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Kivonat 

A térségi gazdasági-szociális különbségek veszélyes szintet is elérhetnek, ezért az egyes országok és az Európai 

Unió is a területi különbségek mérséklésére törekszik a társadalmi-kohézió jegyében. A modul elsősorban az 

eszközrendszer bemutatására helyezi a fő hangsúlyt, bár szól a regionális politikában követett elvekről is (így: 

szubszidiaritás, partnerség, programozás, koncentráció, addicionalitás). Az eszközrendszerben a jelenlegi 

programidőszak (2007-2013) céljait (konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, területi 

együttműködés) és a hozzá kapcsolódó támogatási lehetőségeket (alapok és felhasználási lehetőségeik) tárgyalja 

mélyebben. A magyar területfejlesztési politika kapcsán a területfejlesztési törvényből indul ki és eljut az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve annak operatív programjaihoz, valamint a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek fejlesztéséhez. Ismerteti a támogatási források tervezett megosztását is. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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4. fejezet - A regionális politika és 
eszközrendszere 

1. 1. Bevezetés 

A tananyag összeállításakor szem előtt tartottuk a képzés fő céljait, a hallgatók szakmai irányultságát és 

előéletét, továbbá, hogy a végzett mérnökök várhatóan milyen munkaköröket fognak betölteni. 

Épp ezért nem törekedhetünk a témakör teljes mélységű megismertetésére, és természetesen számonkérésre 

sem. Azt akarjuk elérni, hogy a végzett mérnöknek legyen „rálátása” a vidékfejlesztés és területfejlesztés 

problémakörére, megszerezve azokat az alapvető ismereteket, melyekkel partnere lehet a területrendezés-

birtokrendezés terén és a kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő és együttműködésre ítélt szakembereknek 

(tervezők, fejlesztési ügynökségek, hatóság). A tárgy elsődleges célja tehát, hogy a hallgatókat eligazítsa a 

vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalomkörben, rávilágítson a túlzott területi (regionális) különbségek 

társadalmi veszélyeire, a vidék- és területfejlesztés indokaira (indítékaira), a területi különbségek kezelésének 

eszközeire. Igyekszünk az aktuális problémákra és a problémák megoldására, elhárítására irányuló válaszokra 

koncentrálni, az elméleti háttér mélyebb feltárását tudatosan kerüljük. 

A modul végén elhelyeztünk irodalomjegyzéket, amely az adott téma iránt mélyebben érdeklődő hallgatóink 

számára ajánlott irodalom, illetve azoknak a forrásmunkáknak a jegyzéke, melyeket a modul megírásához 

felhasználtunk. Igyekeztünk a forrásmunkák internetes elérési lehetőségét megadni, hogy a forrásmunkák 

elérését (hallgatóink munkáját) megkönnyítsük. A problémakör iránt mélyebbek érdeklődőknek ajánljuk 

Inforegio portál anyagainak tanulmányozását: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/cohesion_fund_hu.htm 

A modulok természetesen egymással szerves kapcsolatban állnak, arra külön felhívjuk a figyelmet, hogy ez a 

modul a másodiktól (A területi-térségi különbségek kialakulása és jellemzői) és az ötödiktől (Az Országos 

Területfejlesztési Koncepció) szinte elválaszthatatlan. Tanuláskor erre legyenek tekintettel. 

A regionális politika alakításával kapcsolatban egy „örökéletű” dilemma, meddig engedje az állam (a 

közösség) a területi differenciálódást, mikor avatkozzon be és milyen eszközökkel? Nem tárgyaljuk 

részletesen ennek a problémának az elméleti hátterét ennek a modulnak (és ennek a tárgynak) a keretében – bár 

a problémakörnek igen széles a szakirodalma – csak leegyszerűsített magyarázattal próbáljuk érzékeltetni az 

alapvető összefüggéseket. 

Ha területi folyamatokat szabadjára engedik (teret engednek a spontán folyamatoknak), akkor szinte csak a jobb 

adottságú térségekbe (például a humán feltételek, fekvés-megközelíthetőség, infrastruktúra, beszállítói háttér 

alapján) áramlanak a befektetések (az anyagi és a szellemi tőke), melynek egyik hatása a jobb adottságú 

térségek (települések) kóros túlnépesedettsége, míg mások gyakorlatilag elnéptelenednek. Társadalmi 

szempontból egyik sem kívánatos! Nem kívánatos a nivellálásra – a különbségek teljes kiegyenlítésére – való 

törekvés sem, bár ez a „veszély” egyetlen országban sem tapasztalható. 

A vázolt problémák nem csak az egyes országokban, hanem földrészek, sőt világrészek vonatkozásában is 

jelentkeznek. Az EU is – kezdettől fogva – felismerte és közösségi szinten próbálja „kezelni” a szegényebb 

országok csatlakozásával még inkább erősödő területi feszültségeket. 

Egy ország számára a beavatkozás eszköze jellemzően az elvonási (adózási) és támogatási (újraelosztási) 

rendszer, de annak konkrét kivitelezése (meddig elvonni, mikortól támogatni és hogyan támogatni) folytonos 

dilemma. Ha ugyanis a jobbaktól (térségektől, vállalkozásoktól) adókkal elvonunk, akkor éppen a leginkább 

hatékonyak növekedési esélyét rontjuk. A gyengébbek (rosszabb adottságúak) támogatásával pedig a kevésbé 

hatékonyak növekedési-gyarapodási esélyét javítjuk. Arról nem is beszélve, hogy a támogatásoknak is vannak 

nemkívánatos hatásai, egyébként meg támogatásokból, adományokból nem lehet meggazdagodni! Nem 

kívánatos hatás például, hogy a támogatottak megszokják, mintha ez járandóságuk lenne; nem segíti a 

kibontakozást az eltartottság érzése (kiöli az emberekből a kreativitást); a jogosultak a támogatási feltételek 

teljesítésére, a támogatások megszerzésére koncentrálnak, kevesebb figyelmet fordítanak a tényleges piaci 

folyamatok mérlegelésére. 
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Azt is meg kell jegyezni, hogy a támogatásokból a fejlettebb államok és régiók is profitálnak, mert a 

támogatások jelentős részét a kedvezményezettek náluk költik el, illetve a fejlesztések megvalósításában az ő 

vállalkozóik, vállalkozásaik is részt vesznek. 

Az előbbi okfejtésből is látható, hogy a nivellálás (a különbségek kiegyenlítése) nem ésszerű, nem cél, de a 

szélsőségek mérséklésének szándéka általánosan elfogadott. Elvileg az elfogadható, hogy a regionális politika a 

társadalmi igényeknek alárendelten működjön, a jobb adottságú területeket növekedésre, a hatékonyság 

növelésére serkentse, de lemaradó-leszakadó térségek előtt is megnyissa a növekedés, a fejlődés esélyét. 

Magyarország az EU tagja, a regionális politikájának is részese és sajnos haszonélvezője vagyunk (mert 

gazdasági fejlettségünk-elmaradottságunk erre „feljogosít”). Ha az EU aktuális regionális politikája felől 

közérthetően – de nem szakszerűtlenül – megírt irodalomból akar a hallgató tájékozódni, ajánljuk „Az Európai 

Unió regionális politikája 2007–2013 című, interneten elérhető tájékoztatót.1 Ebben szó van általánosságban 

regionális politikáról (miért és hogyan működik), de konkrét célokról is, mint például az elérhetőség javítása, a 

beruházások vonzása, a fenntartható növekedés, jobb élet Európa városaiban, a lakosságba történő beruházás, 

határokon átnyúló együttműködés. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a regionális különbségek megítélésének szempontjait, 

• az EU kohéziós- és regionális politikáját (alapelvek, célok), pénzügyi eszközök, 

• a Magyarország által követett regionális politikát, továbbá, hogy 

• Magyarország számára rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a mostani tervidőszakban. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• reális képet alkotni arról, hogy mi az EU törekvése a regionális politika terén, hogyan és milyen indítékok 

alapján igyekszik csökkenti a térségi különbségeket, 

• megítélni, hogy hazánk mennyiben élhet az EU regionális politikájának pénzügyi eszközrendszerével. 

2. 4.1 Az Európai Unió kohéziós és regionális 
politikája 

A 2. modulban kicsit részletesebben bemutatott Zöld Könyvben2 az is megjelenik, hogy gazdasági-, társadalmi 

és területi3 kohézió erősítése a Közösség vállalt céljai. A területi kohézió célja a kiegyensúlyozottabb és 

fenntarthatóbb fejlődés. Vagyis, hogy az egyes térségek lakosai a lehető legjobban kiaknázhassák az adott 

terület adta lehetőségeket, ne érje őket hátrány a közszolgáltatásban, a lakhatáshoz- vagy a foglalkoztatáshoz 

való hozzáférés tekintetében csupán azért, mert egy fejletlenebb térségben élnek. Az EU kohéziós és regionális 

politikája a Zöld Könyv születéséhez képest jóval korábbi keltezésű. 

2.1. 4.1.1 A regionális politika alapja, elvei és célkitűzései 

Az EU jogelődjét, az Európai Közösségeket létrehozó Római Szerződésben (1957. március 25.) is tartalmaz a 

közös regionális politikára utaló pontokat. A szerződés szerint az aláíró országok előmozdítják „az életszínvonal 

és életminőség emelését, a gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást a tagállamok között”. A „gazdasági 

és társadalmi kohézió erősítését”, mint konkrét célkitűzést (3. cikkely J pontja) is megjelölik. A 130a. cikkely 

szerint „A Közösség fejleszti és tovább folytatja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésére irányuló 

politikáját annak érdekében, hogy elősegítse a Közösségnek, mint egésznek harmonikus fejlődését. A Közösség 

különösen azt tűzi ki célul, hogy csökkentse a különböző régiók közti fejlettségi szint különbséget és a 

kedvezőtlen adottságú területek, beleértve a falusi övezetek elmaradottságát.” ... „A Közösség e törekvéseit a 

strukturális alapok (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap - Orientációs Részleg, Európai 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_hu.pdf 
2 Zöld könyv a területi kohézióról, 2008, http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_hu.pdf. 
3 Ezt a harmadikat hivatalosan a 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés vezette be. 

http://www.eu2004.hu/kulugy/upload/M_26/rek5/3.doc
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Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Európai Beruházási Bank és egyéb fennálló pénzügyi 

eszközök segítségével folytatott politikájával támogatja.” 

A 130c. cikkely pedig kimondja: „Az Európai Regionális Fejlesztési Alap feladata, hogy az elmaradott területek 

felzárkózásának, valamint a visszafejlődésben lévő iparterületek átállásának támogatásával hozzájáruljon a 

Közösség legjelentősebb regionális egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez. A Közösségen belül a regionális 

politika szervezésére 1967-ben önálló főigazgatóság4 alakult. 

A térségi különbségek a Közösség bővítésének előkészítésekor kerültek igazán felszínre, hiszen az akkor 

újonnan csatlakozó országokban (kezdetben különösen Görögország, Spanyolország, Portugália esetében) 

jelentős regionális fejlettségbeli különbségekkel kellett számolni, amelyek mérséklése szükségessé vált. 

Kezdetben a közösségi fejlesztési forrásokat elsősorban infrastrukturális beruházásokra (mintegy 80%-át) 

fordították. 

A regionális politika az 1988-ban megvalósított reformmal vált igazán fajsúlyossá, amikor megemelték az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatási forrásait, erősíttették a koordinációt a területi 

folyamatok alakításához felhasználható Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlege, majd a később (1993) létrehozott Halászati 

Orientáció Pénzügyi Eszköz (HOPE) között. Az újraszabályozott Strukturális Alapoknál a tervezés 

szempontjából programidőszakokat határoztak meg (1988-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013), 

megjelölve a célkitűzéseket és prioritásokat (az idők során a célkitűzések száma és súlya is változott), 

amelyekhez támogatási összegeket is hozzárendeltek és meghatározták felhasználásuk módját. A térségek 

közötti különbségek a közösségi erőfeszítések intézkedések hatására sem szűntek meg (mint a 2. modulban 

részletesebben is tárgyaltuk), sőt a legutóbbi bővítésekkel a korábbiakhoz képest élesebbek lettek, az Unión 

belül a legszegényebb és leggazdagabb régiók között az egy főre jutó GDP mutatóban több mint tízszeres 

különbséget találunk! 

Az EU regionális politikája közösen kialakított alapelvek5 mentén működik, ezek („dióhéjban” összefogva): 

• Szubszidiaritás és decentralizáció. Elsődleges alapelvek. A döntéseket és a végrehajtást arra a területi 

szintre kell helyezni, amely a legnagyobb rálátással és kompetenciával rendelkezik a feladat 

megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitűzést 

megfelelő eredménnyel az alacsonyabb szinten is el lehet érni. Ezek az elvek abból a felismerésből fakadnak, 

hogy a felmerülő helyi igények és elképzelések egyben helyi erőforrást jelentenek, illetve a helyi erőforrások 

aktivizálását is jelentik. 

• Partnerség. A partnerség együttműködést jelent, az Európai Bizottság és a tagországok (a tagországokban 

szociális és egyéb partnerek, a kormány, a helyi szervek, a civil szervezetek) között a tervezéstől a 

megvalósításig (a megvalósulás értékelését is beleértve). 

• Programozás. A programozás a fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek 

megvalósításának egyértelmű célkitűzési rendszere, a fejlesztések egymásra épülése és időbeli ütemezése. Azt 

szolgálja, hogy egy nagyobb térség fejlődését befolyásoló célkitűzéseket tervezzenek meg, ne pedig egyedi 

fejlesztéseket. 

• Koncentráció. Természetesen a források végesek (a megoldandó problémák köre viszont meglehetősen 

széles), elengedhetetlen a források szétforgácsolódásának elkerülése, hogy a támogatásokat azokra a régiókra 

kell koncentrálják, ahol a legnagyobb az elmaradottság.6 

• Addicionalitás. Az EU pénzügyi támogatása kiegészíti az adott ország fejlesztési politikáját (pontosabban 

annak pénzügyi forrásait), hozzájárul – a közösségi célokhoz kapcsolódó – területfejlesztési célok 

megvalósításához. 

A jelenlegi (2007-tel kezdődő) programidőszakra vonatkozóan a kohéziós és regionális politika számára három 

célkitűzést jelöltek meg, ezek: 

1. konvergencia, 

                                                           
4 A tagországok államigazgatási rendszerére gondolva az Európai Bizottságot szokás nevezni az EU kormányának, akkor a főigazgatóságok 

a minisztériumoknak, a biztosok a minisztereknek felelnek meg. 
5 Csak utalunk arra, hogy ezek az elvek a vidékfejlesztéssel kapcsolatban is megjelennek, például a Corki nyilatkozatban. 
6 Többször is utalunk arra, hogy a (gazdasági) fejlettséget-elmaradottságot az egy főre jutó GDP alapján határozzák meg. 
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2. regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 

3. európai területi együttműködés. 

Néhány gondolat a célkitűzésekről. 

1. A konvergencia célkitűzés 

A legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának elősegítését jelenti, ennek a célkitűzésnek az alapján 

tehát támogatást kaphatnak régiók (a Strukturális Alapokból) és tagországok (a Kohéziós Alapból). 

Ezt a célkitűzést az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap 

együttesen finanszírozza. Forrásait tekintve a legfontosabb (legjelentősebb) célkitűzés, hiszen a Strukturális 

Alapok és a Kohéziós Alap együttes költségvetéséből 81,54 százalékkal részesedik. 

Ez a célkitűzés 17 tagállamban 84 régiót érint („konvergencia régiók”), melynek összlakossága 154 millió fő 

(az EU népességének mintegy harmada). Magyarország hat régiója (Közép-Magyarország kivételével minden 

régiónk) kaphat e cél alapján támogatást. (Az érintett európai régiók: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_hu.htm) 

E célkitűzés alapján azok a régiók (NUTS2 szintű régiók) részesülhetnek támogatásban a Strukturális 

Alapokból, ahol a 2000-2002 időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) 

nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. 

Tagállamok közül pedig – a konvergencia cél alapján – azok jogosultak támogatásra a Kohéziós Alapból, ahol a 

2001-2003 időszakra vonatkozó adatok alapján egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós 

átlag 90 százalékát ("kohéziós országok”). Azok a tagországok pedig amelyek a bővítés statisztikai hatásai 

miatt7 nem kaphatnának támogatást, átmeneti támogatásra jogosultak (hasonlóan, mint a régiók). A Kohéziós 

Alapból 15 tagállam részesülhet. 

2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 

A Strukturális Alapokból támogatást azok régiók is kaphatnak, ahol a GDP az EU bővítéssel járó statisztikai 

hatás miatt haladja meg a 75% küszöbértéket (a bővítés ugyanis „lenyomta” az átlagot), de egyébként jogosultak 

lettek volna támogatásra (ezek az úgynevezett „nem konvergencia régiók”). Ezek a régiók fokozatosan 

csökkenő mértékben, átmenetileg részesülnek támogatásban a „regionális versenyképesség és a konvergencia 

célkitűzés” alapján, versenyképességük és vonzerejük erősítése, a foglalkoztatási mutatóik javítása érdekében. 

(Az érintett európai régiók: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_hu.htm) 

Az első két célkitűzés hatálya alá NUTS2 szintű régiók tartoznak, a következő térkép szerint (4-1 [4]. ábra). A 

térképen a vörös szín sötétebb árnyalata „konvergencia régiókat” (első cél); kék szín világosabb árnyalata a 

„versenyképesség és foglalkoztatás” (második cél) cél hatálya alá tartozó régiókat jelöli. A vörös szín 

világosabb, valamint a kék sötétebb árnyalata az átmeneti támogatásban részesülő régiókat ábrázolja. 

                                                           
7 Tekintve, hogy zömében szegény országok (ezáltal régiók) csatlakoztak, az átlag „mélyebbre került”, ezért több korábban 
kedvezményezett régióban az egy főre jutó GDP már meghaladta a küszöbszintet. 

_Ref269794719
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4-1. ábra: Az EU régiók a célkitűzések hatálya szerint 

Forrás: Inforegio, http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm 

3. Európai területi együttműködés célkitűzés 

A határokon átnyúló együttműködések erősítése, elsősorban helyi és regionális kezdeményezések révén.8 

Támogatásra jogosultak a NUTS3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő 

régiók (Magyarország északi és keleti megyéit érinti). 

Az érintett NUTS3 szintű régiók a következő ábrán (4-2. ábra) és a 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/cooperat2007/crossborder/crossborder27_eu_07.pdf) címen 

megtekinthetők. 

                                                           
8 A korábbi úgynevezett közösségi kezdeményezésű programok közül az INTERREG folytatásának tekinthető. 
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4-2. ábra: Az Európai területi együttműködés célkitűzés által érintett régiók 

Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/cooperat2007/crossborder/crossborder27_eu_07.pdf 

2.2. 4.1.2 Közösségi pénzügyi eszközök és tervek a 
felhasználásukra a 2007-2013 közötti időszakban 

Az EU a kohézió erősítése és a területi feszültségek csökkentése érdekében működtetett három pénzügyi 

alapjának (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap) közös jellemzője: 

• forrásuk az EU költségvetéséből, a tagállami befizetésekből származik, 

• jogi eszközökkel szabályozott a felhasználásuk, mindegyik csak rendeletben meghatározott tevékenységeket 

(fejlesztéseket) finanszíroz, 

• EU és tagállami szinten előre megtervezett a felhasználásuk, 

• a felhasználásukat monitoring tevékenység és szigorú elszámolás kíséri, 

• a kedvezményezettek jellemzően NUTS2 szintű régiók (a KA kivételével), 

• a támogatott tevékenységek társfinanszírozásúak (EU és tagország). 

Az alapok hozzájárulásának mértéke (vagyis, hogy a fejlesztések mekkora hányadát fedezik) célok szerint is 

változik, az elismerhető költségek százalékában az alábbiak szerint alakul: 

• konvergencia: 75% és 85% között, 
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• versenyképesség és foglalkoztatás: 50% és 85% között, 

• európai területi együttműködés: 75% és 85% között, 

• Kohéziós Alap (az alapból finanszírozott fejlesztések): 85%. 

Néhány gondolat az alapokról. 

A) Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

Az 1975 óta működő ERFA a pénzügyi alapok (a kohéziós és regionális politika finanszírozói) között a 

legjelentősebb, hiszen a regionális politikára szánt források közel felét ez az alap adja. 

Az ERFA célja a gazdasági és szociális kohézió erősítése, a regionális egyensúlytalanságok csökkentése. A 

helyi és regionális gazdaságok fejlesztéséhez és strukturális átalakításához nyújt segítséget, kiemelten: 

• közvetlen beruházási támogatást nyújt a vállalkozások (főként a kis- és közepes vállalkozások) számára, 

mellyel fenntartható munkahelyek megteremtését kívánja elősegíteni; 

• finanszírozza a kutatási és innovációs, távközlési, környezetvédelmi, energetikai és közlekedési 

infrastruktúrák kialakítását; 

• pénzügyi eszközökkel (kockázatitőke-alapok, helyi fejlesztési alapok stb.) járul hozzá a regionális és helyi 

fejlődéshez, valamint a városok és a régiók közötti együttműködéshez; 

• technikai segítségnyújtási intézkedéseket finanszíroz. 

A jelenlegi programidőszakra vonatkozó szabályozást (jogosultság, támogatások köre, célok) az 1080/2006 EK 

rendelet9 tartalmazza. 

Az ERFA a kohéziós és regionális politika mindhárom célkitűzése támogatásában részt vállal. 

A „konvergencia” célkitűzés támogatásaira jogosult régiókban (konvergencia régiók) az ERFA főként a 

gazdasági szerkezet modernizálását és változatosabbá tételét, valamint fenntartható munkahelyek megőrzését és 

újak létrehozását segíti elő. Az ERFA a következő területeken megvalósuló kezdeményezéseket támogatja: 

• kutatás és technológiafejlesztés (KTF), 

• innováció és a vállalkozói szellem fellendítése, 

• információs társadalom, 

• környezetvédelem, 

• kockázatok megelőzése, 

• idegenforgalom, 

• kultúra, 

• közlekedés, 

• energetika, 

• oktatás, 

• egészségügy. 

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés (nem konvergencia régiók) keretében az ERFA 

prioritásai: 

                                                           
9 Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 

1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:HU:PDF 
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• Innováció és tudásalapú gazdaság: a régiók kutatási és technológiafejlesztési kapacitásának erősítése, az 

innováció ösztönzése és a vállalkozói szellem fellendítése, pénzügyi tervezési eszközök szerepének erősítése 

a tudásalapú gazdaság térnyeréséhez hozzájáruló vállalkozások finanszírozásában. 

• Környezetvédelem és a kockázatok megelőzése: a szennyezett területek rehabilitációja, az energiafelhasználás 

hatékonyabbá tétele, a környezetkímélő városi tömegközlekedés népszerűsítése, illetve olyan tervek 

kidolgozásának támogatása, melyek a természeti és a technológiából fakadó kockázatok megelőzésére és 

kezelésére irányulnak. 

• Hozzáférés az általános gazdasági érdekű szállítási és távközlési szolgáltatásokhoz. 

Az „európai területi együttműködés” célkitűzésen belül az ERFA prioritásai: 

• a határokon átnyúló gazdasági és szociális tevékenység fejlesztése, 

• a transznacionális együttműködés megteremtését és fejlesztését, ideértve a tengeri régiók közötti kétoldali 

együttműködés, 

• a regionális politika hatékonyabbá tétele a régiók közötti együttműködés népszerűsítése, valamint hálózatok 

létrehozása révén. 

Az ERFA a városokban jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák megoldását is segíti, 

csakúgy, mint a földrajzi és természeti hátrányokkal küzdő területek (szigeten vagy hegyek közt található, 

illetve gyéren lakott régiók) problémáinak kezelését. 

B) Európai Szociális Alap (ESZA) 

Az EU (EK) legrégebbi pénzügyi alapja, melynek célja a munkaerő piac alkalmazkodó képességének növelése 

volt, ennek érdekében az alap kezdetben a munkavállalók mobilitását támogatta. Az 1988-as reform óta a 

Strukturális Alapok része és legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása. Az alap jelenlegi az 

1081/2006/EK rendelete10 szabályozza. 

Az ESZA a foglalkoztatás javítását és a munkába állás esélyeinek növelését szolgálja. Fő rendeltetése annak 

elősegítése, hogy az európai munkavállalók és cégek jobban meg tudjanak felelni az új, globális kihívásoknak. 

Az alap által nyújtott támogatás a mostani programidőszakban a „konvergencia” és a „regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések keretében használható fel, konkrétan az alábbi területeken: 

• A dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése (élethosszig tartó tanulási rendszerek 

kidolgozása, a munkaszervezés innovatívabb formáinak kialakítása és terjesztése), 

• A munkakeresők, az inaktívak, a nők és a bevándorlók foglalkoztatáshoz való hozzáférésének elősegítése, 

• A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése és a munkaerő-piaci diszkrimináció elleni harc, 

• Az emberi erőforrások fejlesztése az oktatási rendszerek reformja és az oktatási intézmények hálózatainak 

létrehozásával. 

C) A Kohéziós Alap 

A „legfiatalabb alap”, létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendelkezett, 1994 óta működik. Az Alap a 

Közösség legszegényebb tagállamai reálszféra felzárkóztatását támogatja a monetáris unióra való 

felkészülés időszakában. Célja, hogy erősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót11, és csökkentse a különböző 

régiók közötti, a fejlettségi szintben meglevő különbségeket. Jellemzően lassan megtérülő nagy projekteket 

támogat (környezetvédelem, transz-európai hálózatokkal kapcsolatos nagy kiterjedésű közlekedési 

beruházások), legfeljebb – az elismerhető költségek százalékában – 85% mértékig. Azok az országok jogosultak 

az alap támogatásaira, ahol az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számított GNI nem éri el a közösségi átlag 

90%-át. Az indulástól kedvezményezett négy tagállam (Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország) 

                                                           
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:HU:PDF 
11 A vonatkozó 1084/2006 EK rendelet szerint „...Kohéziós Alap ... jön létre a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának megerősítése 
céljából, a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, http://epa.oszk.hu/00800/00878/00766/pdf/00790081.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_hu.htm
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mellett a 2004-ben és azóta csatlakozott országok (12 tagország) mindegyike jogosult a Kohéziós Alapokból 

támogatásaira. 

A célokat, a forrásokat és a források felhasználását tanácsi rendelet12 tartalmazza a 2007-2013 közötti 

programidőszakra is. Mint már tárgyaltuk, a regionális és kohéziós politika három célkitűzése él a 2007-2013 

közötti időszakban, melyek forrásokból való részesedése: 

• Konvergencia célkitűzés (az összes forrás13 81,5%-a), 

• Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés (15,9%), 

• Európai területi együttműködés célkitűzés (2,5%). 

A 2007–2013 közötti időszak vonatkozásában az alapokból (az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapból együttesen) 

a kohéziós (és regionális) politika céljaira rendelkezésre álló források összege (2004-es árakon) 308 milliárd 

euró (260 Ft/euró árfolyamon kalkulálva 80 ezer milliárd Ft). A kohéziós és regionális politika az EU 

költségvetéséből mintegy 35%-kal részesedik, csak a KAP költségvetése ér el ettől nagyobb arányt. Nagyon 

nagy pénz 80 ezer milliárd Ft, de azért azt is látni kell, hogy csak évi mintegy 23 ezer Ft ha az EU összes 

polgárára (mintegy félmilliárd fő) vetítjük. A gazdagabb tagállamoktól pedig akkora áldozat, mintha minden 

család egy évben egy éttermi vacsoráról lemondana (éhen nem maradna, csak otthon fogyasztaná el az ételt). 

Az alapokból az egyes tagországok részesedése 2007-2013 között – a regionális politika célkitűzései szerint 

részletezve – a következőképpen alakul. A célokra felosztott támogatási kereten felüli rész (0,25 %) az 

úgynevezett technikai segítségnyújtást szolgálja. (4-1. táblázat) 

4-1: A tagországok részesedése az EU Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból 

célok szerint (2007-2013). táblázat - 
 

Tagország 
Konvergencia 

Regionális 

verseny-

képesség és 

foglalkoztatás 

Európai 

területi 

együttműködés 

Támogatások 

megoszlása 

tagországok 

között, % 
célkitűzésre előirányozva, % 

Ausztria 12,2 70,3 17,5 0,4 

Belgium 28,7 62,8 8,6 0,7 

Bulgária 97,4 0,0 2,6 2,0 

Ciprus 33,4 62,5 4,3 0,2 

Cseh 

Köztársaság 97,0 1,6 1,5 7,7 

Dánia 0,0 83,1 16,9 0,2 

Egyesült 

Királyság 27,4 65,8 6,8 3,1 

Észtország 98,5 0,0 1,5 1,0 

                                                           
12 A Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:HU:PDF 
13 Összes forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap + Európai Szociális Alap + Kohéziós Alap 
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Finnország 0,0 93,1 7,0 0,5 

Franciaország 22,3 71,6 6,1 4,1 

Görögország 95,8 3,2 1,0 5,9 

Hollandia 0,0 87,1 13,0 0,6 

Írország 0,0 83,6 16,4 0,3 

Lengyelország 98,9 0,0 1,1 19,4 

Lettország 98,0 0,0 2,0 1,3 

Litvánia 98,4 0,0 1,6 2,0 

Luxemburg 0,0 77,6 22,4 0,0 

Magyarország 90,2 8,3 1,5 7,3 

Málta 98,2 0,0 1,8 0,2 

Németország 61,1 35,7 3,2 7,6 

Olaszország 75,1 22,0 2,9 8,3 

Portugália 95,1 4,4 0,5 6,2 

Románia 97,7 0,0 2,3 5,6 

Spanyolország 74,2 24,2 1,6 10,2 

Svédország 0,0 86,0 14,0 0,5 

Szlovákia 94,2 3,9 2,0 3,3 

Szlovénia 97,5 0,0 2,5 1,2 

 

Célokhoz nem 

sorolt 0,0 0,0 100,0 0,1 

 

Összesen 81,5 15,9 2,5 100,0 

Forrás: EU Bizottsági tájékoztatása alapján, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/index_hu.htm 

Azért azt meg kell jegyezni, hogy – talán az összetartozás szimbólumaként – nincs olyan tagország, amely 

valamilyen módon (akár csekély mértékben) ne lenne a kohéziós politika kedvezményezettje. Méreténél és 

gazdasági fejlettségénél fogva a két legnagyobb kedvezményezett Lengyelország és Spanyolország. 

Magyarország a forrásokból 7,3%-kal részesedik, nagyságrendileg olyan mértékben, mint a hozzánk hasonló 

területi méretű és népességű, és gazdasági fejlettségben is leginkább közel álló régi tagország, Portugália. 
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Ha az említett EU támogatásokból a nekünk járó összeget országunk népességére vetítjük, azt kapjuk, hogy hét 

éven át minden magyar állampolgárra évente 320 euró (megközelítően 80 ezer Ft) jut. Nem kevés, de 

csodát ne várjunk tőle! 

Ha viszont azt vesszük, hogy Magyarország ez idő alatt csak mintegy 4,4 milliárd eurót fizet be az EU 

költségvetésébe, akkor azt látjuk, hogy ennek több mint ötszörösét visszakapja a kohéziós és regionális 

politika céljaira (nem mellesleg, még KAP keretében is kapunk támogatást). 

Az új tagországok többsége a támogatásoknak több mint 95%-át a konvergencia célkitűzésre használhatják 

fel (Magyarország 90%-át)! 

3. 4.2 Regionális politika Magyarországon 

A regionális politika csírái a szocializmus idején is megvoltak hazánkban, több alkalommal születtek 

határozatok az elmaradott térségek támogatására, döcögős megvalósítással, elenyésző sikerrel. 

Az EU-hoz való közeledésünk különösen felkeltette az érdeklődést a regionális politika iránt, elsősorban azért, 

mert láttuk, hogy az EK-hoz később csatlakozott országok (különösen Portugália, Görögország és Írország) 

mint a kohéziós és regionális politika kedvezményezettjei látványos fejlődést értek el. Okkal reméltük, 

hogy belátható időn belül országunk is csatlakozhat a Közösséghez, és akkor fejlettségünk okán mi is 

kedvezményezettek lehetünk, de a támogatások igénybevételéhez több feltételt meg kell teremtenünk. Ezeknek 

a feltételeknek az elvi, jogi alapját az Országgyűlés a területfejlesztésről szóló törvénnyel megteremtette. 

3.1. 4.2.1 A regionális politika alappillére a területfejlesztésről 
szóló törvény 

Az Országgyűlés 1996-ban törvényt alkotott a területfejlesztésről14 [1996. évi XXI. Törvény a 

területfejlesztésről és a területrendezésről], melyben már tükröződik az EU tagságra való felkészülés.15 A 

törvény bevezetője úgy fogalmaz, hogy „az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei 

társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika 

érvényesítése, az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolása érdekében 

az Országgyűlés - az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel, alapelveihez, eszköz- és 

intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel ...” alkotta meg a törvényt. 

A hivatkozott jogszabály (az általános-, és a záró rendelkezésekkel együtt) hét főfejezetből áll, ebből egy fejezet 

a területrendezésre vonatkozó külön szabályokról szól. 

A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, 

továbbá az intézményrendszerének kialakítása. 

A törvény szerint a területfejlesztés és területrendezés célja: 

a) az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés 

feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti 

céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása; 

b) a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések 

közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben 

megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának 

megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében; 

c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése; 

d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése. 

                                                           
14 A törvény a területfejlesztésről és területrendezésről szól, ennek a tárgynak a keretében csak a területfejlesztési vonatkozásaival 

foglalkozunk. 
15 1999. évi XCII. Törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról, 
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=9763 
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A törvény bevezeti és pontosan meghatározza a máig is használt alapfogalmakat, melyek közül néhányat e 

helyen is megemlítünk. 

Területfejlesztés: A területfejlesztés az országra, valamint térségeire kiterjedően egyrészt a társadalmi, 

gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok 

meghatározása, másrészt rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések 

meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb 

ágazati döntésekben. 

Területfejlesztési politika: az ország és az egyes térségek területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai 

céljainak és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározása és 

érvényesítése. 

Területfejlesztési koncepció: az ország16, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és 

befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a 

fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó 

területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. 

A törvény megteremtette a területfejlesztés intézményrendszerét (pontosabban annak keretét)17, meghatározta az 

egyes intézmények feladatait. Így 

• az Országgyűlés feladatait (feladata többek között: az országos fejlesztési koncepcióhoz illesztve határozattal 

elfogadja az országos területfejlesztési koncepciót, ennek keretében megállapítja a területfejlesztési politikát 

meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat), 

• a Kormány feladatait (tulajdonképpen a törvény, és a vonatkozó országgyűlési határozatok végrehajtása és 

beszámolás az eredményekről), 

• az Országos Területfejlesztési Tanács feladatait (amely a kormányt segíti a végrehajtásban), 

• valamint a szakminiszter18 és más miniszterek feladatait is. 

Ez a törvény szól a területfejlesztés területi szerveinek feladatairól is így: 

• a területfejlesztési önkormányzati társulásról19, 

• a kistérségi fejlesztési tanács20, 

• a megyei önkormányzat, 

• a megyei területfejlesztési tanács, 

• a térségi fejlesztési tanács21, és a regionális fejlesztési tanács22 feladatairól. 

A törvény felsorolja a területfejlesztési célok megvalósításának pénzügyi eszközeit23 így megnevezi többek 

között: 

• a területfejlesztési célokat szolgáló, az éves költségvetési törvényben meghatározott előirányzatokat, 

• a vállalkozásokat segítő, meghatározott területen igénybe vehető pénzügyi kedvezményeket, 

                                                           
16 Az országos koncepcióval (OTK) külön modul foglalkozik („5. Az Országos Területfejlesztési Koncepció. A regionális politika 

megvalósításának pénzügyi forrásai és intézményei”). 
17 Az intézményrendszerrel az OTK tárgyalásánál is foglalkozunk (5. modul). 
18 Csak megjegyezzük, a kormányzati struktúra szinte minden országgyűlési választást követően lényegesen átrendeződik, nem túl 

szerencsés, hogy a területfejlesztés ennek megfelelően hol ide, hol oda „vándorol” a tárcák között. 
19 Települési önkormányzatok képviselő-testületei hozhatnak létre területfejlesztési önkormányzati társulást a közös területfejlesztési célok 
kidolgozására és megvalósítására. 
20 A gyakorlatban még nem működnek. 
21Nem azonos a regionális fejlesztési tanáccsal. Ilyen tanácsot a regionális fejlesztési tanácsok hozhatnak létre a régióhatárokon, illetve a 
megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására. A törvény két tanácsot megnevez (Balaton 

Fejlesztési Tanácsot és Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot). 
22 Az egyes régiók fejlesztési tanácsai. 
23Utalva arra, hogy ezek felhasználásáról külön jogszabályok rendelkeznek. 
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• a kistérségi programok megvalósítását elősegítő egyéb központi forrásokat, 

• a gazdaság, a foglalkoztatás és az infrastruktúra fejlesztését szolgáló pénzalapokat, illetve költségvetési 

előirányzatokat, 

• az éves központi költségvetésben meghatározott, a minisztériumok költségvetési forrásainak területfejlesztési 

programokra és célokra biztosított keretét, 

• az egyes elkülönített pénzalapok területfejlesztési programokra és célokra felhasználható pénzeszközeit, 

• az önkormányzatok településfejlesztését támogató címzett és céltámogatások rendszerét. 

A törvény arról is rendelkezik, hogy területfejlesztés céljainak hatékony megvalósítása érdekében a központi 

költségvetés, továbbá az egyes programok és fejlesztések elfogadásakor a területfejlesztés céljait 

figyelembe kell venni (így országos infrastruktúra-rendszerek fejlesztésekor, ipari és mezőgazdasági 

válságkezelő és szakmapolitikai programok elkészítésekor, foglalkoztatáspolitika, az adópolitika formálásában 

és egyéb szakmapolitikai területeken). 

A törvény előírása, hogy „a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzőinek és változásainak 

figyelemmel kísérése, illetve előrejelzése érdekében az országos, a regionális, a megyei és a települési szintek 

között az információcsere biztosításával területi információs rendszert kell létrehozni és működtetni.”24 

3.2. 4.2.2 Az EU kohéziós és regionális fejlesztési célú 
támogatásainak magyarországi felhasználása, 2007-2013 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján elérhető az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2) és az Operatív 

Programjai (http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok), de más hasznos dokumentumok is hozzáférhetők. 

Az EU támogatások elnyeréséhez minden tagországnak úgynevezett nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK) 

kellett elkészíteni, amellyel tulajdonképpen igazolja, hogy tervezett fejlesztései az EU célkitűzésekhez 

igazodnak, a rendelkezésre álló forrásokat az EU előírásai szerint használja fel, az ország szükségleteire és 

adottságaira tekintettel. A magyar nemzeti stratégiai referencia keret az Új Magyarország Fejlesztési 

Programban ölt testet. Az ÚMFT az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (OFK)25 és az Országos 

Területfejlesztési Koncepcióval (OTK)26 szoros összhangban készült. A magyar NSRK (az ÚMFT, amit a 

Bizottság 2007 májusában jóváhagyott) legfontosabb célja – mint az alcíme is jelzi – a foglalkoztatás bővítése 

és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében az ÚMFT a gazdaságban, a 

közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben 

és az államreform feladataival összefüggésben kiemelt fejlesztéseket indít el. 

A legfontosabb cél, a foglalkoztatás bővítése (számszerűen: a közszférán kívüli szektorokban mintegy 4%-kal 

bővüljön a foglalkoztatás) a következő specifikus célkitűzéseken keresztül érhető el: 

• az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése, a regionális 

sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozások, 

• a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a 

hátrányos helyzetű térségekben), 

• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése. 

Az ÚMFT szerint a tartós növekedés célja: 

• versenyképesség javításával, 

                                                           
24 Az információs rendszer a VÁTI kertében működik. 
25 A 2005-ben az Országgyűlés által határozatban elfogadott 96/2005. (XII. 25.) OGY határozata az Országos Fejlesztéspolitikai 
Koncepcióról, http://www.kvvm.hu/cimg/documents/96_2005_OGY_hat_OFK_rol.pdf. A koncepció 15 évre 2020-ig terjedő időszakra 

fogalmaz meg fejlesztési koncepciót. Ebben hosszú távú célként az szerepel, hogy „Magyarország 2020-ra Európa legdinamikusabban 

fejlődő, az uniós átlagot meghaladó fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon.” 
26 Az OTK-val részletesebben az 5. modul foglalkozik. 
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• gazdaság bázisának szélesítésével, 

• üzleti környezet fejlesztésével érhető el. 

Az ÚMFT célkitűzései hat tematikus és területi prioritás alapján, 15 operatív programmal valósulnak meg27. 

Prioritások: 

• gazdaságfejlesztés [kutatási és technológia fejlesztés, KKV fejlesztés, üzleti infrastruktúra, 

infokommunikációs technológiák (IKT) támogatása], 

• közlekedésfejlesztés [Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) kiemelt projektjeinek támogatása, közúti 

és vasút beruházások], 

• társadalom megújulása (aktív munkaerőpiaci politikák támogatása, humán infrastruktúra fejlesztése), 

• környezeti és energetikai fejlesztés (a környezeti közösségi előírásoknak való megfelelés), 

• területfejlesztés (regionális növekedési pólusok támogatása, vidékfejlesztés), 

• államreform (közigazgatás modernizálása, civil társadalom támogatása). 

Az ÚMFT célkitűzéseit a SA és a KA támogatja (nemzeti hozzájárulással), a következő táblázatban 

részletezettek szerint. (4-2. táblázat) 

4-2: Az EU strukturális és regionális támogatásai a támogató alapok és közösségi 

felhasználási célok szerint Magyarországon, 2007-2013 . táblázat - 
 

EU célkitűzés 

Támo-

gató 

alap 

EU Nemzeti 
Összes 

közpénz Megosz-

lás, 
hozzájárulás 

millió euró 

Konvergencia 

KA 8642,3 1525,1 10167,4 

90,7 
ERFA 11106,1 1959,9 13066,0 

ESZA 3141,6 554,4 3696,0 

összesen 22890,1 4039,0 26929 

Regionális 

versenyképesség és 

foglalkoztatás 

ERFA 1543,6 272,4 1816,0 

8,0 ESZA 487,5 86,0 573,5 

összesen 2031,1 358,0 2389,5 

Európai területi 

együttműködés KA 
386,2  

386,2 1,3 

Célok együtt 25307,4 4398,0 29705,2 100,0 

A közpénzek megoszlása, 85,2 14,8 100,0  

                                                           
27 Magyarország operatív programjait (OP) az Európai Bizottság 2007 szeptemberében fogadta el, ezzel lehetővé vált a programok 
megvalósításának elindítása. 
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Forrás: A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós politikai stratégiákról és programokról 

folytatott tárgyalások eredményei, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/negociation/country_hu_hu.pdf, 

valamint http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/hu_hu.pdf 

A támogatások legnagyobb hányadát (51,5%) az ERFA adja, a KA részesedése 34,1%, az ESZA részesedése 

pedig 14,3%. EU célok szerint nézve a források döntő hányadát, 90,7 százalékát az első célkitűzésre 

használjuk (Konvergencia), a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre a források 8%-át az 

„Európai területi együttműködés” célkitűzésre pedig 1,3%-át fordítjuk. 

Az ERFA felhasználásában a környezetvédelem, a közlekedésfejlesztés és a kutatásfejlesztés-innováció a 

legfontosabb célterületek. (4-3. táblázat) 

4-3: Az ERFA felhasználása ÚMFT (NSRK) célok szerint Magyarországon, 2007-2013. 

táblázat - 
 

Megnevezés 
Részesedés, 

% 

Környezetvédelem és kockázat-megelőzés 28,2 

Közlekedésfejlesztés 25,8 

Kutatás és technológiafejlesztés (KTF), innováció és vállalkozói 

szellem 
16,3 

Beruházás a szociális infrastruktúrába 11,7 

Információs társadalom 3,5 

Város-rehabilitáció, vidéki környezet fejlesztése 3,2 

Turizmus 2,1 

Kultúra 2,0 

Energia 1,7 

Humántőke fejlesztése 1,1 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a fenntarthatóság javítása 0,4 

A hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációjának 

javítása 
0,1 

Reformok ösztönzése a foglalkoztatás és az integráció terén 0,0 

Az intézményi kapacitás fejlesztése nemzeti, regionális és helyi 

szinten 
0,0 

Technikai segítségnyújtás 3,9 

Forrás: A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós politikai stratégiákról és programokról 

folytatott tárgyalások eredményei, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/negociation/country_hu_hu.pdf, 

valamint http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/hu_hu.pdf 
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Az ESZA forrásainak majd háromnegyedét a humán tőke fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség (cégek és 

alkalmazottak) javítására használjuk. (4-4. táblázat) 

4-4: Az ESZA felhasználása ÚMFT (NSRK) célok szerint Magyarországon, 2007-2013. 

táblázat - 
 

Megnevezés 
Részesedés, 

% 

Humántőke fejlesztése 58,7 

Az alkalmazottak és a cégek alkalmazkodó- képességének növelése 15,7 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a fenntarthatóság javítása 9,1 

A hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációjának javítása 8,8 

Az intézményi kapacitás fejlesztése nemzeti,regionális és helyi 

szinten 
4,1 

Reformok ösztönzése a foglalkoztatás és az integráció terén 0,2 

Technikai segítségnyújtás 3,4 

Forrás: A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós politikai stratégiákról és programokról 

folytatott tárgyalások eredményei, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/negociation/country_hu_hu.pdf, 

valamint http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/hu_hu.pdf 

Magyarország 2007 és 2013 között az EU regionális politikája keretében 22,4 milliárd euró (5800 milliárd Ft) 

fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az 

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még mintegy 3,4 milliárd 

euró (900 milliárd Ft) fejlesztési forrás áll a rendelkezésünkre. 

Az alapok tagállami felhasználása operatív programokon (OP) keresztül valósul meg. A tagállamok által 

készített OP-at a Bizottság hagyja jóvá, végrehajtása a tagállamok és a kedvezményezett régióik feladata. Az 

OP-k lebonyolítására minden tagállam (vagy kedvezményezett régió) kijelöl egy irányító hatóságot (IH), egy 

igazoló hatóságot (amely igazolja a költségnyilatkozatot és a kifizetési kérelmeket), valamint egy ellenőrzési 

hatóságot. 

Az OP-k nemzeti hatáskörben, nagyfokú önállóság mellett, de a Bizottsággal együttműködve készülnek 

(készültek), az elkészült programok megvalósítása a bizottsági jóváhagyást követően indulhat el. A pénzügyi 

tervezésben az EU kikötése, hogy: 

• a „konvergencia” célkitűzés kedvezményezettjei közé tartozó országok és régiók (így Magyarország régiói 

Közép-Magyarország kivételével) a támogatások 60%-át, 

• a „versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alapján (ennek a hatálya alá tartozik Közép Magyarország) 

támogatható országok és régiók pedig a támogatások 75%-át kötelesek az úgynevezett lisszaboni 

stratégiában28 megfogalmazott uniós prioritások, azaz a növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére 
fordítani. 

Fő szabály az, hogy egy operatív programot csak egy alap finanszírozhat, de az ERFA és az ESZA kiegészítő 

jelleggel, bizonyos korlátok között finanszírozhat a másik alap támogatási körébe tartozó intézkedéseket is 

                                                           
28 A 2000 márciusában Lisszabonban tartott tanácskozáson fogadták el az állam- és kormányfők a „lisszaboni stratégiát”, azt a 

dokumentumot, amely az európai munkahelyteremtést és gazdasági növekedést célzó cselekvési és fejlesztési terv. Célja a tudás és az 

innováció támogatása, valamint az, hogy Európa a korábbinál vonzóbb célponttá váljon a befektetés és munkavállalás szempontjából, 
továbbá több és jobb munkahely jöjjön létre a földrészen. 
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(legfeljebb 10% mértékig). A közlekedési infrastruktúra és a környezetvédelem operatív programjai számára az 

ERFA és a Kohéziós Alap együttesen nyújt támogatást.  

A magyarországi operatív programok területi hatókörüket tekintve kétfélék, vannak nemzeti (országos) és 

regionális programok. A regionális OP-k a kevésbé fejlett régiók fejlesztést, az országos programok pedig az 

egész országnak az EU fejlettebb országaihoz való felzárkózását segítik. 

A regionális OP-k természetesen régiók szerint készültek. Mint közismert, a hét tervezési-statisztikai régiót 

(NUTS2 szint) a megyék közigazgatási határaival alakították ki, így tehát hét program működik (Magyarország 

teljes területét lefedve), a következő felsorolás szerinti hatókörrel: 

Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 

Közép-Dunántúl: Fejér-megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém-megye 

Dél-Dunántúl: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye 

Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 

Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Dél-Alföld: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv tizenöt operatív programjai országos (ágazati, 8 OP) és regionális 

szinten (7 OP) fogalmazza meg, hogy mire és milyen arányban használja fel hazánk a rendelkezésre álló 

forrásokat. 

Az EU forrásoknak zömét, 76%-át az országos szintű (úgynevezett ágazati OP-k) programokra fordítjuk29, a 

regionális OP-k EU forrásokból való részesedése 23 százaléknyi. 

Az ágazati programok között a forrásokból való részesedést nézve a legjelentősebb a Közlekedési Operatív 

Program (KÖZOP, 24,7%) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP, 15,2%), majd őket a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TÁMOP, 13,1%) követi. Ez a három OP „elviszi” az EU 

támogatások 53%-át! 

4-5: A magyarországi operatív programok és részesedésük (%) az EU támogatásokból, 

2007-2013 A táblázat az eredetileg tervezett forrásfelhasználás alapján készült. A 

gazdasági válság hatására már történtek forrás-átcsoportosítások az OP-k között, és 

feltehetően a folyamat még nem zárult le. Az látszik, hogy az eddigi 

forrásátcsoportosítás legnagyobb nyertese a GOP, melynek keretösszege 111 milliárd 

forinttal bővült. Ez az összeg a KKV-k komplex technológiai fejlesztésére és a vállalati 

beruházások támogatására fordítható. . táblázat - 
 

Operatív programok 

EU 

támogatások 

megoszlása, 

% 

Ágazati OP-k 72,2 

Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) 9,5 

Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 24,7 

                                                           
29 Ez tartalmazza az úgynevezett technikai segítségnyújtásra tervezett (Technikailag: Végrehajtás OP) 4% forrást is, a tartalék pedig kb. 1%. 

http://www.nfu.hu/doc/356
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Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 13,1 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 15,2 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 0,6 

Államreform Operatív Program (ÁROP) 1,5 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 7,6 

Regionális OP-k 22,6 

Dél-Alföldi Operatív Program 2,9 

Dél-Dunántúli Operatív Program 2,7 

Észak-Alföldi Operatív Program 3,7 

Észak-Magyarországi Operatív Program 3,5 

Közép-Dunántúli Operatív Program 1,9 

Közép-Magyarországi Operatív Program 6,1 

Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1,8 

Végrehajtás Operatív Program VOP 4,0 

Tartalék (kb) 1,0 

Egyébként Magyarország 2007 és 2013 között összesen mintegy 6900 milliárd Ft fejlesztési jellegű31 EU 

támogatáshoz juthat, ennek 85-86% a kohéziós és regionális politika céljait, 14% pedig az agrár-vidékfejlesztést 

szolgálja. 

A regionális OP-k költségvetése (forrásokból való részesedése) viszonylag szorosan összefügg a 

népességszámmal, csekély mértékben az egyes régiók gazdasági fejlettségével. Közép-Magyarország például 

a regionális OP-k költségvetésének mintegy 27%-át kapja, miközben a népességből 28%-kal részesedik, viszont 

gazdasági teljesítménye (fejlettsége az egy főre jutó GDP alapján) az országos átlagnál 60%-kal magasabb. 

Észak-Magyarország költségvetésből való részesedése 15,5%, ott él a népesség mintegy 12%-a, az egy főre jutó 

GDP az országos átlag alig 62%-a. Túlságosan vérmes reményeink nem lehetnek a területi különbségek 

mérséklődése terén, sőt fennáll az a veszély, hogy az abszolút különbségek még élesebbek lesznek! 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv deklarált, legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós 

növekedés feltételeinek megteremtése. Az Operatív Programok ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg 

a felhasználási célokat. Néhány gondolat az OP-k céljairól. 

• A Gazdaságfejlesztés (GOP) OP Program fő céljai az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtése, a 

vállalkozások, ezen belül különösen a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő-képességének, az üzleti 

infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Prioritások (specifikus célok): 

• A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, és együttműködés növelése. 

• A vállalati kapacitások komplex fejlesztése. 

• Az üzleti környezet fejlesztése. 

                                                           
31 Ezen felül a mezőgazdasági termelők árbevétel jellegű, úgynevezett közvetlen kifizetésben (támogatásban) is részesülnek. 

http://www.nfu.hu/doc/358
http://www.nfu.hu/doc/359
http://www.nfu.hu/doc/360
http://www.nfu.hu/doc/357
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• A KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. 

• A Közlekedés Fejlesztés (KÖZOP) OP célja az ország nemzetközi elérhetőségének javítása, a térségi 

elérhetőségek javítása, a városi- és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, a különböző 

közlekedési módok összekapcsolása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A KÖZOP specifikus céljai: 

• Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása. 

• Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása. 

• Térségi elérhetőség javítása. 

• Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztése. 

• Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése.  

• A Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) a humán közszolgáltatások (az oktatás-képzés, az egészségügyi 

ellátások, a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások) fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével 

kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Szorosan kapcsolódik a Társadalmi 

megújulás (TÁMOP) OP-hoz, amennyiben az ott tervezett beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, 

valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai infrastrukturális 

előfeltételeket segít megteremteni, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz. Az OP 

két specifikus célt fogalmaz meg: 

• A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása. 

• A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése. 

• A Környezetfejlesztés és Energetikai OP (KEOP) környezetjavító fejlesztéseket, valamint a 

környezetbarát energetikai fejlesztéseket támogat. Alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének 

elősegítése, mert az egészséges környezet elősegíti az életminőség javulását, előnyös feltételeket teremt a 

gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez, elősegíti a fenntartható fejlődést és az ország 

versenyképességét, a hátrányos helyzetű térségek számára lehetőséget kínál a gazdasági fejlődésben. Forrást 

biztosít: 

• az egészséges tiszta települések kialakításához, 

• a vizeink jó kezeléséhez, 

• természeti értékeink jó kezeléséhez, 

• megújuló energiaforrás-felhasználás növeléséhez, 

• a hatékonyabb energia-felhasználáshoz és 

• a fenntartható életmód és fogyasztás kialakításához. 

• Elektronikus Közigazgatás OP (EKOP) átfogó célja a közigazgatás (ügyfélközpontú állam) és az 

igazságszolgáltatás teljesítményének a javítása, a modern kor igényeinek megfelelő, az információs 

társadalom lehetőségeire építő fejlesztése. Konkrét specifikus céljai: 

• javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, 

• növekedjen a működési hatékonyság, 

• közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, 

• a közigazgatás hatékony működéséhez szükséges központi elektronikus szolgáltatások kialakítása. 

• Az Államreform OP (ÁROP) Az ÁROP az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások 

színvonalát (eredményesség, hatékonyság, elhívatott közszolgálati alkalmazottak) javítja. Az ÁROP konkrét 

specifikus céljai: 

http://www.nfu.hu/1_1_az_orszag_es_a_regiokozpontok_nemzetkozi_kozuti_elerhetosegenek_javitasa
http://www.nfu.hu/1_3_tersegi_elerhetoseg_javitasa
http://www.nfu.hu/1_4_kozlekedesi_modok_osszekapcsolasa_gazdasagi_kozpontok_intermodalitasanak_es_kozlekedesi_infrastrukturajanak_fejlesztese
http://www.nfu.hu/1_4_kozlekedesi_modok_osszekapcsolasa_gazdasagi_kozpontok_intermodalitasanak_es_kozlekedesi_infrastrukturajanak_fejlesztese
http://www.nfu.hu/1_5_varosi_es_elovarosi_kozossegi_kozlekedes_fejlesztese
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• javuljon a társadalmi eredmény, 

• takarékos legyen a társadalmi erőforrások felhasználása, 

• javuljon a közszolgálatiság. 

• A Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) (a TIOP-pal és a regionális OP-kal szorosan együttműködve) a 

foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalának 

javításával, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. Átfogó célja munkaerő-piaci részvétel 

növelése. A célt elsősorban az emberi erőforrások minőségének javításával (oktatás és képzés, a szociális 

terület, az egészségügy, a kultúra és a közművelődés, antidiszkrimináció fejlesztése) kívánja elérni. 

Specifikus célok: 

• A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, 

• az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, 

• a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, 

• az egész életen át tartó tanulás elősegítése, 

• az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása, 

• a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása. 

A regionális operatív programok célja a regionális egyenlőtlenségek csökkentése és az elmaradt területek 

felzárkóztatása, a területi kohézió erősítése, a területi versenyképesség javítása, a foglalkoztatás bővítése és 

területi felzárkóztatás a regionális központok megerősítésével, a vidék megújításával, illetve megújulásának 

elősegítésével. 

A regionális OP-k ágazati OP-koz képest is szerény pénzügyi forrásának (mint már jeleztük, a rendelkezésre 

álló forrásoknak kedvesebb mint egynegyede jut a regionális programokra) felhasználásától átütő sikert nem 

remélhetünk egyetlen régióban sem. 

Az OP-k Irányító Hatóságai (IH) az illetékes szakminisztériumokhoz kötődnek, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségen32 belül kialakított szervezeti egységeken keresztül33. 

3.3. 4.2.3 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztése 

Az előző alfejezetben említett OP-k országos szintre, illetve régiók (NUTS2 szint) területi szintjére készültek. 

Azzal már az OTK kapcsán is foglalkoztunk, hogy Magyarországon jelentősek a területi különbségek kistérségi 

(LAU1) szinten is. A Különböző mutatók alapján besorolt leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek száma 

33 (a települések száma 718), elhelyezkedésüket a következő ábra szemlélteti. (4-3 [20]. ábra) 

                                                           
32 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből 
hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse a 2007-2013 között érkező európai uniós 

támogatások eredményes felhasználását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügynökség honlapján az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos összes fontos információ (a fejlesztéspolitikai dokumentumok és azok társadalmi egyeztetésének eredményei, a források 
felhasználásáról készült napi statisztikák, a nyertes pályázatok főbb adatai, pályázati információk) megtalálható. 
33Koordinációs Irányító Hatóság, Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, 

Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága, Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága, Közlekedési Programok Irányító 
Hatósága, Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

_Ref270672825
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4-3. ábra: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek elhelyezkedése 

Forrás: Tájékoztató a kiemelten támogatott kistérségekről KSH Budapest, 2008, 

www.nfu.hu/download/11667/kistersegimutato.pdf 

Ezekben a kistérségben él Magyarország lakosságának közel egytizede (négy régióban találhatók ilyen 

kistérségek), az itt élők aránya három régióban igen jelentős, Észak-Magyarországon (28%), Észak-Alföldön 

(21%) és Dél-Dunántúlon (18%), de jelentős (9%) a negyedik érintett régióban, a Dél-Alföldön is. A 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek jellemzően vidéki és aprófalvas térségek, közel kétharmadukban nincs 10 

ezer főnél népesebb település34. Közöttük található az a két kistérség is (Cserehát és Ormánság) ahol tartósan a 

legmagasabb a munkanélküliség. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek (így az önkormányzatok, ottani székhelyű vállalkozások) az ÚMFT 

különböző operatív programjaiból (ROP, TÁMOP, TIOP) pályázat útján részesülhetnek megkülönböztetett 

támogatásban, 2007-2013 között mintegy 97 milliárd Ft nagyságrendben. 

• A ROP-ból különböző fejlesztésekre: így például gazdaság-, üzleti infrastruktúra-, közlekedés- (összekötő 

utak, belterületi utak), humán infrastruktúra- (gyermekjóléti ellátás, járó-beteg rehabilitáció), 

környezetfejlesztés (szennyvízkezelés, vízrendezés), 

• A TÁMOP-ból a minőségi oktatás-fejlesztésre, foglalkoztathatóság javítására, az egészségügyi ellátás 

fejlesztésére, 

• A TIOP-ból például kompetenciafejlesztést támogató informatikai eszközök, kulturális szolgáltatások 

(múzeumok, könyvtárak) infrastruktúrájának fejlesztése, integrált munkaerő-piaci szolgáltató központok 

létrehozására lehet pályázni. 

Az LHH térségek fejlesztése során a forrásokat úgy kell felhasználni, hogy közvetlenül élénkítsék a 

gazdaságot és új munkahelyeket teremtsenek. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a helyi szereplők bevonásával –kisebbségi önkormányzatok, civil 

szervezetek, vállalkozások – állítja össze azoknak a beruházásoknak és programoknak a listáját, amelyek a 

leginkább hozzájárulhatnak az adott kistérség fejlődéséhez. 

Eddig a legtöbb támogatást oktatási infrastruktúra-fejlesztésre (ROP-ok), egészségügyi infrastruktúra-

fejlesztésre (TIOP), valamint vállalkozások technológia fejlesztésére (GOP) nyerték el az LHH kistérségek. A 

                                                           
34Az Ózdi kistérség névadó települése viszonylag nagyváros, amely a szocialista iparosítás idején prosperált (elsősorban acélipara révén), az 
ott élők mostanában csak álmodhatnak a fénykoráról. 
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pályázati rendszer különféle ösztönzőknek hatására (elkülönített pénzügyi keret, csökkentett elvárás, magasabb 

támogatási arány, plusz pontok a hátrányos helyzet miatt) az egy főre jutó elnyert támogatás meghaladja a 

kistérségek országos átlagát. 

Az LHH települések listája35 az NFÜ honlapjáról letölthető (LHH kistérségek településeinek listája), ahol 

egyébként a településekre vonatkozó számos információ (például: népesség megoszlás, vállalkozások száma, 

ipari park léte, takarékszövetkezet léte) is található. 

4. 4.3 Összefoglalás 

Különböző típusú területi különbségek más országokban, így az EU-ban, és fejlettebb tagországaiban is 

léteznek. A területi különbségeket nem statisztikai adatok sokaságával, hanem néhány ábra közlésével 

bizonyítottuk (az EU statisztikai információi alapján). Utaltunk arra, hogy a különbségek „eltüntetése” nem 

lehet ésszerű célkitűzés és egyébként sem lenne realitása. Reális cél a különbségek mérséklése, ebből a célból az 

EU támogatási rendszert működtet, melynek kedvezményezettje Magyarország és régiói. Magyarország, mint az 

EU kevésbé fejlett tagországa az EU kohéziós politikájának (a Kohéziós Alapnak) kedvezményezettje, régiói 

pedig a Strukturális Alapokból részesülhetnek támogatásban. Ezeknek a támogatásoknak a felhasználását egy 

adott programidőszakra (a jelenlegi 2007-2013 közötti időszakra szól) meg kell tervezni. Magyarország 

vonatkozásában erre szolgál az ÚMFT és a kapcsolódó OP-k. A modul ezekről az operatív programokról (a 

programok területi hatóköre, célok, forrásaik) nagyon rövid tájékoztatást is tartalmaz. A célok fontosságát, 

súlyát azzal is érzékeltettük, hogy bemutattuk a pénzügyi forrásoknak a célok szerinti megoszlását. 

Magyarországon a területi különbségek mérséklésének, a regionális politikának az alapjait, 

intézményrendszerének keretét a területfejlesztésről szóló törvény foglalja keretbe. A törvény fontosabb 

rendelkezéseit is érintettük a modul keretében. E helyen is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a modul 

különösen szorosan kapcsolódik a második és ötödik modulhoz, javasoljuk ezeket együtt kezelni a tanulás 

során. 

A problémakör iránt mélyebben érdeklődők az irodalomjegyzékben olyan forrásmunkákat találnak, melyek 

többsége interneten is elérhető. A modul olyan internetes tartalmakat (szakmai portálok) is ajánl, melyekből 

sokkal több információ is szerezhető a regionális különbségek problémaköréről. 

Ellenőrző kérdések: 

1. A területi (térségi) különbségek mérséklésére milyen eszközrendszert alkalmaz az EU, és ez mennyiben érinti 

hazánkat? 

2. Melyek az EU regionális politikájában érvényesített alapelvek? 

3. Az EU a 2007-2013 közötti programidőszakra milyen célkitűzéseket fogalmazott meg a regionális és 

kohéziós politika keretében? 

4. Mi a jelentősége hazánkban a területfejlesztésről szóló törvénynek, melyek a fontosabb rendelkezései? 

5. Az EU támogatások felhasználása nem önkényes, szigorú szabályai vannak, többek között a tervezésre 

(programozásra) vonatkozóan. Magyarországon milyen magyarországi tervezési dokumentumokat 

(programokat) ismer? 

6. Területi hatókörüket nézve az előző pontban említett programok miben különböznek egymástól? 

7. Hazánk a regionális és kohéziós politika keretében mekkora támogatásra számíthat (milliárdos nagyságrend) 

a jelenlegi programidőszakban, ezek honnan (mely alapokból) származnak, és van-e annak jelentősége, hogy 

milyen alapból kapjuk a pénzt? 

8. A regionális OP-k (mint a nevük is mutatja) régiókra készültek. Ettől alacsonyabb szinten (LAU1) is 

működik hazánkban támogatási rendszer. Mi az indoka, mire szolgál, mekkora pénzügyi forrással, hogyan 

működik? 

                                                           
35 A települések besorolását egyébként kormányrendelet [311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról] 
határozza meg. 
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9. Mire számíthatunk, a támogatások (a tervezett programok megvalósítása) révén látványosan csökken majd 

Magyarországon a fejlettségben a különböző térségek között ma meglévő különbség? 
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