon technikákat magában foglalja, melyeknek abban van szerep, hogy 

feltérképezze a szereplők véleményét és közösen alakítson ki célokat a jövőre vonatkozóan, 

vagyis az előző két alfejezetben ismertetett technikák szinte mindegyike. A hangsúly azon 

van, hogy a dokumentumok létrehozása ne csak néhány szakértő közreműködése által 

történjen, hanem az adott szereplők bevonásával. A véleményezés a már megírt, de még 

módosításokra váró dokumentumokról való vélemények közlését jelenti. A dokumentumok 

létrehozására fordított idő hossza attól függ, hogy a döntéshozók mennyi időt és energiát 

fordítottak arra, hogy megismerjék a helyi szereplők véleményét, hogy mennyire aktívan 

alkalmazták az aktív demokrácia eszköztárát. Minél több részvételi eszköz megjelenik a 

gyakorlatban, annál hosszabb ez az idő, de annál tartalmasabb és hatékonyabb is a folyamat. 

A folyamat akkor eredményes, ha a felmerülő többletköltségek a hatékonyság növekedésével 

megtérülnek.  

Szintén fontos tényező, ha a társadalmi szereplőkkel együtt történik a megvalósított 

beruházások, fejlesztési kérdések értékelése, hiszen éppen azok tudják a legjobban elmondani, 

hogy milyen eredménye van egy fejlesztésnek, akiket közvetlenül érint, vagyis a mindennapi 

életben érzi annak hatását.  

Hazánkban a fejlesztési tervek elkészítésére és véleményeztetésére több jogszabály készült, 

azonban a megvalósítás és értékelés kérdéskörét ezen jogszabályok nem érintik: 

� 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

� 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 

igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-

én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről, 
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� 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 

valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól. 

 

A településrendezéssel kapcsolatos dokumentumok véleményezéséről az építési törvény 9. §-

a rendelkezik. A törvény alapján a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek 

véleményezés nélkül nem fogadhatók el. Az egyes területi tervek egyeztetésének rendjéről a 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szól, mely meghatározza, hogy az egyes terveket 

elfogadásuk előtt az egyeztetésben részt vevők körének meg kell küldeni véleményezésre, 

illetve gondoskodni kell arról, hogy a dokumentumok megtekinthetők legyenek. Továbbá 

szükséges egy partnerségi terv készítése, mely „…meghatározza az állampolgárok és a 

szakmai közösségek részvételének szabályait.” (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (3)) 

Még 2008-ban készült hazánkban egy olyan törvényi koncepció, mely tervei szerint 

részletesen szabályozná a részvétel különböző formáit (A Társadalmi Egyeztetés… 2008). Az 

ún. részvételi törvény megfelelő jogi hátteret biztosítana a társadalmi részvétel és a közösségi 

tervezés számára nem csak helyi, hanem nemzeti szinten is. A tervezett törvény címe a 

következő lenne: Az állami, önkormányzati és az ahhoz kapcsolódó egyéb döntéshozatali 

eljárásokban alkalmazandó társadalmi egyeztetésről. A jogi javaslat készítői részletesen 

bemutatták, hogy a döntéshozatali eljárás egyes szakaszaiban milyen tevékenységeket kell a 

társadalmi egyeztetésnek felölelnie, továbbá kifejtették, hogy milyen típusai (nyílt vagy 

meghívásos), intézményei, szervezetei lehetnek a folyamatnak, és milyen pénzügyi források 

állhatnak az egyeztetés rendelkezésére. 

Fontos kérdéskör, hogy milyen területi szintű dokumentum tervezéséről beszélünk. A kisebb 

településeken az emberek jobban ismerik egymást, közvetlenebbül érintheti őket egy-egy 

fejlesztés, így feltételezhető, hogy jobban aktivizálhatók a tervezési folyamatban. Nagyobb 

településeken, illetve területi egységekben az állampolgárokat képviselő civil/nonprofit 

szervezeteknek több szerepe lehet, ezeken a területi szinteken inkább jellemzőek már az olyan 

technikák, amelyek alkalmasabbak a civil képviselőkkel történő egyeztetésre, mint 

személyesen az állampolgárokkal, de természetesen nem zárhatók ki ők sem.  
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9.3. Hazai pozitív kezdeményezések 

 

Ebben az alfejezetben néhány, a hazai helyi fejlesztést elősegítő, támogató kezdeményezés, 

szervezet kerül bemutatásra. A kezdeményezések legnagyobb része a humán oldal felől 

közelíti meg a fejlesztést, feladatuknak a helyi közösségek motiválását tartják, annak 

érdekében, hogy képesek legyenek felismerni, hogy a közösségek ereje több lehetőséget 

biztosít a részvételre, ezért szükség van közösségi szinten gondolkodni. Így ezek a pozitív 

kezdeményezések gyakorlatilag a közösségek aktivizálásán keresztül lesznek képesek 

elősegíteni a közösségi tervezés folyamatát 

a) KÖZTÁMHÁLÓ: A Települési szintű közösségi kezdeményezéseket, közösségi 

részvétel fejlesztését támogató hálózat célja, hogy a helyi társadalmakat 

közösségeiken keresztül fejlessze (Benedek 2008). A hálózat 2004 

szeptemberében kezdte meg működését. A hálózat alapkoncepciója a következő: 

közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek hálózatának megszervezése és 

adott területi szintekhez rendelhető fejlesztési feladatok megnevezése. A 

hangsúly a helyi igények feltérképezésén és a szakmai kommunikációs terek 

kialakításán van.  

b) Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH): A Central and Eastern European Citizens 

Network egy 17 országot magában foglaló szerveződés, mely egy 2005 tavaszán 

megtartott konferenciáján döntést hozott arról, hogy minden tagországában 

minden év szeptemberében megrendezik az ÁRH-t, melynek középpontjában 

olyan rendezvénysorozatok állnak, melyek célja a részvételi demokrácia 

népszerűsítése (arh.kozossegfejlesztes.hu). Az ÁRH gyakorlatilag egy 

decentralizált kampányhétként értelmezhető. Hazánkban a fő szervező szerepet a 

Közösségfejlesztők Egyesülete vállalta (www.adata.hu). A rendezvények 

sorában olyan eseményeket találunk, mint például kérdőívek kitöltése, tréningek 

szervezése, szakmai találkozók lebonyolítása, kiállítások, konferenciák, iskolai 

előadások. 2005-ben mintegy 54 rendezvény zajlott 50 helyszínen az ország 

különböző pontjain 100 civil szervezet részvételével. A következő években már 

több mint 200–200 eseményen vehettek részt az érdeklődők.  

Az ÁRH rendezvénysorozat egyik legfontosabb eleme a kérdőíves kutatás, 

melynek témája 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban is a közbizalom, míg 2006-ben 

a közéleti aktivitás – lokális és európai identitás voltak. Mindegyik évben több 

ezer fő megkérdezésére került sor. A 2006-os és 2008-as adatokat 
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összehasonlítva megállapítható, hogy minimálisan, de romlott az emberek 

bizalma a közszereplőkben és a civil társadalomban, bár ez utóbbiak megítélése 

volt a legkedvezőbb (A közbizalom és a... 2008).  

c) A következőkben olyan nonprofit szervezeteket sorolok fel, melyek fő 

feladatuknak tekintik a közösségfejlesztés, a közösségi tervezés és a részvételi 

demokrácia gyakorlati megvalósítását: 

- Közösségfejlesztők Egyesülete (www.adata.hu): fő feladata, hogy a 

demokratikus folyamatokat elősegítő mozgalmakat szervezzen. 

- Közösségi Kapcsolat Alapítvány (www.kka.hu): célja a közösségfejlesztés 

szellemiségének hazai elterjesztése. 

- Civil Kollégium Alapítvány (www.civkol.hu): az alapítvány egy országos 

felnőttképzési szervezet, mely alapvetően a közösségfejlesztés területén 

szervez képzéseket. 

- Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület: a szervezet a 

témában érdekelt szervezeteket fogja össze. 

- Magyar Művelődési Intézet (www.mmi.hu): a szervezet feladata a helyi 

közművelődési tevékenységek támogatása.  

- Magyar Természetvédők Szövetsége (www.mtvsz.hu): fő feladatuk a 

környezetvédelem és az állampolgárok részvételének támogatása. 

- Nonprofit Információs és Oktató Központ (www.niok.hu): a szervezet célja, 

hogy Magyarországon erős nonprofit szektor jöjjön létre. 

d) Nyári Egyetemek: A Közösségfejlesztők Egyesülete 2004 óta minden évben 

megszervezi Kunbábonyban a közösségfejlesztés témakörét körüljáró nyári 

egyetemét (www.adata.hu). Az elmúlt évek témái a következők voltak: A 

közösségi részvétel fejlesztése; A társadalmi akciók; Az aktív állampolgárság; 

Kapcsolatok – Kölcsönösség – Bizalom; Társadalmi nyilvánosság, közbeszéd, 

párbeszéd. A Nyári Egyetemeken bárki részt vehet, aki érdeklődik a téma iránt 

és szakértőktől, illetve civil/nonprofit szervezetek képviselőitől szeretne többet 

megtudni a közösségfejlesztés hazai gyakorlatáról, lehetőségeiről.   

e) TEEN 1, 2 Programok: 2006-ban három országos nonprofit szervezet (NIOK, 

MVTSZ, Reflex Környezetvédő Egyesület) elindított egy programsorozatot, 

melynek célja, hogy ajánlást dolgozzon ki a közigazgatási–civil egyeztetési 

folyamatokhoz. Ennek keretében elkészült „A Társadalmi Egyeztetések Eljárási 

Normarendszere” című kiadvány (Farkas – Gerencsér – Kalas – Oprics 2007), 
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melyben kifejtésre került a társadalmi egyeztetés fogalomköre, ennek jogi 

környezete és ajánlások kerültek megfogalmazásra. Ki kell emelnem, hogy a 

program alapvetően az országos, regionális és ágazati egyeztetésekre vonatkozik 

és nem a helyi szintre, azonban a bemutatott elvek, struktúrák helyi szinten is 

hasznosak lehetnek, természetesen a helyi adottságoknak megfelelően. A 

részvételi törvény koncepciója a TEEN 2 keretében készült el. 

f) Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért (www.cnny.hu): Hasonlóan 

az előző kezdeményezéshez, ez sem helyi szintű ajánlásokat fogalmaz meg. A 

munkacsoport 2005 óta működik egyfajta laza akciócsoportként, melynek célja a 

társadalmi egyeztetések figyelemmel kísérése és ajánlások megfogalmazása 

elsődlegesen az NFT és az ÚMFT esetében. A munkacsoport eddig hét jelentést 

adott ki a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáért.  

g) KÚTFŐ Hálózat (www.parbeszed.net): A hálózat keretében – mely a Nyugat-

Dunántúlon működik – tapasztalattal rendelkező nonprofit szervezetek adnak 

segítséget olyan más nonprofit szervezeteknek, melyek nyitottak a 

közösségfejlesztés gyakorlati megvalósítására, az innovatív ötletekre. A hálózat 

olyan szereplőkre épít, akik hozzájárulnak egy adott térség megújulásához, az 

életszínvonal növeléséhez.  

 
9.4. Közösségi részvétel és az Európai Unió 

 

Az elmúlt években zajló társadalmi, gazdasági folyamatok és az EU felépítéséből adódó 

negatívumok egyre inkább előtérbe helyezték a civil társadalommal való együttműködés 

fontosságát. A fő okokat a szakirodalom 5 pontban sorolja fel, melyek a következők (Arató 

2000, Arató 2005, Gesztiné – Csanády 2003, Merkel 1997, Scharpf 1999, Siedentop 2000):  

� Demokratikus deficit: Az Európai Unió működésének alapja a demokratikus 

értékek érvényesítése, azonban az intézményrendszer felépítéséből és 

működéséből adódóan nem képes minden polgár érdekeit képviselni. Ennek 

következtében az EU eltávolodhat az állampolgároktól, akik emiatt jogosan 

érezhetik úgy, hogy csak nehezen tudnak beleszólni az őket érintő kérdésekbe. A 

hiányosság három szinten jelenik meg: (Merkel 1997): a döntéshozatalban, a 

döntésvégrehajtásban és az érdekkifejezésben. 
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� Legitimáció: Egy rendszer legitimitása annál nagyobb, minél nagyobb 

mértékben vesznek részt az állampolgárok a döntéshozatalban, minél inkább 

elfogadják a döntéseket.  

� Menedzsment deficit: az EU intézményeinek humán erőforrása korlátozott, így 

rákényszerülnek arra, hogy külső szereplők segítségét is igénybe vegyék a 

döntéshozatal során, így a szereplőkkel való együttműködés nemcsak lehetőség, 

de egyfajta kényszer is. 

� Kommunikációs problémák: az EU állampolgáraihoz nem megfelelően jutnak el 

az információk, ennek feloldásában tudnak a civil szervezetek segíteni. 

� Jóléti szolgáltatások biztosításának problémái: a civil szervezetek olyan 

igényeket is ki tudnak elégíteni, amire az állami és/vagy piaci szereplők nem 

képesek.  

A fenti hiányosságok megléte miatt ma már egyértelműen elfogadott tény, hogy az 

állampolgároknak és a civil/nonprofit szervezeteknek nemcsak tagállami, hanem európai 

uniós szinten is jelentős szerepük van a döntések meghozatalát megalapozó folyamatokban.  

Az Európai Unió Lisszaboni Szerződése (2009) közösségi jogként rendelkezik mind a 

képviseleti, mind pedig a részvételi demokrácia elveiről. E szerint az EU működése a 

képviseleti demokrácia elvén alapul, és ennek értelmében minden állampolgárt megillet az a 

jog, hogy a döntések nyilvánosan és a polgárokhoz legközelebb eső szinten szülessenek. 

Továbbá kinyilvánítja, hogy a polgárok és érdekképviseleti szervezeteik az EU 

tevékenységéről véleményt mondhassanak és párbeszédet folytathassanak az intézményekkel.  

� „Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal 

nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.” 8b. cikk (2) 

� „Az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy biztosítsa az Unió fellépéseinek 

koherenciáját és átláthatóságát, az érintett felekkel széles körű előzetes 

konzultációkat folytat.” 8b. cikk (3) 

 

A fentieken túl a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés egy új módszert 

is bevezetett annak érdekében, hogy az európai állampolgárok közvetlenebbül szólhassanak 

bele a szakpolitikai döntéshozatalba, ez pedig az európai polgári kezdeményezés (European 

Citizens’ Initiative). Az új részvételi forma lényege, hogy lehetővé teszi, hogy legalább 1 

millió (több országból származó) állampolgár az Európai Bizottságot közvetlenül felkérje, 

hogy az EU-t érintő adott kérdésekben új kezdeményezéseket tegyenek. Az EU annak 

érdekében, hogy minél tökéletesebb módszert tudjon kialakítani, a témában széles körű 
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nyilvános konzultációt folytatott le 2009. november 11. és 2010. január 31. között, a 

konzultáció alapja egy, a témában elkészült Zöld Könyv (Zöld Könyv az európai… 2009) 

volt. A konzultáció célja volt, hogy konkretizálják, hogyan is lehet pontosan megvalósítani a 

polgári kezdeményezést. Többek között az alábbi témák megvitatására volt szükség: a 

polgárok származása szerinti tagállamok számára vonatkozó küszöbérték, a tagállamonkénti 

aláírások minimális száma, a részvétel alsó határa, az aláírások gyűjtésére, ellenőrzésére 

vonatkozó feltételek.  

A javaslatok alapján 2010. március 31-én rendeletjavaslat született, a főbb rendelkezések 

többek között a következők: 

� Polgári kezdeményezés szervezője lehet olyan magánszemély, aki az EU 

állampolgára és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre 

jogosító korhatárt. 

� A fentiek vonatkoznak a szervezőre és az aláírókra is. 

� Egy adott polgári kezdeményezést csak egyszer lehet támogatni. 

� Papíron vagy on-line lehet nyilatkozatot gyűjteni legfeljebb 1 évig. 

� Az aláíróknak legalább a tagállamok 1/3-ából kell származni. 

� Tagállamonként a minimális aláírók száma 72 000 és 4 500 fő közötti, 

Magyarország esetében ez az érték 16 500 fő. 

További, − a társadalmi részvétel témáját érintő – dokumentum az Aarhusi Egyezmény, 

melyet 1998-ban írtak alá Dániában. Az Egyezmény elsődlegesen a környezeti ügyekben 

történő részvétel és a környezeti információkhoz való hozzáférés jogát helyezi középpontba, 

azonban egyetértve Bodával (2008) a fenti jogok definiálásakor az Egyezmény a döntés-

előkészítésben való részvétel jogát definiálja, ami más kérdéskörben is értelmezhető. Az 

Egyezmény a részvétel következő elemeit határozza meg (Pelcl 2002, 11): „Információhoz 

való hozzáférés, aktív tájékoztatás, konzultáció a lakossággal, társadalmi részvétel a 

tervezésben, a tervezési folyamat értékelése a társadalmi részvétel szemszögéből.” 
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10. Az európai kohéziós politika kidolgozásának menete 

 

 Az Európai Unióban a regionális tervezés a 1988-ban végrehajtott Maastrichti Szerződéssel 

nyert létjogosultságot, s onnan datálható a rendszer kialakulása. Ekkor történik meg a 

regionális fejlesztés négy alapelvének meghatározása, vagyis a szubszidiaritás- 

decentralizáció, a tervezés-programozás, a koncentráció – addicionalitás, és a partnerség. 

Ennek szellemében a kilencvenes évek elején indult, majd öt, később hét évente kidolgozott  

fejlesztési tervek alapján történt meg a támogatások meghatározása, odaítélése és 

felhasználásának ellenőrzése. Az négy időszakot (1990-1994, 1995-1999, 2000-2006, 2007-

2013) megélt tervezési rendszer történetét és fejlődési folyamatait nem célunk áttekinteni 

(Rechnitzer, Smahó 2011). A egyre letisztultabb rendszer jelenlegi működési modelljét 

mutatjuk be a továbbiakban, kitérve a 2007-2013 tervezési időszak sajátosságaira.  

A közösségi támogatások lehívása és azok felhasználásával a kohéziós politika 

célkitűzéseinek megvalósítása egy több lépésből álló körfolyamatként fogható fel. Az egész 

programozási periódust felölelő folyamat első felét a tervezés szakasza teszi ki, második fele 

pedig a projekt szintű megvalósítás (10.1. ábra).  

 

1
Strukturális Alapok

költségvetése,
felhasználás szabályai

2 Közösségi stratégiai
iránymutatások

3 Nemzeti Stratégiai
Referencia Keret

4 Operatív
Programok

5 Bizottság
döntése6 Projektek

kiválasztása

7
Bizottság

kötelezettségvállalása,
programok indulása

8 Projektek
végrehajtása,

támogatás kifizetése

9 Ellenőrzés,
monitoring

Stratégiai
jelentések10

MEGVALÓSÍTÁS

TERVEZÉS

 
 

Forrás: saját szerkesztés. 
10.1. ábra. A közösségi támogatások felhasználásának folyamata 

 
 

1. A Bizottság által javasolt összegek és jogszabályok elfogadásáról az Európai 

Parlament és a Tanács dönt.  
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2.  Ezt követően a Bizottság – a tagállamokkal szorosan együttműködve – elkészíti a 

kohéziós politikára vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét. A 

programozási időszak tervezése – uniós szinten – a Strukturális Alapok költségvetési 

forrásainak meghatározásával, és azok felhasználási szabályainak kialakításával indul. 

Ehhez azonban meghatározásra kerülnek egyrészt fejlesztési politika alapelvek, így a 

2007-2013 időszakban a következők: az arányosság, a férfiak és nők közötti 

esélyegyenlőség és megkülönböztetés tilalma, a fenntartható fejlődés és az alapok 

csoportosítása a lisszaboni elvekhez. Az addicionalitás elve, hogy a Bizottság és a 

tagország megvizsgálják a közkiadások szintjét, az alapelvként meghatározott 

versenyképesség és foglalkoztatás kívánalmait ezekben érvényesítik. Vagyis a 

biztosítják, hogy ezen két alapelv a konvergencia célkitűzéseken 60%-át, a regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésben pedig 75 %-ban ezekre fordítják. 

Ezen felül még az arányossági elvet (indikátorok kiválasztása, ellenőrzés, bizonyos 

összeghatár alatt a tagállamok nagyobb mozgásteret kaptak), valamint a partnerség 

alapelvét, ami azt jelenti, hogy a civil szervezetek részt vehetnek a strukturális alapok 

tervezésében és a programozás minden fázisában. Ezek a felhasználási irányok, 

valamint alapelvek meghatározzák a tervezés egész folyamatát. 

Az iránymutatások biztosítják, hogy a tagállamok az Unió prioritásainak megfelelő 

célokat tűzzenek ki, és ezekkel összhangban levő intézkedéseket vezessenek be. 

3.  Ezután – a stratégiai iránymutatásokkal összhangban és a Bizottsággal való 

folyamatos egyeztetés mellett – minden tagállam elkészíti saját nemzeti stratégiai 

referenciakeretét (NSRK, National Strategic Reference Framework, NSRF). A 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret főbb alkotórészei a következők: 

- Az adott ország társadalmi-gazdasági helyzet elemzése, a lehetőségek és 

gyengeségek elemzése területi vonatkozásban, az európai és világ tendenciák 

figyelembevételével, 

- A választott stratégia leírása, a konvergencia, a regionális versenyképesség, és 

foglalkoztatás célkitűzéshez kapcsolódó operatív programok listája, azok 

allokációja alaponként és éves bontásban, 

- Annak részletes leírása, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret miként járul 

hozzá a lisszaboni prioritások megvalósításához,  

- A konvergencia régiók esetében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Alappal és az Európai Halászati Alappal való koordináció információk,  
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- Az addicionalitás elvének betartására vonatkozó vizsgálatok eredménye (nemzeti 

hozzájárulás)i, 

- A tagálla igazgatási hatékonysága erősítésére tervezett intézkedések (alapok 

kezelése és ellenőrzése)..  

4. Az OP-k a tagállam és/vagy a régiók legfontosabb prioritásait és azok 

megvalósításának módját tartalmazzák, kidolgozásukban és irányításukban – a 

partnerség elve alapján – gazdasági és szociális partnerek, illetve civil társadalmi 

szervezetek is közreműködnek. Az operatív programoknak tartalmazniuk kell az 

alábbiakat: 

- A támogatásra jogosult térség helyzetének elemzését,  

- A választott prioritások indoklását (kiemelten a közösségi iránymutatásokra és 

nemzet stratégiára), 

- A prioritási tengelyek egyedi céljait (az alapokból származó kiadások legalább 20 

%-át kell az adott célra fordítani),  

- A pénzügyi tervet, 

- A program végrehajtási rendelkezéseit, így a lebonyolító, az ellenőrző, a hitelesítő 

hatóságokat, az értékelési és monitoring rendszert, 

- A nagyprojektek indikatív listáját, azon projekteket, ahol a költségvetés 

meghaladja az 50 millió eurót, környezetvédelem esetében a 25 milliót.  

5. A Bizottság véleményezi, szükség esetén – a tagállammal konzultálva – kiegészítteti, 

majd ha azok mindenben megfelelnek az előírásoknak, akkor jóváhagyja a benyújtott 

dokumentumokat (http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/etap/index_hu.htm). 

6. A Bizottság döntését követően elkezdődik a megvalósítás folyamata, ami évente több 

ezer új projekt kiválasztását, ellenőrzését és értékelését jelenti. Ez a tagállamok és a 

régiók feladata, melynek megvalósítására minden tagállam és/vagy régió ún. „irányító 

hatóságokat” jelöl ki. Négy bizottság felállítása történik meg. Az irányító hatóság az 

operatív program hatékony, hathatós és korrekt irányításáért felel. Éves jelentés és 

zárójelentést kell készítenie. Az igazoló bizottság készíti el az igazolt 

költségnyilatkozatokat és kifizetési kérelmeket, feladata a költségek ellenőrzése. Az 

audit bizottság független szervezet, elkészíti az auditokat, éves ellenőrzési jelentést 

állít össze. A monitoring bizottságot a tagállam hozza létre, összetételében 

megjelennek a gazdasági, szociális és regionális partnetek, illetve az állami 

intézmények, célja az operatív program lebonyolításának ellenőrzése, 

hatékonyságának biztosítása.  
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7.  A következő lépés a Bizottság kötelezettségvállalása a tagállamok felé a megállapított 

és jóváhagyott kereten belül felmerülő költségek kifizetésére. Ezzel elkezdődhet a 

programok végrehajtása.  

8. A projektek megvalósítása során, az előrehaladás egy-egy állomásánál, illetve annak 

végeztével sor kerül a felmerült kiadásokra nyújtandó támogatási összegek kifizetésére 

(a bizottsági kötelezettségvállalás határain belül). A kifizetések részletes szabályokban 

foglaltak.  

9.  A projektek végrehajtását követően megtörténik azok ellenőrzése: a tagállamok és a 

Bizottság egyaránt nyomon követi, ellenőrzi az operatív programok előrehaladását, 

megvalósítását.  

10. Végül a tagállamok és a Bizottság egészen a 2007–2013-as programozási időszak 

végéig stratégiai jelentéseket készítenek, amelyben összesítik és áttekintik a források 

lehívásának és felhasználásának adatait, és kimutatják, hogy a kohéziós politika 

forrásaiból finanszírozott programok mennyiben járultak hozzá a kohéziós politikai 

célkitűzések és a közösségi stratégiai iránymutatások megvalósításához  

(http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/etap/index_hu.htm; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm; Stratégiai jelentés 2010). 
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11. A területi tervezés Magyarországon 

 

A magyar területi tervezés kezdetei a múlt század ötvenes éveire nyúlnak vissza. Az ország 

területi szerkezetének alakítása az akkori politikai és gazdasági rendszernek is egyik 

fejlesztési szempontja volt. Az erőszakolt iparosítás az ötvenes évek első felében számos új 

település létrehozásával járt, ezek voltak az un. Szocialista városok, amelyek új, döntően 

nehézipari bázisokat tömörítettek (Sztálinváros, majd Dunaújváros, kohászat, acélgyártás, 

Komló szénbányászat, Tatabánya szénbányászat, Ajka alumíniumgyártás, Tiszaújváros 

nehézvegyipar stb.). A városhálózatot ebben az időszakban három kategóriába sorolták, ezek 

között szerepeltek a fejlesztésre kijelölt központok (72 település), a második csoportot 

alkották a regionális szerepkörrel rendelkező, s azokat fejleszteni kívánatos városok, ahol új 

intézmények települését jelölték meg célként. A harmadik kategóriai az egyéb, fejlesztésre 

nem érdemes központok és települések, amelyek jelentősebb támogatást nem kaphattak. 

Országos szintű területi tervek összeállítása kezdődött meg az ötvenes végén, amelyeket 

követtek aztán a hatvanas években különféle koncepciók a településhálózat egészének 

alakítására, majd ezek alapot adtak a megyei szintű tervek elkészítésének. Ebben az 

időszakban több, az ország fejlődése szempontjából kiemelt térség fejlesztési terve készült el, 

így a Balaton, Budapest, Sajóvölgy-Miskolc, Székesfehérvár-Veszprém, Pécs-Mecsek, 

Salgótarján.  

Kiemelt jelentőségű volt az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK)(1971), 

amely elsőként kívánta az ország térszerkezetének átlapítását új alapokra helyezni. Ennek a 

koncepciónak a lényege azt volt, hogy csökkeneti kell Budapest túlsúlyát, s ezt ellenpont 

nagyvárosok hálózatával kell elérni (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc). A 

településhálózatot egy hierarchikus rendszerben kell szervezni, ahol a városok és települések 

funkcióit egy meghatározott rend szerint javasolták kiépíteni. Az ipar és a gazdasági bázis 

egyenletesebb terítésére törekedtek, megjelentek a tervezési-gazdasági körzetek, és a speciális 

funkcióval rendelkező kiskörzetek (ipari, idegenforgalmi, ország határ menti, agglomerációs). 

Az országos koncepció alapján elkészültek a megyei szintű településhálózat-fejlesztési 

koncepciók, amik az erőforrásokat határozottan koncentrálták a megyeszékhelyekre és a 

megyék városaira, a kisvárosokat és a falusi térségek fejlesztését elhanyagolták. A hetvenes 

évek gazdaságpolitikai változásai a centralizációs folyamatoknak kedveztek, ami a 

településhálózatban éppen úgy megjelent (közös községi tanácsok létrehozása), mint az 

intézményhálózat összevonásában (iskolák, takarékszövetkezetek, termelőszövetkezetek, 



 134

állami gazdaságok összevonása). Az OTK-t 1982-ben felülvizsgálják, annak negatív hatásait 

mérsékelni kívánják, azonban a kedvezőtlen folyamatokat már nem lehetett megállítani.   

A település szintű tervezés a hatvanas évektől működött Magyarországon, döntően a 

városokban. A településrendezési tervek adták a keretét és a szabályozási környezetét a 

települések terület felhasználásának, a gazdasági, intézményi beruházási tevékenységek 

terület-igénybevétele feltételeinek. A lakossági építési tevékenységhez is ezek a települési 

rendezési tervek adták az alapot, hiszen meghatározták a területek besorolását, s ezzel az 

egyes településekben lehetséges építési aktivitást, annak formáit is meghatározták. A 

nyolcvanas évektől a jelentősebb városok készítettek fejlesztési terveket, azonban ezek 

erőteljesen rendezési szemléletűek voltak, nem a társadalmi-gazdasági, intézményi rendszerre 

fókuszáltak, hanem a területi felhasználás akkori törvényi előírásainak megtartására. A kisebb 

települések fejlesztése döntően az építési tevékenységeken keresztül valósult, amelyekben az 

állami építéséi előírások betartásával volt megoldható. 

A rendszerváltás után hat évben kellet eltelni, hogy a magyar területi tervezés rendszere 

megkezdje kiépülését. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 

teremtette meg a jogalapot arra, hogy elkezdődjenek az országos és a térségi szintű 

területfejlesztési koncepciók kidolgozása. Ez a törvény tette le az alapját az új magyar területi 

fejlesztési intézményrendszernek, amelynek első időszakban az országos szint alatt a megyei 

területi egység jelent meg tervezési szintnek. A régió ugyan megjeleni, de el kell telni négy 

évnek ahhoz, hogy a törvény 1999. évi módosítása után a regionális fejlesztési 

intézményrendszer kiépüljön, s ezzel megkezdődjön a regionális szintű tervezés.  

A 35/1998. (III.20.) Országgyűlési Határozatban került elfogadásra az Országos 

Területfejlesztési Koncepció, amely az európai regionális politika elveit érvényesítette és az 

elsőként határoz meg a területi szerkezet alakítására hosszú távú célokat, kijelöli a területi 

tervezés alapvető elveit, az ágazati és regionális tervekhez iránymutatásokat ad, s 

meghatározza azokat az intézményi kereteket, amikben a területi tervezés megvalósulhat.  

Ki kell emelni, hogy a koncepcióban meghatározásra területi politika forrásai 

felhasználásának irányelveit, így  

- A források elosztásának decentralizációját,  

- Az erőforrásoknak a legégetőbb problémákra való összpontosítását, 

- A külső források bevonását és mobilizálását, 

- A normativitás és tetszőlegesség egyensúlyát, valamint a nagyobb régiók komplex 

fejlesztésének szükségességét. 
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A koncepció külön foglalkozik a kiemelten kezelendő térségekkel, így a Balaton és a 

Budapesti Agglomerációval, az adott régiójuk mellet önálló fejlesztési koncepcióval és 

fejlesztési intézményrendszerrel rendelkeznek.  

A 2000. évben megkezdődnek a tervezési-statisztikai régiók fejlesztési terveinek kidolgozása, 

ehhez tervezési útmutatást az 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet adott, amely meghatározza a 

területfejlesztési koncepciók és programok és a területrendezési tervek követelményeit, 

valamint a 184/1996. (XII.11) Kormányrendelet, ami viszont ezen koncepciók és programok, 

illetve területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadási rendjét szabályozza.  

Magyarország Európai Uniós tagságával a területi tervezési rendszer is változott, hiszen az 

ezredforduló után meg kellett kezdeni a felkészülés a Strukturális Alapok fogadására. A 

Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) négy célkitűzése között szerepelt a regionális és 

települési lehetőségek és képességek erősítése, ami egy önálló, az ország egész területét 

lefedő Regionális Operatív Programban jelent meg. Ennek alakításában a régiók csak 

közvetett szerepet játszottak, hiszen az önállóan kidolgozott regionális fejlesztési koncepcióik 

nem épülhetett be ebbe a fejlesztési célrendszerbe. Igaz, hogy 2004-től egy intenzívebb 

decentralizációja indult el regionális szintre a terület fejlesztés forrásainak, aminek a 

felhasználásában – az erős központi elvek mellett – a régiók által kidolgozott fejlesztési tervek 

bizonyos elemei is érvényesültek.  

Magyarországon jelenleg a tervezési rendszer elemeit a 11.1. táblázat foglalja össze. Ebben 

elkülöníthetjük az országos szintű terveket, amelyeket döntően az Európai Uniós források 

felhasználásának nemzeti szintű elveit határozzák meg, s nagyon vegyes elfogadási szinteken 

történnek, illetve a szabályozási formája is különböző (országgyűlési határozat, 

kormányrendelet). Az ágazati szintű terveknél az illetékes szektort felügyelő miniszter 

rendelkezik hatáskörrel, így azok döntően miniszteri utasítás formájában jelennek meg.  

 

11.1. táblázat   Főbb tervezési dokumentumok és azok elfogadási módja 
Magyarországon 

 

Tervezési dokumentumok Időtáv 
Elfogadó 

szerv/személy 
Elfogadás formája 

Nemzetpolitikai célok* hosszú távú 

Országgyűlés javaslata 
alapján köztársasági 
elnök 

Köztársaság elnöki 
határozat 

Gazdaságpolitikai 
koncepció hosszú távú Országgyűlés  Ogy. hat.  
Konvergencia program 
(stratégia)* közép távú Kormány  Kormány rendelet 
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Éves költségvetés rövid távú Országgyűlés Ogy. hat.  
Országos Fejlesztési 
Koncepció* rövid távú Országgyűlés Ogy. hat.  
Nemzeti Fejlesztési Terv* közép távú Országgyűlés Ogy. hat.  
Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (ÚMFT)* közép távú Országgyűlés törvény 
ÚMFT 2 éves 
Akciótervei* rövid távú Kormány  törvény vagy korm. rendelet 
Nemzeti Akcióterv 
(NAP)* rövid távú Kormány  Kormány rendelet 
Fenntartható Fejlődési 
Stratégia* hosszú távú Országgyűlés Ogy. hat.  
Országos 
Területfejlesztési 
Koncepció  

  
hosszú távú Országgyűlés Ogy. hat.  

Egyes régiók fejlesztési 
koncepciói  hosszú távú 

Regionális Fejlesztési 
Tanács RFT határozat 

Egyes régiók stratégiái* közép távú 
Regionális Fejlesztési 
Tanács RFT határozat 

Egyes régiók cselekvési 
programjai* rövid távú 

Regionális Fejlesztési 
Tanács RFT határozat 

Ágazati típusú 
koncepciók* hosszú távú Kormány  Kormány rendelet 
Ágazati típusú stratégiák* közép távú Miniszter Miniszteri utasítás 
Ágazati típusú cselekvési 
programok* rövid távú Miniszter Miniszteri utasítás 
Horizontális típusú 
koncepciók* hosszú távú Kormány  Kormány rendelet 
Horizontális típusú 
stratégiák*  közép távú Miniszter Miniszteri utasítás 
Horizontális típusú 
cselekvési programok*  rövid távú Miniszter Miniszteri utasítás 
Országos Területrendezési 
Terv hosszú táv Országgyűlés törvény  
Kiemelt térségek rendezési 
terve hosszú táv Országgyűlés törvény 
Megyei területrendezési 
terv hosszú táv Megyei  önkormányzat rendelet 
Településfejlesztési 
koncepció középtáv 

települési 
önkormányzat helyi rendelet 

Településszerkezeti terv középtáv teleülési önkormányzat helyi rendelet 
    
Megjegyzés: a *-gal jelölt 
tervezési dokumentumok 
elfogadásának formája 
csak egy lehetséges 
koncepció    
  
Forrás: ÁSZ jelentés 2008 



 137

 A regionális szintű fejlesztési koncepciók, majd azokra épülő fejlesztési programok már a 

regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe tartozik, azok határozatával lépnek életbe. A 

területrendezésre vonatkozó tervezési kereteket az ország egészére és a kiemelt térségekre 

(Balaton, Budapesti agglomeráció), míg a megyei szinti területrendezési terveket a megyei 

önkormányzat fogadja el, a település szintűeket a települési önkormányzat.    

 A hazai tervezési rendszer megújításra szorul, hiszen a nemzeti, a szektorális, a területi tervek 

nem épülnek egymásra, azok kapcsolata nem kellően tisztázott, hasonlóan a tervek 

időtávlataiban is eltérések figyelhető meg, nem beszélve a tervek kezdeményezőjéről, 

valamint azok elfogadási rendszeréről.  

A 11.1. ábrában megpróbáltuk összefoglalni a területi politika egyes alkotóelemeihez 

kapcsolódó tervtípusokat, jelezve, hogy azok az Európai Uniós elvek alapján a nemzeti 

források felhasználására vonatkoznak, vagy maguk a területi egységek által kezdeményezett 

fejlesztési irányokhoz kötődő stratégiát határoznak meg. Az ábra szellemében követjük végig 

az egyes területi szintek terveit, azok főbb tartalmi elemeit. 
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11.1. ábra A területi tervek rendszere Magyarországon   

Határment 
együttműködések 

tervei 

Új Magyarország 
Vidékfejlesztési 

Program  
(2007-2013) 

IV Tengely: Helyi 
fejlesztési stratégiák 

(Leader térségek) 

Leghátrányosabb 
Helyzetű 

Kistérségek 
felzárkóztató 

program (33db) 

Kistérségek 
különféle 

fejlesztési tervei 

Regionális Operatív 
Programok 
(2007-2013) 

Különféle vektorok, 
regionális szintű 
tevékenységek 

fejlesztési tervei 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2010) 
Új Széchenyi Terv (2011-2013) 

Különféle ágazatok, tevékenységek 
helyi szintű fejlesztési tervei 

Településfejlesztési 
Koncepció 

Településszerkezeti 
Terv 

RÉGIÓ 
VIDÉK, 

TÉRSÉG 

TELEPÜLÉS 

Határmenti 
együttműködések 

tervei 

Új Magyarország 
Vidékfejlesztési 

Program  
(2007-2013) 

IV Tengely: Helyi 
fejlesztési stratégiák 

(Leader térségek) 

Leghátrányosabb 
Helyzetű 

Kistérségek 
felzárkóztató 

program (33db) 

Kistérségek 
különféle 

fejlesztési tervei 

Regionális Operatív 
Programok 
(2007-2013) 

Különféle szektorok, 
regionális szintű 
tevékenységek 

fejlesztési tervei 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2010) 
Új Széchenyi Terv (2011-2013) 

Különféle ágazatok, tevékenységek 
helyi szintű fejlesztési tervei 

Településfejlesztési 
Koncepció 

Településszerkezeti 
Terv 

RÉGIÓ 
VIDÉK, 

TÉRSÉG 

TELEPÜLÉS 

Jelmagyarázat: 
 : EU vagy kormányzati tervek 

 : A területi szintek által kezdeményezett tervek 

Forrás: saját szerkesztés 
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11.1. Országos és regionális szint  

 

Az Európai Unió 2007-2013 között tervezési időszakra való felkészülés keretében 2005 

decemberében elfogadásra került az Országos Fejlesztéspolitika Koncepció, amiben 

határozottan megjelentek a felülvizsgált Országos Területfejlesztési Koncepció elvei és 

iránymutatásai. 

Az új OTK az elmúlt hat év (1998-2004) tapasztalatai – ennyi időt ír elő a törvény a 

Koncepció felülvizsgálatára, amelyet egy részletes elemzés  „ Jelentés a területi folyamatokról 

és területfejlesztési politika eredményeiről” alapoz meg – alapján megállapítja, hogy a 

regionális fejlesztést horizontális fejlesztéspolitikaként kell meghatározni. Iránymutatást nyújt 

ezzel a többi, más szektorális fejlesztéspolitikának, hangsúlyozva, hogy azokban 

egyértelműen kell érvényesíteni a területi/regionális szemléletet, s azok koordinációját. 

Sajátossága a Koncepciónak (OTK), hogy rövid, közép és hosszú távú célokat jelöl meg, s 

nemcsak az egyes régióknak, ágazatoknak nyújt iránymutatást, hanem a területi szereplőknek 

is.  

Az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) a 2007 és a 2013 közötti időszakra határozza 

meg az ország fejlesztési irányait, megjelölve a kohéziós politika megvalósításának menEtét, 

s egyben kijelöli a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználási irányait. Az ÚMFT 

kidolgozásánál a regionális szempontok is érvényesültek, s ezek alapján történt meg az 

ágazati és regionális operatív programok kidolgozása (12. 2. táblázat). 
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11.2. táblázat Operatív programok Magyarországon 
 
Prioritások Operatív programok 

1. Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztési OP 

2. Közlekedésfejlesztés Közlekedési OP 

3. Társadalmi megújulása Társadalmi megújulás OP 
Társadalmi infrastruktúra OP  

4. 4. Környezet és energia Környezet és Energia OP 

5. Regionális fejlesztés Nyugat-Dunántúl OP 
Közép-Dunántúl OP 
Dél-Dunántúl OP 
Észak-Magyarország OP 
Észak-Alföld OP 
Dél-Alföld OP 
Közép-Magyarország OP (2. Cél) 
Európai Területi Együttműködés OP (3. Cél)- 
7 határon átnyúló, 2 transznacionális, 4 
interregionális program 

6. Államreform  Elektronikus Közigazgatás OP 
Államreform OP 

Az ÚMFT koordinációja és 
kommunikációja 

Végrehajtás OP 

 
Forrás: saját szerkesztés 
 
Az ÚMFT alapján tehát kidolgozásra kerül a 7 régió Operatív Programja (OP). Az régiók 

szintjére összeállított programokban megjelentek a régiók sajátosságai, ugyanakkor a nemzeti 

fejlesztési célokhoz kellett kapcsolni az adott tervezési-statisztikai egység fejlesztési irányait, 

így ezek céljai között számos azonosságát ismerhetünk fel. A terveket két éves akciótervekre 

bontották, amiben a célok prioritás rendszerét alakította át. Ez a gördülőtervezés lehetőséget 

ad arra, az egyes régió prioritásai között kisebb átcsoportosítások történjenek.  

Az Európai Uniós források felhasználására vonatkozó Operatív Programok mellett az egyes 

régiók szektorális területi terveket is készítettek. A szektorális területi tervek arra irányulnak, 

hogy a régió fejlődése szempontjából döntő jelentőségű ágazatok, vagy ágazati együttesek 

fejlesztési irányait meghatározzák, s az azokhoz rendelhető fejlesztési forrásokat ezen irányok 

alapján használják fel.  Ilyen területi szektorális tervnek tekinthető a Regionális Innovációs 

Stratégia (RIS), amely arra irányul, hogy miként lehetne fokozni a régióban az innovációs 

folyamatokat, ebben a különböző szerepelők (vállalkozások, egyetemek, kutatás-fejlesztési 

szervezetek) milyen szerepet játszhatnak, s mindez milyen fejlesztési forrásokkal és 

intézményi keretek mellett teremthető meg. Hasonlóan készültek a régiókra a turizmus 
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fejlesztésére, a közlekedési kapcsolatok alakítására, a környezeti állapot megóvására, vagy 

éppen a humánerőforrások fejlesztése, az infokommunikációs rendszerek alakítására 

vonatkozó tervek. A szektorális területi tervek nem kötelező érvénnyel készültek csupán 

ajánlás szintjén, azok érvényessége addig működött míg az fejlesztési források biztosítottak 

voltak, vagy a fejlesztést szolgáló intézmények fennálltak.  

A nemzeti szintű fejlesztési tervek rendszere 2011. január 15-től megváltozott, az már nem az 

ÚMFT rendszerébe került meghatározásra, hanem a 2011-2013. Közötti időszakra az Új 

Széchenyi Terv (ÚSZT) lépett életbe (Jaschitzné Cserni 2010). Ennek célja, hogy a 

versenyképességi cél megtartása és megerősítése mellett az elkövetkező 10 esztendőben a 

foglalkoztatás dinamikusan bővüljön, s jelenjenek meg magyar fejlesztési területek, s a 

nemzeti és Európai Unió források felhasználása jóval koncentráltabb megvalósulásával. Az Új 

Széchenyi Terv ágazati programjai a következők (11.2. ábra). 
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11.2. ábra A magyar gazdaság kitörési pontja

Versenyképesség javításának fő elemei: 
Adócsökkentés, 

Adónemek számának csökkentése, 
A vállalkozásokat sújtó adminisztrációs költségek és terhek felezése, 

egyszerűsítése, 
Versenytorzító egyensúlytalanságok felszámolása, 

Korrupció visszaszorítása, 
Gazdasági jogbiztonság visszaállítása 

 

 
Integráció 

 

Globális vagy 
európai 

versenyképesség 

 
Piacteremtő 

fejlesztés 

 
Magas hozzáadott 

érték 

Alapelvek 

 
 

Versenyképesség 
javítása 

Célkitűzés: 
 

Foglalkoztatási 
áttörés 

 
1 millió új 
munkahely 

ÚJ Széchenyi Terv 

Talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja 

Egészségipar Zöld gazdaság Hálózati gazdaság 
Otthonteremtés Tranzit Gazdaság 

Gyógyító 
Magyarország 

 
Egészségipar 

Megújuló 
Magyarország 

 
Megújuló energia 
És zöld gazdaság 

 

Vállalkozás- 
Fejlesztés és 

Üzleti környezet 
Fejlesztési 
program 

 
Tudomány, 

Innováció és 
Növekedés 

 
Otthonteremtés 

és 
Lakásprogram 

 
 

Foglalkoztatás 

 
 

Tranzitgazdaság 

Ágazati kitörési pontok 

Tudásgazdaság Munkagazdaság 

Kitörési Pontok és 
Új Széchenyi Terv 

Programjai 
Horizontális kitörési pontok 

Forrás: Új Széchenyi terv Vitairat, 20.o 
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11.2 Vidék, kistérség  

 
 A 2007–2013 közötti időszakra elkészült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) által támogatott ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP). A program a 

mezőgazdaság versenyképességének, fenntartható fejlődésének biztosítását négy tengely köré 

csoportosítja, amelyek közül kettő kapcsolódik a vidékfejlesztéshez. 

A III. tengely intézkedéseinek célja elsősorban a mezőgazdaságból élő vidéki népesség 

jövedelmi helyzetének javítása, a rurális térségekből történő elvándorlás csökkentése, a vidéki 

életkörülmények javítása, a munkahelyteremtés és –megtartás, a helyi szolgáltatások 

minőségének fejlesztése, és a települési arculat megújítása. A tengely három pillérre épül, az 

első a vállalkozásfejlesztés (diverzifikált vállalkozástámogatás, a vidéki térségekben a 

turisztikai szolgáltatások fejlesztése), a második a közösségi célú fejlesztések 

(alapszolgáltatások, örökségvédelem, falumegújítás- és fejlesztés), a harmadik pedig a 

készségek elsajátítása, az ösztönzés, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása. 

Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER+ program, amely a helyi és térségi közösségfejlesztésen 

alapuló gazdaság- és társadalomfejlesztést célozza meg az endogén források feltárásával, s 

azok hasznosításával. A két tengelyre a 2007–2013 közötti időszakban 250 milliárd EMVA 

támogatás áll rendelkezésre, ebből az eddigi (2009) kifizetések mértéke rendkívül alacsony 

volt (az összes kifizetés 1,8 %-a). 

A III. és a IV. tengelyre Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) szerveződtek, amelyek a 

LEADER+ program elvei alapján összefogják a Helyi Akciócsoportok (HACS) által 

kidolgozott fejlesztéseket .  

Szintén vidékfejlesztési programnak kell tekinteni a leghátrányosabb helyzetű (LHH) 33 

kistérségre a 2007. év végén elkészült kormányzati programot, amely európai uniós 

forrásokból (az operatív programok terhére) fejlesztési forrásokat biztosít (11.2. ábra). A 

nehezen szerveződő program (tervezés, források meghatározása, pályázati rendszer 

kidolgozása stb.) lényegében csak 2010-től indulhat meg. 2009–2013 között 100 milliárd 

forintot tervezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a különféle gazdasági, 

foglalkoztatási, infrastrukturális és képzési támogatásokra. A programot a Kistérségi 

Koordinációs Hálózat (KKH) munkatársai segítik, akik minden kistérségben információkat 

nyújtanak, szakmai tanácsokat adnak az Európai Unió pályázatok kidolgozásához. A HVI és a 
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kistérségi koordinátorok között gyenge a munkakapcsolat, így a vidéki térség két fejlesztési 

szervezete lényegében egymással párhuzamosan működik.  

Az Európai Unió kezdeményezte, hogy minden tagországban jöjjön létre egy olyan hálózat, 

amely összefogja a vidékfejlesztés szereplőit. Ennek hatására 2008 decemberében megalakult 

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), amelybe önkéntes a belépés. Célja a 

vidékfejlesztésben érintett szervezetek, intézmények, vállalkozások, illetve abban szerepet 

vállalók hálózatba tömörülése, s ezzel együttesen a vidék fejlődésének, felzárkóztatásának 

segítése. Az évtized (2010) fordulóján e szervezet volt tekinthető a hazai vidékfejlesztés 

egyetlen központi, összefogó intézményének. 

 
 
11.3. Település  

 
A települések, mint az emberi tevékenység és életfunkciók gyakorlásának térbeli helyei nem 

spontán és véletlenszerűen, hanem a közösségek által meghatározott elvek és értékek alapján 

változnak. A modern társadalmakban a természeti és művi környezet elemei – az 

épületállomány, a rendelkezésre álló területek és azok felhasználásának módjai, a környezet 

állapota és minősége, a megteremtett infrastruktúra – eszmei és anyagi értéket képeznek. Így 

azok megóvása, gondozása, szakszerű fejlesztése a helyi és a nemzeti közösség számára 

egyaránt szükségszerű, hiszen életük meghatározó részét, egyben az adott helyhez kapcsolódó 

szellemi és kulturális struktúra elválaszthatatlan alkotóelemét jelenti. A településfejlesztés 

célja, hogy az adott településrendszer alkotó szereplői működési terét úgy alakítsa, hogy 

abban a közösségek fejlődése fenntartható és folyamatos legyen, egyben megtartásra és 

bővítésre kerüljenek a település anyagi, szellemi és közösségi értékei. A településfejlesztést 

programban lehet és kell foglalni, amit a települési önkormányzat dolgoz ki és fogad el a 

megválasztásának időtartamára. A településrendezés feladata, hogy kidolgozza a települések 

területének az adott társadalom igényei szerinti használatára vonatkozó elveket, meghatározza 

az építési tevékenységek rendjét, s ezzel szabályozza a település egészének (arculatának), 

épületállományának, infrastrukturális rendszerének és mindezek fizikai (építészeti) 

alakításának kereteit.  

A településfejlesztés és a településrendezés egymással szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban 

áll. A településfejlesztés teremti meg azokat a gazdasági, társadalmi és intézményi kereteket, 

amelyek között a település és annak közösségei a működésüket egy kívánt állapot szerint 

végzik, illetve végezni kívánják a jövőben. A közösség képviselői, vagy a különféle szereplők 

döntése alapján a fejlesztés hatására a területrendszer egyes alrendszereibe, azok elemeibe 
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beavatkozások történnek. Ezek a beavatkozások a település fizikai rendszereit is érintik, 

hiszen területet igényelnek, épületeket hoznak létre, vagy alakítanak át, különféle 

infrastrukturális hálózatokat létesítenek, bővítnek, vagy éppen a környezet állapotára hatnak. 

A településrendezés ezekhez a beavatkozásokhoz határoz meg szabályokat, előírásokat annak 

érdekében, hogy a település hosszú távú fejlődése fenntartható legyen, annak adottságai és 

értékei megóvásra kerüljenek. 

A fejlesztés és a rendezés nem egymás ellen, hanem egymásért van, így együttesen a 

településpolitika meghatározó elemei. Természetesen konfliktusba is kerülhetnek egymással, 

hiszen bizonyos esetekben a fejlesztési célok települési feltételei nem adottak, vagy azok 

realizálása kedvezőtlen hatásokat eredményezhet. Fordítva is igaz mindez! A mereven kezelt 

helyi építési, területhasználati szabályozás akadályozhatja a fejlesztési elképzelések 

megvalósítását. A települési közösségnek, azok politikai képviselőinek, valamint a különféle 

társadalmi csoportoknak (azokat képviselő civil szervezeteknek), illetve a szakmai 

szervezeteknek kell megtalálni a különféle érdekek összhangját a település fejlődése és 

fejlesztése érdekében. 

Egy-egy település rendezése nem önmagában történik, azokban a nagyobb térbeli egységek 

(ország, kiemelt térség10, megye) terület felhasználási, fizikai és környezeti állapotra 

vonatkozó elvei, szabályai is alkalmazásra kerülnek, amiket a területrendezési tervek 

tartalmaznak. A rendezés tehát egyrészt a nagyobb egység területének alakításához 

kapcsolódik, másrészt viszont konkrét egyedi, helyi beavatkozásokból áll, ami a különféle 

objektumok építésének, fizikai megvalósításának előírásaira terjed ki. Kimutatható a 

tervhierarchia, amely az országos, majd az azt alkotó térségi (megyei, kiemelt térség) 

rendezési elvektől indulva, a településrendezésen át egészen egy adott objektum építésének 

szabályozásig terjed (11.3 ábra).  

A településrendezés szabályok rendszere. Ezek a jogszabályok (törvények, rendeletek) 

országos szintű elveket és az azokhoz szükséges intézményi kereteket határozzák meg, így 

vonatkozhatnak a településrendezés, mint helyi közfeladat meghatározására11, vagy az épített 

környezet alakításának rendszerére12.  

                                                           
10 Magyarországon kiemelt térség a Balaton és üdülőkörzete, valamint a fővárosi agglomeráció terültén található 
települések.  
11 Hazánkban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (önkormányzati törvény, Ötv.) 
nevesítik, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi közszolgáltatások körében ellátandó 
önkormányzati feladat közé tartozik (Ötv. 8. § (1) bekezdés). Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény, Étv.) a helyi önkormányzatok építésügyi feladatai között 
sorolja fel a településrendezési feladatokat (6.§ (1) és (3) bekezdések).  
12 A településrendezés fontos alapszabályait Magyarország Étv.egyik végrehajtási rendelete tartalmazza. OTÉK-
nek nevezett, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
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Az országos általános szabályozások az önkormányzatok számára kötelezettségeket és jogokat 

írnak elő a településrendezés folytatására, annak tervezési kereteire és intézményi 

feltételeinek működtetésére. A településfejlesztési koncepció adhatja a keretét a település 

jövőbeli fejlesztési irányainak. Ez a 15–20 éves időszakot befogó terv határozza meg a 

település fejlődésének alapvető lehetőségeit, valamint azokat a főbb beavatkozásokat 

(szerkezetalakítás, létesítmények, területhasználati módok), amelyeket a helyi közösség a 

jövőben kívánatosnak tartott állapot eléréséhez fontosnak tart. A fejlesztési koncepciót a 

közösség politikai képviselői (önkormányzat) fogadják el, s ez képezi az alapját a 

településszerkezeti tervnek. 

A településrendezési tervként értelmezett településszerkezeti terv – szöveges és méretarányos 

rajz munkarésszel – már kijelöli a közigazgatási terület felhasználási módjait, meghatározza a 

területhasználati egységeket, valamint a település működéséhez szükséges infrastruktúra 

elemeinek térbeli kialakítását és elrendezését.  

Az önkormányzatnak a településszerkezeti terv érvényesülése, megvalósítása érdekében helyi 

építési szabályzatot kell készítenie. Ennek célja az építés helyi rendjének biztosítása, ami a 

közigazgatási terület felhasználására, beépítésére, továbbá a környezet természeti, táji és 

épített értékeinek védelmével kapcsolatos előírásokra, a telekhez fűződő sajátos helyi építési 

követelmények, jogok és kötelességek meghatározására irányul. A helyi építési szabályozás 

része lehet a szabályozási terv, ami nem önálló településrendezési eszköz. A szabályozási terv 

irányulhat a település egészére, vagy külön-külön egy-egy településrészre. Célja, hogy 

egyértelműen megállapíthatók legyenek az egyes telkekre, építési területekre és 

közterületekre érvényes beépítési előírások. 

A településrendezés sokszereplős tevékenység. A fejlesztéshez szükséges területek 

felhasználása során figyelembe kell venni a különféle állami jogszabályokat, valamint az 

azokat érvényesítő államigazgatási szervek észrevételeit. Fontos ezek között az állami 

főépítész, aki szakmai tanácsaival segíti a döntéshozó önkormányzat munkáját, valamint az 

építmények tervezőit (Terv Tanács), továbbá az egyeztetéseket követően záró véleményt 

mond a településrendezési eszközökről, amit a döntéshozó önkormányzatnak meg kell 

hallgatnia. A szomszédos településeknek a településszerkezeti tervről alkotott véleménye sem 

                                                                                                                                                                                     
Kormányrendelet meghatározza a kötelezően elkészítendő szakági munkarészeket, a területfelhasználás 
lehetőségeit (beépítésre szánt területek… lakó-, vegyes-, gazdasági-, üdülő és különleges területek; beépítésre 
nem szánt területek: közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési, zöld-, erdő-, mezőgazdasági-, 
vízgazdálkodási, természet közeli és különleges beépítésre nem szánt területek. Az egyes területhasználati 
kategóriákon belül megnevezi milyen építmények, milyen feltételek mellett helyezhetők el. S végül az OTÉK az 
építmények elhelyezésének általános és konkrét előírásait határozza pl. beépítési feltételek. Az önkormányzatok 
a települések sajátosságai alapján az egye előírásoktól eltérő szabályozást alkalmazhatnak.  
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hanyagolható el, mivel számos településrendezési tényezőben az egymásutaltság a térségen 

belül döntő jelentőségű lehet. Az önkormányzat képviselő testülete hozza meg a végleges 

döntést a településrendezési eszközről.  

 

Helyi építési szabályzat +
Szabályozási terv

Településszerkezeti terv

Településfejlesztési koncepció
(és integrált településfejlesztési stratégia)

Országos területrendezési terv (OTrT)

Kiemelt térségi
területrendezési

terv

Megyei
területrendezési

terv

Építési engedélyezési terv

Kivitelezési terv

Településrendezés

 Területrendezés

 Építés

 
Forrás: Tájékoztató a településrendezésről 2010, 11. 
 

11.3. ábra. Tervhierarchia a településtervezésben 
 

 

Szükségszerű kikérni a helyi polgárok, és az őket különféle elvek szerint megtestesítő civil 

szervezetek véleményét a településrendezésről, illetve észrevételeiket az egyes 

munkaszakaszokban, felülvizsgálatokban érvényesíteni. A helyi nyilvánosság elé kell tárni a 

koncepciókat, majd a terveket, s meghatározott keretek között teret kell biztosítani az 

észrevételeknek, az azokra való reagálásnak. A társadalmi részvétel (participáció) sikeressége 

függ a helyi kormányzat nyitottságától, kommunikációs technikáitól, a tervezők 

munkamódszereitől, a közösségek aktivitásától, valamint az egyének települési 

elkötelezettségétől és identitásától.  
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