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ELŐSZÓ 
„A terv semmi, a tervezés minden” (Eisenhower) 

"A rossz terv az, amin nem lehet változtatni." (Publilius Syru) 

"Épp azáltal tökéletesedik az ember, hogy fényt derít önnön tökéletlenségére." (Szent Ágoston) 
 

A térségi tervezés komplex (elméleti és gyakorlatorientált) oktatási módszerek kifejlesztését 

célozza meg, mesterképzési szakon.  

Az idegenforgalom, turizmus értelmezéséhez és hatékony működtetéséhez is 

elengedhetetlenül fontos a térségi tervezés rendszerének megismertetése, a különféle szintű 

(transznacionális, országos, multiregionális, regionális, megyei, kistérségi, városi) 

területfejlesztési stratégiák (koncepciók, tervek) kidolgozási, módszertanának és elméleti 

hátterének elsajátítása, az ezekre épülő programozási rendszerek, valamint a kapcsolódó 

térségi modellek elméleti hátterének áttekintése és gyakorlati alkalmazása.  

 

Az országok területfejlesztési gyakorlatában felértékelődött a tervezés szerepe. Az 

elemzésekkel megalapozott, programelvű tervezés gyakorlata nem csupán a közösségi 

támogatásban részesülő programok, hanem egyre inkább a tisztán nemzeti fejlesztéspolitikák 

esetében is a hatékony fejlesztés követelményévé válik. A kurzus által kínált tervezési, 

programozási ismeretekre egyre sürgetőbb igény jelentkezik a közigazgatási, tanácsadói és 

tervező intézményekben egyaránt. 

 

A kurzus a tervezés elméleti, fogalmi alapjainak és szemléletváltásának ismertetése után 

elsősorban az Európai Unióban gyakorlattá vált programszerű regionális tervezést mutatja be, 

valamint ismerteti a területfejlesztés nemzeti és európai programozásának eddigi eredményeit, 

főbb dokumentumait. A kurzus a fő hangsúlyt a készségfejlesztésre helyezi, a gyakorlatok 

során megismerteti a hallgatókat a legfontosabb tervezői eszközökkel. A tantárgy külön 

foglalkozik a szakterület regionális tudományi alapjaival, valamint a tervezési ciklusokhoz 

szorosan kapcsolódó monitoring és értékelés főbb témaköreivel, kitér a területrendezés 

kapcsolódására is. 

 

A tárgy különálló, de egymással összefüggő fejezetekből tevődik össze, természetesen csupán 

a legfontosabb érintett területekre helyezve a hangsúlyt. „A szerzők és a szerkesztők szándékai 

szerint” a könyv hasznos segítséget nyújt majd a főiskolai, egyetemi hallgatók és mindazok 

számára, akik területi tervek kidolgozásával, projektek tervezésével foglalkoznak a turizmus 

területén. 

 

Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik tevékenyen elősegítették azt, hogy a 

könyv ebben a formában megjelenhessen. Továbbá ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani 

a szerzőknek, akik a kiadványban közérthető módon összefoglalták az egyes témakörök 

(fejezetek) lényeges elemeit. 

A szerkesztők 

  



1. A TÉRSÉGI TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 

ALAPFOGALMAI 
 

A társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok szorosan átitatják életünket, ezért 

szeretném minden olvasó figyelmét felhívni arra a tényre, hogy az ember – tudatos lénnyé 

válásától (talán előtte is) – mindig élénk érdeklődést mutatott a szűkebb és tágabb környezete 

iránt, melynek tevékeny alakításával kapcsolatban gyűjtöttem csokorba az általam talán 

legfontosabbnak ítélt gondolatokat. Épp ezért már a könyv elején meg kell állapítani, hogy 

amikről a téma kapcsán beszélünk, az szorosan behálózza mindennapi életünk alakulását 

változását, ily módon ez mindenkit érint és ebben mindenkinek szerepe és feladata van. 

Természetesen ezen elvárásoknak, feladatoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha a szakmai 

ismereteink is ezt lehetővé teszik, ezen szakmai ismeretek megalapozásában, átismétlésében 

segít a fejezet. 

A világ legtöbb országára igaz, hogy jelentős fejlettségbeli különbségek vannak a vidéki és a 

városi területek között. A vidéki területek a mezőgazdasági termelés, erdőgazdálkodás, 

akvakultúra, a rekreációs tevékenységek színhelyei és nem utolsó sorban lakóhelyként 

funkcionálnak. A városi területekkel összevetve azonban népsűrűségük alacsonyabb, 

általában kevesebb a foglalkoztatási lehetőség és az elérhető szolgáltatások mennyisége. A 

fentiekből következően az életminőség – bár ugyanakkor egészségesebb életteret jelent – 

általában alacsonyabb, mint a városi területeken. Az Európai Unióban soha nem szenteltek 

akkora figyelmet a vidéki területek fejlesztésének, mint az utóbbi években. (Miskó, 2006) 

A vidéki területek jelentős részében alacsony szintű az infrastrukturális ellátottság és a 

szolgáltatások színvonala, gyenge a gazdasági szerkezet (a hagyományos termelő ágazatok 

szerepe továbbra is megmaradt), illetve hiányoznak az alternatív foglalkoztatási lehetőségek. 

Ezek hiánya miatt magasabb a munkanélküliség, rosszabbak a kereseti viszonyok. A vidék 

jellemzői, a városi körülményekkel összehasonlítva a hagyományosan használt mutatók 

tükrében (GDP-ben betöltött szerep, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, infrastrukturális 

ellátottság) lényegesen rosszabb. A vidéki térségekből elsősorban a fiatal generáció továbbra 

is elvándorol, ugyanakkor az esetek másik részében, az anyagi lehetőségeik teljes hiánya köti 

helyhez az ott lakókat, emiatt kedvezőtlen a korstruktúra. Az elnéptelenedés veszélye 

különösen a kistelepüléseket (5000 fő alatt) érinti. 

Amennyiben a kérdéskör mélyére akarunk ásni, fontos a fogalmi elhatárolások és 

meghatározások értelmezése, melyet kezdjünk a területi tervezés fogalomkörével.  

 

1.1. TERÜLETI TERVEZÉS 

 

Az embert tudata, tudatossága különbözteti meg a többi élőlénytől. A tudatosság azt jelenti, 

hogy nem csak a múltjában szerzett tapasztalatokra emlékszik, hanem az elkövetkező, 

jövőbeli cselekedeteit is végig tudja gondolni, tervezni tud. A legfontosabb emberi 

tulajdonság, a tudatosság azt jelenti, hogy képesek vagyunk elszakadni a pillanatnyi 

valóságtól, és mást, számunkra kedvezőbbet, jobbat akarunk. Képesek vagyunk elképzelni ezt 

a mást, jobbat s végiggondoljuk, hogy ennek érdekében mit kell tennünk, TERVEZÜNK. A 

tervezés képessége az egyik legalapvetőbb emberi tulajdonság. Ez a képesség tette lehetővé, 

hogy településekben élhetünk, hogy villannyal világíthatunk és repülőgépeken utazhatunk.  



A modern társadalom és gazdaság működésének komplexitása egyre több szabályozási 

kérdést vet fel, így a huszadik század második felétől ennek egyre fontosabb elemévé válik a 

területi tervezés és fejlesztés. A tankönyvben arra a tényre szándékozom rávilágítani, hogy a 

területfejlesztés olyan beavatkozás-sorozat, amely a területi fejlődés spontán folyamatait 

igyekszik korrigálni. Mivel a gazdaság és társadalom fejlődése természetszerűleg és minden 

esetben térben egyenlőtlen, a beavatkozás általában a területi-társadalmi egyenlőtlenségeket 

kívánja mérsékelni. A fejlődés természeti, emberi erőforrási, infrastrukturális stb. feltételei 

ugyanis a tér minden pontján mások. Ezért a területfejlesztési beavatkozás csak akkor lehet 

sikeres, ha pontosan ismertek a területi fejlődési folyamatok, amelyekbe be kívánunk 

avatkozni. A kívánt beavatkozás megfelelő szervezeti-intézményi rendszer keretében folyik, 

és a cselekvést gondos és előrelátó tervezési folyamatnak kell megelőzni, mely célként 

fogalmazható meg a hazai gyakorlat átalakítása tekintetében.  

 

1. Területi terv: a célok megvalósításának, a folyamatok irányításának eszköze. A terv a 

legkülönbözőbb célokat szolgáló cselekvési modell, következésképpen a 

területfejlesztés legkülönbözőbb szintjeire és alkotóelemeire vonatkoztatható. (Faragó, 

1997/a) 

 

A területi és a regionális tervezés – a térhez és a régióhoz hasonlóan - gyakran 

szinonimaként használt fogalom, de meggyőződésem szerint a két kifejezést nem 

célszerű egybemosni, (ami már épp elégszer megtörtént a kérdéskörrel foglalkozók 

körében)
1
   

2. Területi tervezés: a különböző területi szintekben kialakítandó területi fejlődés 

befolyásolásának eszköze, mely tudatos és többlépcsős, jól strukturált tervezési 

folyamatban testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi 

megelégedés növelése érdekében. 

 

Ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni, szükséges, hogy a témához kapcsolódó fogalmakat 

megismerjük. 

 

1.1.1. Területfejlesztés - regionális politika  

A fenti fogalmak meghatározásánál talán, ha elvonatkoztatunk a régió és a terület fogalmak 

meghatározásakor tapasztalható kiforratlanságtól, és azokat mindenki által egyformán 

értelmezett fogalomként kezeljük, akkor a kapcsolódó fogalmakkal viszonylag könnyen 

értelmezhetők. 

A területfejlesztés alapfogalmainak pontos használatával még adósak a szakmai körök, de 

néhány fontosabb fogalom esetében azonban elmondható (Lackó Lászlóval értve egyet), hogy 

értelmezésük terén konszenzus alakult ki. Ilyen fogalom, pl. a területrendezés és 

területfejlesztés fogalompára.  

A területfejlesztés az országra és térségekre kiterjedő 

1. társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti területi folyamatok figyelése, 

értékelése, a szükséges beavatkozási irányok meghatározása; 

2. rövid- és hosszú távú átfogó fejlesztési stratégiák, koncepciók és tervek 

meghatározása, a fejlesztési célok, programok összehangolása, a tervek megvalósítása. 

                                                 
1
 Egy közismert példát kölcsönözve: Minden regionális tervezés területi tervezés, de nem minden területi 

tervezés regionális tervezés. Ez a kapcsolat a vidékfejlesztés és a területfejlesztés viszonylatában is egyértelmű 

számomra.  



A területrendezés az országra és térségekre kiterjedően 

1. erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetőségének meghatározása, előrejelzések 

készítése és értékelése; 

2. a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki, fizikai rendszerének 

meghatározása, a fejlesztési célok összehangolása; 

3. a távlati területi szerkezet, illetve a táj- és területhasználat módjának, szabályainak 

megállapítása. (Lackó, 1988) 

 

A területi fejlődés a területi politika és a tervezés központi fogalma. A területfejlesztési 

tevékenység, mint az ilyen jellegű beavatkozások egyik célja a pozitív irányú változások – 

fejlődés – elérése. Területi fejlődésen az ország egészére, az ország valamely területére, azon 

belül a településekre jellemző változások értendők. A területi fejlődés magában foglalja az 

urbanizációt, a településfejlődést, ami természetesen nem választható el az általános 

gazdasági fejlődéstől. 

Kornai írja le pontosan, hogy a területi folyamatok nagyon sokrétűek és nehezen 

befolyásolhatóak, így a kormányzat nem törekedhet e folyamatok minden részének 

alakítására, de a káros gazdasági és társadalmi kihatások mérséklése érdekében befolyásolást 

kell gyakorolnia, elsősorban a meghatározó területi trendek átfogó irányításával. 

(Kornai,1989) 

A területi politika, bár széles körben elfogadott fogalom, jelentését, tartalmát tekintve nem 

született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással szinonim 

fogalomként is. Általában a területi akciók összességeként fogják fel, de nyilvánvalóan több 

annál. A területi fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalja magába, a gazdasági, a 

társadalmi és természeti folyamatok, területi célok és prioritások szerinti alakítását. 

A területi politika a fejlett országokban az államszervezési filozófia és gyakorlat, a 

kormányzati munka szerves, az ágazati politikákkal egyenrangú része. Korábban elsősorban 

kormányzati szintű politikát jelentett Nyugat-Európában is. Ma már az önálló helyi és 

regionális érdekek elismerésével, valamint a kormányzattól függően autonóm döntéshozó 

testületek megjelenésével létezik helyi és regionális szintű területi politika is. 

Magyarországon az utóbbi még nem általános, de szükségesnek tekinthető. Létezik 

nemzetközi léptékű, a régiók közötti viszonyt befolyásoló (pl. európai léptékű) területi 

politika is. 

Az iménti gondolatmenetet folytatva tehát, a területi politikának a regionális politika része 

kell, hogy legyen. Sajnos a hazai szakirodalomban ezek a fogalmak sokszor szinonim 

kifejezésekként kerültek meghatározásra és néha a szakfordítás hiányosságaira utalnak. 

Ahogy Berey is írja, a regionális politika általános célja a társadalom és gazdaság térbeli 

viszonyainak befolyásolásával a társadalmi újratermelés hatékonyságának, az 

életszínvonalnak és az életminőségnek javítása.(Berey, 1997) Mely teljességgel elfogadható, 

azzal a kiegészítéssel, hogy ez a területi politikára is igaz és így minden területi egységre 

vonatkozó politikára is. 

A regionális politika három meghatározó fő célja: 

1. A tőke térbeli allokációjának orientálása, és az ehhez szükséges infrastruktúra-

fejlesztés; 

2. A migráció felmérése és alakítása. A két tényező egyébiránt összefügg, mivel a 

települő tőke bizonyos fokú koncentráltságot szokott igényelni, és ehhez többnyire a 

pólusokba irányuló népesség-bevándorlás elindítására van szükség; 

3. A növekedés központi stratégiájának meghatározása. A növekedés az állam 

intervenciós gazdasági szerepvállalásának korában általában keresletgerjesztés, 



amelyben az állam többnyire közérdekű fejlesztéseket generáló megrendelőként 

szerepel. 

 

Összefoglalva elmondható, hogy területi politikán valamely térbeli egység – ország vagy 

annak része – fejlődése fő irányainak, stratégiai céljainak és a megvalósítást elősegítő 

legfontosabb eszközöknek általában hosszabb időtávra szóló politikai, illetve kormányzati 

szinten elfogadott és deklarált összefoglalása értendő. 

 

A területfejlesztés és rendezés céljai, elvei, feladatai az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 

1. Az ország valamennyi térségében a fejlődés elősegítése (mely fejlődés 

meghatározására meglátásom szerint még hosszú ideig generál majd szakmai vitákat), 

a társadalmi, környezeti és gazdasági érdekek összehangolásával az egyes térségekben 

az életminőség és a gazdálkodás feltételeinek javítása; 

2. Az önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében a kedvezőtlen területi 

különbségek és folyamatok mérséklése; 

3. A regionális és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása az 

országos célkitűzésekkel. 

 

Az első – valamennyi térségre érvényes – átfogó célkitűzés feltételezi a hosszú távú 

szempontok érvényesítését. A második – a hátrányos helyzetű térségeket preferáló törekvés – 

térségi prioritást jelöl ki. A harmadik cél az önerős fejlesztési stratégiák megvalósítása, az 

alulról építkezés elvének felel meg. A területfejlesztési politika alapja a hosszú távú, a 

környezet egyensúlyát biztosító fejlesztési koncepció, valamint területfejlesztési stratégia. 

A területfejlesztési stratégia nem alapulhat kizárólag az állami szféra hatáskörébe tartozó 

intézmények működtetésén: figyelembe kell vennie az autonóm önkormányzati szféra és a 

piacgazdaságban csak közvetve befolyásolható vállalkozási szféra mozgástörvényeit. 

(Káposzta, 2007) A fejlesztési stratégia reális eszközrendszere magában foglalja a jogi 

szabályozás, az intézményrendszer, a pénzügyi szabályozás, a területi tervezés, az ágazati és 

területi koordináció kereteinek működtetését. 

Fontosnak tartom és egyetértek Horváth megállapításával, mely szerint „a piacgazdaságokban 

a területi politika elemei hosszú, szerves fejlődés eredményeként alakultak ki, és 

gazdaságpolitikai korszakonként eltérő hangsúlyt kaptak. Változott az állami befolyásolás 

formája és eszköztára. Ma már egyértelműen kirajzolódnak a decentralizált, sokszereplős 

területi politika körvonalai,” melyhez azonban hozzá kell még tenni, hogy hosszú még az út 

odáig míg ez egy jól működő rendszerré fejlődik hazánkban. (Horváth, 1993) 

A területi politika nem jelent szükségképpen kizárólag elmaradott térségekre, perifériákra 

irányuló fejlesztési politikát, bár kétségtelenül ebben az értelemben használják a 

leggyakrabban, de újabban kiterjed a központi és fejlett régiókra is. A beavatkozás két 

irányának, a hátrányos helyzetű térségek pozitív megkülönböztetésének és a fejlett térségek 

innovációja elősegítésének egyidejűleg kell megjelennie a kormányzati munka egészében. 

1.1.2. A területi fejlődést befolyásoló tényezők 

A területi folyamatok vizsgálata során a Perczel-Vécsei „páros” helyesen mutat rá, hogy „a 

területi folyamatokat elsősorban a reálszféra mozgásiránya, a gazdaság és társadalom 

autonóm szereplői határozzák meg. A regionális fejlődést számos tényező befolyásolja, ezek 

közül a területi politika az egyik. Hatékonyságát rendszerint befolyásolják a fogadó régiók 



strukturális tényezői, és az egyébként is érvényesülő általános tendenciák.” (Perczel - Vécsei 

1977) 

E mellett kutatásaim alapján egyet kell még értenem Horváth gondolataival, miszerint „a 

piacgazdaságokban a regionális fejlődést befolyásoló tényezők közül a magánszektorban 

érvényesülő hatások a legfontosabbak. A legtöbb országban a privát gazdasági szektor, - 

legalábbis ami a foglalkoztatást és a hozzáadott értéket illeti- fontosabb szerepet tölt be, mint 

az állami. A magánszektor működésére, így annak regionális hatásaira is általában csak 

indirekt hatással lehet a gazdaságpolitika.” (Horváth, 1985) 

A területi politika érvényesülését törvények, rendelkezések, jogi normák garantálják. A magas 

szintű jogszabályok – gyakran ezek egész sorozata – az állami beavatkozás céljait, a 

területfejlesztésben résztvevő szereplők munkamegosztását, az érdekegyeztetés szervezeti 

mechanizmusát és a területfejlesztés eszközeit (pénzügyi forrásait) szabályozzák. A regionális 

fejlődést befolyásoló – közvetlenül nem regionális politikának minősíthető – tényezők közül 

az iparfejlesztési politikát és az agrárpolitikát kell kiemelni. 

A területi politikával, tervekkel, programokkal foglalkozó, főként alkalmazott kutatások 

kiemelik a központi kormányzat lehetséges szerepét, a kormányzati programok feladatait. Ez 

természetes is, hiszen e munkák megrendelője rendszerint maga az államigazgatás vagy annak 

valamelyik ágazata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magában a folyamatban is ilyen jelentős 

szereplő a központi kormányzat. (Káposzta, 2007) A regionális fejlődést befolyásoló 

legfontosabb döntések számottevő része a helyi, mikroökonómiai szférában születik. (Elég 

arra gondolni, hogy a lakásépítés, a lakásokhoz kapcsolódó települési infrastruktúra 

fejlesztése vagy a mezőgazdasági kistermelés milyen nagy hányada folyik a háztartások 

keretében). A kormányzati szférán belül is megnő a helyi kormányzat szerepe. 

A gazdasági beavatkozás anticiklikus jellegű, és az erőforrások kibővítésére irányul. 

Mindehhez a regionális tervezés nélkülözhetetlen. A tervezés funkciói ebben a 

problémamezőben a következők:  

 Arányosság: A klasszikus tervezési rendben ennek a fő eszköze a “jövőkép-terv”, 

illetőleg az ennek alapján kidolgozott struktúra-tervek. Az arányosság maga a kereslet 

gerjesztésére épül, a kereslet-kínálat mintegy spontán egyensúlyban van. Ha 

leszámítjuk azt belőle, hogy a folyamat csak permanens közpénz-injekcióval tartható 

fenn. (Polese- Coffy, 1985) 

 Tendenciák előrejelzése: Alapvetően jövőbeli foglalkoztatási és népesedési 

tendenciákról van szó, ezek a meghozandó döntéseket lényegesen kell, hogy 

befolyásolják. A probléma velük kapcsolatban megegyezik az “önigazoló jóslat” 

problémájával. (“Azt jósoljuk, amit csinálunk.”)  

 Konfliktuskezelés: A klasszikus tervezési rendszerben a “közérdek” meghatározása 

körül bontakozik ki a konfliktus, érthetően, hiszen ez az alapja a közpénzek 

felhasználásának. Az így kibontakozó kollízió azonban általában terméketlen, mivel 

bizonytalan a vita hivatkozási alapja. Ez a probléma kulcsszerepet játszik a tervezési 

rendszer korszerűsítésében.  

 A helyi döntések kompetencia-szintjének erősítése: Az előző problémára adott 

válasznak tekinthető, megfelel a szubszidiaritáson alapuló társadalomszervezés 

elméletének. 

 Fejlesztési forrás-biztosítás: Itt részint a vállalkozói szféra kortársairól van szó, 

amely a nyújtandó komparatív előnyök mentén települ az adott térségbe, részint pedig 

közpénzű forrásokból, amelyek segítségével a térség vonzóvá tehető. Ez az utóbbi az, 

amelynek mentén az európai integráció előre haladt. Kezdetben alkalmi és 

végiggondolatlan támogatások, az ötvenes évek közepétől állami támogatások 



stratégiai rendszerévé alakultak, a regionális terveknek ebben játszott 

kulcsszerepével, majd belépett a folyamatba a bővülő EK, a hetvenes évektől már 

jelentősebb regionális kiegyenlítő beruházásokat finanszírozva, a nyolcvanas évek 

végétől, pedig a fejlesztéstámogatások egységes kontinentális térbeli és finanszírozási 

rendjével. (Miklóssy, 2000) 

1.1.3. Alapfogalmak 
 

Ebben a fejezetrészben a tervezéshez és a programozáshoz kapcsolódó fontosnak ítélt 

fogalmak rövid értelmezését végzem el. 

A tervezés célja a társadalmi jólét biztosítása, valamint a közösségek boldogulásának az 

elősegítése, természetesen ez csak nagyon összetett folyamat eredménye lehet, ami a 

gyakorlatban a célok nem pontos, vagy nem az ott élők érdekeit figyelembevevő felületes 

megfogalmazásánál feneklik meg. 

“A tervezés nem egyéb, mint szellemi felkészülés a cselekvésre. A gondolat birodalmában 

kell elképzelni és kipróbálni, mielőtt megvalósulhatna a fizikai világban. A terv nemcsak 

utópikus vázlat, hanem egyszersmind meghatározza a végrehajtás folyamatát is. A céloknak 

és eszközöknek egymásból kell következniük, egyetlen szerves koncepciót kell alkotniuk. 

(…) Az ilyen jellegű tervezés a fizikai, társadalmi, gazdasági, szellemi és egyéb tényezők 

összehangolására törekszik egy gazdasági, politikai vagy technikai célkitűzés valóra váltása 

céljából.” Arthur Glikson angol építész foglalja össze ekképpen a területi tervezés lényegét. 

(Glikson, 1979) 

A tervezés tehát olyan komplex folyamattervezés, amely a gazdaságra és a társadalomra 

vonatkozik, és alapvető sajátossága a térbeli dimenzió. A tervezéssel és programozással 

kapcsolatos alapfogalmak megismerése és tisztázása nélkülözhetetlen az egész tervezési 

folyamat megértéséhez és műveléséhez. Ezért sorra veszem őket, így az egymáshoz való 

viszonyuk is könnyebben érzékelhető. 

 

1. Területi politika: bár széles körben elfogadott fogalom, jelentését, tartalmát tekintve 

nem született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással 

szinonim kifejezésként is. Általában a területi akciók összességeként fogják fel, de 

nyilvánvalóan több annál, a területi fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalják 

magukban, a gazdasági, társadalmi és természeti folyamatok, területi célok és 

prioritások szerint alakítják. (Lackó, 1992) 

 

2. Regionális fejlődés: számos tényező befolyásolja, ezek egy részére (mint a politikai 

faktorokra) a központi és helyi hatóságok is befolyással lehetnek, más tényezőkre 

azonban (mint pl. a gazdasági ciklusokra) nem. Vannak olyan tényezők is, amelyeket 

endogéntényezőknek nevezünk (az adott politikai jellemzők, a közösség strukturális 

faktorai). (Nemes, 1993)  

 

3. Területfejlesztési koncepció: a jövőre vonatkozó elgondolás, a célok és a lehetséges 

alternatívák megfogalmazása, a választás lehetőségeinek felvázolása, a döntés-

előkészítés lényeges eleme. (Berey, 1997) 

 

4. Területfejlesztési program: egy adott térség komplex középtávú fejlesztésének 

megalapozására szolgál. Ennek érdekében meghatározza 

 a problémákat és adottságokat; 



 a fejlesztési célokat; 

 a követendő stratégiát; 

 biztosítja a végrehajtás szervezeti, pénzügyi feltételeit; 

 létrehozza a program ellenőrzési mechanizmusát. 

 

5. Területfejlesztési stratégia: az alternatívák közötti döntést, a célok elérésére 

vonatkozó tervezetet, a megvalósítás elemeinek és eszközeinek meghatározását 

foglalja magában. 

 

6. Vidékfejlesztés: Bár a vidékfejlesztés fogalma ma egyre inkább a figyelem 

középpontjába kerül, a hazai szakemberek mégsem jutottak konszenzusra a fogalom 

meghatározását illetően, sokan sokféleképpen értelmezik, más-más tartalommal töltik 

fel, melyeknek sok közös pontja van. Vidékfejlesztés alatt falusi (rurális) térségek 

fejlesztését értik sokan → ami gyakorlatilag a vidéki területek fejlesztését jelenti így 

már meglátásom szerint könnyen illeszthető a területi tudományok rendszerébe, tehát 

speciális területfejlesztői feladatról beszélünk, a vidéki területek fejlesztéséről. Azt sem 

szabad elfelejtenünk, hogy ha teljesen lecsupaszítjuk a kérdést, akkor fenntartható 

módon a társadalmi és egyéni szükségletek és igények minél magasabb színvonalon 

történő kielégítését szeretnénk biztosítani. Ez csak úgy valósulhat meg hatékonyan, ha 

a rendszerben való gondolkodást és a feladatok pontos lehatárolását, meghatározó 

építő köveinek tekintjük, így a rendszerszerű fejlesztés egy „jótékony spirált” formáz, 

amelyben optimális esetben, minden pozitívan befolyásol minden mást. 

 

1.2. TERÜLETI TERVEZÉS ÉS STRATÉGIA 

 

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat, stratégiai és operatív 

programok készítését és fokozatos végrehajtását jelenti. A regionális fejlesztési-

programozási gyakorlatot is figyelembe véve, több területi szintre, többféle ágazati 

megközelítésben készülhetnek programok. A feladatrendszer összetettségét a 2. sz. 

mellékletben az integrált közösségi (területi) tervezési folyamat vázlatán keresztül tudjuk 

érzékelni. 

A leglényegesebb azonban az, hogy maga a programozás folyamata egységbe fogja a 

tágabb értelemben vett tervezési-fejlesztési, döntési, finanszírozási, végrehajtási és 

ellenőrzési rendszereket egyaránt. A hazai szakemberek egyöntetű véleménye szerint az 

ilyen európai típusú programozási gyakorlat bevezetésének ma még számos akadálya van, 

melyek között a legnagyobb talán a mai költségvetési tervezési gyakorlat.  

Ahhoz, hogy a különböző területi szintű programok a lényegüket tekintve megfelelhessenek a 

jövőben bevezetendő fentebb említett kritériumoknak, először tisztázni kell, hogy magának a 

programozási folyamatnak milyen feltételeknek kell megfelelnie. 

 

Ilyenek:  

 a stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először tehát ún. stratégiai 

programokat kell készíteni, majd ezekhez illeszkedően operatív programcsomagokat, 

illetve konkrét projekt-vázlatokat.)  

 az ágazati elképzelések és a különböző típusú, eredetű források integrációja (ezen 

követelmények maradéktalan teljesítéséhez ma még nem adottak a feltételek, az 



ágazati elképzelések megfogalmazásának területi integrációjára lehet pusztán 

törekedni) 

 a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, a regionális, a megyei, a 

kistérségi és a helyi fejlesztési céloknak, szándékoknak egymást erősíteniük kell, hogy 

a programok végrehajtásával a legkedvezőbb területi, gazdasági és társadalmi hatás 

legyen elérhető).  

 a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás során szükséges partnerség 

követelménye (az egyes programokban érdekelt feleknek rendelkeznie kell a 

szubszidiaritás elve szerint biztosított fejlesztési forrásokkal, melyeket saját 

érdekeltségük figyelembe vételével, partneri együttműködésben biztosítsanak a 

programok és projektek megvalósításához) 

 a területiség érvényesülésének általános elve (a programokhoz meghatározott 

akcióterületek, illetve egyes sajátos igényű területekhez eltérő programok 

tartozhatnak. A területiség másik fontos elve, hogy a fentebb említett három kitüntetett 

szint programjai összekapcsolódjanak.) 

 az ellenőrizhetőség és az átvilágíthatóság elve (a fejlesztési programok 

megvalósíthatóságának alapkövetelménye a folyamatos megfigyelés, a követés, az 

ellenőrzés, a monitoring és a kontrolling)  

Tehát a különböző területi szintek területfejlesztési programjai csak akkor lehetnek sikeresek 

és eredményesen végrehajthatók, ha  

 a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy a hozzá szorosan 

kapcsolódó területi információs és monitoring rendszerek elkészülnek és azok 

biztosítják a programok reális költségvetési hátterét, beágyazódását, követését, 

ellenőrzését,  

 ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül a stratégiai tervezés és az operatív 

programozás (programok) között, valamint a területi és ágazati megközelítés között, 

 ha a programok komplex területfejlesztési szemlélettel készülnek, és egymással szoros 

területi kapcsolatban állnak, harmonizálnak, 

 ha az egyeztetési és megvalósítási folyamatban valós és kompetens partnerek (és csak 

azok) vesznek részt,  

 ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség, megye, régió) koordináltan érkeznek 

a különböző programok megvalósítását célzó források, s hozzájuk biztosított a lokális, 

vagy térségi saját forrás is. 

A tervek időhorizontjának mindig a tervezendő folyamat jellegéhez kell igazodnia. Kivétel 

lehet, amikor egy adott döntéshozó csoport számára ad programot, ilyenkor például választási 

ciklusokhoz is köthetők az időhorizontok. 

Általában a múltba olyan messze kell visszatekinteni, amilyen távlatokban előre szeretnénk 

gondolkodni. Kivételt képez, ha olyan törés van az adatsorban, ami a vizsgálandó adatok 

összehasonlíthatóságát megkérdőjelezi. (pl. a háború előtti utolsó békeévet kell figyelembe 

venni egy növekedési, ellátási stb., összehasonlításnál, és nem az első békeévek valamelyikét. 

Nem lenne helyes az sem, ha pl. a légszennyezés mérséklődését az 1990-es adatokhoz képest 

határoznák meg.) Módszertani kérdés, hogyan lehet az adatokat összehasonlíthatóvá tenni, a 

töréspontokat felismerni stb. (Tóth, 2005) 

Minél nagyobb távlatban gondolunk előre, a múlt és a jelen determinisztikus hatása annál 

kevésbé érvényesül, döntési szabadságfokuk nő, és annál aggregáltabban kell a tényezőket 

figyelembe vennünk. Az aggregáció fokozása megvéd a részletekben rejlő 

bizonytalanságokkal szemben, de éppen ezért nem tudunk a részletekről semmit mondani, így 

nehéz erre programot építeni. A lehetséges jövőváltozatok közül ki kell választani a kívánatos 



és az elkerülendő változatokat. Nem elég csak a kívánatos jövő elérése érdekében programot 

kidolgozni, fontos annak meghatározása is, hogy a nem kívánatos jelenségek bekövetkezését 

elkerüljük. 

Az időhorizont alapján a tervdokumentumok készülhetnek: 

 Nagy távlatra (15-30 év): erre az időhorizontra nem készíthetők tervek, csak 

jövőképek és forgatókönyvek. 

 Hosszú távra (8-15 év): ezek a fejlődés főbb tendenciáival, a fejlődés főbb irányaival 

foglalkoznak. Jelentős feladatuk van a fejlesztési irányok összehangolásában. 

Felvázolják a szükséges és lehetséges teendőket. Speciális, hosszú távú feladatokhoz 

részletesebb programot is adhat, de nem ad konkrét mértékeket. Ezekben kell 

meghatározniuk a főbb strukturális változásokat. Ez a fejlesztési koncepciók, 

stratégiai programok tipikus időhorizontja. 

 Közép távra (3-7 év): a fejlesztés főbb arányait, a mértékeket határozza meg. Ez nem 

egyszerűen a hosszú távú tervek időarányos bontása. Szubjektív véleményem szerint 

a tervezhetőség szempontjából ez a legfontosabb időhorizont. Az előrelátás 

hibahatárai még elfogadhatók, és a cselekvéseink hatásai már kézzelfoghatóan 

jelentkezhetnek. A fejlesztési/operatív programok tipikus időhorizontja. 

 Rövid távra (pár hónaptól 3 évig): konkrét intézkedéseket, teendőket fogalmaz meg. 

Konkrét cselekvési program a szükséges eszközökkel, a végrehajtásért felelősök 

megnevezésével stb. A döntési szabadságfok kicsi, múltbeli döntéseink 

eredményeinek vagy éppen eredménytelenségének, következményeinek hatása 

erősebb. 

1.3. TÉRSÉGI PROGRAMALKOTÁS 

 

Különböző térségi szinteken és a szintek szereplőiben, spontán jövőképek alakulnak ki, 

melyek egymást is formálják, de a külső és a belső jövőképhálózatból nem születik 

automatikusan egy aktuális jövőkép. Mindez azt jelenti tehát, hogy az összes külső és belső 

inspirációt úgy kell felfogni, mint ösztönzést, és ezek nyomán kell megalkotni a jövőképet. Az 

utóbbi években az Európai Unióban kialakult a jövőképalkotás központi módszertana. Ez a 

tevékenység gyakorlatilag szakmává vált. Az is világossá vált, hogy nem egy jövőképet kell 

megalkotni, ezért mindig alternatívában gondolkodva fogalmazzuk meg elképzeléseinket. A 

tervezés elveinél bemutatott tervezési keretek az alábbi megvalósítási folyamatra bonthatók: 

1. Vizsgálat/diagnózis (audit) 

2. Koncepcionálás: - koncepció (jövőkép és célok) 

    - stratégiai program 

3. Cselekvési terv (operatív programok) 

4. Végrehajtás 

5. Kontroll (monitoring) 

E folyamatba tartozó tevékenységek mindegyike nem minden esetben a szűken vett 

tervezés része és a tervezők szerepe is attól függ, hogy milyen típusú és stílusú 

tervezésről van szó.  

 

A területi tervezési folyamatot értelmezve először is szükség van a helyi „diagnózis 

felállítására” (helyzetfeltárásra, helyzetértékelésre), mivel a tervezési folyamat sikerességének 

és a megfelelő programok kiválasztásának alapfeltétele, hogy a tervezők alaposan ismerjék a 

helyi gazdaság, társadalom és természeti környezet jellemzőit. A felmérések elemzésekor nem 

kell ragaszkodni a közigazgatási határokhoz, hanem lehetőség szerint a térség gazdasági 



kapcsolatait kell feltárni. Ha az adott helyszínen több csoportban is folyik a munka, a 

csoportok egyeztetik az elemzések eredményeit és ezek után alakul ki az egyeztetésen, a 

kompromisszumokon keresztül az elemzés végeredménye. A gyakorlati tapasztalatok azt 

igazolják, hogy a magyarországi területfejlesztés és programozás egyik gyenge pontja a 

metodikai alapok hiánya és a meglévők nem kellő mértékű és színvonalú alkalmazása. Ezen 

hiányosságok pótlásához is szeretnénk hozzájárulni egy kis csoportosítással – természetesen a 

teljesség igénye nélkül –, rendszerezéssel kicsit segítve az eligazodást és felhívva a figyelmet 

arra, milyen magas elemszámmal van dolgunk, valamint egy összetett rendszerként kell 

kezelnünk ezeket, felhasználva a programozás során. Tervezés, programalkotás során 

felhasználható módszerek a 2. sz. melléklet tartalmazza 

A stratégiai programozás második lépése a stratégia irányait meghatározó prioritások 

kialakítása a helyzetértékelés alapján. A prioritások segítenek abban, hogy ne tévesszük el a 

jövőképpel összefüggő célkitűzéseket. 

A harmadik lépés a programok és alprogramok kialakítása, amelyek a prioritásoknak 

megfelelő irányba való elmozdulást jelzik. A programok meglehetősen komplex és általános 

megfogalmazású elképzelések, amelyeknél vizsgálni kell azt is, hogy egyikben történő 

elmozdulás, milyen változást okoz a másikban. Mindez azt jelzi, hogy egy térségnek akkor 

vannak jó programjai, ha azok egymást erősítik, kapcsolatban vannak, nem elszigetelt 

fejlesztéseket próbálnak létrehozni. 

Negyedik lépés a megfelelő intézkedéscsoportok, vagy -csomagok kialakítása, amelyek az 

alprogramok megvalósítását célozzák. Ezek szerkezetét az 1.1.sz. ábra szemlélteti. 

Az intézkedéscsoportok és az azokhoz tartozó intézkedések kialakításával befejeződik a 

stratégiai programozás tartalmi folyamata. Ezt követően a célterületek, a célcsoportok, a 

költségkeretek és az időrendi ütemezés kialakítására kerül sor. A célterületek és célcsoportok 

kialakítása során felhasználjuk a különböző módszerek által felszínre került sajátosságokat, 

információkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ábra: A stratégiai programozás szerkezete 
Forrás: (Kulcsár, 1999) 

 

 

A stratégiák, tervek kapcsolatát is egy hazai gyakorlati példával szemléltetjük, mely alapján 

fontos felismernünk, hogy ezek a tervek, stratégiák hatással vannak egymásra, mely hatásokat 

nem hagyhatunk figyelmen kívül a tervezés során, tehát ha netalántán Nemzeti Fejlesztési 

Terv készítésére adnánk a fejünket az alábbi 1.2. sz. ábrán látható összefüggéseket kellene 

figyelembe vennünk. 



Jelmagyarázat: OGY - Országgyűlés; NFT II. - Nemzeti Fejlesztési Terv II.;  

 

1.2. ábra: Stratégiák, programok kapcsolata  
Forrás: (Kovács, 2005) 

 

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a különböző területi szinten, más és más stratégiai 

célok, célkitűzések, fogalmazódhatnak meg és már csak abból kifolyólag is, hogy más és más 

a közvetlen és közvetett érintettek köre.  

 

A programozás kidolgozásának első szakaszában össze kell hangolni az erőfeszítéseket. A 

tervezés folyamatának kezdeményezésében egy személynek vagy szervezetnek el kell 

vállalnia a vezető szerepet. Ez a gyakorlatban általában úgy történik (programozási szinttől 

függően), hogy pl. az önkormányzat egy újonnan alakult, vagy már létező részlegére osztja ki 

a feladatot. Más esetekben helyi fejlesztő ügynökséget hoznak létre, amely független vagy fél-

független intézményként működik. Amikor a helyi fejlesztést, mint új funkciót bevezetik egy 

önkormányzatnál/önkormányzati társulásnál stb., fel kell mérni az intézmény azon részlegeit, 

amelyek részt vesznek a folyamatban. A felméréssel megállapítható, hogy milyen 

szakemberekre és mely intézményi feltétel(ek) megerősítésére van szükség annak érdekében, 

hogy a folyamat hatékony legyen. A fejlesztő, a programozást végző stábnak számos területet 

lefedő szakemberekből/tisztviselőkből kell állnia: gazdasági tervezőkből, jogászokból, 

pénzügyi és környezetvédelmi szakemberekből, mérnökökből, építészekből, kutatókból, 

kommunikációs szakemberekből (stb.). 

Mivel a programozás széles tevékenységi kört fed le, nagyon fontos, hogy a munkacsoportnak 

egy lojális és hozzáértő vezetése legyen. A megfelelő irányítás jobb feltételeket tud kialakítani 

a stratégia kidolgozására és végrehajtására. A vezető a legtöbb idejét arra fordítja majd, hogy 

információkat gyűjtsön a helyi gazdaságról, társadalomról, környezetről és megtalálja a 

legfontosabb helyi szereplőket. Ideális esetben ez egy olyan személyiség, aki már rendelkezik 

„némi” tapasztalattal. (Káposzta, 2003) 

A fejlesztendő szintek jellemzően forráshiányosak, nem áll elegendő pénz rendelkezésre, 

hogy a stratégia összes intézkedését egyszerre bevezessék. Ezért fontos, hogy felállítsák a 

megfelelő sorrendiséget, ugyanakkor megteremtsék az egyensúlyt az egyes szükségletek 

kielégítése között.  
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1.4. INDIKÁTOROK 

 

Az indikátorok az egész tervezési folyamat során fontos szerepet töltenek be, de a monitoring, 

az ellenőrzés és az értékelés során kerülnek előtérbe. 

Jól elkülöníthető egymástól ez a sokat emlegetett „hármas”. 

 „A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment 

vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. 

 Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a 

szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. 

 Az értékelés a program vagy projekt egészének áttekintése, célja a tevékenység 

hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma 

viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság)”(Bakos, 2006). 

 

Az értékelés típusai: 

1. Előzetes: ex-ante 

2. Közbenső: mid-term, „on going” 

3. Utólagos: ex-post 

 

Az értékelés során tapasztalatok keletkeznek, amelyek figyelembe vehetőek a következő 

projekt tervezése során, mivel feltárásra kerülnek a tervezés és a végrehajtás gyengeségei, 

illetve hiányosságai. A program vagy a projekt előrehaladása határozza meg, hogy mikor 

melyik értékelést végzik el a szakértők. Az értékeléshez mutatószámokat használnak és így 

állapítják meg a vizsgálat tárgyának (program, projekt) hatásosságát előzetesen, közben vagy 

éppen a befejezést követően. A hatásossága által pedig rávilágítanak, hogy milyen 

eredményekhez vezetett és sikerült-e elérni a program illetve projekt által a kitűzött célokat. 

 

Tehát ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy Mire jók az indikátorok? kézenfekvő a válasz, 

segítik a fejlesztési folyamatot, a célok elérésének mérése során a nyomon követési, 

ellenőrzési, minősítési feladatok nélkülözhetetlen szereplői. Ezek eredményeként nagyban 

befolyásolják a kommunikáció sikerességét, a tárgyalások eredményességét és a 

döntéshozatalhoz világos kereteket adnak. 

 

Az indikátor olyan mutató, amely a valóságról szóló információkat leegyszerűsített formában 

közli. A leegyszerűsítés ebben az értelemben azt jelenti, hogy mutatószámokat képzünk. A 

mutatószámokon kívül az indikátor logikai, minőségi változó is lehet. A különböző szintű 

fejlesztési programokhoz, projektekhez kötődően az indikátorok is több szinten többféle 

megvilágításban szerepelnek.  

Az indikátorokkal szemben tehát különböző elvi követelmények kerültek kidolgozásra. Az 

elvi követelményeket a kapcsolódó szakirodalom két kritériumrendszerben fogalmazza meg, 

és ezeket a SMART és a QQTTP betűszavakkal illeti. 

 

Az egyes követelmények lényege az alábbiakban foglalható össze: 

 

 Specifikusak (Specific), arra a jellemzőre kell hogy vonatkozzanak az indikátorok, 

amelyhez hozzárendeljük, és arról a jellemzőről megfelelő mélységű és 

részletezettségű információt nyújtsanak. 

 Mérhetőek (Measurable), a kifejezés azt a követelményt fogalmazza meg, hogy 

lehetőleg számszerűsített indikátort alkalmazzanak. 



 Elérhetőek (Achievable), rendelkezésre állnak, azt fejezi ki, hogy létezzen, vagy 

létre lehessen hozni olyan információs rendszert, amelyből az adott indikátorra 

vonatkozó információk hozzáférhetők és kinyerhetők. 

 Relevánsak (Realistic), az indikátorok valóban fontos és hasznos információt 

hordozzanak, és a valós tényállapotot kell, hogy tükrözzék. 

 Aktuálisak (Time-based), követelménye az indikátorok időhöz való viszonyának 

fontosságát hordozza. Az indikátornak tükröznie kell, hogy milyen időpontra, vagy 

időtávra vonatkozik. 

 

A QQTTP követelmény az előzőnél specifikusabb, a fejlesztési tevékenységhez jobban 

kötődő elvárásokat rögzíti. Ez a követelmény az indikátor tartalmát helyezi előtérbe. A 

betűszó szintén az angol szavak kezdőbetűiből áll össze. 

 

 Mennyit? (Quality), követelmény olyan indikátorok alkalmazását igényli, amelyek a 

mennyiségi változókat számszerűsíti, illetve fejezi ki, például megépült 10 km út. 

 Mit? – minőség (Quality) követelménye a projekt eredményének pontos definiálását 

követeli meg, például a megépült 10 km út kifogástalan minőségű. 

 Mikor? – idő (Time): mely időszakra vonatkozik a bekövetkezett változás, hogyan 

alakult az idő függvényében. 

 Kinek? – célcsoport (Target group): a fejlesztés célcsoportjait kell egyértelműen 

meghatározni, ha lehetséges. 

 Hol? – hely (Place): a térbeli, földrajzi elhelyezkedés pontos definiálásának a 

követelménye, például, hogy a 10 km út, mely kistérségben, településen épült meg. 

 

 

Az indikátorok fajtái az egyes tevékenységek dimenziójához köthetően is csoportosíthatók. 

 

 
 

1.3. ábra: Az egyes tevékenységek hatókörének alakulása 
Forrás: Ex Ante,(2004) 

 

 

Input  Output Eredmény Hatás 

Ellenőrzés 

Monitoring  

Értékelés 

Jogi és 

adminisztratív 

előírások  

Eredményesség 

Társadalmi elvárások, 

problémamegoldás 



Így lehetnek, közvetlenül mérhető indikátorok: 

  

 Bemeneti (input) indikátor: Ezek a mutatók jelentik a program vagy projekt 

megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai, emberi erőforrásokat. Például a projekt 

megvalósítására ráfordított pénz (Ft), vagy munkaerő (munkaóra), Stb. 

 

 Kimeneti, (output) indikátor: A fizikailag megvalósított, ill. lebonyolított dolgok 

naturáliákban kifejezett jellemzői, a projekt célja szerint meghatározva. Úgy is 

mondhatjuk, hogy ez a tevékenység „terméke”. Fizikai outputot (terméket) vagy 

szolgáltatást jelöl. Például egy épület területe (ha), az átképzett szakemberek száma 

(fő), stb. 

 

 Állapotjelző indikátorok: A fejlesztési folyamat legelső és legutolsó (monitoring) 

fázisaiban alkalmazott indikátorok, amelyek a fennálló kiinduló helyzet és az elérendő 

célállapot (átfogó cél) meghatározására alkalmasak. 

 

Vagy közvetetten mérhető, következmény jellegű indikátorok: 

 

 Eredményindikátor: 
Ezek a mutatók jelentik a tevékenységből származó közvetlen előnyöket a 

kedvezményezettek számára. (specifikus célok) 

 kimeneti indikátorok eredője 

 mértékegységét az operatív cél határozza meg 

Például a kimeneti indikátorok összegzett eredménye lehet a vállalkozások számának 

növekedése, melynek eredményindikátora az újonnan létrejött vállalkozások száma 

(db). 

 

 Hatásindikátor: 
Ez a mutató jelzi a tevékenységből származó hosszabb távú (közvetett) 

következményeket (átfogó célok), tehát a megvalósult programnak vagy projektnek a 

gazdasági-társadalmi környezetére gyakorolt, hosszabb távú hatásait számba vevő 

mutatószámokat jelenti. 

 egy prioritás rendszerébe tartozó intézkedések eredményindikátorainak az eredője 

 mértékegységét és kívánt értékét a specifikus cél határozza meg 

Például, ha az intézkedés eredményeképp a vállalkozások száma nő, ha ezek 

hatékonyan működnek összegzett hatásaként nőhet a vállalkozások árbevétele, a 

hatásindikátor a vállalkozások megnövekedett éves árbevétele (Ft). 

 

Az indikátorok csoportosítását az Ex Ante, 2004 alapján is áttekintjük. Ennek megfelelően az 

indikátorok az alábbi szempontok alapján csoportosíthatók: 

 

 Program /projekt és kontextus indikátorok: A programindikátorok a programot, 

annak tevékenységeit, outputjait, eredményeit, hatásait írják le. Ugyanígy 

értelmezhetjük a projektindikátorokat is. A kontextus indikátorok a program vagy a 

projekt, társadalmi-gazdasági környezetéről adnak információkat. 

 

 Monitoring és értékelési indikátorok: Ezek, a projekt megvalósításáról 

tájékoztatnak, a projekt eredményeit, és annak közvetlen céljait számszerűsítik. Az 

értékelési indikátorok képzésénél – összhangban a tevékenység tartalmával – a 

kontextus – indikátorok egyben értékelési indikátoroknak is tekinthetők.   



 

 Program- és projektindikátorok: Ezek az indikátorok a fejlesztési szinteknek 

megfelelően, bármilyen fejlesztési tevékenységnél képezhetők és alkalmazhatók, 

mivel a mérendő, leírandó szempontok, például. outputok, eredmények, stb. ugyanúgy 

értelmezhetők.         

  

 Mennyiségi, minőségi és skalárindikátorok a standardizálás jellegével vannak 

összefüggésben. Ismert, hogy a standardizálás leggyakoribb formája a számszerűsítés. 

Ugyanakkor előfordulnak olyan projektek, amelyekhez nem tudunk hozzárendelni 

számszerűsített értékeket. Ilyen esetben minőségi jellegű indikátor alkalmazására 

kényszerülünk, azaz az indikátor csak logikai értékeket vehet fel, például a projekt 

hatása „pozitív”, „negatív” vagy „semleges”. A minőségi indikátorok számszerűsített 

formáját jelentik a skalárindikátorok. Ilyen skalárindikátoroknak tekinthetők az 

érdemjegyek, amelyek egy ötfokozatú skálán mérik a hallgatók teljesítményét. 

  

 Az egyszerű, számított és összetett indikátorok a statisztika tantárgy keretében 

tanultak alapján könnyen értelmezhetők.      

   

 Pénzügyi és fizikai indikátorok: A pénzügyi indikátorok a célirányos pénzügyi 

mutatószámokat jelentik. A fizikai indikátorok az eredmények, outputok természetes 

mértékegységek, gazdaságtechnikai mérőszámok, vagy számított mértékegységek 

lehetnek, például a profitráta, 5 db bioetanol üzem, vagy 100 vendégéjszaka. 

  

 Input, output vagy eredményindikátorok csoportosítás a hatásmechanizmushoz, 

illetve a célhierarchiához való illeszkedés szerinti csoportosítást jelentik. 

 

Talán nem kell bizonyítani, részletesen indokolni, hogy az indikátorok csak akkor 

használhatók, amennyiben azok tartalma megfelel a célnak. 

1.5. TERVEZÉSI STÍLUSOK ÉS TÍPUSOK 

 

Faragó pontosan állapítja meg, hogy a tervezés stílusát alapvetően a tervezésnek az irányítási 

rendszerben elfoglalt helye határozza meg, amely függ a centralizáció (decentralizáció) 

mértékétől, az alkalmazott eszközök jellegétől (közvetlen-közvetett) és a tervező szándékától. 

 

Tervutasítás: a terv minden. 

Az imperatív tervezés a szovjet típusú rendszerek jellemzője. Erősen centralizált és 

intervencionalista, kötelező célok és normák képezik a tervek alapját. A tervek konkrét, a 

részleteket is tartalmazó cselekvési programokat adnak, amelyeket politikailag elkötelezett 

specialisták és bürokraták készítenek. A tervezést és végrehajtást központilag ellenőrzik és 

szankcionálják. A tervek egymással hierarchikus kapcsolatban állnak és a magasabb szintűek 

kötelezőek az alacsonyabb szintek számára. A tervezési jogosultságot meghatározott 

szervezetekhez kötik. 

 

Stratégiai tervezés: (policies planning) a terv indikáció. 

Célja – a saját programalkotáson kívül – mások cselekedeteinek nem kötelező jellegű 

szabályozása, indirekt befolyásolása. Felsőbb szinteken a rendszer működtetésének általános 

szabályait alakítják ki. A főbb sarokpontok betartása mellett az alacsonyabb szintek szabadon 

alakíthatják saját programjukat. Közvetett eszközökkel kívánják a társadalmi-gazdasági 



szereplőket befolyásolni. A direkt irányítás és beavatkozás csak a kulcsterületeken engedhető 

meg. Strukturált döntési mechanizmus működik. A tervezői bürokrácián kívüli szakemberek 

is kaphatnak tervezői jogosultságot. A tervezők gyakran, mint tanácsadók működnek, így 

közvetlenül részt vesznek a politika alakulásában. 

 

Korporatív tervezés: korporációk közötti egyeztetés. 

A hatalom és a döntések megoszlanak kis számú intézmény és szervezet között. A 

kompetenciák jól elkülönülnek, a szervezeti rendszer hierarchikusan strukturált. Tárgyalások, 

iterációk során alakulnak ki a célok. A kormányzati szerveken kívül a hatalom egyéb részesei 

viszonylag függetlenül tervezhetnek. Az egyes szempontokat külön tervezik, majd az 

eredményeket ütköztetik. Az egyezségek hatalmi – politikai játékok, ami fordítva is igaz, a 

politika – csinálás egyfajta tervezési folyamat. A résztvevőknek gyakran vétójoga van a saját 

területünket érintő negatív döntések esetén. A programalakításban, a hatalomban résztvevők a 

meglévő struktúra fenntartásában érdekeltek. 

 

Széles részvételen alapuló tervezés: széleskörű konszenzus kialakításának az eszköze 

Minden érintettet igyekeznek bevonni a tervkészítés folyamatába. Ez elsősorban olyankor 

fordul elő, amikor a végrehajtás decentralizált és a programot megvalósítók megnyerése a 

megvalósítás záloga. A közösségek, társadalmi szervezetek is részt vesznek a tervezési 

folyamatban. A résztvevők önként vállalnak kötelezettséget a források biztosítására és a 

feladatok ellátására. A tervezési folyamat középpontjában a tárgyalások folyamata, az 

érdekegyeztetések, a konfliktusok feltárása és feloldása áll. A tervezés menete, struktúrája a 

problémákhoz, a folyamatokhoz idomul, társadalmilag alakul, és nem a központi bürokrácia 

„találja ki”. A társadalmi szervezetek maguk is hozzájárulnak a programok megvalósításához. 

A központi hatóságok szerepe korlátozott, az információ átadás és technikai segítség a döntő 

eleme. Tervezési szakemberekre ebben az esetben is szükség van, de ők nem csak a központi 

bürokrácia alkalmazottjai, hanem független (helyi) szakemberek is lehetnek. 

 

Tranzaktív tervezés: a kommunikáció fóruma, kölcsönös tanulási folyamat. 

A tranzaktív tervezés a tudást új ismeretekké, megváltozott szemléletté alakítja folyamatos 

személyes kapcsolatok során, mely közvetve hat a cselekedetekre. Ez ritkábban allokatív, 

inkább innovatív és radikális tervezést jelent. Elsősorban a döntéshozók (tervezők) és 

klienseik között lévő kommunikációs szakadék áthidalására szolgál. Intézmények esetében 

lényegi kérdés, hogy ki(k) a partnerei a tervezőknek. A tervező e folyamatba beviszi az 

elméleti tudást, a módszertant, koncepcióit, szisztematikus munkát. A kliens a prioritásait, 

céljait, a realitásérzékét az alternatívák közötti választáshoz, a szűkebb, nem publikus 

információkat a konkrét körülményekről, a megvalósítás részletkérdéseit viszi a folyamatba. 

(Faragó, 2005) 

 

A TERVEZÉSI ALAPTÍPUSOK 

 

A közösségi tervezés alaptípusai; az allokatív , az innovatív és a radikális tervezés. Az eltérő 

típusú tervezési folyamatok (a mögöttes „érdekcsoportok”) gyakran konfliktusba kerülhetnek 

egymással. Például a hagyományos tervezés allokatív szemlélete ütközhet a fejlődést, a 

változtatást akarók csoportjával, különösen, ha ők alapvető strukturális változtatásokat 

céloznak meg. Ugyanakkor nem helyes valamelyiket általában pozitívnak, haladónak 

beállítani és szembe helyezni a másikkal, mert mindegyikre szükség lehet, konkrét esetben 

egymással nem is helyettesíthetők. (Faragó, 2005) 

 

 



Az allokatív tervezés 

 

Az allokatív tervezés a korlátozottan rendelkezésre álló forrásokat igyekszik elosztani az 

egymással versenyző fejlesztési szükségletek vagy felhasználók között. Ez a tervezés 

tradicionális funkciója és még ma is a leggyakrabban használatos forma (pl. a központi 

újraelosztás erre a logikára épül). A fennálló rendszer, a meglévő struktúra keretei között 

igyekszik a minél hatékonyabb, méltányosabb vagy éppen az egyensúlyt, a „társadalmi békét” 

szolgáló megoldást megtalálni. A döntéshozók ellátják a tervezőket célokkal és prioritásokkal, 

a tervezők pedig a fennálló korlátok között javaslatot tesznek a konkrét teendőkre. Az 

allokatív tervezés tipikus példája a költségvetési tervezés, a fizikai tervezés (a 

területfelhasználás szabályozása) és általában a központi ágazati tervezés. 

 

Az allokatív tervezés fő jellemzői: 

 el(fel)osztó jelleg: a tervezés tárgyának az adott szereplők, feladatok vagy funkciók 

közötti elosztása, 

 funkcionális racionalitás: azon feltételezésen alapul, hogy az információ 

beszerezhetőségének korlátai között racionális döntések hozhatók és a döntéshozók 

tudatos értékválasztása, a tervezés során alkalmazott racionalitás, egymástól 

elválasztható és független. Azaz a tervezők tudományos alapokon – a megadott 

keretek között – racionálisan cselekszenek és a képviseletei demokráciában a 

döntéshozók a „közjót” képviselik; 

 komplexitás, széleskörűség: törekedni kell arra, hogy minden kapcsolódó területre 

kiterjedjen a tervezők figyelme; 

 egyensúly: a rendszer különböző elemei között az egyensúlyt meg kell tartani, illetve 

helyre kell állítani; 

 mennyiségi szemlélet: a tervezés során, modelleken kell ellenőrizni a javasolt 

megoldások helyességét (input-output, szimulációs, lineáris és dinamikus 

programozási stb. modellek). 

 

Az allokatív tervezés három szereplője a döntéshozó (politikus, megrendelő), a tervező 

(vállalkozó vagy bürokrata) és a bürokrácia (végrehajtó) funkciók jól elkülönülnek: 

 a politikusok célokat határoznak meg és választanak a lehetséges alternatívákból, 

 a tervezők elemeznek, alternatívákat dolgoznak ki, és javaslatokat tesznek, 

  bürokraták informálnak, végrehajtanak, ellenőriznek. 

 

A folyamat optimális lefolyását többek között korlátozhatja a döntéshozó hatalmi törekvése, a 

tervező szakmai sovinizmusa és bürokrácia konfliktus elkerülési hajlama. 

Az allokatív tervezés egyik kritikus pontja a döntéshozatal. A döntésekkel kapcsolatban sok a 

félreértés. Tisztázandó, hogy ki és mikor hozza a döntéseket. Az allokatív tervezés során az 

alábbi típusú döntések hozandók: 

1. Szakmai feladatot jelentő tervezői döntések. A tervező feladata meghatározni a 

szükséges információk és a tervezésben résztvevők körét, megválasztani a tervezési 

módszert, modellt stb. A döntések a tervezési folyamatban születnek és a tervezők 

hozzák azokat. 

2. Tervdöntéseknek nevezhetjük azokat az érdemi döntéseket, amelyek a célokkal, 

prioritásokkal, tervvariánsokkal és a végleges terv elfogadásával kapcsolatban 

születnek. Ez is a tervezési folyamaton belül van, de a tervezés szűk körén kívül 

születik. A döntéshozó lehet szakmai-, politikai testület, egy népesség csoport vagy 

választott képviselőik, stb., de nem a gyakorlati tervező munkát végző személy. 



3. A terv végrehajtása során hozandó döntések. A tervezés munkafázist követik, és 

általában nem a tervezők feladata. Egyrészük, amely a végrehajtással, annak 

ellenőrzésével kapcsolatos egyesek szerint a bürokrácia feladata (monitoring) de 

amennyiben a körülmények lényegi kérdések megváltoztatását vetik fel, visszakerül a 

kérdés az eredeti döntéshozóhoz (kontroll). 

 

A allokatív tervezés folyamata: 

 

1. A feladat pontos meghatározása (alapvető célok, prioritások); 

2. Vizsgálat: adatok, információk gyűjtése, elemzése, prognosztizálás; 

3. Koncepcionálás (stratégiai program); 

4. Döntéselőkészítés; 

5. Döntéshozatal; 

6. Alternatív lehetőségek és cselekvéssorozatok kimunkálása (operatív programok); 

7. Döntéselőkészítés; 

8. Döntéshozatal; 

9. Végrehajtás; 

10. Monitoring; 

11. Kontroll. 

 

Tervezői feladat 

Politikus döntéshozói feladat 

Bürokrácia feladata 

 

Innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés 

 

A haladás és valódi problémamegoldás innovatív, fejlesztés-orientált megközelítést igényel. 

Az innovatív tervezés az allokatívval szemben nem a már meglévő vagy fennálló trendekből 

eredő források elosztására, hanem a fejlesztésekre, a jelen meghaladására irányul. Annak 

érdekében, hogy a tervezők el tudják fogadtatni az új innovációkat, az irányítási rendszer 

egészére nagyobb befolyást kell gyakorolni. Vagy közvetlen részesévé kell, hogy váljanak a 

döntéshozatalnak, vagy meg kell szerezniük a politika támogatását. 

Az innovatívtervezés esetén nem annyira az apparátusok bürokratikus ismeretei a fontosak, 

hanem sokkal inkább a vállalkozói képességek és az innovációra való fogékonyság. 

Innovatív tervezés jellemzői:  

 fejlesztés-orientáció: a fennálló rend alapstruktúráján belül fejlesztések, innovációk 

kidolgozása; 

 intézményrendszer változtatása: az új értékek és javaslatok általában az új funkció és 

hatáskör megosztást tételezik fel, azaz új intézmények szükségesek; 

 cselekvés-orientáció: a célok és megvalósításuk elválaszthatatlan egységet alkotnak, 

ami esetenként a döntésekre és a megvalósításra való nagyobb hatásgyakorlást 

igényel; 

 erőforrás mobilizáció: a tervező vállalkozói funkciót teljesít, amikor az új 

feladatokhoz, intézményekhez erőforrásokat kutat fel, a megvalósítás újszerű formáit 

kínálja. A döntéshozókkal csak akkor lehet elfogadtatni egy merőben új megoldást, ha 

meg tudjuk mondani, hogy ki, miből és mit fog formálni.  

 

Az innovatív tervezés és döntéshozatal folyamata: 

1. a tervezés szükségességének a felismerése és a feladat pontos meghatározása (a 

kezdeményező lehet a tervező is!); 



2. társadalmi minőségi szempontok feltárása: 

 a problémáknak nem mint mennyiségi kérdéseknek, hanem mint társadalmi-

gazdasági jelenségeknek azonosítása és leírása; 

 az aktorok érdekeinek, viselkedésének az elemzése (autonómia mértéke, 

legitimáltsága, működésének hatékonysága, fogékonysága az innovációkra stb.); 

 az intézmények viszonya az irányítási-, döntési rendszerekhez. (hierarchiában 

elfoglal hely, részvételi lehetőségek a döntési folyamatban, információáramlás, 

szervezeti kapcsolatok); 

3. preferenciák megfogalmazás és a célok kijelölése; 

4. az innovációra és az innovatív cselekvésre lehetséges variánsok vagy alternatívák 

kidolgozása; 

5. a döntéshozó meghatározása és külső döntéshozatal, vagy részvétel a 

döntéshozatalban; 

6. megvalósítás, illetve a döntés érvényesítés figyelemmel kísérése. 

 

Radikális tervezés 

 

Marx írja Tézisek Feuerbachoz c. munkájában (1844), hogy a filozófusok különbözőképpen 

interpretálják a világot, a lényeg annak megváltoztatása. Az ars poeticája lehet a radikális 

tervezésnek. Tapasztalati tény, hogy mély (strukturális) válságból nem lehet visszatérni az azt 

megelőző állapotba, hanem alapvető (radikális) változtatásokra van szükség. Valakiknek fel 

kell vállalniuk, hogy az állampolgárokat a társadalmi átalakulás irányába mutató projektek 

mögé állítsák. A radikális tervezés egy olyan cselekvés-sorozat, mely a társadalmi-gazdasági 

rend uralkodó trendjeivel szemben kezdeményez alapvető strukturális változásokat, és így 

kívánja átalakítani a korábbi folyamatok jellegét. Segítségével olyan új struktúrák, 

cselekvések alakíthatók ki, melyek nem az uralkodó trendek folytatása. 

A radikális tervezés igényli a tervkészítés, a döntéshozatal és a végrehajtás fúzióját. A tervező 

egy akcióteam tagja. A radikális tervezés független az uralkodó struktúra döntéshozási 

mechanizmusától. A tervező (-team) egyben programalkotó és végrehajtó is, maga szerzi és 

használja fel a forrásokat és törekszik saját hatalma kiterjesztésére és befolyásának 

növelésére. A tervező hivatalos (állami) szférán kívül működik. Ma a leggyakrabban 

előforduló példák a cselekvés-orientált társadalmi mozgalmak. 

A radikális tervezés gyökerei visszanyúlnak az utópista, a marxista és az anarchista 

tradíciókhoz. Radikális tervezés a megállapodott demokráciákban is van, de általában csak a 

társadalmi-gazdasági lét egyes részterületeire terjed ki. Ide sorolható számos szociopolitikai 

mozgalom és alternatív gazdasági törekvés. Például kapitalista körülmények között a 

szövetkezeti mozgalom, vagy a kommunista Kínában a különleges gazdasági övezetek 

beindítása, számos feminista és zöld mozgalom, és még folytathatnánk a sort. 

A kliens ebben az esetben nyilván nem egy „külső megrendelő”, hanem maga a 

kezdeményező, illetve a mobilizált csoport. A projekt pedig a fennálló rend, vagy valamelyik 

alrendszerének a megváltoztatása. 

 

A radikális tervezés jellemzői: 

 transzformatív elméletre épül; 

 önfelhatalmazás és önszerveződés; 

 határok, korlátok nélküli gondolkodás; 

 kapcsolatépítés, hálózatok szervezése; 

 dialógus, kölcsönös tanulási folyamat. 

 

 



A radikális tervezés folyamata: 

1. A „fennálló rend”, az adott gyakorlat (vagy bevett szokások) kritikája. 

2. Alternatív javaslat kidolgozása. 

3. cselekvési stratégia és taktika kidolgozása. 

4. „Ismeretek terjesztése, szövetségesek keresése. 

5. összeütközés a fennálló renddel, a meglévő intézményekkel. 

6. terjeszkedés (siker esetén). 

 

 

ALLOKATÍV 
 

INNOVATÍV 
 

RADIKÁLIS 
 

ALAPCÉL 

fenntartás evolúciós fejlődés strukturális 

átalakulás 

DÖNTÉSHOZÓ 

politikus politikus és a tervező a cselekvő tervező 

SZEMLÉLET 

mennyiségi minőségi tagadás, másság 

FELADAT 

egyensúly 

fenntartása 

probléma megoldás alapvető változtatás 

A TERVEZŐ LEGFONTOSABB KÉPESSÉGE 

racionalitás vállalkozókészség elhivatottság 

tárgyi tudás új iránti fogékonyság meggyőző képesség 

A TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLJA A TUDÁST ÉS A… 

cselekedetet társadalmi irányítást társadalmi 

átalakulást 

A TERVEZŐ POLITIKAI FELELŐSSÉGE 

„csak” szakmai 

felelősség 

közepes nagy 

A TERVEZŐI MUNKA INDÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA 

megbízás, eseti folyamatos önfelhatalmazás, 

eredményfüggő 

 

1.4. ábra: A tervezés alaptípusainak jellemzői 
Forrás: (Faragó 1997) 

 



2. A TERVEK KIDOLGOZÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS TÖRTÉNELMI 

FEJLŐDÉSE 
 

Sokan gondoljuk azt, hogy a területi tervezés folyamatos megújulása szükséges ahhoz, hogy 

egyik oldalról az elkövetett és megismert hibákat ki lehessen javítani, másik oldalról a 

változókor igényeinek meg tudjon felelni. 

A második világháború katasztrófája az államokat új típusú, történelmileg addig nem létezett 

feladatcsoport elé állította, amelyben a demokráciát, az erősödő gazdaságot és a növekedő 

jólétet kellett egységes rendszerben biztosítani. Úgy ítélték meg, hogy a katasztrófákért a fő 

felelősséget a gazdasági szféra antiszolidáris individualizmusa viseli, és ezért megoldásként a 

“gondoskodó állam” ideológiáját alkalmazták - ami a közgazdaságtani tanulmányokból már 

jól ismert -,és amit a politikában a német kereszténydemokrata gazdasági szakember, Ludwig 

Erhard fogalmazott meg és alkalmazott a legkövetkezetesebben. Elvi kiindulás ehhez az 

angol “utilitarista filozófia”, aminek az alapelvét Jeremy Bentham így fogalmazta meg: “a 

lehető legnagyobb jót a lehető legtöbb ember számára”. (Bentham, 1832) Ez a “jó”, belső 

előfeltevésként, nem egyéb, mint az anyagi javakkal való rendelkezés. Függetlenül attól, hogy 

kielégít-e minket ez a meghatározás, önmagában is kétféle, igen különböző dolgot tartalmaz, 

sokan úgy gondolják, hogy ez növekedő fogyasztást, vagy hatalmat jelentő vagyont jelent.  

A hatalom növelése természetesen csak mások rovására lehetséges. Ezért ebből a képletből 

közjó csak a közhatalom beiktatásával – a vagyonhasználat és rendelkezés valamiféle 

korlátozásával – születhet. Így kerül a rendszerbe a demokrácia. Másrészt a növekvő 

fogyasztáshoz a kereslet és kínálat arányos emelkedése nélkülözhetetlen, a “közjó” így függ 

össze a piac fogyasztásközpontú bővülésével. Végezetül mindehhez az kell, hogy az emberek 

a saját piacképes erőforrásaikat kiegyensúlyozottan bővíthessék – aminek az egyik legfőbb 

akadályát a piaci egyenlőtlenségek történelmileg kialakult hatalmas mértéke jelenti. Itt találja 

meg szerepét a területi tervezésnek az a technikája, ami ezeket az egyenlőtlenségeket 

csökkenteni képes. 

“A második világháborút követő 25 éves növekedési periódus folyamán a területfejlesztési 

politikák lényegében azon az elképzelésen alapultak, hogy a területi különbségeket 

csökkenteni lehet oly módon, hogy fejlődési impulzusokat viszünk át a fejlett területekről a 

fejletlenekre.” – mondja W. Stöhr. (Stöhr, 1987) Ennek lett a legfontosabb tervezéstechnikai 

eszköze a területi tervezés. E tervezés három pillére (a fentiek alapján) 

 a növekedés, 

 a demokrácia, 

 a tervezés technikája. 

 

A növekedés a megtermelt javakra vonatkozik. Mint láttuk, ennek feltétele, hogy az emberek 

ösztönözve legyenek arra, hogy saját erőforrásaikat - amivel a piacra lépnek - folyamatosan 

bővíteni igyekezzenek. Ez a növekedés egyúttal szociális tartalommal is rendelkezik, a 

lemaradottaknak nyújtott támogatás formájában. Ez egyúttal kínálatbővítő, tehát a piaci 

egyensúlyt is segíti. Európában ezért nem volt gazdasági válság a második világháború óta. 

Másrészt a növekedést háttér-finanszírozás biztosítja, azok a vállalkozók, akik a kevésbé 

fejlett (kockázatos) területekre hajlandók települni, ehhez szubvenciókat nyerhetnek. 



Közpénzek forráselosztásáról van tehát szó. Kérdés, hogy ki dönt, és ki ellenőrzi? A 

demokrácia elve e kérdésre ad választ. A képviseleti demokrácia egy korlátozott időre 

választott, és választóinak politikai felelősséggel tartozó köztestületet jelent. A modern 

tömegtársadalomban – a személyes referenciák korlátozottsága miatt – ez kizárólag 

többpártrendszerű struktúrában valósulhat meg. 

A kérdés, ami itt felvetődik, hogy minek alapján dönthet efféle kérdésekről egy testület? Ez a 

mai bonyolult társadalomban tervezéstechnikai feladat. Sokféle információ és ismeret 

halmozódott fel, nagyszámú dolgot kell megvizsgálni, sokoldalú összefüggéseket feltárni, és 

mindezek kibogozása egy olyasféle tudományos feladat, mint amivel – mondjuk – egy 

elméleti fizikus szokott foglalkozni. A tervező azonban a maga korszerű, a számítástechnikára 

és kiváló adatgyűjtési rendszerre alapozott eljárásmódjával képes megoldani e feladatot és 

ekképpen megnyugtató megoldást szolgáltatni a döntéshozatal számára. 

A területi tervezés - ami ezen körülmények között kialakul - alapvetően gazdaságtervezés és 

három fő célrendszere van: 

 

1. orientálás, a tervezés útján befolyásolt feltételekkel, a migráció, a tőke stb. 

szabályozása; 

2. a növekedés stratégiájának meghatározása. Tulajdonképpen egy komplex erőforrás-

gazdálkodásról van itt szó, melynek célja a nemzetgazdaságilag maximalizált output 

elérése. A stratégia alkalmazásánál lényeges szempont az infrastruktúra 

“anticiklikus” elvű fejlesztése, ami a kereslet megfelelő időpontban történő 

gerjesztésére épül; 

3. kiegyenlítés, a meglévő aránytalan különbségek mérséklése. Ez nagyrészt térbeli 

dimenzióban történik, mivel főleg az ellátás szférájához kapcsolódik, annak a térbeli 

struktúráit javítja. 

 

A tervezésnek e fő feladatkörei funkcionális természetűek, ezért alapjában véve nem 

rendszerspecifikusak. Az államszocialista tervezési renden belül például a következő volt a 

mértékadó meghatározás: 

“Regionális tervezés: több települést magába foglaló területi egységre kiterjedő tervezési 

művelet, amely a társadalmi – gazdasági- funkciók, a termelés, az ellátás, a szolgáltatások, az 

igazgatás stb. térbeli rendszerének kialakítására, illetve fejlesztésére irányul – a népesség 

kedvező települési, ellátottsági, foglalkoztatottsági és üdülési feltételeinek, a területek és 

természeti kincsek célszerű felhasználásának, a termelőerők hatékony működésének 

biztosítása érdekében – a területrészek felhasználási módjának, a létesítmények helyének és 

kapcsolatainak, a települések szerepkörének és fejlesztési irányának meghatározása útján. A 

regionális tervezés alapvető célkitűzése a terület egészének olyan fejlesztése, amely biztosítja 

a termelőerők legjobban és leggazdaságosabban működő területi munkamegosztását és a 

lakosság emelkedő színvonalú és minden területen egyenletes ellátását munkahelyekkel, 

kommunális intézményekkel, árukkal, pihenési és kulturális lehetőségekkel stb.” 

Tapasztalataim alapján pontosnak tartom Kornai megállapítását, mely szerint az iménti 

meghatározás „az államszocialista rendszernek egy jellegzetes önreflexiója, ennek 

megfelelően gondolkodik totális újraelosztásban, ki nem mondott, de magától értetődő 

alapelvként centralizált döntéshozatalban, valamint az ellátás állami felelősségében. Ez 

elsősorban azért érdekes, mert látható, hogy egészében véve a kínálat feltárást tekinti a 

tervezés lényegének, éppen úgy, mint a piacgazdaság esetében, ahol ez a kínálat a 

keresletgerjesztő állami intervenció fontos támogató eszköze szokott lenni. A mi esetünkben, 



pedig a kínálat az erőforrások bővítésére irányul, a rendszer erőforrás-korlátos mivoltának 

megfelelően.” (Kornai, 1989) 

A különbség, ami a tervezéstechnikában megnyilvánul, abban van, hogy a piacelvű 

kapitalizmusban ez a kínálat a vállalkozói szféra számára készül, és azt ösztönzi a terv által 

kedvezőnek ítélt térbeli elmozdulásra. Az elosztás-elvű államszocializmusban pedig a 

központi gazdasági döntéshozatal számára teremt orientációs pontot.  

A hetvenes évek végére mind a társadalmi-gazdasági fejlődés jellege, mind pedig a szakma 

immanens
2
 nehézségei kételyeket ébresztettek a “klasszikus” regionális tervezés 

elképzeléseivel szemben. 

 

A kételyeket meggyőződésem szerint, egy a társadalom számára hasznosabb tervezés 

segítségével ki lehet küszöbölni, ami annyit tesz, hogy magát a tervezést kell megreformálni 

azzal, hogy nem ad hoc módon kezdünk hozzá, és nem hiányozhat a tényezők rendszer 

szemléletű megközelítése sem, mely egy strukturált tervezési folyamat kialakítását teszi 

szükségessé. De ne szaladjunk ennyire előre, mivel a kérdések tulajdonképpen a “jóléti 

állam” általános válságához kapcsolhatók. Úgy tűnik, hogy igaza van a kritikai nacionalista 

társadalomfilozófusnak, Karl Poppernek: “Minden megoldott problémával nemcsak újabb 

megoldatlan problémákat fedezünk föl, hanem fölfedezzük azt is, hogy ahol azt hittük, szilárd 

talajon állunk, valójában minden bizonytalan és ingadozik”. (Popper, 1962) 

El kell felejtenünk az eddig evidensnek tekintett tételeket, és visszatérni a kiindulási 

alapokhoz. “A lehető legjobbat a lehető legtöbb ember számára” – így hangzott a 

mértékadónak tekintett alaptézis, amit Jeremy Bentham fogalmazott meg ekképpen. (Taylor, 

1980) 

Változtak a tervezéssel szembeni elvárások. A tervezés feladata egyre inkább konszenzus 

kialakítása, a tárgyalási, az alku folyamatok moderálása, melynek hatékony teljesítése 

elképzelhetetlen anélkül, hogy a tervező azonosulna a megbízó alapvető értékeivel. A 

tervezőtől gyakran explicite is megkívánják, hogy támogassa a megrendelő törekvéseit és a 

megbízásnál fontos szerepet játszhat a tervező érdek artikuláló, lobbizó képessége.  

A döntések tudatos értékválasztáson alapulnak, amelyek mögött minden esetben érdekek 

húzódnak meg. A különböző területi szintek és szereplők mást és másokat képviselnek. Az 

állam meghatározott preferenciák alapján avatkozik be, egyeseket korlátoz, másokat támogat. 

A politika elfogadhatja az „objektív tudást” vagy időlegesen nem vesz róla tudomást, ez 

esetben az más csatornákon, éppen az uralkodó politika ellen is felhasználhatóvá válik.  

A tervezési folyamat egyes mozzanataiból kiszűrhetjük a tervezői szubjektivitást, de az egész 

folyamat, ha akarjuk, ha nem, átpolitizálódik. A források allokálása, a beruházások 

rangsorolása, új struktúrák létrehozása mind értékválasztáson alapuló döntést igényel! A 

közösségi szférában a döntések jelentős részét a „közérdekre” hivatkozva hozzák meg. De mit 

jelent a közérdek (közjó) egy képviseleti demokráciában? A közérdek a napi gyakorlatban 

nem más, mint a pillanatnyi politikai konszenzus vagy rosszabb esetben a „többség akarata” a 

kisebbséggel szemben. Az uralkodó politikai elit és az azokhoz kötődő gazdasági hatalom 

határozza meg a mindenkori közérdeket. 

Hankis E. szerint a közérdek „egy sikeresnek vélt társadalmi egyeztetés eredménye”. 

Egyetértek azzal, hogy mindenképpen szükség van egy széleskörű társadalmi egyeztetésre, 

csupán annak sikeressége kérdéses, és nehéz meghatározni az egyeztetésbe bevonandók körét 

is. Nyilvánvaló, hogy az alkufolyamatok során létrejövő kompromisszumok messze vihetik az 

„ismeretlen optimálistól” az így megfogalmazódó „közérdeket”. 
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  Benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó, természetéből következő.  



Tehát a felvetődő kérdések az egész gazdaság- és társadalomfilozófia újragondolására 

kényszerítenek. Felül kell vizsgálni a fogyasztásnövekedés határtalanságára, az externális 

hatások kalkulálatlanságára, a globalizálódó piacra, a képviseleti demokráciára vonatkozó 

közkeletű nézeteket. Erre azonban itt nincs mód, mivel csak törekedhetek a tervezéssel 

kapcsolatos összes kérdésre adható válasz megtalálására. 

 

A regionális tervezés fénykorában azért van oly egyetértés a terv készítője és a központi 

megbízó szervezet között, mivel a tudományos objektivitás a maga megfellebbezhetetlen 

tekintélyével alkalmas a netán eltérő vélemények kezelésére. A tervező ekképpen kritika 

nélkül eleget tesz megbízója igényeinek, ráhagyva, hogy – legitim hatalmánál fogva – “ő 

csak tudja”, mi a jó és a fontos. Elvégre azért kapott többséget a legutóbbi választáson, 

mivelhogy az emberek osztoztak az ő értékítéletében. Csak hogy a megbízó szervezet meg, 

miközben elfogadtatja az általa készített tervet, a tervező által képviselt “Tudomány” 

tekintélyére hivatkozik. Ez a csapdahelyzet nem kerülhető meg másképpen, mint az emberek 

értékítéletének számbavételével. De ez mind a közhatalom felfogásával, mind a tervezés 

technikájával szemben új követelményeket támaszt, mégpedig a szubszidiaritás és a 

társadalmi tervezés fogalmaiban. 

 

Az egyre bonyolultabbá váló modern társadalom és gazdaság is egyre erősebb igényeket 

támasztott a fejlesztéssel szemben. A kivezető út a tervezés társadalmiasítása. Mind az 

európai, mind pedig a tengeren túli tervezési rendszerek ebbe az irányba alakulnak át, így 

napjainkban a felvetődő kérdésekre az alábbi válaszokat célszerű adni. 

 

Mi a tervezés? - Morális tevékenység. 

A tervező feladata az értékeket megvalósító beruházások-fejlesztések megtervezése, így ez az 

értékek kialakításának igényét is magába foglalja. A tervezési eljárás ekképpen az esetleges 

érdekkülönbségeket, értékkülönbségként interpretálja, lehetőséget keres a kiegyenlítésre. 

 

Mit tesz a tervező? - Kommunikál. 

Mivel a világ történéseit az emberek-embercsoportok egymás közötti relációi szabják meg, 

következésképpen a feladat ezeknek megismerése és kapcsolataik megerősítése. 

 

Milyen a módszere? - Emberi cselekvések előrelátása. 

A tervezés mindig “előrelátás”, hiszen a jövőben bekövetkezendő dolgokra vonatkozik, amely 

az emberi tetteken keresztül valósulnak meg, és a cél az, hogy e tettek összességükben a 

lehető legkedvezőbb eredményhez vezessenek. (Hemmens, 1981) 

 

Minden fejlesztési akciónak van egy ágazati természete és térbeli dimenziója, így a két 

megközelítésnek természetes egységet kellene alkotnia. Mégis érzékelhetően feszültség van 

az egyes ágazatok és a területiséget képviselő intézmények, szakemberek és tervek között. 

Ennek szubjektív oka az, hogy sokan nem fogadják el, hogy a tér szükségszerűen integrálja a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat, így a területi megközelítésnek van egy sajátos integratív, 

koordináló funkciója. 

 

Az Európai Közösségben már a 70-es, 80-as évek gyakorlati tapasztalataiból rájöttek arra, 

hogy az egymástól függetlenül tervezett és megvalósított ágazati projektek nemcsak a 

források egy részét pazarolják el, hanem alkalmatlanok számos probléma orvoslására. 

Továbbá, javítja a hatékonyságot, ha azokat a feladatokat, amelyeket regionális, megyei és 

kistérségi szinten is el lehet végezni, ott teljesítik, ami azzal is jár, hogy döntési kompetenciát 

és forrásokat is kell hozzá biztosítani. Ezért a tervezés oldaláról szükséges egy olyan eljárási 



rend, programozási és finanszírozási metódus, amely a közpénzek többszintű, átlátható és 

hatékony felhasználását biztosítják. Ezért egyrészt nem választják élesen el a terület- és a 

gazdaságpolitikát, másrészt – egyet értve Bakossal – a gyakorlatban a Strukturális Alapok 

alapvetően csak több éves, – több ágazat kompetenciáját magába foglaló, – „ágazatközi 

fejlesztési” programokat finanszíroznak, valamint amit lehet, azt decentralizálnak a 

szubszidiaritás elvének megfelelően. (Bakos, 2002) 

 

2.1. TERÜLETI TERVEZÉS ELVEI 

 

A fenti fejtegetések alapján megfogalmazhatók a tervezés általános elvei: 

Tehát a tervezés egész rendszerére jellemző kell legyen 

 az additivitás, azaz hogy a terveknek a már meglévő állapotokból kell kiindulniuk, 

azokhoz hozzáadva, azokat módosítva, kiegészítve, a meglévő értékek lehető 

legkisebb sérelme mellett kell a tervezett új elemeknek megjelenniük,  

 a szubszidiaritás elvének érvényesítése, azaz hogy minden terv olyan szinten 

kerüljön kidolgozásra és elfogadásra, ahol a helyes döntéshez a legtöbb ismeret 

rendelkezésre áll. Ezzel összefüggő az a kívánalom is, hogy a tervek tartalmi 

részletezettsége, tartalmi mélysége szinkronban legyen a tervező számára hozzáférhető 

információkkal, azok részletezettségével, tartalmi mélységével. 

 a hierarchikus felépítettség, ami azt jelenti, hogy a nagyobb területre készített tervek 

elhatározásait az alacsonyabb szintre, kisebb területre készülő tervfajtának 

készítésénél és elfogadásánál figyelembe kell venni, a magasabb hierarchia szinten 

álló tervek törvényben meghatározott döntéseit kötelezően érvényesíteni kell az 

alacsonyabb hierarchia szinten álló tervekben, 

 a partnerség elve, mely a terv lehető legszélesebb körben való egyeztetését, 

véleményeztetését jelenti, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a terv elhatározásait 

minél többen ismerjék meg, érezzék a sajátjuknak, és partnerek legyenek azok 

megvalósításában. 

  

Az additivitás megköveteli, hogy minden tervfajtát részletes vizsgálatok alapozzanak meg, 

hogy minden meglévő értékre fény derüljön, s azok figyelembe vételével, kiegészítésével, az 

értékek megtartásával készüljenek az új fejlesztések, mintegy hozzáadva a régi értékekhez az 

újakat. A szabályozásoknak ennek megfelelően az értékek védelméről is gondoskodniuk kell. 

 

A szubszidiaritás elvének érvényesítését törvények garantálják, melyek meghatározzák, hogy 

a különböző hierarchia szintű tervek kidolgoztatása és elfogadása milyen szinten történjen, 

mely szervezet feladata legyen. A szubszidiaritás eleve megköveteli, hogy az országos szintű 

döntések az ország helyzete, érdekei és lehetőségei ismeretében, az országos szinten 

rendelkezésre álló információk alapján kerüljenek kidolgozásra. Ennek megfelelően a megyei 

terveket az ott meglévő ismeretek és területi érdekek alapján, a települési szintű terveket a 

helyi sajátosságok, lehetőségek, érdekek és információk alapján dolgozzák ki. A 

szubszidiaritás elvének érvényesítéséből közvetlenül következik az egyes tervek 

részletezettsége közti különbség, és a tervi hierarchia alkalmazásának igénye.  

 

A hierarchia érvényesítését a fejlesztési tervek esetében a magasabb szintű tervek 

figyelembevételéhez az alacsonyabb szinteken komoly érdekeik fűződnek, mert csak ezek 

keretei között tudnak hozzáférni a különböző központilag szabályozott támogatásokhoz. Ez az 

„automatikus” érdekegyezés a rendezési tervek esetében nem mindig áll fenn. A rendezési 



tervek esetében ezért a tervek kapcsolatát, a hierarchia érvényesülését törvényi szabályozás 

garantálja. (Káposzta, 2009) Elsőként a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

Tervének törvényi szintű rögzítése jelenítette meg újként a magyarországi tervezési 

gyakorlatban a területrendezési tervek egyes elemeinek a településrendezési tervekben való 

kötelező átvételét. Például azt a kötelezettséget, hogy az érintett települések nem 

szüntethetnek meg meglévő zöldterületeket, vagy nem építhetik be a parti területsávokat, 

bármilyen gazdasági érdekeik is fűződnének ezekhez.  

Rendszerszerű működésben az Országos Területrendezési Terv (OTrT) törvényben rögzülő 

előírásait kötelező érvényesíteni a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveiben. A 

megyei terveknek az OTrT-ben rögzített, de a szubszidiaritás elvének megfelelően ezen a 

szinten részletesebben kifejtett előírásait pedig kötelező átvezetni a településrendezési 

terveken. A megyei területrendezési tervek ezen előírásait ismét csak tovább részletezve és 

területileg is tovább pontosítva, telkekre lebontva kell megjeleníteni a településrendezési 

tervekben, a csak ezen a szinten rendelkezésre álló részletezettségű információk figyelembe 

vételével.  

A partnerség elvének érvényesítése jegyében értékelődik fel a tervek mellett magának a 

tervezésnek a folyamata. A fejlesztési és a rendezési típusú terveket is az érdekeltek lehető 

legszélesebb körével kell már a tervezés folyamatában is egyeztetni, majd az elkészült 

tervezői javaslatot véleményeztetni kell a jogszabályokban meghatározott államigazgatási, 

önkormányzati és érdekképviseleti, valamint társadalmi szervezetekkel. Biztosítani kell, hogy 

az érintett lakosság is észrevételeket tehessen a tervvel kapcsolatban. Csak így érhető el 

ugyanis, hogy a terv a lehető legszélesebb körben támogatást élvezzen, ami realizálásának 

fontos feltétele. 

Már mindenki számára világossá vált, hogy az európai gyakorlat általában ismeri a 

területfejlesztés és a területrendezés kifejezéseket, de a két tevékenységet nem választja úgy 

szét, mint a magyar jogi szabályozás. Ezért általában a területi tervezés kifejezést használják. 

A területrendezési tervezés elsősorban a területfelhasználást határozza meg és a területi 

kihatású, illetve a területre vonatkozó igazgatási szabályokat és intézkedéseket fogja össze a 

privát szektor és a közösségi érdekek között. A területfejlesztést „rendezési politika nélküli 

területrendezésnek” tekintik az EU országokban, mindenekelőtt hiányzó rendezéspolitikai 

kompetenciák esetén. A legtöbb munka általában tartalmaz rendezési és fejlesztési elemeket 

is. Az egyes konkrét munkáknál a rendezés és a fejlesztés egymáshoz viszonyított arányát a 

terület nagysága és az adott feladat jellege határozzák meg. Az országos, illetve nagytérségi 

tervekben a területfejlesztési elemek dominálnak, míg a település, településcsoport, tervezési 

régió tervekben már a rendezési jellegű elemek kerülnek előtérbe. 

A területi tervezés mozgásterét általában alkotmányos keretek határozzák meg. Ebben a 

tulajdonhoz való jog, az építési lehetőségek és a társadalompolitikai célkitűzések jelentős 

szerepet kapnak. Előbbiek következtében a tervekben meghatározott korlátozó szabályok és 

az ezekből származó kártérítési kérdések jelentős szerepet kapnak. A tervekben 

megfogalmazott szabályozások és intézkedési javaslatok kevésbé műszaki-adminisztratív 

jellegűek és (főleg a föderatív államberendezkedésű országokban pl. Ausztria, Németország, 

valamint a jelentős autonómiával rendelkező régiók esetében, pl. Belgium, Olaszország, 

Spanyolország) elsősorban a kompetenciaszintek szerinti feladatmegosztásra, valamint a 

támogatási rendszerekhez való megfeleltetésre irányulnak. Ez utóbbiakba beletartoznak az EU 

által megkívánt országhatárokon átnyúló tervezési feladatok is. Részletes műszaki 

szabályozást általában a helyi tervek tartalmaznak, míg a magasabb tervek ehhez elvi 

iránymutatást adnak. 



A helyi és térségi szervek kompetenciája és financiális lehetőségei a hazai gyakorlatnál 

nagyobbak. Központi tervezés hatáskörébe elsősorban a vasúthálózat, a transzregionális 

úthálózat, az erdő-, a vízgazdálkodás, a védelmi feladatok és a bányatörvény által 

meghatározott feladatok tartoznak. A többi megoszlik a különböző kompetencia-szintek 

között és általában ezek kooperációját kívánja meg. A különböző kompetenciaszintek, de 

különösen a kistérségi regionális szintek munkáját széles körű intézményhálózat segíti, 

megfelelő tervezési, igazgatási és jogi eszközökkel ellátva. A helyi szervek munkáját mind 

szakmai, mind költségvetési szempontból a központi szervek normatív támogatásban 

részesítik. A helyi szervek széles körű tervkészítési és jóváhagyási jogokkal rendelkeznek. 

Terveik és döntéseik nem lehetnek ellentétesek a „magasabb tervekben” elfogadott 

döntésekkel. 

Amennyiben egy regionális terv készítése során olyan területfelhasználási javaslat merül fel, 

amely nem egyezik egy magasabb tervben elfogadottal, úgy a kérdés tisztázására külön 

tervtanulmány készül (pl. Németországban a Raumordnungsverfahren). Ezek önállóan 

jóváhagyásra nem kerülnek, de éppen a vitatott helyzetek tisztázása miatt készítésükre 

jelentős hangsúlyt és eszközöket biztosítanak. 

A terv gazdasági, pénzügyi következményeit általában érvényesítik. Ahol ez értéknövekedést 

eredményez, azt megadóztatják, ahol értékcsökkenés várható, ott az érintett kompenzációra 

jogosult. A vitatott kérdések eldöntésére közigazgatási bíróságoknál lefolytatott eljárások 

hivatottak. 

Egy konkrét tervdokumentum készítésénél abból kell kiindulni, hogy az adott (területi) 

szinten, az adott programozási (tervezési) időszakban melyek az aktuális célok és prioritások. 

Melyek a megoldandó gondok, ha még marad forrás, milyen egyéb célokat kívánunk elérni? 

Melyeket véleményem szerint csak az érintettek igényeiből vezethetünk le ezért ennek a 

kiderítése az első lépés, figyelembe véve, hogy milyen tényezők, körülmények befolyásolják, 

fogják befolyásolni azokat. Ezt követően meg kell határozni, hogy milyen komplex/integrált 

(stratégiai) programok megvalósításával lehetséges és kívánatos az adott célok elérése, majd 

ez milyen akciók (operatív programok) sorozatával valósítható meg, folyamatos monitoring 

és a szükséges változtatások alkalmazása mellett. 

Tehát a tervezés fókuszába az embereket és általuk megfogalmazódó igényeket kell állítani. 

Ezzel összhangban alakítottam ki – Bakos István tervezési folyamatának felhasználásával – 

egy alternatív tervezési folyamatot, melyet a következőkben mutatok be. 

 

2.2. PARTNERSÉG A TÉRSÉGI PROGRAMOZÁSBAN 

Partnerség a sikeres tervezés és megvalósítás egyik feltétele, épp ezért a programok jobb 

megvalósításához és minőségéhez vezet. A partnerségek csak egy kisebb része „komoly 

döntéshozó szervezet”, a partnerségek által hozott döntések száma általában kevés, inkább 

azok minőségére gyakorol hatást: 

 javul a kommunikáció, a helyi tudás és a döntéshozatali képesség; 

 javul az együttműködés a szervezetek között, beleértve az erőfeszítések 

növekedésének elkerülését; 

 fokozott képességet jelent, amely felhasználja a partnerségeknek köszönhető alapokat, 

ami a források hatékonyabb kezeléséhez vezet; 

 más programokra is kedvező hatással lehet stb. 

A projekt tervezési stádiumon belül a partnerség kimutathatóan legerőteljesebb hatását a 

projekt-előkészítés szakaszában fejti ki, fontos szerepe van a projekt-kiválasztási kritériumok 

meghatározásában és a projektkiválasztásban. Több partner bevonása több tudást feltételez és 



a végrehajtási stádiumban gyors döntésekhez vezet. Fennáll viszont a veszélye, hogy a rossz 

bevonási folyamat a partnerek közötti érdekkonfliktusok kiéleződését fokozza, illetve a 

finanszírozó, nagy befolyással rendelkező partnerek dominálnak a döntéshozatalban. Ez 

kockázati tényezőként szerepelhetnek. A partnerségi tagság néha nem szívesen vállalt 

részvételi terhet jelent egyes partnerek számára, akiknek nincsenek meg a forrásaik ahhoz, 

hogy részt vegyenek a programokban. 

Általában igaz, hogy egy projekt megvalósulását nehezíti, ha sajnálják az időt az érdekeltek 

csoportjainak meghatározására, elvárásaik és a projektre gyakorolt egyéni hatások 

feltérképezésére és összehangolására, az igények és elvárások változásának figyelemmel 

kísérésére és a projekt kommunikációs stratégiájának megtervezésére.  

Az állami források szűkülése, a gazdasági recesszió csökkenti az állami újraelosztás 

jelentőségét és hatékonyságát is, előtérbe kerülnek a területfejlesztés helyi forrásai (endogén 

modell). A helyi források bevonása, feltárása a területfejlesztés érdekében a korábbinál 

lényegesen decentralizáltabb döntési és érdekegyeztetési mechanizmust tesz szükségessé, 

amelyben megváltozik az egyes szereplők egymáshoz való viszonya, a paternalista hierarchia 

helyébe a horizontális partnerség lép.  

Az új, partnerségre és helyi forrásokra épülő modellben alapvetően átértékelődik a helyi, és a 

nem közhatalmi, gazdasági és társadalmi érdekcsoportok szerepe. A regionális politika 

regionalizálásának is nevezett trend (Bruder, W.–Ellwein, T. 1979, Kruse, H. 1990) szerint a 

térségi problémák megoldásában elsődlegesen a helyi-regionális döntéshozóknak az 

aktivitására, a politikai akaratképzés regionalizálására van szükség. A felsőbb, központi 

szintek feladata a szubszidiárius rásegítő támogatás, a regionális politika makro-

összefüggéseinek a szabályozása, az ágazati politikákkal való összehangolása, illetve az 

ágazati politikák területi dimenzióinak erősítése. A helyi szereplők feladata már nem 

egyszerűen az érdekvédelem, hanem a helyi programok kidolgozása és a végrehajtás 

garanciáinak megteremtése a fejlődésben érdekelt valamennyi csoporttal, szervezettel 

közösen. E megváltozott feladathoz a tervező közigazgatás konszenzusképző és 

konfliktusfeloldó kapacitását jelentősen növelni kellett, mégpedig úgy, hogy mind a gazdasági 

piaci szereplők, mind pedig a területpolitika „áldozatai”, a munkavállalók és a lakóhelyi 

közösségek érdekképviseleti lehetőséghez jussanak. (Káposzta–Nagy, 2003) 

Részben a regionális szintek alkotmányos-közigazgatási kiépületlensége, átmenetisége, 

részben pedig a regionális politika sajátos szükségletei nyomán a területi szintek sajátos 

intézményesülési folyamaton mennek keresztül, amit nevezhetünk szervezeti 

pluralizálódásnak, vagy szervezeti sűrűsödésnek is (Amin–Thrift, 1994). A helyi, illetve 

regionális gazdasági szféra érdekei elsősorban a korporatív formákon keresztül jelennek meg 

a tervezési folyamatban, míg a különböző szakmai és társadalmi csoportok megszervezettsége 

rendkívül egyenetlen és sokszínű. A regionális fejlesztési döntéshozás számára az utóbbi 

időben ún. kvázi kormányzati vagy nem kormányzati (quago/quango), tripartit/korporatív 

szervezetek jönnek létre, amelyek egyrészt a területfejlesztési döntések előkészítésére és 

végrehajtására, másrészt a központi állam, az önkormányzatok, a munkavállalói és 

munkáltatói érdekek összekapcsolására hivatottak. 

 

2.3. TÉRSÉGI ÉRDEKHARMONIZÁCIÓ ÉS FORRÁSKOORDINÁCIÓ 

 

Az önkormányzati, igazgatási, területfejlesztési, gazdasági és non profit szektorok mind a 

tervezésben, mind a fejlesztési elképzelések megvalósításában különböző formákban, és 

intenzitással működnek együtt. 



Különösen az utóbbi időszakban vált követelménnyé a területfejlesztési döntéshozással, 

tervezéssel, elosztással szemben az átláthatóság, nyilvánosság, amely egyrészt a részvételi 

elemek növelését, másrészt a PR munka hatékonyságának javítását, a visszacsatolási 

mechanizmusok kiépítését teszi szükségessé. 

A területfejlesztés és programozás sikerességének záloga a megfelelő forráskoordináció, mely 

magában foglalja a források feltérképezését, megszerzését, időbeni allokációját és a 

körülményeket figyelembe vevő, minél hatékonyabb felhasználást célzó koncentrációját vagy 

dekoncentrációját. 

 

A magyarországi gyakorlatban, részben a vonatkozó törvények alapján, részben az Európai 

Unió különböző fejlesztési alapjaihoz való hozzáférési lehetőség biztosítása érdekében az 

alábbi, a program kategóriájába tartozó területfejlesztési tervek készülnek: 

 Átfogó Fejlesztési Terv (mely minden nemzeti érdekből fontos célt és programot 

tartalmaz, függetlenül attól, hogy az EU saját szabályzatai szerint be tud-e lépni 

társfinanszírozóként), 

 Nemzeti Fejlesztési Terv (mely az Átfogó Fejlesztési Tervből azokat a programokat 

tartalmazza, melyeket az EU be tud fogadni a Strukturális Alapok támogatási 

rendszerébe, illetve amelyekhez a magyar kormányzati szervek a Strukturális Alapokból 

az EU társfinanszírozását szeretnék elérni). Ezt a tervet a Kormány készíti elő, és a 

megfelelő eljárásban EU fogadja el. 

 Regionális fejlesztési programok (gyakran egy dokumentumban készülnek a regionális 

fejlesztési koncepcióval). Legfontosabb prioritásaik beépülnek az Átfogó Fejlesztési 

Tervbe és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe is, melynek van egy külön, a régiók 

fejlesztésével foglalkozó fejezete. A regionális fejlesztési programokat a tervezési – 

statisztikai régiókra dolgozzák ki, és elfogadásuk az ezen a szinten kompetenciával 

rendelkező Regionális Fejlesztési Tanácsok hatáskörébe tartozik. Ebben a 

dokumentumban határozódnak meg azok a hosszabb távú fejlesztési célok, melyekhez 

az egyes konkrét fejlesztési projekteknek illeszkedniük kell, ha a megvalósításhoz 

külső, állami vagy EU-s források igénybevételére is pályáznak.  

 Kiemelt térségek (például a Balaton üdülőkörzete) fejlesztési programjai, melyek 

tartalmi elemei, szerkezete erősen hasonlít a regionális fejlesztési programokéhoz. A 

„kiemelt térségek” fejlesztésének önálló kezelésre azért van szükség, mert a tervezési-

statisztikai régiók a közigazgatási határokhoz (a megyehatárokhoz) illeszkednek, és 

területfejlesztési valamint területrendezési vonatkozásokban is – adott esetekben – 

fontos az adottságaiban és lehetőségeiben is összetartozó olyan területeket együtt 

kezelni, melyek több tervezési-statisztikai régiót is harántolva nem igazodnak az 

igazgatási rendszerekhez. Nyilvánvaló, hogy a Balaton part üdülőterületeit, vagy a 

főváros környéki agglomeráció területét csak egységes szemlélet alapján lehet 

fejleszteni, függetlenül az egyes területrészek közigazgatási elkülönülésétől.   

 

 

2.4. A TERÜLETI TERVEZÉS FEJLŐDÉSE A PIACGAZDASÁG 

VISZONYRENDSZERÉBEN 

 

A társadalmi termelés térbeli jellegével, ennek a termelésre gyakorolt hatásával, a maximális 

profitért vívott harc elengedhetetlenné tette az egyes tőkések számára a térbeli eltérések, a 

földrajzi környezet és a társadalmi-gazdasági szerkezet területi különbségeinek (főleg a 

nyersanyagközelség, munkaerőár, szállítási lehetőségek, stb.) figyelembevételét. A 



kapitalizmus viszonylag korai szakaszában már jelentkeztek olyan törekvések, hogy ezeket 

feltárják, az egyes termelési ágakban létesítendő üzemek telepítésére gyakorolt hatásukat 

felmérjék a termelőerők telepítése oldaláról. 

 

Mint ahogy már említettem, elsőnek még a múlt század első felében J. H. Thünen vetette fel a 

termelés térbeli elhelyezkedésének kérdését. Izolált, homogén, természeti viszonyokkal 

rendelkező kör alakú államot tételezett fel, amelynek egyetlen piaci telephelye a piac 

centrumában foglal helyet. Vizsgálata során a centrumtól való különböző távolság szerint 

adódó koncentrikus körök mezőgazdasági termelésének specializációs irányait, valamint ezek 

kialakulásában mutatkozó törvényszerűségeket igyekezett feltárni. 

Alfred Weber pedig az ipartelepítés, az optimális telephely kérdéseinek megoldására állított 

fel absztrakt jellegű matematikai modellt. (Weber, 1909) Ezen elméleteknek számos követője 

volt, pl.: Christaller, Palander, stb., azonban csak a probléma egyes vonatkozásait, az egyes 

tőkeüzemek telepítési kérdéseit kutatták, és nem tárták fel az összefüggő gazdaságterületeket. 

Szinte a kapitalizmus kialakulásától kezdve a tőkés országokban is jelentős apparátusok 

foglalkoztak a termelőerők területi elhelyezkedéseinek problémáival. Maga a tőkésállam is 

sok esetben és különféle eszközökkel (telekpolitika, adópolitika, hitelpolitika, esetenként 

állami beruházás, stb.) igyekezett befolyásolni a gazdaság térbeli elhelyezkedését, egyes 

„feltáratlan” területek gazdasági aktivizálását. Egy-egy tőkés ipari üzem, vagy egy-egy tőkés 

mezőgazdasági nagyüzem telepítésekor maximálisan figyelembe vették az értéktöbbletre, 

profitra ható természeti, társadalmi és egyéb tényezőket. A legnagyobb profitot biztosító 

telephely megválasztása a kapitalizmusban általában igen körültekintő módon történik, 

ugyanakkor társadalmi méretekben a termelőerők telepítése lényegében anarchikus. 

Ugyancsak a vállalkozói haszon érdekei szabják meg többnyire a lakásépítést, a kereskedelmi 

és közlekedési hálózat területi struktúráját is. 

A legfejlettebb tőkés országokban már a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején nagymértékben 

kiéleződtek a területi aránytalanságok, hatalmas és sokrétű ellentmondásokkal teljes ipari 

agglomerációk jöttek létre. 

Ezek a jelenségek egyre inkább és szükségszerűen felvetették a tervszerű beavatkozás 

elkerülhetetlenségének gondolatát. A tőkés társadalmi-gazdasági viszonyok jellegének 

megfelelően azonban a valódi okok és összefüggések – a termelés „anarchikus” jellege – a 

felszínen ezúttal is burkolt formában jelentek meg. A probléma úgy vetődött fel, hogy rendet 

kell vinni a terület-felhasználásba, az egyes települések fejlődésébe, rendezetté kell tenni az 

egyes városok, települések beépítését. 

Így a munkamegosztás alapvetően társadalmi-gazdasági jellegű problémái műszaki, terület-

felhasználási, területrendezési problémaként éleződtek ki a városrendezők előtt. Kezdték 

felismerni, hogy a települések kisebb – nagyobb környezete között szoros összefüggés áll 

fenn, amint a területi tervezés történelmi kifejlődését tárgyalva a lengyel Tadeusz Mrzyglod 

említi. 

P. Geddes már az 1900-as évek elején felhívta a figyelmet az említett összefüggésre, és a 

város funkciójának, valamint fejlesztési irányának meghatározásához elengedhetetlenül 

szükségesnek tartotta ún. regionális tanulmányok elvégzését az összefüggések és a 

kapcsolatok feltárására.  

 

T. Mrzyglod szerint a „regionális tervezés” eszméje a következőkből vezethető le: 

1. az a törekvés, hogy rendszert és rendet vigyenek be a termelőerők anarchikus 

telepítése következtében létrejött nagyszabású városi agglomerációkba, 

2. az államhatalom túlzott központosítási törekvéseivel szembeni társadalmi 

mozgalom, amely a szomszédos helyi önkormányzatok és helyi szervek 

együttműködésével igyekezett az előbbit ellensúlyozni, 



3. az a törekvés, hogy a városok fejlesztési terveit a városok „hátországát” képező 

„régiók” terveire alapozzák.(T. Mrzyglod, 1958) 

 

A következőkben megvizsgálom azon országok területi tervezésének főbb jellegzetességeit, 

amelyek a piacgazdaság viszonyrendszerén belül, az általánosítás lehetősége szempontjából a 

legérdekesebb és a legfontosabb tanulságokkal szolgálnak. 

 

Nagy-Britannia 

1921-ben az országot természeti-gazdasági régiókra osztották fel, és ezek közül egyesekben 

kutató, feltáró jellegű tanulmányok kidolgozását kezdték meg. A tanulmányok alapján készült 

jelentéseket regionális terveknek nevezték, amelyek alapul szolgáltak a beruházó tevékenység 

számára. Mindezt jogi szabályozással is igyekeztek alátámasztani. 1932-ig kb. 60 tanácsadó 

jellegű regionális tervet, dolgoztak ki (ezek a múlt és a jelen értékelésen alapuló fejlesztési 

javaslatok voltak). A II. világháború után új feladatokkal egészült ki és fokozott súlyt kapott a 

regionális tervezés. 1944-ben, majd 1947-ben elfogadott törvény alapján kötelezték az 

önkormányzatokat, hogy dolgoztassanak ki regionális terveket, amelyeknek tartalmazniuk 

kellett a terület-felhasználás meghatározását (az egyes területeket mily célra szabad igénybe 

venni), valamint a területfejlesztés és gazdaságfejlesztés fejlődési szakaszait. Ezek alapul 

szolgáltak a helyi hatóságok számára a terület-kisajátítások, telekvásárlások lebonyolításához, 

a tervben foglalt feladatok végrehajtásához. A regionális tervezés irányító szerve Angliában a 

Lakásgazdálkodási és Önkormányzati Hatóságok Minisztériuma volt. 

A regionális tervek túlnyomórészt műszaki – térbeli jellegűek és a terület gazdasági-

fejlettségi, valamint beruházási helyzetének mélyreható elemzésén felül főleg annak 

különböző terület-felhasználási nemek szerinti felosztására helyezték a fő súlyt. A tervek 

részben kötelező jellegűek voltak; az egyes beruházások megvalósítása azonban az egyes 

tőkések egyéni hajlandóságától függött. Jellemző példa erre a Nagy-London decentralizálását 

célzó regionális terv esete, melynek kidolgozását 1929-ben kezdték el. Ennek ellenére, pl. 

1954-ben az összes létesített új ipari üzem 1/3-a Londonba települt, a megszüntetett ipari 

területet a háború után új ipari üzemek foglalták el, növekedett a munkaerő beáramlása, stb., 

tehát a tervek gyakorlati realizálása igen kétséges volt. (Kőszegi, 1964) 

 

Hollandia 

Az első regionális terveket 1924-ben a városépítési szakemberek kezdeményezésére 

dolgozták ki a községi elöljáróságok, együttműködve a tartományi tanácsokkal. Az első ilyen 

tervet 1926-ban hagyták jóvá és 1937-ben már az ország területének 54%-át, népességének 

62%-át képviselő területre készültek regionális tervjavaslatok. 

Az ország gazdasági fejlesztésére ún. nemzetgazdasági terveket dolgoztak ki (a Gazdasági 

Ügyek Minisztériuma alá tartozó Központi Tervezési Iroda). A gazdasági tervezést és a térbeli 

(regionális) tervezést végző szervek között szoros volt az együttműködés. 

A hollandiai regionális terveket nem annyira általános célkitűzések jellemezték, hanem 

inkább igen részletes műszaki területrendezési előírások. Sokkal inkább a tényleges 

végrehajtás szempontjait igyekeznek kielégíteni, mint pl. az angliai tervek. 

Hollandiában a regionális tervek három fő típusát lehetett megkülönböztetni: 

1. tengeröböl (polder) kiszárításával kapcsolatos tervek, 

2. rossz minőségű termőtalajok javítása 

3. az ország nyugati részén fekvő legfontosabb városokat átfogó regionális terv. (Van der 

Knaap, 1972) 

 

 

 



Németország 

Németországban a hőskort az jelentette, hogy 1912-ben megkezdődtek a regionális munkák 

Düsseldorf körzetére. Az első munkák elsősorban a településhálózat, a közlekedéshálózat és a 

zöldövezetek kérdéseit ölelték fel. 

A regionális tervezés jogi alapot 1933-ban nyert; a Nemzeti Tanácsot felruházták a 

„megfelelő terület-felhasználás” feletti felügyeleti jogkörrel, és életre hívták a Nemzeti 

Térbeli Tervezési Tanácsokat. A háborús készülődés idején az egész regionális tervezést 

alárendelték a háborús céloknak. Az NSZK-ban a regionális tervezés a tartományi 

önkormányzatok kezében volt. Mind a 11 tartományi önkormányzat rendelkezett saját 

tervezőszervekkel. A munka koordinálását tartományi szinten egy különleges tanács és a 

minisztériumok munkáját koordináló Kuratórium végezte. 

Egészen speciális, különálló szerv a Ruhr Regionális Tervezési Igazgatóság volt, speciális 

helyzetben és feladatokkal.(Kőszegi, 1964) 

 

Franciaország 

A regionális tervezés 1924-től – számos fejlődési fokozaton keresztül – a tisztán műszaki – 

térbeli tervezéstől, a térbeli – gazdasági tervezés irányába fejlődött. Az országot régiókra 

osztották fel – 8-10 igazgatási egység (departement
3
) alkotott egy-egy régiót -, és ezekre 

dolgoztak ki regionális terveket. (Ez tartalmazta az iparfejlesztési, közműfejlesztési stb. 

kérdéseket.)  

 

Olaszország 

Olaszországban szintén a két világháború között kezdett fejlődni a regionális tervezés. 

Elsősorban az elmaradott területek gazdasági aktivizálására, a mezőgazdasági reform 

kérdéseire (pl. a Marenna Toscana terv), valamint az idegenforgalmi szempontból is fontos 

területek fejlesztésére irányult a figyelem. 

 

Egyesült Államok 

A regionális tervezést a nagyvárosok anarchikus térbeli fejlődése és egyes gazdaságilag 

elmaradott területek gazdasági aktivizálásának igénye hozta létre. A regionális tervezés 

kezdetei az USA-ban 1922-ig nyúlnak vissza. Az igazi fejlődést a New York regionális 

tervezésére vonatkozó tanulmányok 1927-28-ban történő nyilvánosságra hozása jelentette, és 

ettől kezdve széles körben folynak ilyen munkák. 1936-ban már 15 bizottság foglalkozott 

nagyvárosok körzetének tervezésével. 

1935-ben kb. 300 járási tervezőbizottság működött, 1939-ben már 42 államban működtek 

hivatalos tervezőszervek, amelyek az egyes régiók térbeli fejlesztési terveinek kidolgozásával 

foglalkoztak. 

Kezdetben a regionális tervezés elsősorban gazdasági-társadalmi tanulmány jellegű munkákat 

eredményezett. 

A Tenessee (és részben a Mississippi) folyó völgyére kidolgozott terv a New-Deal keretében 

készült a gazdasági válság elkerülését célzó gazdaságpolitikai intézkedések részeként. A 

Tenessee Völgy Igazgatóságot 1933-ban Roosevelt kezdeményezésére hozták létre. 

A mintegy 2,5 millió lakosú, Anglia területével közel azonos nagyságú területre az árvíz, a 

talajerózió pusztítása, az ipari fejlettség alacsony szintje nyomta rá bélyegét. A gazdasági 

aktivizálási program keretében rövid idő alatt 20 duzzasztógát épült a Tenessee folyón és 

mellékfolyóin, melyek egységes vízszintet hoztak létre a Mexikói-öböl és a Nagy-Tavak 

vidéke között. Óriási vasúti és közúti közlekedés valósult meg a terv alapján, jelentős fejlődés 
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következett be a mezőgazdasági termelésben is és számos üzem létesült (alumíniumkohászat, 

hadiipar, műtrágyagyárak, stb.). 

A regionális tervezés másik fő területe a nagyvárosok és környékeik együttes területi, 

műszaki tervezése, ami igen sok problémát vetett fel már a tervezéskor, mivel a városi és a 

megyei önkormányzatok között sok az ellentétes törekvés. 

Az USA-ban – csakúgy, mint a többi fejlett tőkés országban – jelentősen fejlődött a regionális 

tervezés a II. világháború utáni időszakban, valamint az elmaradott latin-amerikai, afrikai és 

ázsiai országokban. A gazdaságfejlesztés ésszerű területi kereteinek, a megfelelő közlekedési, 

energetikai, településhálózati rendszereknek, valamint a mezőgazdaság és az egyéb 

termelőágazatok (bányászat, ipar) ésszerű területi megszervezésének követelményei 

ösztönöztek a regionális tervezési módszerek alkalmazására. Természetesen a korábbi 

gyarmatosítás következményeiként egyes csomópontokon itt is jelentkeztek az anarchikus 

városi fejlődéssel, a túlzsúfolt ipari és kereskedelmi-közlekedési agglomerációkkal 

kapcsolatos területrendezési-városrendezési problémák. 

A gazdaságilag viszonylag fejletlen országokban a regionális tervezést az jellemezte, hogy az 

a fejlett tőkés országoknál sokkal nagyobb mértékben a gazdaság területi tervezését, az egyes 

területek komplex jellegű gazdasági-településhálózati fejlesztését igyekezték megoldani. 

Ezekben az országokban nagyon sok regionális tervet nemzetközi segítséggel (ENSZ, stb. 

szervek) dolgoztak és dolgoznak ki. A fejletlen országok közül különösen Indiában, Puerto 

Ricoban, Ghanában és Dél-Amerika egyes országaiban (Brazília, Chile, Peru) ért el a 

regionális tervezés számottevő fejlettséget. 

 

A vizsgált országok regionális tervezésének főbb jellegzetességei: 

A tőkés országokban kialakult regionális tervezés kiindulópontja és elsődleges feladata – mint 

láttuk – egyes településcsoportok, ipari agglomerációk viszonylatában a különböző 

létesítmények és létesítménycsoportok problémáinak összehangolt megoldása, a város további 

fejlődéséhez a megfelelő terület felkutatása és célszerű felhasználásának biztosítása volt. Ilyen 

típusú tervek készültek, pl. a Ruhr-vidéki ipari agglomerációra. 

A tervezés tehát elsősorban és döntően megnyilvánuló problémák mérséklését és lehetséges 

kiküszöbölését igyekezett elősegíteni. 

További fejlődése során azonban a regionális tervezés egyre inkább közeledik a termelőerők 

telepítésének, a területek fejlesztésének kérdéseihez is, s ezek jövőbeni alakulására is hatással 

kíván lenni. Ennek megfelelően egyre nagyobb számban készültek olyan nagyobb 

koncepciójú regionális tervek is, amelyek a gazdaság területi megosztására, egyes nagyobb 

területek, országrészek gazdasági fejlesztésére irányultak. (Olaszországban a harmincas 

években a Pontini-mocsarak lecsapolására és területi hasznosítására, valamint a dél-tiroli 

területrész fejlesztésére.) 

Egyes fejletlen területek gazdasági aktivizálására irányuló általános törekvés esetében a 

konkrét fejlesztési célkitűzések (létesítendő üzemek jellege, bekapcsolódása, közlekedés-, 

vízrendezés-, lakás- és egyéb beruházás stb.) reális meghatározását a regionális tervezés 

keretében oldják meg. Bár a regionális tervek megvalósítását a kormányok számos 

intézkedéssel igyekezetek elősegíteni, viszonylag kevés az olyan terv, ami meg is valósult. 

A gyakorlati tervezési szükségletek alapján ezekben az országokban is továbbhalad a kutatás 

az „egyes” üzemektől a területi-gazdasági egységek, a térgazdaság (space economy) felé. 

 

 

 

 

 

 



2.5. A TERÜLETI TERVEZÉS FEJLŐDÉSE, SZEREPE ÉS KONKRÉT 

FORMÁI TERVGAZDASÁGI KERETEK KÖZÖTT 

 

A tervgazdasági feltételek között - mely az akkori gyakorlatban meg is valósult - az ún. 

népgazdasági tervezés és ezen belül a területi tervezés, a társadalmi-termelési folyamat 

egészére kiterjedő szükségszerűség és e folyamat teljes mélységét, alapvető belső 

összefüggéseit, tehát nem csak az „okozatokat”, de az „okokat” is átfogta. 

Mindez összehasonlíthatatlanul kedvezőbb feltételeket teremtett a területi tervezés fejlődése 

számára. A szocialista országok területi tervezése a népgazdasági tervezés szerves részét 

képezte, keretét és kiindulási alapját a népgazdaság egészének fejlődését kötelezően 

meghatározó állami tervek alkották. Ez nagyobb biztonságot adott a területi tervezésnek. 

Egészen mások voltak a tervek realizálásának feltételei is ezekben az országokban. A területi 

tervekben előirányzott változás, fejlődés kötelező állami feladatot is jelentett, s meghatározott 

állami szervek, irányító hatóságok tevékenységén keresztül realizálódott. A területi 

munkamegosztás célszerűnek tartott fejlesztése tehát nem volt függvénye többé egyes 

személyek, vagy csoportok hajlandóságának, egyéni érdekeinek. Mindezekből következik, 

hogy alapvető jellegbeli különbség volt a tőkés országok területi tervezése, regionális 

tervezése és a szocialista államok területi tervezése között. 

A területi tervezés alapvető feladata szükségszerűen felmerült minden tervgazdálkodást 

folytató szocialista országban, függetlenül a terület, vagy a népesség nagyságától, tehát 

általános érvényű törvényszerűség volt. Az a forma viszont, amelyek között a területi tervezés 

feladatai megvalósulnak, függött az egyes országok területi kiterjedésétől, természeti-földrajzi 

viszonyuk változatosságától, a termelőerők fejlettségi színvonalától, vagyis a gazdaság 

bonyolultságától és a társadalmi-gazdasági élet konkrét feltételeitől. 

A területi tervezés fejlődése a volt Szovjetunió területein 

 

Az akkori népgazdaság fejlesztésére kidolgozott első nagyszabású terv a Goelro-terv (az 

ország villamosítására, nagy körzeti vízi erőművek létesítésére és ezek energiatermelésének 

célszerű felhasználására vonatkozó terv). A korszakkal foglalkozó irodalmak szerint, Lenin 

elsőként foglalkozott a termelőerők telepítésének és a gazdasági rajonírozásnak, a területi 

munkamegosztás tervezésének elméleti és fő gyakorlati alapkérdéseivel. (Kóródi, 1962) 

A Népbiztosok Tanácsa már 1918 tavaszán kötelezte a Tudományos Akadémiát, hogy oldja 

meg az ipar helyes területi elhelyezésének és az ország ésszerű erőforrás hasznosításának 

kérdését. Kiemelkedő szerepet kapott ennek során a gazdasági földrajztudomány és a 

gazdasági rajonírozás módszere. Az ország rajonokra való felosztása a Szovjetunióban a 

területi munkamegosztás tervszerű alakításának alapvetőmódszere volt, ami 1923-ban egy 21 

rajonból álló gazdasági körzetbeosztást eredményezett. (A rajonok egyben igazgatási-területi 

alapegységek is voltak.) Ezeket a gyakorlatban 1923-29 között alakították ki. Az első öt éves 

tervet 24 körzetre dolgozták ki, mivel a 21 rajon beosztási tervét a tervezés időszakában még 

nem fogadták el. Az első öt éves terv időszakában a gazdasági rajonok alapján történő 

tervezés még nem játszott lényeges szerepet. (Kőszegi, 1964) 

A gazdaság rajonok alapján felépülő területi tervezés a második öt éves terv idején jelentősen 

fejlődött. Minden gazdasági rajonban ki kellett fejleszteni az alapvető iparágakat és fokozni 

kellett az egyes körzetek területi termelési specializációját. A második öt éves terv területi 

bontása 32 nagy gazdasági körzet (oblaszty) alapján került kidolgozásra. 

A területi szempontok a gazdaság sokrétű fejlődése és a háborús veszély növekedése 

következtében egyre nagyobb szerepet kaptak. A párt 1939-ben megtartott kongresszusa 

számos fontos elvet mondott ki (a legfontosabb üzemeket megduplázva kell létesíteni 



különböző rajonokban). Az a tény, hogy a korábbi oblasztyok fokozatosan felaprózódtak, 

szükségessé tette nagyobb gazdasági körzetek kialakítását a területi tervezés céljaira. 

A harmadik öt éves tervtől kezdődően egészen 1957-ig 13 nagy gazdasági rajon képezte a 

területi tervezés kereteit. A népgazdasági irányításban és tervezésben érvényesülő túlzott 

központosítás és ágazati irányítás következtében azonban ezek a rajonok is lényegében csak a 

Goszplanon belül folyó tervezési munkához, a különféle területi mérlegek elkészítéséhez, a 

rajonok komplex és arányos fejlesztését biztosító irányelvek és célkitűzések kidolgozásához 

nyújtottak segítséget. Gazdasági szerveik nem voltak, a tervek megvalósítását az egyes 

igazgatási-területi szervek útján biztosították. 

Ebben a szakaszban a területi tervezésen belül mindenekelőtt az ipartelepítés kérdéseivel 

foglalkoztak. 

 

Az ipar telepítése három fokozatban és ütemben történt: 

1. Az illető üzem telepítésére legalkalmasabb rajon (köztársasági iparnál: igazgatási 

terület (oblaszty, kraj), helyiparnál: igazgatási körzet (okrug)) kiválasztása. 

2. A telepítés helyének (város, község) kiválasztása és meghatározása, ennek során 

részletes gazdaságossági számítások elvégzése, a szükséges koordináció megoldása. 

Ezt a munkaszakaszt a Goszplan mint igazgatási és tervező szerv az illetékes 

szaktárcákkal közösen végezte. 

3. A beruházás konkrét helyének meghatározása, a településen belüli helykijelölés. Ezt a 

munkát a műszaki jellegű tervezést – területi tervezést – végző szervek, elsősorban a 

Gosztroj (Állami Építési Hivatal) látta el. (Kőszegi, 1964) 

1953-56 között leszűkült azoknak a gazdasági ágaknak a köre, amelyek területi tervezése, 

telepítése központilag és a 13 nagy gazdasági rajon alapján történt, és a tervezésben a 

decentralizálás elve fokozottabban érvényesült. Központilag csak az össz-szövetségi 

jelentőségű ágazatokat, feladatokat tervezték. 1957-ben megszűnt az ágazati irányítás így nem 

csak a tervezésben, de a gazdasági irányításban is teljes egészében a területi terv érvényesült. 

105 gazdasági-igazgatási egységet hoztak létre (ezek számát először 100-ra, majd egy 1962 

végén hozott határozat alapján 47-re csökkentették), amelyeken belül az ipar, az építőipar 

irányítása és tervezése teljes egészében a helyileg szervezett népgazdasági tanácsok 

hatáskörébe került. 

1960-tól a gazdasági rajonírozással kapcsolatos feladatokat a Szovjetunió Állami Gazdasági 

Bizottsága (Goszekonomszovjet) vette át. Az osztály munkáját közvetlenül a 

Goszekonomszovjet irányítása alatt működő Termelőerőket Tanulmányozó Tanács 

(tulajdonképpen intézet) segítette. 

A tervezés alapvető jellemzője az „alulról” való tervezés. Ez azt jelenti, hogy a legalsó 

termelő és tervezőegységektől (vállalat, szovhoz, kolhoz stb.) kiindulva fokozatosan felfelé 

haladva alakították ki a gazdasági irányító és tervezőszervek saját előzetes fejlesztéséi 

javaslataikat. Tehát az alulról szerveződés csak erős központi kontroll mellett tudott 

részesülni a tervezési folyamatból. 

 

Területi tervezés példái néhány európai volt szocialista országban 

 

A regionális politika és tervezés bizonyos elemei Közép- és Délkelet-Európában a modern 

nemzetállamokkal egyidejűleg jelentek meg. A 19. század második felében a nagy 

folyószabályozási és árvízvédelmi munkák a vasúthálózat kiépítése s – nem utolsó sorban – a 

fővárosok kiépítésével kapcsolatos közmunkálatok szükségszerűen a területrendezés, térbeli 

tervezés bizonyos elemeit feltételezték. A két világháború között a térség valamennyi 

országában megnövekedett az állam szerepe. A kormányok felhasználták a területi tervezés 

bizonyos elemeit különösen azokban az országokban – és ilyen volt a térség csaknem 



valamennyi országa –, amelyeknek nagysága és földrajzi kiterjedése radikálisan megváltozott. 

(Gorzelak, 1995) 

A második világháború után, a központosított tervgazdaság bevezetésével, alapvetően új 

helyzet állt elő a regionális politika és a területi tervezés számára is. Eleinte még fennmaradt 

egy, valamennyire központi tervezéstől független, önálló területszervezés, területi tervezés. 

Elkerülhetetlen volt azonban, hogy előbb-utóbb kompetencia-konfliktusra kerül sor az 

autonóm területrendezés, területszervezés és a központi átfogó népgazdasági tervezés között, 

amely – ideológiai alapon – a társadalom és gazdaság valamennyi aspektusának integrálására 

tartott igényt. Ez a konfliktus élesebb volt egyes országokban, ahol bizonyos intézmények 

felszámolására is sor került (Lengyelország, Magyarország, Románia), enyhébb másokban. 

Végül is a regionális politika és területi tervezés valamennyi országban szorosan 

hozzákapcsolódott, vagy beintegrálódott az átfogó népgazdasági tervezésbe.(Illés, 1997) 

 

A kapitalista viszonyoktól eltérő változás, fejlődés jellemezte a szocialista keretek között a 

területi tervezést. 

Az európai ún. „népi demokratikus” országokban – mint köztudott akkoriban ez volt a 

politikai terminológia - az ún. népgazdasági tervezés rendszerezésével párhuzamosan a 

területi tervezés is fejlődött, mindkettő felhasználta a Szovjetunió több évtizedes 

tapasztalatait. 

A számos eltérés ellenére is több alapvető közös jellemvonás fedezhető fel ezen országok 

területi tervezési rendszerének fejlődésében: 

1. A területi tervezés kérdése a felszabadulást követően csak fokozatosan került előtérbe, 

ez egyenes következménye volt a meglévő politikai és a gazdasági gondoknak. 

2. A területi tervezés keretében elsősorban az ún. „területen belüli tervezés”, vagyis a 

kerületi, megyei, vajdasági államhatalmi szervek hatáskörébe tartozó ágazatok saját 

szintjükön való tervezése. Minden országban előtérbe került a gazdasági 

körzetkutatás. A területi tervezést a népgazdasági tervezőszervek feladatának 

tekintették. 

3. Szükségesnek tartották a kapcsolat erősítését az országos szintű területi tervezés 

(körzetek szerinti tervezés) és a helyi, körzeten belüli (nálunk úgynevezett tanácsi) 

tervezés között. (pl. Lengyelországban vajdasági tervezőrészlegek létesítése) 

4. Olyan tervezési módszer és eszközök kialakítását ösztönözték, amely biztosítja a 

beruházások s főleg az ipari beruházások ésszerű, területi-műszaki, terület-

felhasználási szempontból koordinált telepítését és megvalósítását. 

 

Lengyelországban már viszonylag korán felismerték a területi fejlesztési tervek és a 

regionális rendezési tervek kidolgozásának szükségességét és elszakíthatatlan kapcsolatukat a 

gazdasági (népgazdasági) tervezéssel. Számos szervezeti és metodikai kísérletezés és 

megoldás után alakult ki 1957-ben a rendszerváltásig fennálló tervezési rendszer. 

Lengyelországban a „regionális tervezés” (Planowanie regionale) fogalma alatt egységbe 

foglalták a termelőerők területi elhelyezésével és a körzetek komplex fejlesztésével, valamint 

az ezekhez kapcsolódó műszaki-építési, terület-felhasználási tervek kidolgozásával 

kapcsolatos tervezési feladatokat, és ezt együttesen a népgazdasági távlati tervezés szerves 

részének tekintették. Ennek megfelelően az egész feladatkört az Állami Tervbizottság (Távlati 

Tervek Osztálya), illetőleg a vajdasági tanácsok távlati tervezési részlegei (főosztály, osztály) 

és az utóbbiak mellett létrehozott regionális tervezési irodák hatáskörébe adták. 

Lengyelországban a távlati tervezés első szakaszában (1957-58) a tervek első koncepcióit 

dolgozták ki, mintegy területi javaslatként a népgazdasági távlati tervekhez, melynek során a 

vajdasági tanácsok önállóan dolgozták ki fejlesztési javaslatukat. Ezeket az Állami 



Tervbizottság Távlati Tervek Osztálya összesítette és egybevetette az előzetesen központilag 

kialakított országos távlati célkitűzésekkel. 

 

Csehszlovákiában ugyancsak hosszas és egyáltalán nem egyenes vonalú fejlődés 

eredményeként alakult ki a területi tervezési rendszer. Fejlődése során hol az ágazati 

szemlélet volt túlsúlyban, hol a regionális tervezés igyekezett helyettesíteni a népgazdasági 

területi tervezést. A termelés területi elosztását, telepítését, az egyes körzetek gazdasági, 

közlekedési, kulturális stb. fejlesztési irányát és ütemét, a körzetek közötti gazdasági 

kapcsolatok alakulását és egyéb fejlesztési kérdéseket a népgazdasági távlati területi 

tervekben (körzeti tervekben) dolgozzák ki. Ezt a tervezési feladatot az Állami Tervbizottság 

és az egyéb központi népgazdasági tervezőszervek látják el az ország egészére kiterjedően, de 

az Állami Tervbizottság közvetlenül nem rendelkezett tervezőintézettel. 

A többi európai szocialista országban e kétféle tervezési rendszer egyike – vagy ezek 

valamiféle változata - alakult ki, természetesen a részletkérdésekben több sajátosságot is 

felmutatva. Általánosságban azonban azt lehet mondani, hogy a többi országban inkább a 

Csehszlovákiában kialakult területi tervezési rendszer, ennek belső felépítése, illetve ahhoz 

hasonló helyzet alakult ki, nem pedig a lengyelországi rendszer. 

 

2.6. A TERÜLETI TERVEZÉS FEJLŐDÉSE 

MAGYARORSZÁGON 

 
A területi tervezés rövid története 1990-ig  

/Rechnitzer János nyomán/ 

A területi folyamatok szerepe Magyarországon az I. világháború után erősödött fel. A trianoni 

szerződés alapvetően átalakította a magyar állam területét és szervezetét is, hiszen a Magyar 

Királyság területének 71%-át, az anyaországnak 67,2%-át választották le, ami az jelentette, 

hogy az utódállamokhoz került Nagy Magyarország lakosságának 63,6%-a és az anyaország 

vonatkozásában ez az arány 58,3%-ot jelentett. Az ország gazdasági szerkezete alapvetően 

átalakult, hiszen számos ágazat teljesítőképessége a felére, harmadára csökkent. A trianoni 

szerződésnek népességi és társadalmi hatásai rendkívül súlyosak voltak, a nemzetiségi 

szerkezet homogén lett, ugyanakkor 3,4 millió magyar maradt az utódállamokban. 

Az infrastrukturális rendszerekre is érzékeny csapást mért az új államhatár, hiszen csak a 

vasúthálózat 37,9%-a, az úthálózat 35,5%-a maradt meg. 

Nem beszélhetünk a húszas években Magyarországon területfejlesztésről, annak eszközeinek 

alkalmazásáról, viszont kiemelést érdemel az a tudományos munka, ami feldolgozta az ország 

térszerkezetének változásait, másrészt javaslatokkal élt a közigazgatási rendszer 

megváltoztatására. 

Az első irányzatot Teleki Pál és tanítványai képviselték. Teleki a geográfiában akkor a 

dinamikusan terjedő tájelmélet alapján dolgozta ki a magyar területi igények alátámasztását, 

annak nemzetközi szintre történő ismertetését. (Princz Gy., Teleki P., Cholnoky J. végezte el) 

A másik irányzat Magyary Zoltán nevéhez fűződik, aki 1931-ben kapott kinevezést a 

közigazgatási reform előkészítésére, s egyben a Pázmány Péter Tudományegyetemen 

létesítendő Magyar Közigazgatási Intézet vezetésére. Magyary alaposan ismerte az akkori 

tervgazdasági gyakorlatokat, mind a szovjet tervezési rendszert, mind az olasz, a német 

gazdaság központi irányítási törekvéseit, de eligazodott az angol-szász országok válságkezelő 

gazdaságpolitikájában. Sajnos Magyary modernizációs törekvései nem jártak sikerrel, 

azonban a hazai területfejlesztés modern irányzataira nagy hatást gyakoroltak. A harmincas 

években a Gömbös-kormány programjában, a Nemzeti Munkatervben bukkan fel a tudatos 

ország-rendezés gondolata, az a felismerés, hogy az ország fejlesztését csak valamennyi 



tényező együttes és összehangolt alakításával lehet sikeresen elvégezni, s ennek területi 

összefüggései is vannak. Az 1937. évi VI. tc. a városrendezésről és építésügyről tekinthető e 

korszak meghatározó törvényének, hiszen nemzetközi igényességgel szabályozta a 

városrendezést, előírta, hogy a városokban fejlesztési terveket kell készíteni. 

Amelynek funkcióit a szocialista viszonyok közt a TERINT vette át, aminek működését 1951-

ben megszüntették és lényegében 1957-ig területi tervezésről nem beszélhetünk. A hazai 

regionális tervezésnek lendületet adott az 1958-ban életbelépett minisztertanácsi rendelet, 

amely a népgazdasági tervezés részeként elismeri a területi terveket, sőt megszabta annak 

négy ütemét. Az elsőben a vizsgálati szakaszt jelölték meg, aminek keretében az országot 

kilenc régióra bontották. A régiók lényegében nagyvárosi hálózatra épültek, és ezekhez önálló 

vizsgálatok kapcsolódtak. A regionális tervezés második szakaszában a regionális 

koncepcióknak az elkészítését jelölte meg a határozat, ennek keretében elsődlegesen a 

településhálózati elemzések készültek el, ami az alapját jelentette az 1963-ban megjelent, 

Országos Településhálózat-fejlesztési Tanulmánytervnek. Harmadik feladatnak a regionális 

fejlesztési koncepciók, majd negyedikként a rendezési tervek kidolgozása került 

meghatározásra. A Tanulmányterv nem vált hivatalos dokumentummá, hosszú egyeztetéseket 

és számos vitát ért meg – a kor politikai lehetőségei között -, de koordináló anyagként szolgált 

a beruházások telepítési kérdéseinek a mérlegelésénél és eldöntésénél, segítséget nyújtott a 

tanácsi szervek számára saját területük településhálózati és településfejlesztési problémáinak 

megoldásához. 

A tanulmányterv átdolgozott változata lett az Országos Településhálózat-fejlesztési Keretterv. 

A másik irány az egyes ágazatok telepítési terveinek elkészítése, ami bizonyos gazdasági 

körzetek regionális terveinek összeállítását jelentette (Sajóvölgy-Miskolc, Székesfehérvár-

Veszprém, Pécs-Mecsek, Zagyva-völgye, Salgótarján). 

 

A végleges Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) 1971-ben került 

jóváhagyásra (1007/1971. (III.6.) Korm. Sz. hat.) a következő területfejlesztési elvek 

érvényesítésével: 

1. Budapest túlcentralizáltságát fokozatosan meg kívánta szüntetni, így a főközlekedési 

hálózati csomópontokon öt ellenpont, város regionális központ fejlesztését tartotta 

fontosnak. (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc). 

2. Az északkelet-délnyugat ipari tengely monopolhelyzetét mérsékelni kívánta, és 

fejlesztési súlypontját áttenni a mezőgazdaság, élelmiszeripar, gépipar alapján a Dél-

Dunántúlra és az Alföldre. 

3. Az aprófalvas térségekben faluközpontok kijelölésével, részben az ellátást javítani, 

részben a településfunkciókat koncentrálni irányozta elő, hasonlóan a tanyás 

térségekben a mezőgazdasági falvak, új tanyaközpontok telepítésének támogatásával. 

4. A városhiányos térségekben a nagyközségek várossá fejlesztése, azok funkcióinak 

bővítése. 

5. Koncentrált szerepkörök alapján létrejönnek az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú 

ellátási területek. 

6. A hierarchizált rendszerben az öt ellenpólus nagyváros mellett 134 várost, mint 

további középfokú – ellenpólust kell fejleszteni. 

7. A korábbi kilenc makrorégió (körzet) helyett öt tervezési-gazdasági körzet kialakítását 

javasolta. 

8. A speciális kiskörzetek kijelölése is megtörtént. 

Az OTK-val együtt született meg egy rendelet a területi tervezés rendjéről. A szabályozás 

elemeiben keveredett az ágazati és a területi szemlélet, melynek következtében a fejlesztési és 

rendezési szemléletű tervezés tartósan elkülönült egymástól, annak viszonya nem került 

egyértelműen meghatározásra. Valós fejlesztési jellegű tervezést nem lehetett végezni abban 



az időben, mivel egységes és uniformizált politikai-ideológiai célok kerültek meghatározásra 

és az azokhoz vezető utak is egységesen lettek kijelölve. Nem lehetett más fejlesztési célt, 

célkitűzéseket meghatározni, mint a központi politika által megjelöltet. 

Ennek köszönhető, hogy több országos területrendezési terv (OTT) készült el, különféle 

tervezési szemléletben (Baráth E. 1987). 

A területi tervezést a fejéről a talpára kell állítani, azaz a fejlesztés szemléletű tervezést, mint 

a területi folyamatok irányainak kijelölését kell követnie a rendezésnek, mint a műszaki, 

fizikai elemek térbeli elhelyezkedésének meghatározását. A tervezésben a stratégia 

szemléletet szükséges érvényesíteni. 

A nyolcvanas évek elején az OTK-t, s annak megoldásait egyre több támadás érte. (Enyedi 

Gy. 1984) 

Két tervet ismernek el, a „népgazdasági” és a „tanácsi” szintűt, az időtávot mérséklik (nagytáv 

megszűnik), a tervkarbantartást előírják, viszont a tervek valós hatása, alkalmazásának, 

érvényesülésének rendszere teljesen eloszlik, azaz a hatósági jóváhagyás meghatározása 

elmarad, nem kerül megjelölésre. 

Az OTK módosítását az Országgyűlés végezte el 1985-ben (A terület- és településfejlesztés… 

1985), aminek fontosabb megállapításai a következők: 

1. A nagyvárosok ne növekedjenek, 

2. A településhálózat egységes egész, összefüggő rendszer, 

3. Az alapfokú ellátást helyben, vagy kis távolságban kell biztosítani, 

4. A főváros súlya legyen jelentős a felsőfokú ellátásban, a tudományban, a kultúrában, 

az idegenforgalomban, a nemzetközi és országos intézmények telepítésében, az 

innovációban, 

5. Az öt regionális funkciót betöltő nagyváros mennyiségi fejlesztése helyett felsőfokú 

szerepköreik bővítése szükséges, 

6. A távlati alapanyag és nyersanyagbázisok térségeit szükséges fejleszteni, 

7. Kiemelten fejlesztendő térségnek tekinti a kedvezőtlen adottságú, elmaradott helyzetű 

aprófalvas térségeket. 

1986-ban (2015/1986. (XI.5.) MT. hat.) a minisztertanács elfogadta a gazdaságilag 

elmaradott térségek lehatárolását és a fejlesztésére vonatkozó programot. (Az 

ország hét megyéjének 23 térségében 571 települést (összes település 19%) jelöltek 

ki, ami az ország területének 10%-át jelentette, itt élt a lakosság 4%-a) 

 
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 

A területfejlesztésről szóló törvény 1996-ban történt elfogadását jelentős politikai 

kompromisszumok előzték meg. Ennek ellenére általános szakmai és politikai vélemény, 

hogy a törvény jelentős pozitív változások elindítója volt: 

Magas szintű jogi normában alapozta meg a regionális politikai modellváltást a legkorszerűbb 

EU-konform alapelveket követve. 

Intézményesítette a korábban hiányzó integrációt és kooperációt a különböző szintek és 

szektorok között. 

Megindította a decentralizációt a döntéshozási rendszerben, jelentős hatást gyakorolva az 

általános közjogi-hatalmi viszonyokra is. 

A területfejlesztésről szóló törvény a korábbi területi politikához képest éppen az 

intézményrendszer létrehozásával eredményezett markáns elmozdulást. Ennek a változásnak 

az alapvető jellemzői a következők: 

Az ország egész területét lefedve, több szintű – kistérségi, megyei, regionális – decentralizált, 

döntési hatáskörökkel rendelkező speciális intézményrendszer létesült. 



Az intézményrendszer, a területfejlesztési tanácsok rendszere a partnerség elvére épül, azaz 

egyenjogú felekként vonja be a kormányzat, az önkormányzatok, kamarák és munkavállalók 

képviselőit a döntéshozásba. 

Ezek a sajátosságok eurokonformak, hiszen éppen ezek azok az intézményi alapelvek 

(szubszidiaritás, partnerség), amelyek nem csak a területfejlesztés, hanem általában a 

közpolitikák irányításával, az állami struktúrákkal szemben követelményként 

megfogalmazódtak az utóbbi évtizedben az EU, illetve a tagállamok szintjén. A magyar 

területfejlesztési intézményrendszernek feltétlenül pozitívuma, hogy decentralizációs 

trendeket indított el illetve kereteket biztosított a különböző szintek és szektorok 

együttműködéséhez, emellett hozzájárult bizonyos igazgatási- területi irányítási diszfunkciók 

korrigálásához is. Nevezetesen:  

 a kistelepülések kistérségi szintű együttműködésének indirekt ösztönzésével a 

dezintegrációs tendenciák enyhüléséhez, 

 a regionális szint megjelenésével a nagytérségi együttműködés intézményesüléséhez, 

 az ágazati dominancia mellett a területi szempontok megerősödéséhez, a kormányzati 

koordináció elmélyüléséhez. 

 

A területfejlesztési törvény módosítása 

 

A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása jelentős változásokat eredményezett az 

intézményrendszerben. Kötelezővé vált a regionális fejlesztési tanácsok létrehozása, 

mégpedig az OTK-ban rögzített hét NUTS 2 régióban. Rögzítették a regionális tanácsoknak a 

megyei területfejlesztési tanácsokhoz hasonló feladatkörét. Új kategóriaként intézményesítette 

a törvény a térségi tanács típusát, amely a statisztikai beosztástól eltérő körzetek 

vonatkozásában ad lehetőséget a regionális együttműködésre a szereplők között.  

Jelentős változás következett be a tanácsok összetételében. A gazdasági kamarákra vonatkozó 

kormányzati, illetve parlamenti döntésekkel összhangban megvonták a gazdasági kamarák 

területfejlesztési tanácsbeli tagságát, és csökkentették a kistérségi tanácsok részvételi arányát 

a tanácsokon belül mind megyei, mind regionális szinten. A tanácsokon belül, különösen a 

regionális szinten egyértelművé vált a kormányzati fölény, ami részben magyarázható a 

kormányzat aktívabb regionális politikai szerepvállalási szándékával, de mindenképpen 

centralizációs tendenciaként is értelmezhető. A tanácsok melletti munkaszervezetek ügye 

egyelőre bizonytalan egyrészt a jogi státusz, nagyságrend másrészt a székhely szempontjából 

is. Kétségtelen, hogy a kormányzat viszont elkötelezte magát a törvényben a 

munkaszervezetek közös finanszírozására. 

A kormányprogram, illetve a törvénymódosítás alapján egyértelműen állítható, hogy a 

területfejlesztési intézményrendszeren belül a regionális szint megerősödése várható. 

Egyelőre nem születtek olyan intézkedések, végrehajtó jogszabályok, amelyekből 

kikövetkeztethető lenne, hogy a regionális szint hogyan részesedik a hazai fejlesztési források 

újraelosztásában, de prognosztizálható, hogy a nemzetközi, uniós források elsődleges 

kedvezményezettje lesz. Ehhez pedig tovább kell vinni a régióépítés folyamatát. 

 

2.7. TERÜLETI TERVEZÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

Az Egységes Európai Okmányban foglaltak szerint a közösség azt tűzte ki célul, hogy 

csökkentse a különböző régiók közötti különbségeket és a kedvezőtlen adottságú területek 

elmaradottságát. Ennek teljesítése érdekében az Európai Unió Parlamentje vagy Bizottsága 

nem készít és fogad el a tagállamok számára kötelező területfejlesztési dokumentumokat és az 

egyes tagországok területi politikája és tervezése számára is csak ajánlásokat ad. A közös 



területpolitikai célok megvalósulása érdekében jelentős összegeket tartalmazó támogatási 

rendszert működtet. Ezek pénzügyi forrásai a Strukturális Alapok (SA) és a Kohéziós Alap 

(KA). A támogatásokhoz való hozzáférésnek vannak kötelező és rugalmasan alakítható 

játékszabályai, amelyek hatással vannak a tagországok tervezésére is. Ez utóbbi különösen 

jelentős a kohéziós országokban. Görögországban, Írországban, Portugáliában és 

Spanyolországban az Uniótól kapott támogatások és ezek működési elvei szinte teljes 

egészében meghatározták a fejlesztéseket és így a hazai tervek készítését is. A Strukturális 

Alapok reformja folytán Magyarország egésze az 1. célcsoportba tartozik, így saját 

fejlesztéspolitikánk számára is meghatározóak a SA és a KA működési elvei.  

A Bizottság minden programozási időszak kezdete előtt az EU statisztikai hivatalának 

jelentése alapján javaslatot tesz a kedvezményezett NUTS II. és III. régiókra, amelyet az 

Európai Parlament hagy jóvá.(Káposzta, 2003) 

A Strukturális Alapok szabályozása szerint a közös akciókat a Bizottság és a tagállamok 

szoros együttműködésével határozzák meg és hajtják végre. A tagállamnak kell megnevezni 

azon hatóságokat és intézményeket nemzeti, regionális, lokális és egyéb szinteken, amelyek a 

közös akciókban részt vesznek, továbbá a gazdasági és szociális partnereket is. Az 

együttműködés kiterjed az akciók előkészítésére, finanszírozására, nyomon követésére és „ex-

post” értékelésére. 

Az 1. célcsoportban benyújtandó területfejlesztési terveket arra az egységre kell kidolgozni, 

amelyet a támogatásra leginkább alkalmasnak lehet tekinteni. A terveket az érintett 

tagállamnak az illetékes szerve/hatósága dolgozza ki, melyet nemzeti, regionális vagy egyéb 

szinten ő megnevez és a Bizottság elé terjeszt.  

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló végrehajtási rendelet egyfelől 

megkülönböztet regionális fejlesztési tervet (regional development plan), másfelől operatív 

regionális programokat. A (regionális) területfejlesztési terveket azokra a régiókra lehet 

készíteni, melyek az 1. célterület alá tartoznak. Általában ezek a NUTS II. szint egy régióját 

jelentik, de a tagállamok egy tervet nyújthatnak be több régiójukra, akár az ország egészére 

vonatkozólag is.  Az operatív programok készülhetnek az 1. célterület által érintett NUTS II 

szint egy régiójára, speciális esetben a NUTS III szint egy régiójára vagy, a NUTS II szint 

több régiójára együttesen is. A programok úgyszintén vagy a tagállam, vagy a Bizottság 

kezdeményezésére nyújthatók be, az utóbbi esetben a tagállam egyetértésének megszerzése 

után. (Káposzta, 2001a) 

 

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a különböző célterületek szerint elkészített 

stratégiájukat és programjaikat egyetlen Egységes Programozási Dokumentumban (Single 

Programming Document) terjesszék elő. A tagállam ilyenkor gondoskodik arról, hogy azok a 

tervek, amelyek egy államban azonos célterület alá esnek, vagy amelyek különböző 

célterületek szerint ugyanarra a földrajzi egységre vonatkoznak, koherensek legyenek. 

 

Az 1. célterületbe tartozó régiók tekintetében a tagállamok a Bizottság elé terjesztik a 

regionális fejlesztési terveiket (regional development plan). E tervek tartalmi követelményeit 

nagy általánosságban a rendelet is felsorolja. A szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy a 

tagállamok valamennyi kedvezményezett régiójukra egy globális regionális fejlesztési tervet 

nyújtsanak be.  

 

A regionális (terület)fejlesztési terv tartalma: 

1. Helyzetértékelés. Be kell mutatni az elmaradottság jellegét és okait. Itt kell kitérni 

az adott tervezési időszakban befektetett eszközök és akciók legfőbb 

eredményeire, a kapott strukturális támogatások értékelésére. 



2. Stratégia. A területfejlesztés súlypontjainak és a specifikus céloknak a leírása, 

melyek ha természetük engedi, kvantifikálandók
4
. Ennek a résznek tartalmaznia 

kell a tervezett akciók várható hatásainak értékelését, beleértve a foglalkoztatásra 

gyakorolt hatásukat is, annak érdekében, hogy a befektetésre szánt eszközök 

középtávú gazdasági és társadalmi hasznai beláthatóak legyenek. 

3. Értékelni kell az érintett régió környezeti állapotát és a tervezett stratégiák és 

akciók környezeti hatásait, az EU hatályos joganyagával összhangban. 

4. Pénzügyi terv. Tervezett költségeket és azok forrásait tartalmazó javaslat, amely 

áttekintést ad a regionális fejlődés súlypontjaihoz tervezett nemzeti és közösségi 

forrásokról, továbbá a különböző alapokból és más finanszírozási eszközökből 

tervezett támogatások felhasználására vonatkozóan. (Káposzta, 2001b) 

 

A Bizottság hivatott értékelni a terveket, hogy azok összhangban állnak-e a formai 

szabályokkal és az EU különféle politikáival. A benyújtott terv alapján a szükséges 

módosítási javaslatokat is figyelembe véve a Bizottság határozza meg a közösségi támogatási 

keretet (Community Support Framework) az érintett tagállammal egyetértésben, amely a 

strukturális beavatkozások keretéül szolgál. 

 

A közösségi támogatási keretről történő döntésben a Bizottság munkáját segíti egy tanácsadó 

szerv, amely a tagállamok képviselőiből áll. Az Európai Befektetési Bank jogosult egy 

további, szavazati joggal nem bíró tagot delegálni. A tanácsadó bizottság „állásfoglalás” 

formájában dönt a Bizottság által hozzá benyújtott javaslatokról, így valamennyi közösségi 

támogatási keret határozattervezetéről. 

Valamennyi Közösségi Támogatási Keret (Community Support Framework) tartalmazza: 

1. A közösség és az érintett tagállam közös akciójának súlypontjait. Amennyiben 

lehetőség van a várható hatások kvantifikálására, azok megítélésére, beleértve a 

foglalkoztatásra gyakorolt hatásukat, tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek 

bizonyítják a súlypontok koherenciáját a tagállam gazdaság-, szociális és 

regionális politikájával. 

2. Áttekintést azokról a támogatási formákról, melyekről nem a közösségi támogatási 

kerettel egyidejűleg születik döntés, különösen az operatív programokról, 

beleértve azok speciális céljait, valamint a tervezett intézkedések főbb fajtáit. 

3. Indikatív pénzügyi tervet azokkal az adatokkal, melyek az egyes intervenciós 

formák számára tervezett legmagasabb összegeket és azok lejárati idejét magukba 

foglalják, amennyiben azok közvetlenül a finanszírozási terv megvalósításához 

adnak hozzájárulást. 

4. A monitoring és az értékelés részleteit. 

5. A komplementaritás (kiegészítő jelleg) felülvizsgálatának részleteit és a 

komplementaritás első értékelését, melynek során az érintett tagállam a 

kedvezményezett régió számára biztosítja a szükséges adatokat a finanszírozási 

források folyósításának megfelelő átláthatóságáról. 

6. A tagállam által megjelölt környezetvédelmi hatóság támogatási keret 

végrehajtásában való részvételének előkészületeit. 

7. Adott esetben az akciók előkészítéséhez, végrehajtásához és illesztéséhez, 

szükséges vizsgálatokhoz vagy technikai jellegű segítségnyújtáshoz rendelkezésre 

bocsátott eszközök adatait. 

 

 

                                                 
4
 Minőségnek, értéknek, folyamatnak mennyiségi mutatókkal való jellemzése. 



A Bizottság a támogatási kérelmeket mindenekelőtt az alábbi szempontokból vizsgálja: 

a. A tervezett akciók és intézkedések összhangban vannak-e a megfelelő 

közösségi előírásokkal és az adott közösségi támogatási kerettel? 

b. Alkalmasak-e a tervezett akciók a célok elérésére, illetve az operatív 

programok esetében az egyes intézkedések koherensek-e? 

c. Az akciók hatékony végrehajtásához megfelelőek-e az adminisztratív és 

pénzügyi struktúrák? 

d. Az érintett alapokat igénybe lehet-e venni a kívánt cél finanszírozására, a 

támogatás megfelel-e az alaki követelményeknek? 

 

A Bizottságnak korábban a kérelem megérkezésétől számított hat hónapon belül kellett 

döntenie, amely a jelenlegi programozási időszakban öt hónapra csökkent, feltéve, hogy a 

kérelem megfelel az előírásoknak. A döntés egyetlen határozat formájában születik meg, 

függetlenül attól, hogy az adott intervenciót hány alapból támogatja az EU. Amennyiben a 

tagállam egységes programozási dokumentumot nyújt be, melyben az előírt adatok 

szerepelnek, akkor a Bizottság egyetlen határozatban dönt az operatív programokról is. A 

közösségi támogatási keretről, a Bizottság szándéknyilatkozatot bocsát ki, ezt az EU hivatalos 

lapja is közli. Ezt követően a Bizottság és a tagállam közös felelőssége, hogy azok az akciók, 

melyekre a Strukturális Alapokból az első évre a támogatások legkevesebb kétharmad részét 

irányozzák elő, a támogatási keretről szóló döntést követően két hónapon belül 

engedélyezésre kerüljenek.  

Az 1999-es reformoknak köszönhetően a tagállamok a nemzeti fejlesztési tervükkel egy 

időben benyújthatják operatív programjaik tervezetét is. Ez esetben a Bizottság külön 

dokumentumban, de a közösségi támogatási kerettel egy időben dönt ezekről, és így 

felgyorsul a döntési rendszer, amelynek következtében a tagállamok korábban kezdhetik meg 

fejlesztéseiket. 

 

 

  



3. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS 
 

Egy társadalom rendszerét vizsgálva a jólét, avagy életminőség javítása domináns célként 

határozható meg. Ennek megfelelően egy tervezési rendszer vizsgálatakor, az elméleti 

rendszerek áttekintésekor fontos tényező a pontos cél meghatározása. A területfejlesztés 

rendszerében a fejlődés négy terület köré koncentrálódik, úgymint (Piskóti, 2000). 

 gazdasági, (hatékony cégek, alacsony munkanélküliség, nagy jövedelmek, fogyasztó, 

stb.) 

 politikai, (demokratikus közélet, jó légkörű városirányítás, közvetlen 

érdekérvényesítés, stb.) 

 kulturális, (gazdag kulturális élet, színvonalas oktatás, változatos rendezvények, sport- 

és tudományos élet, stb.) 

 környezeti, ökológiai (természeti értékek állapota, védelme, ökológiai fejlesztések, 

stb.) megfogalmazandó konkrét célokban bontható ki. 

 

Ezen négy terület egysége, összhangja biztosíthatja, hogy megfelelő gazdasági 

életszínvonalon, sikeres üzleti működés mellett, jó közéleti, demokratikus, polgárbarát 

városműködés, gazdag tudományos, művészeti, sport kínálat, tevékenység, lehetőség jelenjen 

meg egy értékeiben megőrzött, védett környezet, ökológiatudatosság mellett. 

 

Az egyes területeken megfogalmazott célok gyakorta mondanak ellent egymásnak, pl. egy 

gazdasági növekedés nem mindig szolgálja közvetlenül az ökológiai célokat. Ilyenkor egy 

olyan kompromisszum elérése kívánatos, mely az „összelégedetlenség” minimalizálását 

jelenti. A jólét, mint végső cél elérése számos elemből tevődik össze, melyeket gyakran 

találunk meg az egyes régiók, települések terveiben. A vonzerő, attraktivitás, versenyképesség 

növelése, mint eszköz-jellegű, közvetlen célokként jelennek meg. Természetesen a négy cél 

mindegyike további részcélokká bontható, s így alakul ki az a többszintű (stratégiai és 

taktikai) célhierarchia, melynek komplexitása, belső összefüggésrendszere leképezi a régió 

és város, település marketingi aktivitásokat. Az egyes tartalmi területeken a célok kibontása 

három cselekvési síkon jeleníthető meg, azaz megfogalmazódnak: 

 fejlesztési, növekedési, új megoldásokat felvonultató, sokszor innovatív törekvések, 

 a meglévő intézmények, szervezetek hatékonyabb működtetésére szolgáló javaslatok, 

célok, 

 illetve az ezeket kísérő vagy éppen önálló kommunikációs, promóciós törekvések. 

 

Mindezen célhierarchia részeit átképezve a területfejlesztés rendszerére megállapítható, hogy 

a területfejlesztés egy rendkívül komplex tevékenység, ebből eredően a tervezési eljárások és 

módszerek alkalmazásának és megválasztásának elengedhetetlen feltétele az integrált 

megközelítés. Olyan eljárások, és módszerek alkalmazását igényli tehát a vidékfejlesztés 

tervezése, amelyek kezelni képesek a vidékfejlesztés sajátosságait, és érvényesíthető az 

integrált megközelítés. Az integrált megközelítésnek leginkább az életciklus-modell felel 

meg. Az életciklus-modell sajátosságainak megismerése és megértése fontos feltételét képezi 

annak, hogy tisztán lássuk az ok-okozati kapcsolatokat, a tartalmi összefüggéseket. 

 

Az életciklus-modell a különböző szintű – szakmapolitikai, program, projekt – fejlesztési 

célokat folytonos és ismétlődő ciklusok sorozatként értelmezi, ahogy ez a 3.1. ábrán látható. 

Az ábra jól szemlélteti, hogy egy adott ciklus több egymásra épülő fázisokból áll. Egy adott 



ciklus a probléma felismerésével indul, amely önmagában nem elegendő, definiálni illetve 

meg kell jelölni annak pontos jellegét és mibenlétét. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ábra: A többszintű életciklus-modell 
Forrás: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft (2004) alapján a szerző 

 

Ez egy részletes helyzetleírás elkészítését igényli. Ez a helyzetleírás tartalmazza a felismert 

probléma valamennyi aspektusát és fontos tényezőit, alátámasztva azt – a probléma jellegének 

megfelelően – statisztikai elemzésekkel, adatokkal, stb. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

helyzetleírás az adott terület részletes bemutatását kell, hogy tartalmazza, azaz az előnyös és 

hátrányos tényezők közlésére is ki kell terjednie. A helyzetleírásnak mindig a releváns 

egységre és az adott szintre kell vonatkoznia (Faragó, 2005).  

 

A probléma felismerés beavatkozási igényt, akciót generál. Feladatként jelentkezik tehát egy 

beavatkozási terv, illetve stratégia elkészítése. A beavatkozási terv egy cselekvési program 

kidolgozását igényli, ami egy projektben ölt testet, illetve jelenik meg. A helyzetleírás és a 

stratégia közötti kapcsolatot a SWOT analízis teremti meg. A SWOT analízis mellett ebben a 

fázisban a leggyakrabban alkalmazott módszer a logikai keretmátrix (LFA) módszere. A 

ciklus következő fázisa a megvalósítás, illetve végrehajtás. Ezzel párhuzamosan zajlik a 

monitoring tevékenység. A monitoring a projekt megvalósulásának folyamatos figyelése, 

rendszeres információ gyűjtés a projekt helyzetéről és visszacsatolás az érintettek felé. A 

hatékony monitoring sokféle technikát alkalmaz. E technikák közül kitüntetett szerepe van az 

indikátoroknak, de nem csak ebben, hanem a ciklus többi fázisában is. A megvalósítást az 
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értékelés fázisa követi. E fázisban összegezhetők a tapasztalatok, amelyek alapját képezhetik 

egy új probléma eredményes megszüntetése érdekében indított újabb ciklus zavartalan 

levezénylésére, mivel a ciklus egy tanulási folyamatként is értelmezhető. Az ábrából az is 

kitűnik, hogy a ciklus, különböző szinteken is értelmezhető, de egy magasabb szinten 

értelmezett ciklus fázisainak más lesz a tartalma. Az életciklus-modell alkalmas az egyes 

szintek integrálására is, mivel a programot projektciklusok sorozataként, a szakpolitikát pedig 

programciklusok sorozataként kezeli, illetve értelmezi. Az elmondottakból az is következik, 

hogy ezek a ciklusok időben párhuzamosan, és különböző szinteken, azaz más dimenzióban 

zajlanak.  

 

A térgazdaság folyamatait tekintve jól látható, hogy a gyakran pozitivistának feltüntetett 

korábbi tervezési gyakorlat átalakulóban van, és körvonalazódik egy posztempirista, 

posztpozitivista paradigma. A tervezéssel szembeni elvárások változása, a hagyományos 

gyakorlat kritikája és a legújabb társadalomelméleti kutatások konceptuális készletváltáshoz 

vezettek a tervezéselméletben is. A korábbi pozitivista alapokon nyugvó empirikus-analitikus 

tervezéstől a posztpozitivista tervezés irányába haladunk, amely középpontjában nem az 

adottságok, a kényszerítő determinációk keresése áll, hanem a koncepcióalkotás és a tanulási 

folyamat.  

 

 
 

3.2. ábra: A jövőorientált normatív tervezés ciklikus kísérletezési folyamata 
Forrás: Faragó, 2009. 

 



A tervezést nagyon nehéz általánosságban konkrét tértől és időtől, történelmi-politikai 

kontextustól függetlenül tárgyalni, mert nem állandó sem tárgya, sem módszere (formája) és a 

különböző (politikai) kultúráknak is más fogalmuk van a tervezésről. A tervezés adott 

kultúrkörön belül is állandóan változó evolúciós folyamat. Lényege, hogy a véletlennel, az 

esetlegessel és a mindenre kiterjedő determinizmussal állítjuk szembe a tudatosan irányított 

lépések sorozatát. Az előfeltételezések, a különböző elvek és maximák adják azt a 

szimbolikus metarendszert, amelyben a jövővel kapcsolatos elhatározásaink megszületnek, 

amely az ismert és a nem explicit tényezők reorganizálásának keretéül szolgál.  

 

 
 

3.3. ábra: Az Integrált közösségi (területi) tervezési folyamat 
Forrás: Faragó, 2005. 

 

Faragó (2009) szerint a tervezést az alábbi axiómák rendszere határolja körül: 

 Fel kell tételeznünk az ismeretlen, állandóan változó valóság és igazság létét, ezek 

megismerésének igényét és a megismerés végtelen fejlődését. 
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 El kell fogadnunk a teljesítményelvet, de azt nem korlátozhatjuk a gazdasági 

teljesítményre, hanem meg kell hagyni a legszélesebb értelmezés lehetőségét.  

 El kell fogadni a közszféra – szükség esetén történő – beavatkozását a magánszférába. 

 Be kell látnunk, hogy a napi gyakorlatban a bizonyosság ismerete nélkül is döntenünk 

és cselekednünk kell. 

 

A közösségi szférában folyó tervezés fontosabb maximái a következők:  

 a tervezés alapvetően egy módszertan, amelynek van elmélete és operáció-analizálható 

gyakorlata, 

 a tervezés magába foglalja a tervkészítést, végrehajtást és a visszacsatolási folyamatot 

egyaránt, így hozzájárul az élővilág újratermeléséhez, 

 tanulási folyamaton alapuló önfejlődő rendszer, a tervező képes a saját hibák 

korrigálására, 

 a tapasztalatok meghaladásának modern módszere, 

 meghatározó mozzanata a koncepcionálás, 

 csak korlátozott ellenőrzésre van lehetőség, döntően a cselekvéseket követően, 

 összekapcsolja a célszerű szabadságot, az eshetőséget és a felelősséget, 

 a ma tudásszintjén aktívan jövőorientált (valamely rendszer, folyamat jövőbeni 

irányítását, kézbentartását szolgálja), 

 rendszerszerűséget, rendezettséget támogat, 

 irreverzibilis változásokat eredményez a környezetében, 

 többszintű és sokszereplős hatalmi játék, a hatalomgyakorlás eszköze, 

 a kommunikáció egy sajátos megjelenési formája, a folyamat dokumentumai, a tervek 

a nyelvi kommunikáció objektivációi. 

 

 
 

3.4. ábra: A tervezés kettős tanulási és ellenőrzési köre 
Forrás: Faragó, 2009. 

Tehát a tervezés „kísérletezésen” alapuló ciklikus tanulási, racionalizálási folyamat, a 

sikerorientált intencionális társadalmi cselekvés egyik jól strukturált instrumentális módja, az 



(ex ante) irányítás explicit eszköze. A tervező a történetileg szituált jelenhez egzisztenciálisan 

kötődő, érvelési és stratégiai kompetenciákkal rendelkező kommunikatív individuum. A terv a 

szándékolt cselekvések konkrét pillanatban rögzített (előrevetített) képe, a normákkal átszőtt 

társadalmi cselekvés objektivációja, elfogadása pedig kötelezettségvállalás. A tárgyiasulás 

nem elsősorban a megvalósítás érdekében szükséges, hanem az átláthatóságot, a 

véleményezhetőséget, a partnerség elvének teljesíthetőségét, a számonkérhetőséget szolgálja. 

Mindezek biztosítása érdekében használatát a társadalmi normák és azokat szakaszosan 

követő jogszabályok szabályozzák. Információkat tartalmazó, üzenetet közvetítő, mértéket 

adó kommunikációs eszköz. A terveket maradéktalanul nem megalapozható és igazolható 

hipotézisként foghatjuk fel, amelyeket időről időre felül kell vizsgálni (Faragó, 2009).  

 

3.1. A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FONTOSSÁGA, KAPCSOLATRENDSZERE 

 

A közösségi tervezés rendszerét, annak fontosságát számos szerző tanulmánya igazolja, de 

leginkább a valós életben megvalósuló és működő projektek tapasztalatai jelenthetnek 

megbízható alapot a közösségi tervezési modelljeinek. A továbbiakban a Területfejlesztési 

füzetek 2010-ben megjelent 1. szám „segédlet a közösségi tervezéshez” című anyagának 

tapasztalatait összefoglalva szeretnénk bemutatni a közösségi tervezés hasznosságát. 

Közösségi tervezésnek nevezzük, ha a tervezési folyamatba már annak egészen korai 

szakaszában is ténylegesen bevonják az érintetteket. A nagy hagyományokkal rendelkező 

közösségi tervezési megközelítések elterjedésének a ‟80-as, ‟90-évek fordulójától 

kibontakozó posztmodern tervezési irányzatok adtak lendületet, vagyis az a szemlélet, hogy a 

tervező sokkal inkább a különböző tudásformák összehangolásáért felelős, mintsem a konkrét 

megoldások diktálásáért. Ennek köszönhetően a közszféra tervezési tevékenységeiben egyre 

inkább elvárássá vált a közösség bevonása, melyet már különböző nemzeti jogszabályok, 

tervezési módszertanok, sőt nemzetközi egyezmények is megkövetelnek. Ezért nem véletlen, 

hogy az Európai Unió és tagállamainak tervezési gyakorlatában hivatalosan is előírják a 

közösségi bevonást. E normatívan nehezen szabályozható tématerület szűkszavú előírásainak 

betartása azonban még nem jelenti azt, hogy minden az előírásoknak megfelelő tervezési 

folyamat valóban közösségi tervezésnek minősülne.  

 

A „tényleges” bevonás feltétele az érintettek körének alapos feltárása és annak elemzése, 

majd gyakorlattá tétele, hogy az egyes érintetteket milyen módon, milyen tervezési 

technikákkal vonjuk be. A szakirodalomban részvételen alapuló, közösségi bevonáson 

alapuló, idegen szóval participatív tervezés megnevezéssel is találkozhatunk, amelyek más-

más elnevezései a közösségi tervezésnek. A közösségi tervezés kulcseleme a helyi érintettek, 

közösségek aktivizálása és bevonása egy közös jövőkép és stratégia kialakításába, oly módon, 

hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait. A módszer 

alkalmazása lehetővé teszi, hogy a közösség érdekei, szempontjai a közügyek alakulásában 

közvetlenül is megjelenjenek, szemben a hagyományosan jellemző közvetett (pl. választott 

képviselőkből álló testületek, közigazgatási szervek, szerződéses alapon közreműködő 

tervezők stb. útján történő) megjelenéssel. 

 

A hazai területfejlesztési, településfejlesztési, környezeti jogszabályok az egyes tervtípusok 

egyeztetése, társadalmi nyilvánosságának biztosítása tekintetében megfelelnek az EU-

elvárásoknak. Mindazonáltal a bennük előírt közösségi részvétel – a jogszabályok műfaji 

sajátosságainak megfelelően – csak a minimum kritériumok meghatározására szorítkozhat. A 

jogszabályok által meghatározott egyeztetési és tájékoztatási kötelezettségek így a tervezés 



szereplőinek meglehetősen nagy mozgásteret hagynak, ezért a nyilvánosság és a részvétel 

szintje nagymértékben függ a tervezőtől. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény által előírt „helyben szokásos módon” lefolytatott társadalmasítás 

általában kevés érintettet ér el. 

 

A közösségi tervezés kihívása messze túlmutat a kötelezően előírt társadalmasításon, és ennek 

megfelelően előnyei, hasznai is nagyobb léptékűek. Meg kell említeni, hogy a nemrég 

elfogadott, a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 

tartalmi követelményeiről, egyeztetésük és elfogadásuk rendjéről szóló új kormányrendelet 

(218/2009 (X.6.) Korm. rendelet) új elvárásokat támaszt a tervezői munkával szemben. A 

rendelet a tervezési folyamathoz illeszkedő módszertani előírásokat is tartalmaz, melyek 

integrálják a közösségi tervezés néhány alapvető megközelítését is (lásd például az ún. 

partnerségi terv készítése). A közösségi részvételen alapuló tervezési módszert értelmezhetjük 

a fejlesztés hatékony eszközeként, ugyanakkor a helyi érintettek bevonása, helyzetbehozása 

az adott fejlesztésen túlmutató, a közösség jövője szempontjából is jelentős hozadékokkal jár, 

értéket teremt, ezért tekinthetjük akár önálló célnak is (amely természetesen maga is 

magasabb szintű célok – a helyi gazdaság, a helyi közösség fejlődése, magasabb életminőség 

biztosítása stb. – elérésének az eszköze). Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy még ha nem 

is vezet lényegesen eltérő eredményre a közösségi tervezés a hagyományos szakértői 

tervezéshez képest (ami elképzelhető olyan esetben, amikor nem áll fenn komoly 

érdekkonfliktus), a közösség bevonása, aktivizálása akkor is jelentős hosszú távú hasznot 

eredményez. A közösségi tervezés területfejlesztési jelentősége kézenfekvő, a tervezés ún. 

„társadalmasításában” sokkal nagyobb eredményt képes elérni, mint a hagyományos, 

tervváltozatok egyeztetésén alapuló módszer. A terv, és az annak nyomán megvalósuló 

fejlesztések társadalmi elfogadottsága is sokkal nagyobb. 

 

Közvetlen, azonnali előnyök 

 

A részvételen alapuló technikát nemcsak a területfejlesztési, vidékfejlesztési vagy 

településfejlesztési programok tervezése során, hanem egyedi fejlesztési projektek, 

beruházások előkészítéséhez is alkalmazhatjuk. Amennyiben a beavatkozás jellegéből 

adódóan a beruházót vagy döntéshozót elsősorban a fejlesztés sikere érdekli és kevésbé 

elkötelezett a közösség sorsa, fejlődése iránt, akkor is kiszámítható haszna van az érintettek 

bevonásának. A szorosan vett fejlesztés/beruházás eszközeként vizsgálva a következő 

előnyökkel számolhatunk, ha megfelelően alkalmazzuk a részvételi tervezés módszertanát: 

 

A tervezés értékválasztást tükröz 

 

Napjainkban számos, egy térség fejlődése szempontjából fontos kérdést nem lehet csak 

szakmai, racionális módon megválaszolni. (Pl. jó-e a munkahelyeket teremtő, de a környezet 

minőségét rontó iparosítás? Jó-e a bevételt hozó, de az infrastruktúrát terhelő, növekvő 

üdülőnépesség?) Különösen fontos ezt felismerni, amikor egy térség tervezését megalapozó 

helyzetértékelést vázolunk fel. Az, hogy mi értékelhető pozitív, és mi negatív tényezőként, 

sokszor az adott térség lakosságának értékválasztásától függ, és ez nem pótolható – csak 

támogatható – szakmai ismeretekkel és tudományos tényekkel (pl. a tervező ismerteti a 

közösséggel a lehetséges környezeti károkat vagy az infrastruktúrák terhelhetőségét). Egy jó 

helyzetértékelés ezért nem töltheti be szerepét, ha csak egy szakértő íróasztalán, statisztikai 

elemzések alapján áll össze, még ha később esetleg a térség politikusai el is fogadják. A 

helyzetértékelésnek tükröznie kell a térség polgárainak mindennapjaiban (természetesen 



szubjektíven) átélt negatív vagy pozitív élethelyzeteket is. Ilyen helyzetértékelés csak valós és 

széles körű közösségi bevonással valósítható meg. 

 

Integrált és komplex nézőpont 

 

Fontos, hogy a mérhető, esetleg statisztikákból lekérhető „kemény” adatok mellett a jóval 

szubjektívebb, árnyaltabb információk is részét képezzék a helyzetfeltárásnak, hiszen lehet, 

hogy ezeken múlik a beavatkozás sikeressége. Az érintettek bevonása a helyzetfeltárásba, 

tervezésbe mindenképpen komplexebb megközelítést és precízebb helyzetképet ad, mint a 

szakértői tervezés. 

 

Innovatív megoldások 

 

A szaktervező, aki gyakran a szakmai múltjából adódó előítéletekkel, megoldási sémákkal áll 

a feladat elé, a legjobb szándék mellett sem tudja a probléma hátterét olyan alaposan feltárni, 

mint ami a közös tervezés során, az eltérő tudású, hátterű emberek párbeszéde, 

együttműködése révén felszínre kerül. Ilyenkor a „tudományos” és a helyi tudásformák 

egyaránt beépülnek a tervezésbe, ami nyilvánvalóan kedvez a helyi viszonyoknak leginkább 

megfelelő innovatív megoldások feltárásának. 

 

Valós igényű fejlesztés (relevancia, hatásosság) 

 

A jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza a fejlesztés által érintett személyek, 

érdekcsoportok valós igényeit. A fejlesztés kezdeményezője, a beruházó, a helyi politikus 

természetesen dönthet úgy, hogy az érintettek bizonyos igényeit figyelmen kívül hagyja, de a 

valós igények, a fejlesztés relevanciájának feltárása mindenképpen a siker egyik feltétele. Az 

adott fejlesztés által megválaszolatlanul hagyott szükségletek talán kielégíthetők más 

eszközökkel, vagy más forrásból, és mindezzel kapcsolatban belátás, megegyezés születhet az 

érintettek és a fejlesztők között. 

 

Konfliktusok minimalizálása, konszenzus (hatékonyság) 

 

A fejlesztés gazdájának alapvető érdeke, hogy a beavatkozás, beruházás minél kevesebb 

konfliktussal valósuljon meg. Ma még jellemző szemlélet, hogy „erőből” meg lehet valósítani 

adott egyéni vagy politikai elképzeléseket, de az állampolgári jogaival mind jobban élő 

közösség egyre hatékonyabban tudja saját érdekeit védeni, érvényesíteni a beruházóval, 

befektetővel szemben. Ez a befektető számára jelentős pénz- és időveszteséget jelenthet, ami 

elkerülhető, ha a fejlesztést irányítók a folyamat korai szakaszától együttműködnek az 

érintettekkel, s az érdekkonfliktusokra elfogadható megoldást keresnek. Nyugat-Európában, 

és különösen Észak-Amerikában a helyi politikusok, települési vezetők is felismerték, hogy a 

gyorsan megvalósuló fejlesztés nem növeli, sőt inkább csökkenti népszerűségüket és 

választóik bizalmát, amennyiben konfliktusok, érdeksérelmek maradnak hátra. A közösséget 

érintő fejlesztések során a lakosság tényleges bevonása és elégedettsége nagyobb politikai 

nyereség lehet, mint maga a fejlesztés. 

 

A helyi szereplők elköteleződése, kötődése 

 

Egy adott fejlesztés sikeressége, fenntarthatósága nagymértékben függ attól, hogy annak 

érintettjei, használói, illetve általában a folyamatot befolyásoló közösség mennyire 

elkötelezett a beavatkozás iránt. Az elköteleződés egyik legfontosabb kiváltója lehet, ha az 



érintettek döntéseikkel, munkájukkal, idejükkel maguk is hozzájárulnak a tervezési, fejlesztési 

munkához. Ez növeli az egyéni felelősségvállalás mértékét, amely nem csak a fejlesztés 

eredményeinek elérését, de az eredmények, létrehozott javak fenntartását is elősegíti. 

 

Nyertes-nyertes megoldások 

 

A közösségi tervezés, amelynek során az érintettek megismerik egymás álláspontjait, 

érdekeit, majd a közös munka során törekszenek a konszenzusos megoldások megtalálására, 

jóval alkalmasabb a nyertes-nyertes kiutak feltárására, mint a külső tervező által kitalált és 

diktált sémák. A közösségi tervezés hosszú távú, közvetett társadalmi hozadékai tipikusan a 

következők: 

 Erősödik a társadalmi tőke, a közösség megtartó ereje 

A társadalmi tőke a közösséggel való azonosulás fokára utal, többek között a 

viselkedést szabályozó normák, a hálózatok, a társas interakciók, a bizalom, a közös 

döntéshozási mechanizmusok által. A helyi részvételen alapuló tervezés során a 

közösség tagjai sokoldalú interakcióba kerülnek egymással. Különböző hátterű 

emberek, illetve csoportjaik ismerik meg egymás álláspontját, értékeit, érdekeit. 

Gyarapszik a közösségen belüli ismeretségi háló, potenciális együttműködési 

lehetőségek alakulnak ki, s növekszik a közösség tagjainak társadalmi tőkéje. Az 

ember közösségi lény, testi-lelki egészsége csak családban, közösségben, gazdag 

emberi-társadalmi kapcsolatrendszerben tartható fenn. Magyarországon a XIX. század 

közepe óta felbomlóban vannak a hagyományos közösségek. Kutatások tanúsága 

szerint az 1956-os forradalom leverése és később a piacgazdaság részbeni bevezetése a 

társadalmi tőke korábban soha nem tapasztalt erózióját vonta maga után. A 

rendszerváltás után ez a folyamat még tovább gyorsult, azonban mára a piacgazdaság 

várt csodájának elmaradása ismét a kapcsolatrendszerek, a közösségi összetartozás és 

végső soron a társadalmi tőke erősödésének kedvez. Természetesen az erős 

közösségek népességmegtartó ereje is nagyobb. A közösség tagjai abban motiváltak, 

hogy az életüket eredeti lakhelyükön rendezzék be. 

 

 Növekszik az emberek jóléte, javul egészségi állapotuk 

Nyugat-európai és amerikai példák tanúsítják, hogy azokban a közösségekben, 

államokban, ahol jobb az egyének önértékelése, erősebb a társadalmi tőkéje, magasabb 

a társadalmi kohézió szintje, ott ritkábbak az önkárosító magatartásformák, jobb a 

stressz tűrő képesség, és alapvetően kedvezőbbek a népegészségügyi mutatók. Hazai 

kutatások is beszámolnak arról, hogy a társadalmi tőke mutatói, azaz a másokba vetett 

bizalom, kölcsönösség, a polgári szervezetekben való tagság, a kollektív hatékonyság, 

a vallásos élet és a versengő magatartás kölcsönös összefüggésben vannak a 

középkorúak mortalitásával. A közösséghez tartozás tehát kimutathatóan növeli a 

közösség tagjainak jól-létét, közvetve javítja egészségi állapotát. 

 

 Aktivizálódik a közösség, erősödik érdekérvényesítő képessége, fejlődési potenciálja 

A közösségi kapcsolatok számának gyarapodásával és a közösségi összetartozás 

élményének megélésével jelentős mértékben megnő a csoporton belüli összetartás. Az 

együttműködésben elért kis sikerekkel a közösség tagjai tudatára ébrednek, hogy 

képesek saját kezükbe venni sorsuk alakítását, és összefogva, együttműködésben 

komoly lépéseket tehetnek. Az ilyen élmények hatására nő a kölcsönös bizalom, a 

közösség aktivizálódik és növekvő mértékben függetleníteni tudja magát a külső 

körülményektől. A közösen megvalósított akciók jelentette társadalmi tanulás során 

erősödnek az egyéni együttműködési, fejlesztési készségek, amelyek még 



hatékonyabbá teszik a közösségi akciókat, és végül jelentős mértékben megnőhet a 

közösség autonómiája. Az erősödő közösségi részvétel maga után húzza a 

hagyományos, népképviseleti elven (a társadalom tagjainak közvetett részvételén, 

érdekérvényesítésén) alapuló intézmények hatékonyságának növekedését. Azok az 

állampolgárok, akik a közügyek befolyásolására vonatkozó képességükkel tisztában 

vannak, tudatosabban élnek aktív és passzív választójogukkal is, illetve számon kérik 

a képviselőjük felelősségteljes magatartását, közösségi érdekek és értékek iránti 

elkötelezettségét, legyen szó akár helyi önkormányzati testületekről, akár az 

országgyűlésről. A társadalmi tőkét lassan világszerte a gazdasági fejlődés 

létfontosságú összetevőjeként tartják számon. A vidékfejlesztés tanulmányozóinak 

kutatási eredményei azt mutatják, hogy egy helyi egyesületekből álló hatékony hálózat 

legalább olyan fontos lehet a növekedés szempontjából, mint a fizikai beruházások, a 

megfelelő technológia. Ugyanakkor azok a beavatkozások, amelyek nem veszik 

figyelembe a társadalmi tőkét, vagy aláaknázzák azt, meglehetősen rosszul sülhetnek 

el (Putman, 1993). Van olyan elmélet, amely szerint a spontán, pl. valamilyen 

érdeksérelem nyomán kialakuló, külső beavatkozás nélküli önálló kezdeményezés, az 

önfejlődés erősíti a legjobban a helyi közösséget. Az ilyen elmélet azonban nem veszi 

figyelembe a következőket: 

 nincsenek mindenhol öntudatos, tettre kész és a folyamat egészét átlátó, 

felelősségteljes emberek; 

 az önszerveződés kevésbé teszi lehetővé a bevált modellek, módszerek és 

kipróbált megoldások együttműködésen alapuló szisztematikus átadását; 

 az ilyen kezdeményezések rendszerint sötétben tapogatózva, külső segítség 

nélkül találják meg az előre vivő utat, s általában másokhoz hasonló 

eredményre jutnak hosszú próbálkozások és hibák sora után; 

 a jól működő példa komoly lendületet adhat egy közösség számára, hiszen 

megmutatja, hogy lehet önállóan tenni egy adott ügy érdekében. 

 

E nehézségek leküzdését segíti az intézményesített beavatkozás, amely akár 

közösségfejlesztés, akár közösségi részvételen alapuló tervezés formájában 

szisztematikusan adja át a megfelelő tudást, információt, készségeket a közösség 

számára. 

 

 Nő a közösség stabilitása, egyéni szinten javul az esélyegyenlőség 

A családok, szomszédságok, vagy akár etnikai csoportok közötti túl erős társadalmi 

tőke azonban akár a külvilággal (helyi szinten vagy a saját köreiken túli) való erős 

kapcsolatok kialakulásának gátló tényezőjévé is válhat. A negatív társadalmi tőkének 

nevezett jelenség nem ritka a közép- és kelet-európai országok közösségeiben. Az 

előző szociopolitikai és gazdasági rendszer alatt a különféle, az állammal szemben 

kialakított informális hálózatok továbbra is élnek. A korábbi szürke/fekete hálózatok 

fennmaradtak és negatív társadalmi tőkévé alakultak, amelyek hátráltatják a 

demokratizálódási folyamatokat. Éppen ezért fontos, hogy a különböző társadalmi 

csoportok között is létrejöjjenek kapcsolatok, amelyek egymástól elkülönülő, 

távolabbi embereket kötnek össze. A közösségi tervezés segít abban, hogy eltérő 

hatalommal rendelkező személyek, csoportok közötti kapcsolatok is kialakuljanak. 

 

 Erősödik a térségi identitás 

A térségi szereplők együttműködése, közös gondolkodása során a különböző hátterű 

csoportok egyrészt megismerik egymás nézőpontját, értékeit, másrészt a tervezés 

egyes kérdéseiben konszenzusos javaslatok születnek a térség jövőjével kapcsolatban. 



Mindez erősíti a helyhez kötődő, közösségi gondolkodást, a térségi identitást, amely az 

egyének életében, értékválasztásaiban is döntő, de az innovatív, a helyi lehetőségeket 

kihasználó térségfejlesztés alapja is. 

 
  



4. A TERÜLETI TERVEZÉS FOLYAMATA  

 

Egy társadalmi-gazdasági program multiszektorális és sokcélú. Célja olyan gazdasági, illetve 

társadalmi átalakítások végrehajtása, amelyek az egész térségre kihatnak. Ennek elérése 

céljából olyan integrált stratégiát szükséges használni, amely különböző csoportokra 

(vállalkozások, alkalmazottak, munkanélküliek, közösségek, stb.) irányul. Átfogó hatást kell 

elérni a különféle célokra irányuló sokféle speciális hatás megfelelő kombinációja révén. Épp 

ezért a területi tervezés célját (a lehető legtöbb jót a lehető legtöbb ember számára) csak jól 

strukturált tervezési folyamaton keresztül, a megfelelő módszerek használatával lehetséges 

elérni illetve közelíteni, mivel utópisztikus ötlet azt állítani, hogy az elérhető, de törekednünk 

kell rá.  

 

A térségi tervezés klasszikusan három fő szakaszból áll, Helyzetfeltárás, Stratégia 

kialakítása, Operatív programozás, ezen tervezési szakaszok természetes több lépésből 

állnak össze, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:  

 

 

 

Helyzetfeltárás 

I. lépés: A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak 

feltérképezése 

II. lépés: A környezet értékelése 

III. lépés: A térség adottságainak értékelése 

IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek 

dinamikus vizsgálata  

 

Stratégia kialakítása 

V. lépés: Stratégiai célok kitűzése 

VI. lépés: A fejlesztés lehetséges modelljének, 

forgatókönyvének kidolgozása 

VII. lépés: Hatásvizsgálatok 

 

Operatív programozás 

VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és 

intézményrendszerre 

IX. lépés: Megvalósítás 

X. lépés: Monitoring 

 

4.1. ábra: A tervezési folyamat főbb lépései (10 lépés) 
Forrás: (Tóth, 2005) 

 

A tervezés általános értelmezése – nevezetesen, hogy az valamilyen kívánatosnak tartott 

jövőbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetővé tevő út (utak) és feltételek 

(eszközök) meghatározását jelenti – ma is elfogadható. A problémát mindig az okozta, ha a 

tervezés eredményeként elkészült és gyakran túlzottan részletes tervhez mereven, mint egy 

megmásíthatatlan cselekvési programhoz ragaszkodtunk. Ez eredményezte, pl. a 

tervgazdálkodási rendszer torzulásait, hibáit is. Ilyen értelmű tervezésre egy változó 

gazdaságban valóban nincs szükség. 

Más értelemben viszont nem lebecsülendő a tervezés jelentősége napjainkban. Ennek 

elfogadása azonban szemléletváltást igényel. A tervezés célja ugyanis nem egy végleges 

cselekvési program kidolgozása, hanem – lehetőség szerint minél több “mi lenne, ha” jellegű 

vizsgálat eredményéből kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig újratervezve – folyamatos 

alkalmazkodás a gazdasági környezet változásaihoz.  



A tervezési folyamat lépéseihez fontos használható főbb eszközök illesztése, természetesen a 

teljesség igénye nélkül, mivel ezen eszközök tárháza talán kimeríthetetlen és folyamatosan 

bővülő. A következőkben ezt a folyamatot nézzük meg részletesen. 

 

4.1. A TERÜLETFEJLESZTÉS SZEREPLŐINEK ELVÁRÁSAINAK 

FELTÉRKÉPEZÉSE /I. LÉPÉS/ 

 A térségben élők, idelátogatók elvárásai 

 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai 

 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei 

 Civilszervezeti igények 

 

Ahhoz, hogy adott területi egységen elő tudjuk segíteni az érintettek boldogulását, szükséges, 

hogy ismerjük azokat az igényeket, szükségleteket, melyeket azok meg tudnak, vagy esetleg 

meg sem tudnak fogalmazni, vagy már megfogalmaztak. Ide tartoznak a térségben élők, 

idelátogatók elvárásai, mivel nem csak a közvetlen helyi igényekre szükséges odafigyelni 

fontos lehetet az időleges elvárásoknak való megfelelés, mind a turizmus gazdaságélénkítő 

hatásai, mind az időszakos zsúfoltságokat is kezelni tudó élhető környezet biztosítása 

érdekében. 

 

Roppant lényegesek a különböző szervezeteknél megtalálható információk is, mert általában 

aggregált és rendszerezett adatokhoz, véleményekhez juthatunk, amellett, hogy ezen 

szerveztek részei lesznek majd az elkészült terveket elfogadó, bíráló, estlegesen ellenző 

rendszereknek. 

Tehát ezen igényeket, elvárásokat kell, kellene kideríteni. Természetesen ez alapesetben 

minden egyes személlyel, szervezettel való kontaktus létesítésén keresztül valósulhatna meg, 

de ez roppant idő és költségigényes módszer, ezért olyan pontokon keresztül kell információt 

szerezni, ahol azok nagy mennyiségben és megfelelő minőségben állnak/állhatnak 

rendelkezésre. 

 

 Gyakran használt módszerek: kérdőíves megkérdezés, brain storming módszer, collective 

notebook (CNB) eljárás, logikai keretmódszer; társadalmi elszámolási mátrix 

 

Logikai keretmátrix 

 

A logikai keretmátrix megközelítést (Logical Framework Approach, LFA) az USA ID (az 

Amerikai Egyesült Államok külhoni segélyekkel foglalkozó szervezete) fejlesztette ki az 

1960-as években, fejlesztési tevékenységek tervezésének, irányításának és értékelésének 

segítése céljából. Gyakran használják ezt az eszközt a projektek logikájának strukturálásához, 

adott helyzetek értékelésére, célok, célrendszerek és tevékenységek meghatározására. A 

logikai keretmátrix (röviden: logframe) módszer mind a tervezés, mind a végrehajtás, mind az 

értékelés során használható, a projektciklus valamennyi szakaszában meghatározó szerepet 

játszik. A logikai keretmódszer alkalmazásával a javasolt projekttervek tesztelhetőek azok 

relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében. 

 

 A logframe elméleti összefüggéseit a 4.2. ábra szemlélteti. Ahogy ez az ábrán látható, a 

mátrix 4 sorból és 4 oszlopból áll, ennek megfelelően a mátrix, 16 mezőben foglalja össze a 

projekt kidolgozása és megvalósítása szempontjából legfontosabb információkat.  

 



 
 

4.2. ábra: A logikai keretmátrix elméleti összefüggései 
Forrás: Ex Ante (2004) 

 

A kapcsolódó információk az alábbiakban foglalhatók össze (Ex Ante, (2004)): 

 miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika) 

 mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátorok) 

 ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök) 

 milyen külső tényezőket kell figyelembe venni (feltételezések és kockázatok) 

 hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellenőrzés forrásai) 

 milyen eszközökre van szükség (eszközök) 

 mekkora a projekt költségvetése (költségek) 

 milyen előfeltételeket kell teljesíteni a projekt elindításához (előfeltételek) 

 

A logframe mátrix mezői mind vertikálisan, mind horizontálisan egymásra épülnek. A 

vertikális logika segítségével beazonosíthatóak a projekt célok, tevékenységek, tisztázhatóak 

az ok-okozati összefüggések, valamint meghatározhatóak a projekt-menedzser befolyásolási 

körén kívül eső fontos feltételezések, illetve kockázatok: A horizontális logika a projekt 

hatásai, és a projekt által felhasznált erőforrások méréséhez kapcsolódnak, a főbb indikátorok 

(mutatók) és azok ellenőrzéséhez szükséges források meghatározásán keresztül. 

 

Fontos ellenőriznünk az információk megbízhatóságát és osztályoznunk őket fontosságuk, 

jelentőségük szerint, nem elfelejtve azt sem, hogy a különböző módszerek használatával sokat 

tehetünk a minőségi gyűjtés érdekében. 

 

Az igények értelmezését nagyban árnyalhatja a szűkebb-tágabb környezet vizsgálata, melyet a 

következő lépésben célszerű elvégzünk. 

 

 

 Beavatkozási 

stratégia 
Indikátorok 

Indikátorok 

forrásai 
Feltételezések 

Átfogó cél, 

/Stratégiai cél/ 

    

Specifikus cél, 

/Projekt cél/ 

    

Eredmények 
    

Tevékenységek 
  

Források 

 

Költségek 
 

    Előfeltétel 



4.2. A KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE /II. LÉPÉS/ 

a. Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

b. Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

c. Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése 

d. Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése  

 

Látható, hogy a környezet értékelése során négy különböző dimenzió mentén kell a 

vizsgálatainkat elvégezni, természetesen nem mindegy, hogy mely területi szinten tervezünk. 

A szinttől függően az egyes dimenziók jelentősége változhat, de ez általános szabályként is 

megfogalmazható a tervezési folyamat lépéseire vonatkozóan. A környezeti dimenziók és 

azok tartalmi elemeinek elemzésekor a múlt és a jelen vizsgálatával szeretnénk a jövő 

tendenciáit meghatározni, mivel a jövőbeni eseményekre, bekövetkező változásokra 

illeszkedő és megvalósítható terveket szándékozunk kidolgozni. 

 

a. Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai 

 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai 

 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai 

 

Meg kell ismernünk a globális, és a nemzetgazdasági környezetet, azok működését és a 

működésben várhatóan bekövetkező változásokat, fő tendenciákat. Különösen fontos ez a 

térség domináns gazdasági ágaival kapcsolatosan, mivel azok működésére nagy hatást 

gyakorolhatnak a nemzeti vagy világpiaci változások, potenciális versenytársak. 

Globalizálódott világunkban ezek a folyamatok szinte pillanatok alatt hatást gyakorolhatnak a 

helyi gazdaság működésére. A fajlagos szállítási költségek napról napra csökkennek így a 

magas szintű termeléshatékonyság, az extrenáliák nyújtotta előnyök az információ határtalan 

áramlásának hatására azonnali versenyelőnyt jelentenek. (Tóth, 2008a) 

 

Gyakran használt módszerek: regionális veszteségtérkép, SWOT analízis, szélső értékek 

összevetésén alapuló mutatók, szórás típusú jelzőszámok, közúthálózat megfelelőségi 

mutató, komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS), pontozásos módszerek, matematikai-

statisztikai módszerek: regresszió elemzés, faktoranalízis, főkomponens analízis, 

klaszteranalízis, Fuzzy logika, térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek, regionális 

modellek, ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output megközelítés, 

társadalmi elszámolási mátrix. 

 

b. Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák 

 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák 

 

Az sem elhanyagolható, hogy milyen közigazgatási viszonyok között lehet a változásokat 

generálni, tervezést véghezvinni, egyáltalán mennyire vállalkozóbarát, rugalmas vagy 

bürokratikus az intézményrendszer általában, vagy speciálisan a területfejlesztéshez 

kapcsolódva. 

 

Gyakran használt módszerek: logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT 

analízis, regresszió elemzés, faktoranalízis, főkomponens analízis, klaszteranalízis. ECO-

line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output megközelítés, társadalmi 

elszámolási mátrix, térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek  



 

c. Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése 

 Térségfejlesztés forrásainak értékelése 

 Térségfejlesztés intézményrendszerének értékelése 

 Térségfejlesztés hatékonyságának értékelése 

 

Rendkívül fontos feltérképezni azt, hogy a település- területfejlesztés intézményrendszere, 

forrásfelhasználása hatékonyan működött, működik–e, melyek a legsúlyosabb problémák, 

folyamatok és ezek hol gyökereznek, valamint mik azok, amik erősségei a területfejlesztés 

eszköz és intézményrendszerének, mely elemek működnek hatékonyan. A helyzet vizsgálata 

után lehetőségünk lesz válaszokat találni a felmerülte kérdésekre, megoldásokat az esetleges 

problémákra, a jövőbeni zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. 

 

Gyakran használt módszerek: kérdőíves megkérdezés, SWOT analízis, logikai 

keretmódszer, regionális veszteségtérkép, regresszió elemzés, főkomponens analízis, 

klaszteranalízis. térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek, társadalmi elszámolási 

mátrix, LINE modell. 

 

d. Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése (Pl. OTK térségi irányai és 

eredményei) 

 

A térség jövőjét nagyban befolyásolhatják a vonatkozó fejlesztési koncepciók, ezért 

megkerülhetetlen a tartalmi ismeretük, már csak a fejlesztésekhez kapcsolódó hatékony 

forrásallokáció (köznapiasan fogalmazva pénzszerzés) okán is. Tehát meg kell vizsgálnunk, 

melyek azok a célok, elképzelések, melyek „felsőbb” területi szinten fogalmazódnak meg, így 

preferálhatók vagy kötelező érvényűek számunkra. 

 

Gyakran használt módszerek: kérdőíves megkérdezés, regionális veszteségtérkép, szélső 

értékek összevetésén alapuló mutatók, szórás típusú jelzőszámok, közúthálózat 

megfelelőségi mutató, komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS), Hoover index, 

pontozásos módszerek, térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek, LINE modell. 

 

Az igények értelmezése, a szűkebb tágabb környezet vizsgálata után meg kell néznünk azt is, 

hogy milyenek a térség adottságai, ezen adottságok mid mennyiségükben mind minőségükben 

hogyan befolyásolják a terület működését. 

 

4.3. TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE /III. LÉPÉS/ 

 Társadalmi környezet, humán erőforrások  

 Gazdasági bázis  

 Környezet adottságai  

 Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége  

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése 

 

Belátható, hogy ezen erőforrások sajátosságai, milyenségük, mennyiségük, színvonaluk, 

állapotuk, stb. a kiinduló pontjai és meghatározó faktorai a jövőkép felvázolásának, a 

kapcsolódó programok, stratégiák irányultságának, stb. Az egyes erőforrásokhoz tartozó 

elemzésnek – a teljesség igénye nélkül – az alábbi területekre kell kiterjednie. 

A térség adottságainak értékelése, mint a fentiekben látható, több tématerületet is magában 

foglal, szerves részét képezi a Társadalmi környezet, humán erőforrások vizsgálata, 



tekintettel a demográfiai szerkezetre és annak várható változásaira, a kapcsolódó 

folyamatokra (népesség számának, összetételének alakulása, a születések és a halálozások 

száma, vándorlási egyenleg, nemek kor szerinti összetétele, korösszetétel, képzettség szerinti 

összetétel). Lényeges elem a foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyok alakulása (a 

munkáltatók számának alakulása, a foglalkoztatottak ágazatonkénti megoszlása, a 

munkanélküliek képzettség és kor szerinti megoszlása, ingázók száma), jóléti és jövedelmi 

viszonyok felismerése, stb. pl. nem mindegy, hogy a munkavégzésben aktív korosztály, akik a 

gazdasági potenciál alapját adják, milyen arányt képviselnek és ez milyen jövőbeni 

tendenciákat jelez előre. Tehát a vizsgálat témakörei, a társadalmi szervezetek, kulturális 

adottságok, értékek, területi identitás, demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási 

viszonyok, humán kapacitás, intézmény hálózatok témaköreire terjed ki. 

 

Gazdasági bázis: a terület gazdasági térben elfoglalt pozíciója, a gazdasági szerkezet 

alakulása, mezőgazdasági termelés és értékesítés, kereskedelem, idegenforgalom, építőipar, 

termékfeldolgozó kapacitások és azok térbeli elhelyezkedésének helyzete. A gazdasági bázis 

vizsgálatakor, mely a területi jövedelemteremtés alapja, fontos érinteni a főbb gazdasági 

ágazatokat, azok fejlődési irányait, a gazdaság belső és külső kapcsolatait, infrastruktúra 

állapotát. Célszerű elvégezni a telepítési tényezők, a térség innovációs potenciáljának és a 

gazdaság versenyképességének az értékelését. 

 

Környezet adottságai: A környezeti adottságok elemzésekor érdemes a természeti 

adottságokat táji besorolás, éghajlati és talajadottságok, talajok típusai, domborzati viszonyok, 

művelési ágak, növény és állatvilág, vízkészletek, stb., a környezet, természet minőségét és az 

alakítást befolyásoló tényezőket áttekinteni, mivel ezek gyengébb minősége megoldatlan 

problémákat hordoz magában, ellenkező esetben pl. a turizmus vagy a rekreáció tekintetében 

hasznosítható. 

 

Történeti, kulturális adottságok: a kulturális örökség elemzése, hagyományok, feltárása, 

életmódra vonatkozó elemzések, hagyományos kézmű- és kisipari tevékenységek helyzete. A 

civil társadalom helyzete (a civil szervezetek száma, azok jellege) kulturális események 

(például a rétes fesztivál stb.) 

 

Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége: A területi adottságok értékelése során, az 

infrastrukturális és térségi intézményi felszereltséget is figyelembe kell vennünk, tekintettel a 

lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, lakás, szabadidős, sport, kereskedelmi, 

szolgáltató és igazgatási intézményekkel stb. való ellátottságára. 

 

Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése: Végezetül, de nem utolsó sorban a 

településhálózat és a kohéziós kapcsolatok értékelésére kerül sor, mely azért is fontos, mivel a 

várható fejlesztéseket nem mindegy, hogy milyen környező települési érdekek, viszonyok 

gátolják vagy segítik. Amennyiben problémák vannak ezen a területen érdemes lépéseket 

tenni azért, hogy tudjunk előrelépni a közös cél vagy célok elérése érdekében. 

 

Az előzőekben érintett erőforrások, ill. szempontok elemzésének eredményeként egyrészt 

meg kell tudni fogalmazni és minősíteni a kialakult tényállapotokat, másrészt egyértelműen 

fel kell ismerni, és arányosítani kell a problémákat, a problémák közötti hatásokat és 

összefüggéseket, valamint egyértelműen meg kell határozni, hogy kik a probléma érintettjei, 

ill. célcsoportjai. 



Érintettnek tekintünk minden olyan személyt, csoportot, intézményt, vállalkozást, melynek 

bármilyen – közvetlen, vagy közvetett – kapcsolata van a tényleges helyzettel, illetve a jövőt 

illetően megvalósítandó program céljaival, hatásaival. 

 

Gyakran használt módszerek: regionális veszteségtérkép, szélső értékek összevetésén 

alapuló mutatók, szórás típusú jelzőszámok, közúthálózat megfelelőségi mutató, komplex 

közlekedési hálózati mutató (TRANS), Hoover index, pontozásos módszerek, regresszió 

elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis. Fuzzy logika, lineáris programozás, térképi 

ábrázolás és térinformatikai módszerek, társadalmi elszámolási mátrix. 

 

4.4. A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÉS AZ IGÉNYEKNEK DINAMIKUS 

VIZSGÁLATA / IV. LÉPÉS/ 

 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése 

 A térségi adottságok SWOT elemzése 

 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése 

 

Ha visszaemlékezünk az első lépésre, ahol feltérképeztük az igényeket, valamint az előző 

lépésben az adottságokra, úgy mostanra elegendő ismerettel rendelkezünk ahhoz, hogy 

megnézzük, az elvárások, igények milyen mértékű kielégítését teszik lehetővé a terület 

adottságai.  

A véleményalkotás során figyelnünk kell arra, hogy dinamikus vizsgálatot végezzünk, tehát a 

részelemek, tényezők egymást befolyásoló hatásait is vegyük figyelembe. Jó esélyt nyújt erre 

a SWOT elemzés, mely strukturált csoportmódszerként nagyságrendileg eredményesebb, 

mintha egyénileg végeznénk. (Meggyőződésem szerint mind a területi tervezés, mind a 

projekttervezés csapatmunkaként végezhető csak el.)  

 

A módszerrel a cél megvalósítása szempontjából érintett belső helyzet feltáró elemzését és 

külső környezetének vizsgálatát együttesen lehet elvégezni. Az elemzésnél nagy hangsúlyt 

kell fektetni arra, hogy csak azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek valóban szoros 

kapcsolatban vannak a kialakult helyzettel, illetve a megfogalmazott célkitűzésekkel, és 

ezáltal jelentős hatást gyakorolnak annak megvalósítására. 

 

Gyakran használt módszerek: logikai keretmódszer, SWOT analízis, módszerek: 

regresszió elemzés, faktoranalízis, főkomponens analízis, klaszteranalízis. érképi ábrázolás 

és térinformatikai módszerek, társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell. 

 

4.5. STRATÉGIAI CÉLOK KITŰZÉSE /V. LÉPÉS/ 

 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai 

 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett 

időrendi üteme 

 

Többször megemlítettem már, hogy a stratégiai szemlélet érvényesítése nélkülözhetetlen a 

tervek megalapozottsága és megvalósíthatósága szempontjából, a lényeges elemeket 

kiemelve, értelmezzük a kapcsolódó fogalmakat. A stratégia görög eredetű szó és kezdetben 

csak a katonai területeken használták. A hadtudományok legfontosabb részének, a 

harcművészetnek volt az alkotó eleme. A stratégia „a háború céljainak megfelelően 

meghatározza a háborúban alkalmazott erőket és eszközöket, a harc célját, a cél elérésének 



módjait, összehangolja a különböző fegyvernemek tevékenységét.” (Új Magyar Lexikon, 

1962.). A szó jelentéstartalma alapján nem lehet meglepő számunkra, hogy a stratégia szó 

használatára a gazdasági élet területén is sor került, és napjainkban a stratégiai gondolkodás a 

vállalati magatartás egyik meghatározó elemévé vált. 

 

A stratégia mai értelemben vett értelmezése szerint a stratégia a hosszú időszakra érvényes 

célok, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle 

értelmezése a stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi megfogalmazás 

szerint értelmezzük: 

„A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és 

lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, 

mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” (Gyulai – 

Kresalek – Ormos 2003). 

 

Eddig feltártuk a területi egység problémáit, megfogalmaztuk az elérendő célokat. A 

továbbiakban arra lesz szükségünk, hogy elvégezzük és megfogalmazzuk a terület stratégiáját, 

benne a megvalósítani kívánt intézkedéseket, az elérendő célokat.  

 

Ahhoz, hogy eligazodjunk a különböző fejlesztési elképzelések, célok sűrűjében, ezek 

egymáshoz való viszonyát is tisztáznunk kell, kitérve arra, melyek azok, amik mindenkit és 

melyek azok, amik csak egyes csoportokat érintenek. Ekkor alakítjuk ki a célhierarchiát, a 

célpiramist, ami a részcélok közötti kapcsolatra, valamint a megvalósulásuk tervezett időrendi 

ütemezésére is utal. 

 

A célstruktúra kialakításánál lehet rendező elv például: a működési területe; azaz, hogy a 

projekt ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, regionális, vagy kistérségű célokat határoz meg. 

Rendező elv lehetne a funkcionalitás is, ami a termelési, non-profit vagy szolgáltatási 

értelmezését jelentené. Nyilvánvaló kell, hogy legyen, a csoportosítás nem lehet öncélú és 

hangsúlyozni kell – amit egyébként a fenti csoportosítás is alátámaszt -, hogy a célok egy 

hierarchikus rendszert alkotnak, illetve alkothatnak. Ebből következik, hogy a célok 

hierarchiája a projektek hierarchiáját is meghatározza. Egy adott cél megfogalmazása például 

a szakpolitika szintjén csak akkor lesz elérhető, ha annak érdekében a céloknak megfelelő 

tevékenységtartalmú projektek illetve programok kerülnek megvalósításra.  

Ha a területi politika szintjén megfogalmazott cél a régió versenyképességének növelése, az 

ehhez vezető út, csak akkor lehet eredményes, ha sikerül elérni a regionális termelés 

szerkezetének átalakítását, ami szintén értelmezhető a szakpolitika egyik céljaként – a cél 

hierarchia szempontjából – egy részcélként. A termelési szerkezet átalakítása további célok 

elérését feltételezi, például a megújuló és tiszta energiák jelenleginél nagyobb arányú 

felhasználását, ennek elérése viszont további feltételek kialakítását, meglétét feltételezi, 

például szélerőmű(vek) létesítését. Újabb célként fogalmazható tehát meg, hogy ilyen üzemek 

létesüljenek. A szélerőmű, egy beruházási projekt eredményeként jöhet létre. Eljutottunk tehát 

egy konkrét projekt szintjéig. Eddigi, kapcsolódó szakmai ismereteinkre is alapozva, könnyen 

belátható, hogy egy erőmű létesítése rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, amelyeket egy 

projektre megfogalmaztunk. A létesítés tehát egy beruházási projekt, amely azt a célt 

szolgálja, hogy áramot tudjunk előállítani. A beruházás megvalósítása hozzájárul ahhoz a 

célhoz, hogy növeljük a megújuló energiák felhasználásának arányát. Ezen kritériumoknak a 

naperőmű is megfelel, melynek működtetése során keletkező meleg víz hasznosítása üvegházi 

kertészeti kultúrák termesztéséhez, szerepet játszik a termesztéstechnológiák 

korszerűsítésében és a termelési szerkezet átalakításában is. A különböző tartalmú és szintű 



célok elérése, és azok együttes hatásának eredményeként valósulhat csak meg a termelési 

szerkezet megváltoztatása, a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének növelése.  

A fenti gondolatmenet alapján megállapítható, hogy a célhierarchia – ennek szerepére, 

pontosabb definiálására a logikai keretmátrix tárgyalásánál kerül sor – különböző egymásra 

épülő célok rendszerét jelenti. Ezeket a célokat – csak a leírt példát alapul véve – 

csoportosítni, rangsorolni tudjuk.  

A hozott példa alapján megfogalmazott célok hierarchiáját a 4.3. ábra szerint foglalhatjuk 

össze.   

 

 
 

4.3. ábra: A célok hierarchiája a feladat alapján 
Forrás: Saját forrás 

 

A célhierarchia vázolt struktúráját tekintsük első olyan próbálkozásunknak, amely az elméleti 

ismeretanyag gyakorlati felhasználásának képességét méri, azaz az elvárt kompetenciáknak 

való megfelelés első lépcsőfokának.  

 

Gyakran használt módszerek: brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, 

Rohrbach-féle 635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, regionális 

veszteségtérkép, SWOT analízis, Fuzzy logika, lineáris programozás. 

 

 

4.6. A FEJLESZTÉS LEHETSÉGES MODELLJÉNEK, 

FORGATÓKÖNYVÉNEK KIDOLGOZÁSA /VI. LÉPÉS/ 

 

Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk strukturálni az elvégzendő feladatokat, mindent időben 

végezzünk el, a fejlesztés lehetséges forgatókönyvét is szükséges összeállítanunk. Az 

elérendő célok, az elvégzendő feladatok mind, mind hatással vannak egymásra, lényeges 

kérdés hogy a szükséges erőforrások mindig időben, megfelelő mennyiségben és minőségben 

FŐ CÉL 

Specifikus cél 

Szélerőmű létesítése 

Megújuló és tiszta energiák arányának növelése 

A régió termelési szerkezetének átalakítása 

A RÉGIÓ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

Rész célok 

Közvetlen célok 

Technológiák korszerűsítése 

Naperőművek létesítése 

Üvegházi kertészeti termékek termelése stb. 



álljanak rendelkezésre, rendszerben kell tehát gondolkoznunk és a rendszer elemei közti 

összefüggéseket is ismernünk kell csak így tudunk egy hatékony forgatókönyvet összeállítani. 

 

A társadalom és a szakmai szervezetek aktív részvételével és összefogásával olyan 

összehangolt fejlesztési programokat célszerű készíteni, amelyek elősegítik a térség fejlesztési 

céljainak megvalósítását, olyan beruházásokat alapoznak meg, amelyek javítják a térség 

gazdasági és települési infrastruktúráját, a természeti és települési környezet átfogó javítását.  

 

A kialakítandó forgatókönyvek tartalmának, vázlatos leírására lehet olvasni példákat az 

alábbiakban. 

 

A spontán fejlődés forgatókönyve 

A jelenlegi tendenciák folytatódnak, 

Elsősorban a rövidtávú fejlesztéspolitika az uralkodó, 

A fejlesztések az igényeket követik, 

A szűk keresztmetszetek kampányszerű oldása történik 

 

Projekt vezérelt forgatókönyv 

„Vannak lehetőségek, használjuk ki, pályázzunk” 

Vállalkozók, önkormányzatok, egyéb szervezetek beruházásokkal próbálnak mennyiségi, 

minőségi fejlesztéseket indukálni. 

A fejlesztések szétaprózottak, nem elég hatékonyak. 

 

A fenntartható fejlesztés forgatókönyve (stratégiai forgatókönyv) 

Csak tudatos, hosszú távú, összehangolt fejlesztéssel érhető el. 

A helyi erőforrásokra, térségi sajátosságokra épülő belső kohézió erősítése 

A térséget érintő külső energiák hasznosítása 

Egy belső fejlesztési spirál kialakítása 

 

Mindegyik forgatókönyv beteljesedésének vagy egyéb forgatókönyvek kidolgozásának van 

eshetősége, természetesen nagyságrendileg nagyobb részletezettséggel mint a példákban, de a 

térségek adottságai alapján célszerű a forgatókönyv típust kiválasztani és az alapján 

dolgozzuk ki a fejlesztési koncepciót. 

 

Gyakran használt módszerek: brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, 

Rohrbach-féle 635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, SWOT analízis, 

társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell. 

 

 

4.7. HATÁSVIZSGÁLATOK /VII. LÉPÉS/ 

 Javaslat a fejlesztési hatások mérésére, várható környezeti, gazdasági változások és 

társadalmi reakciók 

 

A hatásvizsgálatok jelentőségét sokan és sokszor elfelejtik, bár elvégzésükkel rengeteg 

felesleges költségtől szabadulhatunk meg. A hatásvizsgálat feladata a programok, projektek 

várható következményeinek bemutatása, elemzése. Ennek segítségével megalapozottabbá 

válik a tervezésben a programok, kulcsprojektek előkészítési és kiválasztási folyamata. 
 
 



A hatásvizsgálat segítségével: 

1. Felismerjük a programok által okozott legfontosabb gazdasági, társadalmi és 

természeti változásokat. 

2. Megvizsgáljuk, hogy a változások és hatások hogyan épülnek egymásra logikailag, 

kiválasztjuk a legjelentősebbeket. 

3.  A változásokat mérhetővé tesszük. 

4. A hatásokat megfelelően értelmezzük, majd megfelelő információkat biztosítunk a 

társadalom tagjai számára a program várható hatásairól. 

 

A munka további támogatást ad, hogy: 

1. Megtervezzük azokat a lépéseket, amely a programok várhatóan előnyös hatásait 

növelik, illetve azokat, amelyek a várható kockázatokat és károkat csökkentik. 

2. Igyekezzünk minél jobban kihasználni mindazokat a változásokat, amelyek a 

programoknak köszönhetőek. 

 

A hatásvizsgálat fókuszában a gazdasági, a társadalmi, a természeti-környezeti, valamint a 

területi hatások állnak, figyelembe véve ezek egymásra-hatásait és visszacsatolásait, továbbá 

ezek időbeli alakulását. 

 

Gazdasági hatásokon értjük azokat a hatásokat, amelyek jellemzően befolyásolják: 

 a gazdasági növekedést és a növekedési potenciált, 

 az árak alakulását, 

 az önkormányzati és állami költségvetést, 

 a foglalkoztatást és a humán erőforrás beruházásokat (oktatás, képzés), 

 az innovációt, 

 nemzetközi és a hazai piaci versenyt és versenyképességet, 

 valamint a háztartások és a vállalatok magatartását. 

 

A társadalmi hatások jellemzően a következő területeken jelentkezhetnek: 

 társadalmi kohézió, esélyegyenlőség és emberi jogok 

 foglalkoztatottság minősége 

 egészségi állapot és közegészségügy 

 szociális ellátás és védelem 

 fogyasztói érdekek 

 oktatás 

 társadalmi tőke és a közösségi élettér 

 kultúra 

 biztonság 

 kormányzás és állampolgári részvétel 

 nemzetközi együttműködések 

 

A természeti-környezeti hatások nézőpontjai: 

 levegő, víz és talajminőség 

 megújuló és nem megújuló erőforrások 

 biodiverzitás, növény és állatvilág, természeti örökség 

 földhasználat 

 hulladéktermelés, elhelyezés és feldolgozás 

 egészségi biztonság 

 környezeti kockázatok 



 energiahasználat 

 

A területi hatások pedig mindezek közös metszetét vizsgálják, a térben elhelyezve – 

centrumok és perifériák viszonylatában. 

 

A hatásvizsgálat összegyűjti és egységes logika szerint értelmezi a programok és projektek 

lehetséges hatásait (a hatások közti összefüggéseket, a hatások mögött meghúzódó okokat, 

feltételeket, illetve az egyes beavatkozások konzekvenciáit), valamint egyértelművé teszi a 

beavatkozási alternatívák várható előnyeit és hátrányait. 

 

A hatásvizsgálat támogatja: 

 a programok tervezését: segít egyértelműen tisztázni, hogy az egyes 

beavatkozások/kal 

 Mit akarunk megvalósítani? 

 Mit akarunk megváltoztatni? 

 Azokat milyen módon kívánjuk megvalósítani? 

 Kiket fognak érinteni? 

 Azokat mikor kívánjuk megvalósítani? 

 A programozást: Segít az egyes folyamatokban a költségek, a kockázatok megosztási 

döntéseinél, valamint az egyes programelemek egymásra épülését is előzetesen 

meghatározza. 

 A végrehajtást: Az intézményrendszerben előzetesen jelzi a felelősségek és költségek 

megoszlását, így megkönnyíti az eljárásrendek, a felelősségvállalások szabályait. 

Egyúttal segíti annak kijelölését, hogy a monitoring rendszer milyen folyamatokat 

figyeljen. 

 

Ezért nem kerülhető meg, hogy javaslatot tegyünk a fejlesztési hatások mérésére, várható 

környezeti, gazdasági változások és társadalmi reakciók előrejelzésének módjaira. Ne a 

megvalósítás során derüljön ki az, hogy tévúton járunk és nem a tervezett következményei 

lesznek az elképzeléseinknek. 

 

Gyakran használt módszerek: regionális veszteségtérkép, SWOT analízis, 

klaszteranalízis, térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek, ECO-line modell, Socio-

line modell, LINE modell, input-output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix. 

 

 

4.8. JAVASLATOK A CÉLOKKAL KONFORM ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERRE /VIII. LÉPÉS/ 

 Pénzügyi erőforrások 

 Nem pénz jellegű eszközök 

 A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humánerőforrásai 

 

A tervezés során arra is fókuszálnunk kell, hogy az általunk elképzelt jövőbeni célok 

megvalósítása milyen időtávon lehetséges, vagy egyáltalán lehetséges-e, milyen források 

állnak rendelkezésünkre, ezeket a forrásokat milyen módon tudjuk mobilizálni. 

 

 



A területi egységhez kötődő lehetséges erőforrások, melyek alapjai lehetnek a program 

megvalósításnak: 

 Emberi erőforrás 

 Infrastruktúra 

 Információ 

 Partnerek 

 Természeti erőforrások 

 Pénzügyi erőforrások 

- kölcsönök (pl,.: bankhitel stb.), de a kölcsönt, vissza kell fizetni 

- saját bevételek (pl.: támogatások saját vagy résztulajdonú vállalkozások 

jövedelme stb.) folyamatos forrást biztosíthat 

- vagyoneladások (pl.: föld, épület, ingóság stb.) csak egyszeri forrást biztosít 

 

A tervek sikeres realizálása szempontjából szükséges megvizsgálnunk, hogy a stratégiaalkotás 

és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai elégségesek, vagy egyáltalán 

alkalmasak-e a várható feladatok sikeres megoldására. Amennyiben a működtetés, pályázati 

aktivitás, projekt készítés és kivitelezés stb. múltbeli tapasztalatai nem nyújtanak garanciát a 

zökkenőmentes realizálásra, valamint a gyakorlati ismeretekből következően a jövőbeli 

feladatok erőforrás igényei túlmutatnak a jelenlegi kereteken, akkor megoldási alternatívákat 

is ki kell dolgozni. 

 

Gyakran használt módszerek: collective notebook (CNB) eljárás, Rohrbach-féle 635-ös 

módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, Fuzzy logika, lineáris programozás, 

hálótervezés
5
. 

 

 

4.9. MEGVALÓSÍTÁS/IX. LÉPÉS/ 

 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása 

 

A megvalósítás jelen esetben azt jelenti, hogy a stratégia kivitelezése, végső formába öntése 

valósul meg a programok tagolásával, és projektálásával. Tehát adott területi egységre 

vonatkozóan, a stratégiai célrendszer megvalósulását szolgáló projektek kialakítását, 

kidolgozását tartalmazza nem a tervek kivitelezését jelenti. 

 

Mint oly sok divatos és általánosan használt nem magyar szót, a projekt kifejezést is nagyon 

gyakran, széleskörűen használjuk, sok esetben anélkül, hogy konkrét tartalmát ismernénk. A 

                                                 
5
 A hálótervezés módszere minden olyan területen alkalmazható, ahol az elvégzendő feladatok kapcsán jelentkező részfeladatok egy kezdő és egy 

befejező tevékenységgel (eseménnyel) meghatározhatók. Alkalmazásának további feltételei az alábbiak szerint foglalhatók össze:  

 a részfeladatok logikai összefüggésben vannak egymással, 

 sorrendiségük egyértelműen meghatározható, 

 a részfeladatok halmaza irányított részekből áll, és nem tartalmaz ciklusokat. 

A módszer alkalmazása lehetővé teszi a munkafolyamatra vonatkozó számszerűsíthető adatok, az idő-, költség- és kapacitásigény elemzését 
és optimalizálását.  

A hálótervezés részei az alábbiak: 

 Logikai háló (hálószerkesztés) 

 Időháló (időtervezés) 

 Költségtervezés 

 Erőforrás allokáció (kapacitástervezés) 
A fentiekben említett részek önálló egységként is kezelhetők, de egymásra épülve rendszert alkotnak. (Pupos, 2008) 

 



projekt fogalmának definiálása a szakirodalomban szintén nem nevezhető egységesnek, 

többféle megfogalmazással lehet találkozni: 

 Általános értelemben a projekt minden olyan feladat – ami lehet gazdasági, műszaki, 

szervezési, stb.- amelyhez egy világosan definiált cél illetve célrendszer, valamint idő- 

költség- és teljesítményértékek rendelhetők. 

 A projekt egy kitűzött cél elérésére irányuló tevékenységek sorozata, ami adott idő 

alatt, adott erőforrások felhasználásával valósul meg. Ebben az összefüggésben az 

erőforrás; mindaz, ami a cél elérése érdekében felhasználható, például idő, költség, 

kapcsolati tőke, stb. 

 Minden munka tekinthető projektnek, ha határozott eredménye van, erőforrásokat 

igényel, és időértékek korlátozzák. 

A fogalmak ismerete alapján megállapítható, hogy azokban vannak közös elemek. E közös 

elemek alapján a projekt olyan tevékenység, illetve egymással összefüggő tevékenység 

sorozat, amelyet 

 konkrét célok és eredmények érdekében, 

 adott idő, költség, és erőforrás korlátok keretei között, 

 meghatározott minőségi és teljesítmény követelményeknek megfelelően, 

 lehetőleg minimális erőforrás felhasználásával, 

 elfogadható kockázati szint mellett, 

 valamilyen egyértelműen definiálható és mérhető „termék”, output létrehozása 

érdekében valósítunk meg.  

 

Csak a projekt fogalmának ismeretéből, a jellemző sajátosságokból is következtetni lehet arra, 

hogy nagyon sokféle projekt létezhet. A projektek csoportosításánál (tipizálásánál) Görög 

(1999) és Gaál-Szabó (2002) kapcsolódó munkáit vesszük alapul, de nem törekszünk a 

teljességre. A csoportosítás abból a szempontból is jelentőséggel bír, hogy az adott 

projekthez, illetve annak megvalósításához olyan módszereket válasszunk, amelyek a 

leghatékonyabban szolgálják a projekt megvalósítását. A projektcélként definiált eredményt 

választva a csoportosítás ismérvének, a projektek az alábbiak lehetnek: 

 A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, melynek 

eredményeként – a céllal összhangban – adott termék előállítására, vagy szolgáltatás 

nyújtására alkalmas létesítmény jön létre. Ilyen projektnek tekinthetők például, 

kerékpárutak létesítése, autópályák építése, stb. Fontos sajátossága e projekteknek, 

hogy a projekt eredménye különböző paraméterekkel jól kvantifikálható. 

 A kutatási-fejlesztési projektek csoportjába sorolhatók azok a projektek, amelyeknek 

eredményeként; 

 új termék, technológia jön létre, 

 új termék vagy technológia kerül bevezetésre, 

 az új termék eredményeként javul a termék jövedelmezősége, stb. 

Fontos kutatási-fejlesztési projektnek tekinthető például a megújuló energiák 

felhasználási arányának növelését elősegítő technológiai eljárások kidolgozása, ennek 

megfelelően a bio-etanol gyártásnál keletkező szeszmoslék felhasználása például a 

sertéshizlalásban, a keletkezett „hulladék hő” hasznosítása az üvegházi kertészeti 

kultúrák termelésénél, stb. 

 A szellemi, szolgáltatási projektekhez azok a projektek tartozhatnak, amelyek egy 

szervezet működési körülményeinek megváltoztatását és működése keretfeltételeinek 

új minőségét biztosítják, illetve eredményezik. Ezek a projektek tehát egy adott 

rendszer változtatásával kapcsolatosak. Ilyen projekteknek tekinthetők egy adott 

szervezethez köthető projektek, így például; az átalakulást menedzselő projektek, 



amelyek különböző törvényekkel szabályozott keretek között zajlottak le, a 

minőségszabályozás projektjei, a különböző környezetvédelmi projektek, vezetői 

információs rendszerek kialakítását szolgáló projektek, stb.  

A különböző szervezetekhez való kötődés alapján a projektek lehetnek: 

 Mega vagy szuper projektek, amelyek általában nem csak egy gazdálkodó 

szervezethez kötődnek, hanem makro, vagy multinacionális szintűek. Méretük miatt 

jelentős az erőforrásigényük, területi és időbeli kiterjedésük. E csoportba sorolhatók az 

alábbi projektek: az infrastruktúra fejlesztése, különböző nemzeti és nemzetközi 

rendezvények, például az Olimpia, Világ-, vagy Európa Bajnokság a különböző 

sportágakban, stb. 

 

A projektek kiterjedése szerint meg lehet különböztetni; nemzetközi, nemzeti, konszern és 

vállalati és üzemi szintű projektek. 

 

A projektek tárgya szerinti csoportosítás alapján képzett csoportba az alábbi projektek 

sorolhatók:  

 Stratégiai projektek lehetnek azok, amelyek például egy új termékcsoport 

kifejlesztését eredményezik. 

 Építési projektek, például egy gyógyszálloda, uszoda létesítése a turizmusban rejlő 

lehetőségek jobb kihasználása céljából, stb.  

 

A projektek méret szerinti tipizálásának ismérvei lehetnek; 

 Időtartam alapján történő csoportosítás, például 1 évig, 5 évig tartó projektek. 

 Költségek nagyságrendje alapján történő csoportosítás, például 100 MFt feletti 

projektek. 

 Technikai, technológiai paraméterek alapján történő csoportosítás esetén például egy 

10000 db/műszak kapacitással rendelkező gépsor kialakításának projektje 

 

A projektek filozófiája szerint kettő csoport képezhető 

 Vállalati projektek, amelyek a vállalatra, annak működésre vonatkoznak, például a 

vállalat-átalakítási projektek, szervezetfejlesztési projektek, logisztikai projektek, stb. 

 Társadalmi projektek, például a környezetvédelmi projektek, oktatási-képzési 

projektek, szociális projektek, stb. 

 

Gyakran használt módszerek: METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, hálótervezés 

 

4.10. MONITORING /X. LÉPÉS/ 

 Terv kidolgozás és a fejlesztés folyamatának figyelése a célok elérése érdekében 

 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése 

 

A monitoring, a hatásvizsgálathoz hasonlóan a kevéssé preferált lépésekhez tartozik, és sokan 

csak a hibakeresést értik alatta, bár jelentősége ezen túlmutat. A tervezés során folyamatosan 

változó körülmények közt kell dolgozni, ami azt is jelenti, hogy a tervezés tárgya is változik, 

átalakul, hatások érik, ezért fontos, hogy a nem várt hatások következtében szükséges 

korrekciókat elvégezzük és a fejlesztési folyamatot is figyeljük a célok pontos kialakítása és 

elérése érdekében. (Tóth, 2008a) 



A monitoring esetünkben a tervezési folyamat folyamatos figyelése, rendszeres információ 

gyűjtés a helyzetéről és visszacsatolás az érintettek felé. A hatékony monitoring sokféle 

technikát alkalmaz. E technikák közül kitüntetett szerepe van az indikátoroknak. 

 

A tervezés, folyamatos átgondolása megalapozza az optimális realizálást, melynek sikeres 

megvalósításában fontos szerepet tölt be a monitoring. 

A monitoring fogalmát szűkebb és tágabb értelemben is meghatározhatjuk. Szűkebb 

értelemben a monitoring a realizálási folyamatok megfigyelése, mérése, a végrehajtásról 

vett „értékek” összegyűjtése, terv és tényadatok egybevetése, összehasonlítása, az eltérések 

regisztrálása, melyek révén lehetővé válik a problémát jelentő területek, folyamatok 

meghatározása, izolálása. Tágabb értelemben a monitoring az eltérések okainak elemzését, 

javaslatok, intézkedések kidolgozását, tehát a beavatkozás, a korrekció alapjának 

meghatározását is jelenti. (Amennyiben hajlunk a szűkebb értelemben vett meghatározás 

elfogadására, abban az esetben is szükség van a tágabb értelmezésben megadott részfunkciók 

elvégzésére.) 

A tervezés lényege - ahogy már többször említésre került -, hogy rendszeresen átgondoljuk és 

kidolgozzuk a jövőre vonatkozó célokat, valamint meghatározzuk az elérésükhöz szükséges 

programokat, eszközöket, módszereket, intézkedéseket. 

 

A monitoring folyamat kiépítését a fejlesztési tervek, programok rendszerére célszerű 

alapozni. A program kialakítás akkor lesz hatékony, ha a tervezett célkategóriákat, mutatókat 

meghatározott rendszerességgel egybevetik a tényleges tervezési helyzet adataival. Az 

összehasonlító, értékelő elemzés révén feltárhatjuk az eltérések okait, ezzel megteremtjük az 

esetleges beavatkozások, korrekciós intézkedések alapját. 

A monitoring beszámolókból ki kell derülni, hogy az érintett területen milyen mértékben 

tudták elérni a tervezett célokat s, hogy a célelérés érdekében szükség van-e pótlólagos 

intézkedésekre, esetlegesen a változó külső vagy belső hatásoknak megfelelően kell-e 

módosítani a célrendszeren. A monitoring beszámoló ne legyen öncélú, váltson ki ésszerű 

reagálást, cselekvést, irányítási intézkedéseket, s legyen felhasználó-orientált. 

A gyorsaság-túlzott részletezettség dilemmájában célszerű prioritást adni a gyorsaságnak. Az 

aktualitásukat veszített adatok ugyanis már nem teszik lehetővé a megfelelő időben történő 

beavatkozást. 

A monitoring beszámolók csak releváns információkat tartalmazzanak. Az információ értéke 

és nem mennyisége a meghatározó. A monitoringnak mindenekelőtt a döntéshozatalt kell 

támogatnia, a döntések minősége pedig a pontos, adekvát információktól függ.  

A beszámoló legyen egyszerű, világos, tömör, a vizsgált térbeli folyamatok legyenek könnyen 

áttekinthetők, a jelentés a lényegre koncentráljon. (Zavaró, ha terjedelmes, kevéssé fontos 

részletek vannak jelen a beszámolóban, rejtve hagyva a lényeges információkat.) Fontos, 

hogy az adathalmazból ki tudjuk emelni a lényeget. Adatfajtánkként célszerű ezért 

meghatározni a „normális” szórásterjedelmet. Ennek alapján a figyelmet a tűréshatárokon 

kívülre, a kivételesnek minősülő jelenségekre koncentrálhatjuk. 

A beszámolók forecast értékeket, vagyis a periódus végére várható adatokat is tartalmaznak. 

Az eltéréseket nemcsak kommentálni kell a beszámolókban, hanem az intézkedéseket írásban 

is célszerű rögzíteni. A beszámolók megértését, áttekinthetőségét, az áttekintés gyorsaságát 

nagymértékben segítik a vizuális eszközök, grafikus ábrák, táblázatok, térképek. 

 

A terv, egyes fejlesztési cél, program azonban annyit ér, amennyit meg tudunk belőle 

valósítani. Ennek érdekében lehet szükség a korrekciók elvégzésére, alkalmazkodási, 

igazodási intézkedések folyamatos kidolgozására. 

 



Gyakran használt módszerek: kérdőíves megkérdezés, logikai keretmódszer, közúthálózat 

megfelelőségi mutató, komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS), Hoover index, ECO-

line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-output megközelítés, társadalmi 

elszámolási mátrix. 

 

Az egyes folyamatlépéseknél felsorolt módszerek nem ugyanolyan mértékben segítik az adott 

lépés sikeres végrehajtását. Célom jelen esetben csak annyi volt, hogy felhívjam a figyelmet 

arra, milyen széles a felsorolt alkalmazható módszerek tárháza, mivel tapasztalataim alapján, 

a területi tervezéskor gyakorlati alkalmazásuk hazánkban, csak esetlegesnek nevezhető. 

Itt jegyezem meg, hogy amikor egy technika átvételéről van szó, azt általában adaptálják és 

egyszerűsítik. Tisztán tudományos szempontból mindig problémás az eredeti technika 

kanonikus megjelenítése. Az értékelés azonban elsősorban pragmatikus tevékenység. A 

felhasznált eszközök, és eljárások között összhangnak kell lenni. A megfelelő módon 

lebonyolított kérdőíves felmérés (pl. bizalmasan, vagy telefonon) biztosítja a nettó hatások 

megfelelően pontos megállapítását. Amennyiben több értékelés alapszik ugyanazon 

technikákon, akkor az eredmények összehasonlítása könnyebb, ugyanakkor, ha ugyanarra a 

produkciófelületre több vizsgálatot lefolytatunk, akkor azok igazolhatják vagy cáfolhatják 

egymást. 

 



5. AZ ORSZÁGOS TERÜLETI TERV 

KIDOLGOZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS 

METODIKAI KÉRDÉSI 
 

Magyarországon a területfejlesztési politika, mint kormányzati funkció 1990 előtt a 

sokadrangú (vagy kevéssé preferált) állami feladatok közé tartozott. A gazdaság tervezése, 

irányítása ágazati elvekre épült. Ágazatokra osztották el az erőforrásokat, alakították ki a 

pénzügyi szabályozás rendszerét. A lényeges döntések ágazati szempontok alapján születtek, 

azok területi következményei ágazaton, majd - az országos nagyvállalatok kialakításával - 

vállalaton belüli üggyé váltak. A területfejlesztést gazdaságfejlesztési kérdésnek tekintették, 

ezért a döntően infrastrukturális, szolgáltató jellegű feladatokat ellátó megyei és helyi 

tanácsok nem voltak a területfejlesztés lényeges szereplői. 

 

5.1. MAGYARORSZÁG TÉRBELI ÁTALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA 

 

A hazai rendszerváltással a területi folyamatok - a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli 

különbségek területi-települési vonzatai értelmében - a kiegyenlítődés irányába hatottak. Az 

1990-es években az ipari fejlettségben, foglalkoztatottságban, jövedelmi színvonalban, 

képzettségben, a lakás- és közműellátásban az egyes megyék vagy kisebb területek közötti 

különbségek csökkentek. 

 

Az ellentmondást a gazdasági rendszer struktúrája magyarázza. 1990 előtt a gazdasági 

rendszer - a piac, a verseny hiánya miatt - alapvetően az erős térségektől vont el és a 

gyengébbeket védte, preferálta. A vállalatok a termelési tényezőket - főleg a munkaerőt 

lényegesen a valós társadalmi költségek alatt hasznosították, ezért a foglalkoztatás korlátlan 

kiterjesztése alapvető érdekük volt. A bányászat, a kohászat, a mezőgazdaság, a vasúti 

közlekedés (zömmel vidéki vagy vidéket szolgáló ágazatok) nagyarányú állami támogatásban 

részesült. A hitelezés elsősorban az agrárágazatot, illetve a lakásépítést szolgálta. A gazdaság 

általános működési mechanizmusa lassította, a hatékonyabb szervezetektől a gyengék 

irányába való átcsoportosítás hátravetette a gazdaság dinamikáját, ugyanakkor kétségtelenül 

hozzájárult a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez. 

 

1990 után a differenciáló, szelektáló gazdasági erők és az ezeket támogató szabályozás került 

túlsúlyba. Az átalakulás térben (is) jelentős különbségeket eredményezett. A modern 

gazdasági struktúrák, szervezeti és tulajdonformák egyenetlenül terjedtek. A gazdasági válság 

következményei az ország különböző pontjain eltérő erősséget és előjelet eredményeztek: a 

gyenge területi struktúrák és a válságágazatok uralta térségek lettek az átalakulás 

vesztesei, a diverzifikált szerkezetű térségek pedig a nyertesei. A kialakult verseny a 

gyenge piaci pozíciójú gazdálkodók helyzetét kilátástalanná tette. A belföldre, illetve keleti 

exportra termelő, zömmel vidéken (azon belül is az ország keleti részén) működő egységek 

keleti piacaikat elveszítették, miközben az import miatt a hazai piacokról is kiszorultak. 

 

A munkaerő-felhasználás adó- és járulékterheinek nagymértékű megemelkedése 

gazdaságtalanná tette a munkaigényes vidéki ipartelepek többségének tevékenységét. 



Megszűnt vagy minimálisra csökkent a bányászatnak és a mezőgazdaságnak nyújtott állami 

támogatás, elapadtak az agrárhitelek, tágult az agrárolló. Adókedvezményt a korábban is 

többségükben fejlettebb területeken létrejött vegyes vállalatok, külföldi befektetések, új 

vállalkozások kaptak. A csődtörvény a kevesebb tartalékkal rendelkező vidéki, kevésbé fejlett 

területeken lévő vállalkozásokat sújtotta. 

 

Magyarország ma - a gazdasági fejlődőképesség szempontjából - területileg erősen tagolt. A 

gazdaság elemeiben és a fejlődési folyamat dinamikájában kimutatható nagyságrendi 

különbségek egyértelműen azt mutatják, hogy nemcsak a területi különbségek növekednek, 

hanem a területi polarizálódás folyamatai játszódnak le. A szocialista nagyvállalatok 

szétesése és az új vállalkozások számának megsokszorozódása a gazdasági hálózatok 

szétszakadásához vezetett, s a munkamegosztás térkapcsolati rendszerei is átalakultak. A 

kommunikáció, ezen belül főként a közlekedés és a szállítás növekvő költségei a kisebb 

gazdasági körzetek formálódását eredményezték. Ezt a folyamatot erősítette a helyi 

gazdaságok megerősödése, az alvállalkozói rendszer elterjedése. Az ipari beruházások területi 

megoszlásában Észak-Dunántúl részaránya jelentősen növekedett, az Alföldé és különösen 

Budapesté csökkent. A fejlettebb térségekben gyorsabb ipari (gazdasági) átalakulás zajlik. A 

fejletlenebb régiókban az ipari állóeszköz-állomány részaránya növekedett, miközben a 

termelési és a létszámarány csökkent, ami azt jelzi, hogy nagyszámú jelentős, kihasználatlan, 

elavult, „befagyott” ipari kapacitások vannak jelen. Mindezek a fejletlenebb térségek ipari 

átalakulásának vontatottabb folyamatait mutatják, tehát (elsősorban az Alföldön) jelentős 

fáziskésésről beszélhetünk (Nemes Nagy, 1998). 

 

Az agrárágazat még napjainkban sincs túl a válságon. A tulajdonváltás és a kelet-közép-

európai piacok elvesztése a legnagyobb visszaesésre a mezőgazdaság termelésében vezetett. 

A foglalkoztatottak száma a felére zuhant. Az átalakítás során széttöredezett a „termelés-

felvásárlás-feldolgozás-értékesítés” integrált rendszere. A kapcsolatok felbomlása is 

hozzájárult a kapacitások csökkenéséhez, a termelés radikális visszaeséséhez és a termelési 

költségek jelentős emelkedéséhez. A mezőgazdasági termelés az agrárjellegű térségekben 

hanyatlott a legnagyobb mértékben. A csődbe került mezőgazdasági szervezetek 

háromnegyed része kedvezőtlen adottságú, elmaradott térségben található. A mezőgazdasági 

gépgyártás és a műtrágyatermelés növekedése arra utal, hogy számítani lehet bizonyos 

fellendülésére. A válság azonban még hosszú ideig elhúzódhat, főként a tőkehiány és a 

tulajdonviszonyok lassú stabilizálódása miatt. 

 

A külföldi működő tőke jelenléte a gazdasági centrumokban koncentrálódott, ezek gazdasági 

szerkezetének megóvását vagy megújítását szolgálta. A telephelyválasztásban továbbra is 

előnyben részesítette Budapestet és környékét. Az osztrák határmenti területek iránti külföldi 

figyelem nem csappant az elmúlt években, de e térségnek a hazánkba behozott működő 

tőkéből való hányada csökkenő tendenciát mutat, s az is elsősorban kis szervezetekbe kerül. 

Az ország elmaradottabb keleti fele iránti érdeklődés csekély, bár a külföldi tőkéhez jutott 

szervezetek száma csökken, a beruházott töke azonban kismértékű növekedést jelez (Lengyel, 

2000). 

 

A privatizáció során dominált a főváros, illetve a vidéki nagyvárosok súlya. A telephelyipar 

többsége önálló szervezetté alakult, igen sok ipartelep - főleg az alföldi térségekben - 

megszűnt. Az új vállalkozások térbeli terjedése (elsősorban a kereskedelemben és a 

szolgáltatásokban) dinamikusan indult a 90-es évek elején, az ipari tevékenységet folytató új 

gazdasági vállalkozások megjelenése azonban jóval mérsékeltebb volt. A vállalkozói 

aktivitás a fővárosban és az északnyugati térségekben (ezeken belül is a nagyvárosokban 



és a középvárosokban) jelentős. Az ország többi részében az új gazdasági szervezetek 

kifejezetten e két településtípust preferálták. 

 

Külön is szólnunk kell a „Budapest-vidék” összefüggésről. A centrum-periféria viszonyok 

megerősödésére ugyanis több tényező utal. Budapest és a vidék gazdasági potenciálja közötti 

különbség jóval meghaladja a lakosságszám arányait. A piacgazdaság kiépülése a fejlett 

területeknek, főleg Budapestnek jobban kedvezett, mint az elmaradott térségeknek. A 

termelés térbeli különbségeit jóval meghaladják a jövedelmek és a tőkefelhalmozás területi 

(Budapest-vidék) különbségei. Több gazdasági ágazatban (főleg az iparban és a 

bankszektorban) újbóli szervezetkoncentrálódás figyelhető meg. Budapesten számos olyan 

ipari kisvállalkozás jött létre, amely ellensúlyozta a nagyipar recesszióját. Az utóbbi időben az 

ipar arányának csökkenése is lelassult, illetve megállt. A külföldi beruházások több mint 

60%-a Budapesten valósult meg. Gyakorlatilag a fővárosban koncentrálódik valamennyi új 

bank, biztosítóintézet, nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég, a tőzsdei forgalom egésze, s a 

nemzetközi tranzakciók döntő hányada. 

 

A foglalkoztatás körében (az utóbbi négy-öt évben területileg és ágazatilag differenciáltan) 

folyamatos és viszonylag egyenletes a csökkenés. Budapesten csak 6-7% közötti, a vidék 

átlagában pedig 10% körüli a visszaesés. A gazdasági válság átrendezte a foglalkoztatottak 

ágazati szerkezetét. Az átrendeződés az agrár- és az ipari foglalkoztatottak súlyának 

mérséklődését, a tercier szektor arányának növekedését eredményezte. Viszonylag 

jelentősebben nőtt a szolgáltató ágazat foglalkoztatottainak a száma öt Duna menti megyében 

és a fővárosban. 

 

A klasszikus válságágazatokban (bányászat, kohászat, textilipar) csaknem 200 ezer 

munkahely szűnt meg 1988-1994 között. Az ezekben az ágazatokban foglalkoztatott mintegy 

100 ezer fő jelentős területi koncentrációt mutat. A szénbányászati foglalkoztatottak 92%-a 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére, a vas- és acélkohászati 

munkahelyek 90%-a Borsod, Fejér, Nógrád megyére és a fővárosra, a textilipari dolgozók fele 

Győr-Moson-Sopron, Vas és Csongrád megyére, illetve Budapestre jut. A munkanélküliség 

először a hagyományos iparterületeket érintette, majd megjelent a gazdaság más szektoraiban 

és az ország nem iparosodott területein is. Regionális összevetésben Budapest és Pest megye, 

valamint általában a nyugat-dunántúli megyék vannak viszonylag kedvezőbb helyzetben. A 

legkritikusabb Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

munkanélkülisége. Ezekben a válságos térségekben a munkanélküliek számán belül a tartós, 

egy éven túl is munka nélkül maradtak aránya lassan (átlagban is) eléri a 75%-ot. A megyei 

átlagok mögött jelentősebb (súlyos, már-már társadalmi robbanással fenyegető) kistérségi, 

települési különbségek jelentek meg (Rechnitzer, 1998). 

 

Az átlagkeresetek területi különbségei legmarkánsabban Budapest és a vidék között 

mutatkoznak meg. Az eltérések másik lényeges szintje a területi differenciálódás. A közép- 

és nyugat-dunántúli régióban (Vas megye kivételével) magasabbak a nettó keresetek. Az egy 

lakosra jutó adóköteles éves személyi jövedelmeknél megjelenik mind a Budapest-vidék, 

mind pedig a legrosszabb és legjobb megyei értékek közötti eltérés. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye átlagjövedelme a legrosszabb, mindössze kétharmada az országos és háromnegyede a 

vidéki átlagnak. Egyértelmű Nógrád, Békés és különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

lakosainak gyengébb jövedelmi helyzete is. Mindezen folyamatok begyűrűzése és 

konzerválódása figyelhető meg, így a gazdaságfejlesztés területi dimenzióinak tervezése, a 

humánerőforrás vizsgálata és a természeti adottságokat is figyelembe vevő okszerű 

stratégiaalkotás napjainkra már nélkülözhetetlenné vált. 



 

5.2. A NUTS RENDSZER KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 

 

Ezen időszakban az Európai Unióban a Maastrichti Szerződés hatására a területi különbségek 

mérséklése érdekében a regionális politika működtetésének intézményi eszközrendszerében 

újítások következtek be. Létrehozták a NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales 

Staistique, Nomenclature of Territorial Units of Statistics) osztályozást az Európai Unió 

tagállamaiban a közösségi regionális politika célterületeinek átlátható kijelölésére, ami alapját 

képezi az általános európai statisztikai-tervezési régiók rendszerének. Az Európai Unió 

szabad kezet ad abban a tekintetben, hogy egy ország milyen módon sorolja be a saját 

közigazgatási egységeit a területi statisztikai egységek rendszerébe, azonban a tagállamoknak 

azt szem előtt kell tartani, hogy területüket e területi szintekbe hézagmentesen lefedett módon 

kell besorolniuk. 

 

A NUTS-rendszer megalkotásának célja az volt, hogy az azonos szintre besorolt közigazgatási 

szintek méretét közelítse, illetve, hogy minden tagállamban az egyes NUTS-szintek hasonló 

területi folyamatoknak legyenek színterei. A NUTS-rendszer alapján megkülönböztetett 

regionális és lokális szinteket (bár az egyes tagállamok erősen eltérő népsűrűsége miatt a 

kialakult szisztéma egyáltalán nem mondható egységesnek). A rendszer számos változáson 

ment már keresztül, a legutóbbi 3 éves felülvizsgálata 2006-ban készült el, ami alapján 

további módosulások következtek be a NUTS besorolást tekintve, melyek 2008. január 1-től 

vannak érvényben. Ilyen változás például Szlovéniát a korábbi 1 régióból két NUTS 2-es 

szintű régióra osztották, 3 német régiót egyesítettek, illetve Dániában a korábbi 1 régióból 5 

NUTS 2-es régiót alakítottak ki. 

 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor (2004) a NUTS-rendszer kategóriái a 

következők voltak: 

1. NUTS 1: nagyrégió 

2. NUTS 2: tervezési-statisztikai régió 

3. NUTS 3: megye (főváros) 

4. NUTS 4: statisztikai kistérség 

5. NUTS 5: település. 

 

Magyarország és a legtöbb Európai Uniós tagállam esetében ezen területi lehatárolások 

kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet: a régióhatárok feleljenek meg a 

megyehatároknak, valamint a régiók lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. 

Magyarország 3 db NUTS 1-es szintet, valamint további 7 db NUTS 2-es régiót alakított ki. A 

fentiekből is látható, hogy a NUTS-rendszer egy hierarchikus besorolási rendszer, melyben 

jelenleg (2010) három szint van definiálva:  

 minden tagállam fel lett osztva (népességnagyság alapján) NUTS 1-es szintű 

területekre (országrészek),  

 ezeket tovább bontották (szintén népességnagyság alapján) NUTS 2-es szintű 

régiókra,  

 amiket hasonlóképpen tovább osztottak (népességnagyság alapján) NUTS 3-as szintű 

területekre (megye+főváros).  

Egy-egy NUTS-kód ennek a hierarchikus besorolásnak megfelelően a következőképpen 

alakul:  

 Az első két betű (országmegjelölés) és az első szám szolgál a NUTS 1-es szint 

azonosítására. (Pl.: HU3=Magyarország „Alföld és Észak” régiója)  



 A következő számjegy szolgál a NUTS 2-es szintű régiók azonosítására az adott 

NUTS 1 régión belül. (Pl.: HU31=Észak-Magyarország Magyarország „Alföld és 

Észak” régióján belül). 

 A következő számjegy szolgál a NUTS 3-as szintű régiók azonosítása az adott NUTS 

2 régión belül. (P.: HU311=Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország „Alföld és 

Észak” régiójának Észak-Magyarország régióján belül).  

 

A NUTS-rendszert egészítik ki a helyi adminisztratív egységek (Local Administrative Units, 

LAU). A helyi adminisztratív egységeknek két szintje van, melyek a további helyi 

adminisztratív egységek azonosítására szolgálnak. A LAU1 szintet a legtöbb EU-s 

tagországban definiálták, de nem mindenhol. A LAU2 szint mindenhol meghatározásra 

került, ami az önkormányzatokat vagy azzal egyenértékű egységeket jelenti. Magyarországon 

jelenleg 174 db kistérség található, ami a LAU1 szinthez tartozik, illetve 3152 település, ami a 

LAU2 szinthez. A területi folyamatok változását mi sem mutatja jobban, minthogy 

Magyarország az EU csatlakozás időszakában 150 kistérséggel rendelkezett, jelenleg pedig 

174-el. A területi tervezés és programozás szempontjából meghatározó területi egység a 

NUTS 2 szint, amit a hazai területfejlesztést meghatározó törvény (1996. évi/XXI. törvény) 

fejlesztési régióként definiál (Szabó, 2005). 

 

A fejlesztési régió a törvény alapján: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok 

meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági, vagy környezeti szempontból együtt 

kezelendő területi egység, amely alulról induló kezdeményezés eredményeként meghatározott 

célra jön létre. Ebből következően lehet változékony, bármikor átalakulhat és nincs garancia 

arra, hogy az így létrehozott társulások maradéktalanul lefedik az ország teljes területét, 

miként arra sem, hogy egy terület (vagy területrész) csak egyetlen társuláshoz tartozik. 

Mindebből következően a fejlesztési régió nem lehet azonos a tervezési-statisztikai régióval. 

A tervezési statisztikai régiók kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet:  

 a régióhatárok feleljenek meg a megyehatároknak, 

 a régiók lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. 

 

Ezen elvek mentén a hazai 7 tervezési-statisztikai régió elnevezése és területe a következő: 

 Közép-Magyarország:  Budapest és Pest megye, 

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

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

 Dél-Dunántúl:   Somogy, Baranya és Tolna megye,  

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

 Észak-Alföld:   Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

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

 

A magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggései 

 

Közép-Magyarország kiemelkedő jelentőségét a hazai régiók között az adja, hogy itt található 

az ország gazdasági-politikai-kulturális központja, a főváros: Budapest. A főváros az 

agglomerációjával együtt olyan koncentrációt képez, amely a hazai településszerkezetben 

egyedülálló. Területileg ez az ország legkisebb régiója, de itt él a népesség 28%-a, itt 

koncentrálódik a bruttó hazai termék (GDP) 43, a működő vállalkozások 39, ezen belül a 

külföldi érdekeltségűek 61, jegyzett tőkéjének 69 százaléka. Az egy lakosra jutó külföldi tőke 

2,5-szerese az országos átlagnak, s az egy lakosra jutó beruházás is közel a duplája. A régió a 



tudásalapú társadalom tekintetében is meghatározó jelentőséggel bír, hisz itt tanul a felsőfokú 

oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak több mint fele. 

 

Közép-Dunántúl az ország második legjelentősebb ipari koncentrációja. Iparában 40%-ot 

képvisel a gépipar, 12%-t a fémfeldolgozási termékek gyártása, és mintegy 11%-t a vegyipar. 

Az ipari termelést telephely szerint vizsgálva itt hozzák létre az országos termelés 

egynegyedét. Az ipari export legnagyobb részét, 33%-át, e régióban állítják elő. Emellett 

kedvező természeti adottságokkal és nagyszerű idegenforgalmi potenciállal rendelkezik. 

Nyugat-Dunántúl megközelítően ugyanakkora ipari koncentráció, mint Közép-Dunántúl, de 

eltérő szerkezettel. A foglalkoztatottak megoszlása szerint iparában a három 

legmeghatározóbb ágazat (gépipar, textilipar valamint az élelmiszeripar) mintegy 70%-ot tesz 

ki. Ezer lakosra vetítve itt történt a legmagasabb értékű beruházás, s itt működik a legtöbb 

külföldi érdekeltségű ipari vállalkozás Közép-Magyarország után. Mezőgazdaságára a 

takarmánynövények termesztése, s a szarvasmarhatartás különösen jellemző. A régió 

idegenforgalmának meghatározó eleme a gyógyturizmus. 

 

 
 

5.1. ábra: Magyarország NUTS II. régiói 
Forrás:KSH alapján  saját szerkesztés, 2010. 

 

Dél-Dunántúl az ipari termeléshez országosan a legkisebb mértékben járul hozzá, s egy 

lakosra vetítve is az utolsó előtti. Meghatározó teljesítményt nyújt a Paksi Atomerőmű, de 

több ipartelepítésre alkalmas terület, egyelőre még kihasználatlan. Idegenforgalma mind a 

Balatonnak, mind pedig a gyógy, illetve borturizmusnak köszönhetően jelentős, melyet az is 

bizonyít, hogy Közép-Magyarország után itt van a legtöbb szállodai férőhely. 

 

Észak-Magyarország gazdaságát korábban a nehézipar jellemezte, melynek helyzete a 

jelenlegi válsághelyzet egyik okozója. Gazdaságának talán legmarkánsabb jellemzője az 

országosan legmagasabb, 8,5%-os, munkanélküliségi ráta. A kedvezőtlen ipari szerkezet 

oldása és a gazdag idegenforgalmi lehetőségek kihasználása jelenthet a régiónak kitörési 

pontot. 

 



Észak-Alföld jellegzetes mezőgazdasági terület, amelyet kelet-nyugat irányú közúti és vasúti 

tengely fűzi térséggé. Az ország mezőgazdaságában előállított bruttó hazai termék 20%-át 

állítja elő, iparában jelentős hányadot képvisel az élelmiszeripar, és itt történt a legnagyobb 

beruházás is a mezőgazdaságba. 

 

Ugyancsak fontos agrárterület a Dél-Alföld, ahol a mezőgazdaság bruttó hazai termékének 

legnagyobb részét, 23%-át állítják elő. Sertéstenyésztése kiemelkedő, itt van az országos 

állomány 27%-a, amelyre jelentős élelmiszeripari kapacitás települt. A földterület döntő része 

szántó, e régióban termelik a legtöbb gabonafélét, burgonyát az országban. 

 
A régiók közötti területi fejlettségi szintkülönbségek jelentősek, és az utóbbi néhány év alatt 

kissé növekedtek is. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értékével mért különbség a 

Közép-Magyarország és az Észak-Alföld régió között a hat évvel korábbi 2,09-ről 2,40 

szeresére nőtt. 

 

Kiemelt régiók 

 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény két kiemelt régiót nevesít: a fővárosi 

agglomerációt és a Balaton kiemelt üdülőkörzetét. Mindkét régió sajátos funkciója miatt az 

ország többi részétől eltérő megfigyelést, szabályozást és fejlesztést igényel, ezért ezek 

funkcionális régióknak tekintendők. 

 

Fővárosi agglomeráció 

 

A jelenleg alakuló gazdasági- foglalkozási struktúrában a szolgáltatások, ezen belül az üzleti 

szolgáltatások játszanak meghatározó szerepet, amelyben Budapestnek történelmi és 

komparatív előnyei vannak minden más településsel szemben. Ennek megfelelően a pénzügyi 

szolgáltatások, biztosítás, reklámipar, üzleti szolgáltatás, informatika és tömegkommunikáció, 

innovációs ügynökségek, nemzetközi piackutatás, valamint befektetési társaságok először 

Budapesten találják meg a működési feltételeiket, hogy azután szétterjedjenek az országban. 

A terület- és településfejlesztési politika beavatkozási módja ezért a szolgáltatások 

infrastrukturális és térbeli feltételeinek megteremtése, amely üzleti alapon történik, és 

megalapozó, elősegítő városfejlesztési koncepciót feltételez. 

 

A főváros és az agglomeráció viszonyának fontos kérdése az ingázás. Ez kiemeli a 

közlekedési kapcsolatok megfelelő megoldását, továbbá hangsúlyt kap a távmunka fokozatos 

elterjedése az információ-technológia segítségével. Lényeges feladat a fővárosi agglomeráció 

települései együttműködését segítő évtizedek óta húzódó intézményesítés, valamint a 

közöttük lévő viszonyrendszer új alapokra helyezése. A területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény megteremtette ennek kereteit a Budapesti Agglomeráció 

Fejlesztési Tanácsa létrehozásával (BAFT). A Kormány által elfogadott koncepció alapján 

szükséges kimunkálni a közös fejlesztési programokat. 

 

A főváros körüli zöld gyűrű megőrzése szükségessé teszi, hogy a terv rendelkezzen az 

agglomeráció belterületeinek lehatárolásáról és szabályokat állapítson meg a kiemelt 

jelentőségű területekre, illetve övezetekre. Különösen fontos ez abból a szempontból, hogy a 

terjeszkedő város illetve az agglomerációs települések ne éljék fel azokat a természeti-táji 

értékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a kedvező települési környezet kialakításához. A 

Fővárosi Agglomeráció és a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet fejlesztési feladatait össze kell 

hangolni a felesleges átfedések és párhuzamosságok elkerülése érdekében. 



 

Balaton kiemelt üdülőkörzete 

 

A fokozottan növekvő üdülőforgalom az elmúlt évtizedekben sajátos térszerkezetet alakított 

ki a Balaton régióban. A spontán fejlődés következtében a legértékesebb és legérzékenyebb 

vízparti sávban vezetnek a közlekedési pályák, a közmű hálózatok és így ez a sáv épült be 

sűrűn nyaralókkal, lakóházakkal, intézményekkel. A közlekedési vonalak azon túl, hogy a 

jelenlegi területekre összpontosították a fejlődést, lezárták újabb területek üdülési célú 

hasznosításának a lehetőségét. A kialakult állapot jelentős mértékű környezeti terhelést és 

szennyezést okoz. A parti sávban az élővilág átalakítása, kiszorítása már visszafordíthatatlan 

folyamatok beindulásához vezetett. A Balaton-térség hosszú távú minőségi üdülőterületi 

funkciójának megtartása illetve fejlesztése érdekében a legfontosabb feladatok a következők: 

 az üdülés-idegenforgalom körülményeinek minőségi javítása, 

 a Balaton vízminőségének védelme, a vízminőség-védelmi érdekek 

elsődlegességének biztosítása, 

 a Balaton teljes vízgyűjtőjén a táj, természeti értékek megőrzése, a korszerű környezet 

és tájgazdálkodás megteremtése, 

 az üdülőkörzet hagyományos természetközeli történeti tájkarakterének megőrzése, 

 az üdülőkörzet fejlődését biztosító térszerkezet kialakítása.  
 

A balatoni üdülőkörzet környezeti állapotának javítása, a belső feszültségek feloldása, az 

üdülőkörzet fejlődési lehetőségeinek biztosítása alapvető közlekedési változtatásokat igényel. 

Ezen belül az a legfontosabb, hogy az átmenő forgalom a parti sávból kikerüljön. A 

természetközeli táji környezet, a hagyományos tájkarakter csak a belterületi növekedés 

korlátozásával őrizhető meg. A minőségi turizmust szolgáló fejlesztéseket ezért elsősorban a 

leromlott belterületi részeken - ezek átépítésével - kell ösztönözni. A balatoni táj gazdasági, 

üdülési, történeti táji értékei közé tartozó szőlő- és borkultúra megőrzését, valamint a 

hagyományos mezőgazdasági tevékenység és a természetvédelem célkitűzéseit összehangoló 

tájgazdálkodást kell folytatni. Ezt az értékeket megőrző és megerősítő gazdasági ösztönző 

rendszerrel kell támogatni. 

 

5.3. A NUTS RENDSZER HAZAI INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 

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

intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel megalkotta az 

1996./XXI. számú törvény „A Területfejlesztésről és Területrendezésről” amely az ország 

kiegyensúlyozott területi fejlődésére, térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének 

előmozdítására, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítésére, az országos és a 

térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolására törekszik. A törvény 

átfogóan szabályozza a területfejlesztés egészét, célrendszerét, feladatait, országos és térségi 

intézményrendszerét, valamint eszközrendszerét, beleértve a pénzügyi eszközöket, a tervezést 

és a területi információrendszert. A törvény hatálybalépését követő stratégiai feladat az 

intézményesítés, valamint a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, 

szabályainak megállapítása volt. A törvény az alábbi fejezetekből áll: 

I. fejezet:  az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyben megtalálható a 

törvény célja és hatálya, a területfejlesztés és területrendezés célja és 

feladata, valamint az alapfogalmak. 

II. fejezet:  a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- 

és hatásköre, amelyben megtalálható az Országgyűlés, a Kormány, az 



Országos Területfejlesztési Tanács, a miniszter és más miniszterek 

feladatai. 

III. fejezet: a területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek és 

feladataik, amely tartalmazza a területfejlesztési önkormányzati 

társulás, a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési 

feladatait, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, 

a regionális fejlesztési tanács, a területi államigazgatási szervek 

feladatait. 

IV. fejezet:  a területfejlesztés és a területrendezés eszközei, amely tartalmazza a 

területfejlesztést segítő pénzügyi eszközöket. 

V. fejezet:  a területrendezésre vonatkozó külön szabályok, amely tartalmazza a 

területi információs rendszert és a nyilvánosság és a társadalmi 

részvételt. 

VI. fejezet:  záró rendelkezések.(1996. évi XXI. tv.) 

 

A törvényben a törvényhozók (ami kompatibilis az EU területfejlesztési szabályzásával) az 

alábbi intézményrendszer kialakítását fogalmazták meg: 

 

Országgyűlés 

 

Az Országgyűlés alkotmányban foglalt feladat- és szerepköréből következik, hogy ellátja a 

területfejlesztés és a területrendezés legfelsőbb szintű irányítását. Ebben a törvényhozási 

hatásköre a meghatározó. Az Országgyűlés határozza meg az országos területfejlesztési 

koncepciót, a területfejlesztési politikát, a meghatározó irányelveket és a fő célokat, illetve az 

intézményrendszert. Meghatározza a területfejlesztési támogatásokat, a döntések és a 

forrásfelhasználás decentralizációjának elveit és mértékét, a kedvezményezett térségek 

besorolásának feltételrendszerét. Az Országgyűlés határoz a területfejlesztés állami 

erőforrásainak mértékéről, így a költségvetési törvény elfogadása során dönt a 

területfejlesztést közvetlenül, illetve áttételesen szolgáló pénzeszközökről. Az 

önkormányzatok normatív és címzett támogatások tárgyában hozott döntései is a 

területfejlesztési politika céljait szolgálják. 

 

Kormány 

 

A területfejlesztés irányításában fontos feladatokat, jogköröket gyakorol a Kormány. 

Előkészíti az országgyűlési döntéseket, összehangolja a különböző területfejlesztési célokat 

szolgáló állami pénzeszközök tervezését, felhasználását, ellenőrzését, pénzügyi támogatást 

nyújt a területfejlesztési programok megvalósításához, az intézményrendszer működéséhez. 

Határozatokban szabályozza a területfejlesztés és a területrendezés aktuális, kormányzati 

szinten megoldható, megoldandó feladatait. 

 

Országos Területfejlesztési Tanács 

 

A területfejlesztés új, magas szintű elkülönült képviseleti, koordinációs, döntés-előkészítő, 

javaslattevő szerve az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT). Az OTT előkészíti az 

Országgyűlés, a Kormány döntéseit a területfejlesztési politika, a területrendezés kérdéseiben, 

összehangolja az országos és térségi területfejlesztési akciókat, javaslatot tesz a kormányzati 

döntéshozatalra, részt vesz a területi szervek irányításában. Évenként több alkalommal állást 

foglal aktuális területpolitikai kérdésekben, döntést javasol a Kormány, illetve a miniszter 

részére. 



 

Miniszter és más miniszterek feladatai 

 

A felelős ágazati minisztériumon kívüli központi államigazgatási szervek a területfejlesztési 

koncepciók, programok kialakításában, a regionális területfejlesztési tanácsok munkájában 

vesznek részt, felelősek az ágazati koncepciók, programok kidolgozásáért. 

 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

 

Feladata a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok, 

koncepciók kialakítása, elkészítése, ezek jóváhagyása, fejlesztések megvalósítását szolgáló 

közös pénzalap létrehozása. 

 

Megyei Önkormányzat 

 

Területrendezési terveket készít, összehangolja a kötelezően ellátandó feladatokat, biztosítja 

azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztés foglalkoztatáspolitikai koncepcióval. Elősegíti 

a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését. A megyei 

önkormányzat közgyűlése állást foglal a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójáról, 

elfogadja a területrendezési terveket. 

 

Megyei Területfejlesztési Tanács 

 

Összehangolja a megyei területfejlesztési feladatokat a helyi önkormányzatokkal azok 

területfejlesztési társulásaival és a gazdasági szervezetekkel, vizsgálja, értékeli a megye 

társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait, kidolgozza és elfogadja a megyei 

területfejlesztési koncepciót. Részt vesz a területi kiegyenlítést szolgáló előirányzatok, 

elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, dönt a hatáskörébe utalt 

pénzeszközök pályázati keretében való felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról. 

 

Térségi Fejlesztési Tanács 

 

A régió, illetve a megyehatárokon túlterjedő és egyes kiemelt területfejlesztési feladatok 

ellátására a megyei területfejlesztési tanácsok térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A 

térségi fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok megállapodnak, hogy 

milyen feladatokat látnak el. A területfejlesztési tanács javaslatot tesz a regionális fejlesztési 

koncepcióra és a programra. 

 

Regionális Fejlesztési Tanács 

 

Feladata a régió területfejlesztési koncepciója és programjának kidolgozása. Feladatainak 

ellátásában együttműködik a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal, megyei 

területfejlesztési tanácsokkal, a térségi fejlesztési tanáccsal, területi államigazgatási 

szervekkel és a területi gazdasági kamarákkal. Vizsgálja, értékeli a régió társadalmi-gazdasági 

helyzetét, adottságait. Kidolgozza, elfogadja a régió hosszú és középtávú területfejlesztési 

koncepcióját. Ellátja a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait, pénzügyi tervet 

készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében. Véleményezi a területét érintő 

országos, ágazati és regionális szintű fejlesztési koncepciókat és programokat és a területét 

érintő területrendezési terveket. 



 

Területi államigazgatási szervek 

 

A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában 

érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában szakmai 

segítségnyújtással, információszolgáltatással és hatósági ellenőrzéssel vesznek részt. Egyes 

területrendezési feladatokat a területi főépítész lát el, például véleményezi illetékességi 

területén a terület- és településrendezési terveket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását, 

indokolt esetben kezdeményezi e tervek módosítását. Véleményezi az országos és 

illetékességi területét érintő fejlesztési programokat és azoknak a területrendezési tervekkel 

való összhangját. 

 

A NUTS 2-es szint főbb összefüggései 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással régióink szerepe felértékelődött, különös tekintettel 

arra, hogy a regionális fejlettségi szintek közelítését támogató Strukturális Alapok forrásai a 

NUTS 2 szinthez kötődő regionális pályázatok révén lehet elnyerni. A hazai 

támogatáspolitika az EU támogatási keretekbe történő integrációjával, a régiók intézményi 

szerveződésének viszonylagos állandóságával a régió mint önálló entitás definiálható. Az EU 

támogatási politikája földrajzi egységekhez kötődik. Az ún. NUTS 2 a régiók szintje, amely a 

Közösség regionális politika érvényesülésének színtere. A NUTS 2 régiók területét a 

tagállamok javaslatára az EU hagyja jóvá. 

 

A NUTS 2 olyan eszmei objektum, amely tulajdonságai tekintetében oszthatatlan egységet 

alkot, mert az EU támogatások megítélése tekintetében ezen határok megváltoztatása 

(legalábbis rövid távon) nem lehetséges. (Mint ahogy a rendszerelmélet rámutat arra, hogy az 

elem oszthatatlansága természetesen viszonylagos, mert más feladatok szempontjából ezek 

tovább oszthatók lehetnek. A NUTS 2 régiók is tovább oszthatók NUTS 3 (megyék) 

szintjére.) A NUTS 2 régió és így működése is jellemezhető egyes elemekkel. Az egyes 

elemek tulajdonságai és összefüggései határozzák meg egy régió fejlettségi fokát. A rendszer 

elemei hierarchikus felépítésűek, amelyek az egyes elemek különböző absztrakt szintjeit 

jelentik. Végső soron a rendszer működését, illetve állapotát meghatározó szintek és elemek – 

figyelembe véve a fenntarthatóság és regionalitás főbb tényezői a következőkben foglalhatók 

össze: 

1. szint: 
a. A természeti adottságok és a kulturális örökség. Minden régió, így a NUTS 2 régió 

működését alapvetően meghatározzák a természet nyújtotta kincsek és a kulturális 

gyökerek. Tágabb értelemben ezek tekintetők termelési tényezőknek. Kezdetektől 

fogva a természeti erőforrások, a termelői és fogyasztói mintázatok stb. alakították 

ki egy adott régió társadalmi, gazdasági potenciálját. Ugyanakkor azok végessége, 

időlegessége bizonyos korlátokat szab a régió működésének. 

 

b. Gazdasági tényezők. A gazdaság működése során a természeti javakat az adott 

kultúrába ágyazva átalakítja. A gazdaság az emberi szükségletek kielégítésre 

irányul a megfelelő munkamegosztás révén. A régióban folyó gazdálkodás, a 

termelési rendszer alapvetően meghatározzák a régió működését. 

 

c. Társadalmi tényezők. A rendszer egyik legbonyolultabb része az egyén és azok 

közösségei. A rendszerben kettős szerepe van. Egyrészt az ember, aki biológiai lény 

elválaszthatatlan a bioszférától, másrészt társadalmi, gazdasági aktivitása jelentős 



hatással van a rendszer egészére. Az ember a bioszféra legnagyobb fogyasztója, 

ugyanakkor társadalmi, gazdasági aktivitásának következményeit (negatív és 

pozitív következményeit) is viseli. A társadalom és az egyén egy adott régióban 

való létezésének vannak minőségi (életminőségi) és mennyiségi (demográfia stb.) 

ismérvei. A társadalmi tényezőket alapvetően meghatározzák továbbá az egyéni 

érdekek, valamint szűkebb és tágabb közösségeinek viszonyai. 

 

d. A környezet és területhasznosítás tényezői. A régióra jellemző annak térszervezése 

és strukturálása. A regionális tudomány által vizsgált kutatási témákat négy 

csoportra osztja. Ennek egy csoportja a „térszervezés és strukturálás”, amely a 

terület felhasználás, környezet használat, urbanizáció stb. témaköreivel foglalkozik. 

E tényező az emberi tevékenységek azon csoportjait öleli fel, amelyek célja a 

társadalom és gazdaság térbeli szervezése és annak megfelelő infrastruktúrával való 

ellátása. E tényező a természeti adottságok és kulturális örökség elemeit alakítja 

tovább a gazdasági, társadalmi igények szerint. Ezen átalakítási folyamat 

lényegében a környezet átalakítását eredményezi, amelynek vannak negatív és 

pozitív környezeti eredményei is. E „járulékos következményeket” (a környezet 

állapotának megváltozását) nem szabad figyelmen kívül hagyni a rendszer 

vizsgálata során, hiszen e változások is alapvetően meghatározzák a rendszer 

állapotát. 

 

2. szint 

Az első szint négy eleme tovább bontható olyan elemekre, amelyek már pontosabban 

leírják az első szint egyes elemeinek az állapotát, amely összességében egy régió 

állapotát jellemzi. Az első szint négy eleme tehát ezen - időben és térben folyamatosan 

változó, alakuló - állapot jellemzőkkel leírhatók. 

 

3. szint 

A régió állapota mögött bizonyos folyamatok húzódnak meg. Ezen folyamatok a 

társadalmi, gazdasági aktivitások, de ide tartoznak a természeti adottságok és kultúra - 

bár kétségtelenül hosszabb időtávon érzékelhető - változásai is. 

 

5.4. TERÜLETFEJLESZTÉS FOLYAMATÁNAK FEJLŐDÉSE 

MAGYARORSZÁGON, AZ NFT I. 

 

Az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv és a Széchenyi Terv tapasztalataiból kiindulva és az 

1260/1999/EK Tanácsi Rendeletnek megfelelően 2001. év első hónapjaiban megkezdődött az 

első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) kidolgozása. Az említett rendelet értelmében azok a 

tagállamok, amelyek kevésbé fejlett régiókkal rendelkeznek – az 1 főre jutó GDP nem éri el a 

Közösség átlagának 75 százalékát – nemzeti fejlesztési terv keretében az Európai Bizottság 

elé kell terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket. A támogatások jogi keretét jelentő Közösségi 

Támogatási Keret (KTK) rögzíti az Európai Unió és Magyarország kötelezettségvállalását 

arra, hogy a Strukturális Alapokból együttesen finanszírozott különböző fejlesztési területek 

milyen támogatásban részesülnek. Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-től 

2006-ig tartó 3 évében mintegy 1.350 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítását tette 

lehetővé. Ez az összes hazai közösségi fejlesztéseknek 50 százaléka volt. 

 

A Terv kidolgozási munkálatait követő egy év múlva elkészült a Helyzetértékelés, amit 2002 

év nyarán, az Európai Bizottságtól kapott észrevételek alapján aktualizáltak, és ezek után 



megkezdődhetett a Nemzeti Fejlesztési Terv Stratégiájának kidolgozása. Ősszel, miután a 

kormány első olvasatban elfogadta a Stratégiát, társadalmi vitára bocsátotta azt. Október 

közepére az Operatív Programokat is elfogadta a kormány, amelynek egyes részeit a 

társadalmi egyeztetések és brüsszeli észrevételek alapján átdolgozták. 2002 decemberére 

második olvasatban is elfogadásra került a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív 

Programok. 2003 márciusában a Bizottság illetékeseivel folytatott tárgyalások során a 

kormány vállalta, hogy az Operatív Programokat, az előzetes értékelés utáni első 

eredményeket beépítve, április végéig benyújtja a Bizottsághoz. Az előzetes értékelést 

partnerségi fórumok, az Országos Érdekegyeztető Tanács, az Országos Területfejlesztési 

Tanács, az Országos Környezetvédelmi Tanács és regionális partnerek végezték el. A 

vállalásnak megfelelően áprilisban benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Terv és az 

Operatív Programok, novemberre pedig elkészültek a Programkiegészítő Dokumentumok is. 

Ez lehetővé tette a csatlakozási szerződés aláírása utáni programok végrehajtásának 

megkezdését (2004). 

A hosszas munkálatok és egyeztetések után elkészült Nemzeti Fejlesztési Terv, ami ekkorra 

már igazodik a Bizottság 2000-2006-os időszakára (AGENDA 2000) vonatkozó 

irányelveihez. Ezek közül a legfontosabbak voltak a regionális versenyképesség erősítése a 

fenntartható munkahelyek megteremtése céljából, a növekvő foglalkoztatottság és társadalmi 

kohézió, elsősorban az emberi erőforrások fejlesztése által, illetve városi és vidéki területek 

kiegyensúlyozott fejlődésének támogatása. A bizottság irányelvein kívül a Terv természetesen 

koherenciát mutatott a nemzeti politikákkal is, és Magyarország középtávú gazdasági 

programjához is illeszkedett. Az NFT a Strukturális Alapok minden igénybe vehető forrására 

épített és fő célkitűzése a gazdasági versenyképesség javítása és a foglalkoztatás növelése lett. 

Mindezek kidolgozása nehéz feladat volt, hiszen kereteit tekintve a NFT-nek összhangban 

kellett állnia az Európai Regionális Fejlesztési Alap vonatkozásában az 1783/1999 számú, az 

Európai Szociális Alap tekintetében az 1784/1999 számú, az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alapot tekintve az 1257/1999 számú, a Halászati Orientációs és 

Pénzügyi Eszköz vonatkozásában az 1263/1999 számú rendeletekkel. A Strukturális 

Alapokon kívül a Kohéziós Alappal kapcsolatban született 1264/1999 számú és 1265/1999 

számú Tanácsi rendelet is irányadó volt. Az NFT mindezen túlmenően az Előcsatlakozási 

Gazdasági Program c. dokumentumra is támaszkodott, amely a makrogazdasági helyzetet 

körvonalazta.  

 

A 2004-2006-os időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv általános célkitűzése a 

Magyarország és az EU tagállamai között fennálló fejlettségbeli különbségek mérséklése 

mellett, a SWOT elemzés alapján hosszú távú célként említett életminőség javítását és az egy 

főre eső jövedelem szintjében az EU tagállamaihoz képest mutatkozó lemaradás mérséklését 

tűzte ki célul. Mivel az életminőség javulása függ a környezet állapotától, a közszolgáltatások 

minőségi szintjétől és a fejlesztéspolitikától (melyek mindegyikében elég rosszul álltunk), a 

Terv a jövedelemszint javítását helyezte előtérbe. Ennek egyik előfeltétele a versenyképesség 

javítása, ami a NFT első specifikus célkitűzése lett. A jövedelemszint javulásának másik 

előfeltétele a humán erőforrások jobb kihasználása, ami a második specifikus célkitűzésnek 

felel meg. Ez egyrészt jobb minőségű humán tőkét jelent, másrészt a foglalkoztatásból kieső 

emberek tehetségének és tudásának kiaknázását feltételezi. A harmadik specifikus célkitűzés a 

regionális különbségek csökkentése az életkörülmények és a régiókat összekötő hálózatok 

javítása általi program lett. A prioritások meghatározása a célkitűzések alapján a 

következőképpen alakult: 

1. a termelőszektor versenyképességének javítása, 

2. a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése, 

3. jobb infrastruktúra és tisztább környezet biztosítása, 



4. a regionális és helyi potenciál erősítése, 

5. a technikai segítségnyújtás plusz prioritásként jelentkezik. Ez biztosítja a 

közpénzek hű és hatékony felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítása 

során. 

 

Az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés elveinek figyelembe vétele rendkívüli 

fontosságú. A fenti célok elérésére kialakított intézkedések öt Operatív Program (OP) 

keretében valósultak meg. Az NFT céljainak megvalósításának előfeltétele, hogy az Operatív 

Programok egyes fejlesztései egymást kiegészítő módon valósuljanak meg. Ezzel 

elkerülhetővé válnak a fejlesztések elaprózódásai. Ennek megfelelően az Operatív Programok 

tekintetében megkülönböztetünk szektorális és regionális programokat. A Szektorális 

Operatív Programok (SOP) azoknak a gazdasági ágazatoknak a fejlődési prioritásait fogják át, 

amelyekre az ország támogatást igényelt a Strukturális Alapokból, míg a Regionális Operatív 

Programot (ROP) az első célkitűzés alá tartozó régiókra kellett kidolgozni, ami Magyarország 

valamennyi régióját érintette. 

 

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

 

Az AVOP a területileg legkevésbé koncentrálódó OP, mintegy 1.353 települést érintett. A 

jellemző projektek a következők voltak: egyéni és családi vállalkozások gép- jellemzően 

traktorvásárlásai, 4-5 millió forint értékben, komplex családi farmgazdaságok teljes 

felszerelése, akár több családtag nevén futó pályázatok révén 50-100 millió forint értékben, 

zöld bárók, termelőszövetkezetek beruházásai 100-300 millió forint értékben, tároló 

kapacitások építése intervenciós készletek és közraktározás céljára, illetve a vidék természeti 

és kulturális örökségének megőrzése jegyében számos templom felújítása kistelepüléseken, 

művelődési házak rekonstrukciója. Az AVOP igazi nyertesei jellemzően az alföldi 

mezővárosok voltak: Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Kiskörös, Hódmezővásárhely. Az 

operatív program szorosan összefüggött a gazdasági versenyképesség javítására kitűzött 

céllal, de a vidéki térségek megerősítésének együtt kellett járnia a régiók homogén 

fejlődésével is. Ennek tükrében a konkrét célkitűzések a következők voltak: a mezőgazdasági 

termelés és az élelmiszer-feldogozás versenyképességének növelése, a vidéki térségek 

szerkezeti átalakításának támogatása. 

 

Gazdaságfejlesztési és Versenyképességi Operatív Program (GVOP) 

 

A GVOP volt a legtöbb, 2005 év végéig 7.249, pályázatot befogadó Operatív Program. A kép 

itt sokkal ellentmondásosabb volt. 836 településen valósultak meg projektek. Települési 

szinten az 5.000 főnél kisebb lélekszámú településeken az AVOP és a GVOP projektek elég 

markánsan elkülönültek, vagy egyik vagy másik operatív programban vettek részt. Itt a 

legnagyobb nyertesek Budapest és a megyei jogú városok voltak. A 25 legtöbb projekttel 

rendelkező települések közé csupán Budaörsnek és Gödöllőnek sikerült beverekednie magát. 

A projektek összetétele viszont némileg meglepő volt. Nagyszámú, de viszonylag kis összegű 

projektekkel vettek részt az egyetemek. Más típusú projektekhez képest ez különösen 

Gödöllő, Pécs és Szeged esetében volt feltűnő. Az elektronikus kormányzat kifejlesztésébe 

belevágó önkormányzatok szintén nagy pályázók voltak. 

 

 Egyébként jellemzően itt a hazai szolgáltató szektorban érdekelt vállalkozások a 

meghatározók, az autómárka szervizektől kezdve a borászokig sok mindent meg lehetett 

találni. A termelő vállalatok beruházásai is inkább szolgálták az import helyettesítését 

mintsem az exportot. Feltűnően gyenge volt ugyanakkor a GVOP projektek és a korábban 



divatszerűen létrehozott, több mint 220 ipari park kapcsolata. A vállalatok 

termelékenységének növelése és az üzleti tevékenység környezetének javítása érdekében 

közvetett és közvetlen beruházásokkal kívánták támogatni a gazdasági versenyképesség 

javítását. A program keretében különös hangsúlyt fektettek a tudásalapú gazdaság és az 

innovációs kapacitások fejlesztésére, a technológiaigényes iparágakon és szolgáltatásokon 

alapuló gazdaság fejlesztésére, valamint a gazdaság duális jellegének oldására. 

 

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 

 

A Nemzeti Fejlesztési Terv által kijelölt fejlődési pálya nem valósulhat meg az emberi 

erőforrások, a magyar munkaerő képzettségének növelése, kezdeményezőkészségének 

fokozása, a megfelelő intézményi háttér megteremtése nélkül. A humánerőforrás fejlesztés 

egyszerre cél és eszköz. Cél, mert az életkörülmények és a környezeti feltételek javítását 

szolgálja, de eszköz is, mert mindez az emberek tudása és tevékenysége által valósul meg. A 

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program azokat a konkrét célokat és cselekvési 

irányokat tartalmazta, amelyek elengedhetetlenek voltak a Nemzeti Fejlesztési Terv 

végrehajtásához. Az Operatív Programban megfogalmazott célok és intézkedések két 

csomópont köré rendezhetőek. Az általános cél volt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv 

teljesítését, minél kevésbé korlátozza tudás- és ismerethiány, alkalmazkodási nehézségek, a 

rossz egészségi állapot vagy a gyenge munkavégző-képesség.  

 

Ezért a programok egy része az emberek minél szélesebb körének képzését, a versenyképes 

tudás és a munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedéshez szükséges készségek fejlesztését 

szolgálta. Ehhez nélkülözhetetlen a munkaerő-piaci szolgáltatások és a képzés 

infrastrukturális feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése. Vannak azonban olyan 

egyének, akik nem tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel, nem képesek teljesíteni az általános 

elvárásokat, mert hiányzik hozzá az információjuk, esetleg ambíciójuk, családi vagy 

társadalmi hátterük. Ez folyamatos társadalmi feszültségek forrása, és rontja az ország 

összteljesítményt. Így az Operatív Program kiemelt célja volt az esélykülönbségek 

csökkenése, a társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó hátrányok leküzdésének segítése.  

 

Az intézkedések ennek érdekében támogatást biztosítottak a leghátrányosabb helyzetű 

csoportok társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését segítő programokhoz, a 

szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, a területi különbségek csökkentéséhez. A 

Strukturális Alapok közül elsősorban az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatta a 

humánerőforrás-fejlesztés célkitűzéseit. Az ESZA az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a 

nemzeti foglalkoztatási akciótervek keretében magvalósítandó tevékenységekhez járult hozzá. 

Emellett az Operatív Program az oktatási és képzési szolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztéséhez az Európai Regionális és Fejlesztési Alap támogatásait is igénybe vette. 

Összességében a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program célja az alábbiak voltak: 

 a foglalkoztatási szint emelése, 

 a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

képzettség biztosításával, 

 a társadalmi beilleszkedés elősegítése. 

 

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 

 

A környezetvédelem és az infrastruktúra fejlesztését támogató program a Kohéziós Alap nagy 

összegű támogatásait egészítette ki. Célja a környezet védelme és javítása és a közlekedési 

hálózat javítása volt. Az útépítések és korszerűsítések a következő logikát követték: az 



autópályák építésének illetve a tranzitforgalom szempontjából jelentős első és másodrendű 

főútvonalak teljes nyomvonalat érintő rekonstrukciójának finanszírozása a Kohéziós Alapból 

történt. Az első és másodrendű főútvonalak rövidebb szakaszainak, illetve a településeket 

elkerülő néhány kilométeres szakaszoknak támogatása a KIOP-on keresztül valósult meg. Itt a 

legjelentősebb projektek a Hatvan-Salgótarján főút nógrádi, a 4. sz. főút nyírségi szakaszainak 

modernizálása, négysávosra bővítése. 

 

Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) 

 

A Regionális Fejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó cél a kiegyensúlyozott 

területi fejlődés elősegítése volt, mivel az országon belül különböző területi szinteken 

megfigyelhető számottevő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek komoly mértékben 

akadályozzák a szerves és általános regionális fejlődést. Három specifikus célon keresztül 

kívánta elérni a ROP e specifikus célt: az egyik a természeti értékek és a kulturális örökség 

turisztikai célú fenntartható hasznosítása, a másik a vonzó települési környezet kialakítása és a 

gazdasági potenciál fejlesztése a városokban, a harmadik pedig a megújulásra képes helyi 

társadalom megteremtése. 

 

Ezen fejlesztési program folytatásaként, az új pénzügyi ciklus (2007-2013) lehetőségeit 

kihasználva készült el az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), ami az Európai Unió 

tervezési struktúráját tekintve a Nemzeti Fejlesztési Terv folytatásának (NFT II.) felel meg. 

 

5.5. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT, NFT II.) 

 

Az AGENDA 2000 programozási ciklust (2000-2006) követően, hazánk 2007-2013 között 

22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. 

Ez uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8.000 

milliárd forint. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglévő 

adottságainkat, és felszámolhatjuk azokat az akadályokat és visszahúzó-erőket, amelyek 

gátolják fejlődésünket. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a 

foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat 

kiemelt területen indított el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a 

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

területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervről folytatott, a lezárult tárgyalások során a magyar 

kormány által javasolt pénzügyi keretek összesen kevesebb, mint 2 százalékkal változtak az 

egyes programok között, míg a teljes lehívható keret változatlan maradt, továbbra is mintegy 

8.000 milliárd forint. Ezen összeget kiegészítve további, körülbelül 1.300 milliárd forintos 

támogatási keret áll majd rendelkezésre a következő hét évben a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában 2007-ben beindult Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Tervre. 

 

Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) 

 

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) a - magyar gazdaság, tartós növekedésének 

elősegítésére irányuló programként - átfogó célja a tartós növekedés megteremtése a fizikai és 

a humán tőke minőségének, valamint a teljes termelési tényező termelékenységnek a javításán 



keresztül. A növekedési tényezők erősítése érdekében négy specifikus célt jelölt meg s 

program: 

 a kutatás-fejlesztési es innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés 

növelése, 

 a vállalati kapacitások komplex fejlesztése, 

 az üzleti környezet fejlesztése, 

 a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. 

 

A GOP az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiájában megfogalmazott (Integrált 

Iránymutatások) tíz mikrogazdasági célkitűzés közül hármat (kutatás-fejlesztés, innováció, 

kis- és középvállalkozások) közvetlenül, négy másikat (információs társadalom, termelési 

bázis, fenntartható erőforrás-használat és üzleti környezet) és egy foglalkoztatási 

iránymutatást (humántőke-befektetés) közvetve támogat. 

 

Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 

 

A közlekedési fejlesztések átfogó célja az elérhetőség javítása a versenyképesség növelése és 

a társadalmi-területi kohézió erősítése érdekében. A jó megközelíthetőség és a megfelelő 

intermodális kapcsolatok vonzzák a működő tőkét, orientálják a vállalkozások 

telephelyválasztását, közelebb hozzák a beszerzési és értékesítési piacokat, nagyobb teret 

adnak a munkaerő mobilitásának és lehetővé teszik többletjövedelmek realizálását a 

nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén. A jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a 

vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli 

kiegyenlítését. Az operatív program átfogó célja emellett a környezetkímélő közlekedési 

módok fejlesztése a környezeti fenntarthatóság érdekében. 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) – összhangban Magyarország nemzeti 

stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a 

céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal – a humán közszolgáltatások fizikai 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a 

foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja: 

 az oktatás-képzés, 

 az egészségügyi ellátások, 

 a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. 

 

Az OP törekvése, hogy megteremtse a társadalmi megújuláshoz szükséges beavatkozásainak 

sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához 

szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva mindenki számára a minőségi 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. 

 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és 2013 

közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv 

(ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) – átfogó 

céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának 

végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A 



Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható 

fejlődésének elősegítése. A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy: 

 a környezetvédelem erősítése – az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi 

problémák megoldása, valamint a kapcsolódó intézkedések révén – mind rövid, mind 

hosszú távon elősegíti az életminőség javulását, 

 a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése 

előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió 

megteremtéséhez, 

 a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható 

fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét, 

 a fentiek térben megfelelő kialakítása elősegíti a régiók, különösen a hátrányos 

helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, 

valamint lehetőséget ad fokozottabb részvételükre a gazdasági fejlődésben. 

 

A Környezet és Energia Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik 

Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének 

növekedését. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és 

szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket körülvevő 

környezeti és természeti rendszerek megóvása és körültekintő fejlesztése az emberi 

életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális 

fejlődés meghatározó tényezője. A Környezet és Energia Operatív Programban 

megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel 

javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő 

alkalmazkodását. 

 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

 

Az operatív program átfogó célja a közigazgatás teljesítményének a javítása. A program 

tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom 

lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési cél érvényesítése érdekében – 

összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézmény 

centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú 

megközelítés lép. A kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt 

követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá válik az 

állam működése, így ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tud ellátni. 

 

Az operatív program magában foglalja a közigazgatás és igazságszolgáltatás működésének, 

eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát kihasználó 

modernizációját, továbbá az összes infokommunikációs eszközön keresztül nyújtható 

közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek azonosítását biztosító beavatkozásokat. Az 

átfogó célt az alábbi két specifikus cél megvalósítása szolgálja: 

 javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, továbbá 

 növekedjen a működési hatékonyság. 

 

A célok teljesülését a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos 

országos szintű elégedettségének változása, mint indikátor méri. Az állami szerepvállalás 

minősége és hatékonysága hatással van mind az üzleti környezetre, a vállalatok 

versenyképességére, mind pedig a lakosság életminőségére, így az állami funkciók 

ellátásának az átalakítása segíti a lisszaboni célkitűzések megvalósítását. 

 



Végrehajtás Operatív Program (VOP) 

 

Az ÚMFT szabályszerű és eredményes megvalósítása példa nélküli kihívás az ország 

számára. A 2007-2013-as programozási időszakban az EU-források közel négyszeresére 

növekednek az előző időszakhoz képest. Ezek hatékony és időben történő felhasználása csak a 

szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. 

Jelen operatív program célja: 

 a regionális és szektorális operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásaival, 

valamint a 

 hazai költségvetés forrásaival együtt – biztosítani ezen erőforrások finanszírozását. 

 

Az OP átfogó célja az ÚMFT hatékony és eredményes megvalósítása, a 2007-2013-as 

időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése. Az 

operatív program átfogó céljának teljesítését szolgáló specifikus célok a következők: 

1. Az EU kohéziós politikájának lebonyolításában résztvevő magyar 

intézményrendszer magas színvonalú működése. 

2. A támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelő 

rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása. 

3. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény 

teljesítése, tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a 

(lehetséges) kedvezményezettek számára. 

 

Államreform Operatív Program (ÁOP) 

 

Az Államreform Operatív Program a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés 

minőségének növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a 

közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó 

civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére 

törekszik. A lisszaboni célkitűzések teljesítése érdekében növelni szükséges a közszektor 

termelékenységét. Ennek jegyében az operatív program tartalmában a közfunkciók 

költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó 

intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az utóbbi követelmény a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az operatív program elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos 

egyszeri kiadásokat finanszírozza, s az azt követő működési kiadások − mai árakon számolva 

− nem léphetik túl, sőt a fejlesztésekből fakadó többlet működési kiadások hiányában el sem 

érhetik a jelenlegi szintet. 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Magyarország Nemzeti 

Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „A társadalmi 

megújulás” prioritásához kapcsolódó beavatkozásai kerülnek részletesebben kifejtésre a 

vonatkozó uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program fejlesztéseinek 

stratégiai megalapozását – 14 másik operatív programéhoz hasonlóan – az ÚMFT adja. A 

Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 

2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és 

amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális 

operatív programok biztosítják. 

 



A program költségvetése 4.097.080.055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális 

Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai 

források képezik. A program területi jogosultsága kiterjed Magyarország teljes területére, 

azaz a „Konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat régió, valamint a „regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozó Közép-magyarországi régió 

területére. A Társadalmi Megújulás Operatív Program az ÚMFT átfogó céljaihoz, a 

foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati 

oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A 

gazdaság rendelkezésére álló munkaerő-kínálat növekedésében rejlő lehetőségek csak akkor 

használhatók ki, ha növekszik az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és 

társadalmi diszkrimináció mértéke, javul az összhang a keresett és a kínált képzettségek, 

képességek között, továbbá az egészségkultúra fejlődése által nő az egészséges munkaerő 

aránya. A foglalkoztatás bővítéséhez tehát az aktivitás növelésén keresztül vezet az út. Ezért a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.  

 

Regionális Operatív Programok (ROP-ok) 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben - hasonlóan a Nemzeti Fejlesztési Tervhez- helyet és 

teret kapnak a NUTS 2 régiók fejlesztési tervei. Minden adott régió a saját adottságainak 

megfelelő programozás mellett készítette el a regionális operatív programját. Ennek 

megfelelően az alábbi 7 program készült el: 

 Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) 

 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) 

 Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) 

 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 

 Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) 

 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 

 Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) 

 

Számos elemzés folyt és jelenleg is folyik arra, hogy a már lezárult NFT I. hatásait vizsgálja. 

Természetesen számos összefüggést lehet feltárni, de figyelembe véve a kezdeti 

nehézségeket, a támogatási rendszer pályázatának, projektmenedzselésének, kifizetésének 

tanulási folyamatát, összességében sikeresnek nevezhetjük a megvalósulási folyamatot. Az 

alábbiakban szeretnénk néhány főbb elemzési összefüggést bemutatni, amit számos lineáris 

regressziós modellek trendszámításaiból kaphatunk meg. A vizsgálat a gazdasági erő területi 

erejének és az elnyert támogatási összegek összefüggéseit elemezte. Összesen 16 prioritást és 

5 OP vizsgálata történt meg. Eredmények a következők lettek: 

 Ha a pályázók/projektmegvalósítók székhelye szerint vizsgáljuk az NFT I. 

forráselosztását, akkor azt találjuk, hogy az egy állandó lakosra jutó fejlesztési 

forrásokból a gazdaságilag fejlettebb kistérségek nagyobb arányban részesedtek. 

 Ugyanakkor a projektmegvalósítás helyszíne alapján vizsgálva az NFT I. egészét azt 

kapjuk, hogy a gazdasági fejlettség és az egy főre jutó megítélt támogatás nagysága 

között nincs kapcsolat. Ez úgy lehetséges, hogy a fejlettebb kistérségekben 

székhellyel rendelkező kedvezményezettek (köztük az állami intézmények, állami 

tulajdonban levő nagyvállalatok, ill. más szervezetek) jelentős arányban olyan 

projekteket hajtottak végre, melyek a fejletlenebb kistérségekben valósultak meg. 

 Az 5 Operatív Programból csak egy olyan volt (az AVOP) amiről kijelenthető, hogy a 

fejletlenebb kistérségekbe egy állandó lakosra vetítve több fejlesztési forrást allokált, 

mint a fejlettebbekbe. A GVOP és a HEFOP inkább a fejlettebb térségeket juttatta 

pótlólagos fejlesztési forrásokhoz. A KIOP a pályázó székhelye alapján a fejlettebb 



kistérségekbe juttatott több támogatást, viszont a projektmegvalósítás helyszíne 

alapján vizsgálva a KIOP-ról nem jelenthető ki sem az, hogy a fejlettebbeket, sem az, 

hogy a fejletlenebbeket juttatta volna több erőforráshoz. A ROP esetében pedig azt 

találtuk, hogy a projektmegvalósítás helyszíne szerint a fejletlenebb kistérségeket 

juttatta kissé több támogatáshoz. 

 Prioritásszinten vizsgálva az NFT I. forrásallokációját azt találtuk, hogy a 16 

prioritásból csak 3 olyan volt, ami a fejletlenebb kistérségekbe juttatott egy főre 

vetítve több támogatást: 

 AVOP 1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban 

 AVOP 3. Vidéki térségek fejlesztése 

 ROP 2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (ez utóbbi 

csak a projektmegvalósítás helyszíne alapján) 

 A 16 prioritásból 5 mind a pályázók székhelye, mind a projektmegvalósítás helyszíne 

szerint a fejlettebb kistérségeket részesítette egy főre vetítve több támogatásban, míg 

2 a kedvezményezett székhelye, 1 további pedig a projektmegvalósítás helyszíne 

alapján: 

 GVOP 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése 

 GVOP 3. Kutatás-fejlesztés, innováció 

 HEFOP 2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerő-piacra 

történő belépés segítésével 

 HEFOP 3. Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás 

politikájának részeként 

 ROP 3. A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 

 GVOP 1. Beruházás-ösztönzés (pályázó székhelye szerint) 

 KIOP 2. A közlekedési infrastruktúra erősítése (pályázó székhelye szerint) 

 HEFOP 1. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása (projektmegvalósítás 

helyszíne szerint) 

 4 prioritás esetében nem találtunk értékelhető nagyságú kapcsolatot a megítélt 

támogatás és a kistérség gazdasági fejlettsége között: 

 AVOP 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 

 GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 

 KIOP 1. Környezetvédelem 

 ROP 1. A turisztikai potenciál erősítése. 

 

Mindezen eredményekből jól látható, hogy a gazdaságilag fejlettebb területi egységek 

támogatás-befogadó adszorpciós képessége jelentősen erősebb a hátrányos helyzetű 

területekéhez képest, ami a fejlettségbeli különbségek további növekedését vetíti elénk. Ennek 

megoldását nem szabad figyelmen kívül hagyni a következő évek támogatási prioritásainak 

kidolgozásakor. 

 

 

 

  



6. A NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÉS A 

TÉRSÉGI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

A nemzetgazdasági ágak tervezési folyamata alapjaiban befolyásolhatja egy adott ország 

gazdasági helyzetét, fejlesztési irányát, szerepét a gazdasági térben. Ennek megfelelően 

számos olyan együttműködési, kapcsolódási pont figyelhető meg közöttük, amik együttes 

vizsgálata meghatározhatja egy adott térbeli gazdaság fejlesztésének lehetőségeit. Ilyenek 

például a természeti, gazdasági, társadalmi tényezők, melyek optimális viszonya témánk 

szempontjából meghatározó. A fejezet további részében igyekszünk bemutatni és rávilágítani 

ezen kapcsolatok rendszerére, melyhez meghatározó irányként Fleischer Tamás, Futó Péter és 

Pessl Gábor ágazati kapcsolatokat vizsgáló kutatásait tekintjük iránymutatónak. 

 

6.1. A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

A magyar mezőgazdaság fejlődését az elmúlt évtizedekben a közvetlen és közvetett energia-

bevitel rohamos növekedése jellemezte. A gyors ütemű iparosodó fejlődés hatására 25 év alatt 

a területegységre jutó hozamok megkétszereződtek. Magyarország élelmiszerekből önellátóvá 

vált, sőt jelentős export árualapot is előállított, amely a fizetési mérleg egyensúlyban 

tartásának egyik legfontosabb elemévé vált. Ugyanakkor alapjaiban megváltozott a parasztság 

évszázadok alatt kialakult hagyományos, a természeti folyamatokhoz közelálló életmódja, a 

termelési módszerek, az alkalmazott fajták, a tápanyagellátás, a növényvédelem egész 

rendszere. 

 

Európa fejlett országaiban az elmúlt 35-40 év során a vidéki táj és környezet szerepe, 

megítélése jelentős változásokon ment át. A vidéki térség hagyományosan szinte egyetlen 

feladata – az élelmiszerek, a növénytermesztési és állattenyésztési nyersanyagok előállítása – 

mellett előtérbe kerültek az egyéb funkciók, amelyek közül érdemes külön kiemelni a 

közösség érdekeit szolgáló, "közjavakat" előállító környezet-, természet- és tájvédelmi, 

valamint fogyasztási és szolgáltatási funkciók széles körét. A vidéki térség ugyanis mára már 

nem csupán a mezőgazdasági termelés színtere, hanem egyben biológiai, gazdasági és 

társadalmi élettér is, és ha beavatkozásainkat csupán a termelés hatékonyságának növelése 

vezérli, akkor az élettérfunkciók komoly veszélybe kerülhetnek. Ilyen körülmények között a 

környezet degradálódása nem csupán a termelés visszaeséséhez vezet, hanem az emberi 

létfeltételeket is komolyan veszélyezteti.  

 

Ebben az aspektusban az agrárium Magyarországon a termőterülettel, vagyis az összterület 

85,5%-ával közvetlenül érintkezve a kultúrtáj fő használója. A mezőgazdálkodás 

teljesítménye, eredménye döntően a környezet, a természeti erőforrások állapotától, 

minőségétől függ. A természetvédelem és a mezőgazdaság egymásrautaltsága 

elkerülhetetlenné teszi a két terület összehangolását. Ugyanakkor a lokális, passzív és 

utólagos szankcionálásra épülő természet- és környezetvédelem rendszere csődöt mondott. 

Jobb eredményt ígér, ha helyette az aktív, diffúz védelem alapelveinek megfelelően a 

termelési és fogyasztási célú környezethasználat rendszerét alakítjuk át úgy, hogy a vidéki 

térségek a termelési funkció mellett növekvő jelentőségű népességmegtartó, társadalmi, 

kulturális és környezetstabilizáló funkcióikat is el tudják látni. E helyzet-összefoglaló kapcsán 

utalni kell arra, hogy ma Magyarországon két markánsan elkülönülő mezőgazdasági stratégia 

létezik. Az egyik nem vesz tudomást a leírt folyamatok visszafordíthatatlanságáról és előre 



próbál menekülni az iparszerű élelmiszertermelés „még jobb” megszervezésével. A másik 

stratégia a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés követelményét szerves egységbe hozva a 

termeléssel egyenrangú feladatként számol a mezőgazdaság környezeti, szociális és kulturális 

funkcióival. Természetesen nem célunk igazságot tenni e két irány között, hiszen mind a két 

irányzat logikája magyarázható. Egyrészt a Föld lakosságának robbanásszerű növekedése 

miatt az élelmiszer alapanyag ellátása nem biztosítható intenzív technológiák nélkül, másrészt 

ennek széles körben való elterjedése a környezet károsítása, a természeti javak 

kizsákmányolása révén okoz visszafordíthatatlan állapotokat. 

 

Az európai agrár- és vidékpolitika elmúlt 30-35 évét három fő szakaszra bonthatjuk. Az első 

időszak (1960-1975/80) fő jellemzője az volt, hogy a mezőgazdasági politikát a kis családi 

farmok és a társadalompolitika problémái, azok megoldási szándéka határozta meg. A 

második időszak (1975/80-1990) fő motívumai a termelésnövekedés megállítására való 

törekvés és a vidék elnéptelenedésének megakadályozása voltak. A harmadik – 1990 óta eltelt 

– időszak meghatározó motívumai a mezőgazdaság fizikai kibocsátásainak további 

csökkentése, a vidéki népesség helyben tartása, a mezőgazdasági terület nem élelmiszer-

termelési célú egyéb hasznosításainak támogatása és a környezeti problémák kezelése. E 

korszak meghatározó állomásai a Közös Agrárpolitika (CAP) 1992-es reformja, majd a 

GATT tárgyalások Uruguay fordulója. Ezek a tárgyalások, valamint az EU költségvetési 

problémái vezettek az EU mezőgazdasági politikának reformjához. Az európai és hazai 

folyamatok, a problémák és a lehetséges fejlődési irányok nyomán a hazai mezőgazdálkodás 

céljai, feladatai vázlatosan a következőkben foglalhatók össze (Fleischer, 2001): 

 termelési célok, feladatok (élelmiszerek és takarmányok, egyéb nyersanyagok, 

továbbá biomassza, megújuló energiaforrások előállítása), 

 környezeti célok, feladatok (tájmegőrzés, a kultúrtáj ápolása és a diverzitás 

fenntartása; valamint a talajt, a vizeket, a levegőt, az élőhelyeket és az 

élővilágot érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerülése), 

 körzeti- szociális- és kultúrfeladatok (a vidéki régiók népességének megőrzése, 

munkahelyteremtés, az ökológiai és műszaki infrastruktúra fenntartása, a 

rekreáció hátterének biztosítása; az ember és az élő természet kapcsolatának 

fenntartása, a vidéki kultúra értékeinek ápolása). 

 

Miközben az intenzív, növekvő ráfordításokkal és energia-bevitellel dolgozó iparszerű 

növénytermesztés igen jelentős termelésnövekedést eredményezett, aközben a környezet 

átalakításával, a természeti erőforrások kikapcsolásával káros területi tendenciákat indított el. 

E negatív - egymással is összefüggő - jelenségek közül a következőket emelhetjük ki, mint 

területi folyamatokat is generáló következményeket: 

a. közvetett - a termelési alapokat romboló - jelenségek: 

a termőtalaj pusztulása (szervesanyag-tartalmának, biológiai életének 

csökkenése, savanyodása, vizenyősödés, láposodás, szikesedés, illetve 

sivatagosodás, kiszáradás, talajvízszint süllyedés, a talajszerkezet romlása, 

porosodás, tömörödés, stb.) a gyomosodás, fajspektrum-beszűkülés, 

rezisztencia, a növényi és állati genetikai alapok beszűkülése, pusztulása, a 

biodiverzitás csökkenése, a mezőgazdasági területek ipari eredetű szennyezése, 

csökkenése az iparosítás és az urbanizáció következtében. 

b. közgazdasági, piaci, társadalmi jelenségek: 

vidéki foglalkoztatási, megélhetési nehézségek, depriváció, elvándorlás, 

városperemi gettósodás, alkoholizmus, bűnözés, az urbánus és rurális területek 

egyensúlyának felbomlása, a vidék társadalmának bomlástünetei, kohéziójának 

meggyengülése, az energiaigényes gazdálkodás erős függősége az energetikai 



piactól, az energiahordozók felhasználására alapozó gazdálkodási stratégia 

veszteségessé válása, az agrárolló ezekkel összefüggő erőteljes nyílása, 

növekvő társadalmi érzékenység környezetünk iránt, a természeti erőforrások 

felhasználásának korlátozása, növekvő etikai érzékenység a biotechnológiával, 

az állatvédelemmel kapcsolatban, 

c. az emberi létfeltételek közvetlen veszélyeztetettsége: 

élővizek, talajvíz, rétegvíz, ivóvízbázisok elszennyeződése, szermaradványok 

feldúsulásának, metabolitjaik nyomon követhetetlen rekombinálódásának 

kiszámíthatatlan hatása az élőlényekre, köztük az emberre, vadon élő növény- 

és állatfajok, természetes biotópok veszélyeztetettsége, tájképi elszegényedés, 

ingerszegény környezet, az ember belső (pszichikai, fizikai, biológiai) és külső 

(természeti, társadalmi és építészeti) környezetének erős eróziója, szellemi és 

lelki elsivárosodás. 

 

Mindezek alapján jól látható, hogy a vidéki térség nem csupán a mezőgazdasági termelés 

színtere, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is, és ha beavatkozásainkat csupán a 

termelés hatékonyságának növelése vezérli, akkor az élettérfunkciók komoly veszélybe 

kerülhetnek. Ilyen körülmények között a környezet degradálódása nem csupán a termelés 

visszaeséséhez vezet, hanem az emberi létfeltételeket is komolyan veszélyezteti. Az ezzel 

szembeforduló új stratégia az úgynevezett "multifunkcionális" mezőgazdálkodás, a környezet- 

és tájgazdálkodás. Feladatait két nagy körbe sorolhatjuk: 

 az alapvetően a piac által szabályozott termelési funkciók, melyek az 

élelmiszerek előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (megújítható 

nyersanyagok, energiaforrások stb.) előállítását is egyre inkább magukba 

foglalják, valamint 

 a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos társadalmi- és kultúrfunkciók. 

 

Ez utóbbi „nem importálható” funkciók olyan közjavakat (élelmezésbiztonság, a kultúrtáj 

ápolása, az élettérfunkciók fenntartható megőrzése, az ökológiai és műszaki infrastruktúra 

fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás, munkaerő kiegyenlítés, a turizmus 

alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) testesítenek meg, amelyek a piac 

hagyományos eszközeivel, az árakon keresztül nem szabályozhatók, melyek ugyanakkor a 

vidék társadalmának és környezeti, természeti egyensúlyának fenntartásában növekvő 

szerepet töltenek be. 

 

Az EU-ban is zajló, és nyilvánvalóan elkerülhetetlennek tűnő agrár- és vidékpolitikai 

átrendeződés miatt, illetve az ehhez való alkalmazkodás érdekében pontosan felmérendők a 

különböző típusú intézkedések célterületei. Ez egy olyan földhasználati zónarendszer 

kialakítását jelenti, amelyik 

a. a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a különböző régiók agrártermelési 

    és nem-termelési típusú potenciáljait, 

b. e koordináták mentén kategorizálja az ország különböző területeit, és 

c. az így kialakuló zónákban eltérő agrár- és vidékfejlesztési prioritásokat alkalmaz. 

 

A természetvédelem és a mezőgazdálkodás övezetesítő igényeit egyesítve, ennek a 

rendszernek a kategóriái a következők lehetnek: 

1. természetvédelmi magzónák: a természetvédelmi funkciók kizárólagossága, egyéb 

földhasználat teljes tilalma, 



2. természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek: tájápoló, természetes 

környezetvédelmi szempontú gazdálkodás, környezeti, foglalkoztatási, kulturális és 

rekreációs funkciók, 

3. átmeneti zónák: mezőgazdasági termelési, védelmi és egyéb funkciók, ökológiai és 

egyéb extenzív gazdálkodási formák, ESA területek, bolygatatlan biotóphálózati 

rendszerekkel, 

4. agrárzónák: mezőgazdasági termelési funkciók, integrált, környezetkímélő 

gazdálkodás), 

5. művelés alól kivett területek: (urbanizációs, fogyasztási-szolgáltatási, 

infrastrukturális és ipari funkciók). 

 

A termőterület-felhasználás első három kategóriája a támogatások várható célterülete, itt tehát 

olyan területfejlesztési projekteket kell indítani, amelyek a támogatási prioritásoknak 

megfelelnek. A termőterület-felhasználás negyedik kategóriája, vagyis az agrártermelés 

zónája, a GATT-WTO folyamat eredményeképpen a piaci versenykategóriába kerül.  

 

A környezet- és tájgazdálkodás, a növény és állatfajok valamint az agrártáj védelme irányába 

való elmozdulás, átalakulás aktív, a helyi kezdeményezéseket támogató, a szubszidiaritás 

elvének megfelelő állami szerepvállalást tesz szükségessé. Ehhez többek között olyan – 

tájanként megvalósuló – kristályosodási gócokra van szükség, amelyek a táj gazdálkodásával 

kapcsolatos innováció húzóereje, kisugárzó központjai lehetnek.  

 

6.2. AZ IDEGENFORGALOM TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

Az idegenforgalom (turizmus) a világgazdaság egyik legjelentősebb és legdinamikusabban 

fejlődő ágazata. Az összes GDP 10%-át jelentő teljesítményből (2007) Európa részaránya 

41%, Közép- és Kelet-Európa részesedése 6% volt. A hazai helyzetet az elmúlt évtizedek 

örökségeképpen nagy utas számok és ehhez képest szerény gazdasági hozam jellemzi. A 

nemzetközi turizmus világforgalmából 3-4%-ban, a bevételekből fél százalékban 

részesültünk. A jelentős olló arra mutat, hogy az országnak komoly vonzása van, miközben az 

ágazat felszívóképességével, versenyképességével van probléma. A kilencvenes évek 

átrendeződését jellemzi, hogy a rendszerváltás nyomán megszűnt az ország korábbi „ahhoz 

képest” vonzereje, a piaci árak megjelenése és a hazai fizetőképesség egyidejű visszaesése 

pedig a belföldi turizmust vetette vissza. A magánvállalkozások először szerény tőkeigénnyel 

és ennek megfelelő kategóriákban növelték meg a kínálatot, csak lassabban indult meg a 

szállodavállalatok privatizációja. 1997-re a szálláskapacitás 80%-a magánkézben volt. A 

kilencvenes évek első felében az idegenforgalom állami képviselete is háttérbe szorult. 

Mindezzel együtt a turizmus és a hozzá kapcsolódó tevékenységek relatív súlya a GDP 

előállításában nőtt, és elérte a 9%-ot. Ezen gazdasági tendenciának a 2008. év végén beinduló 

és még napjainkban is tartó gazdasági, pénzügyi világválság szabott gátat. A fogyasztás 

visszaesésével, a turisták számának csökkenésével és az utazási szokások átstrukturálódásával 

jelentős változásoknak lehetünk szemtanúi. 

 

A turizmus eredményeiben részben az ország általános megítélése, a gazdaságáról, a 

társadalmáról, a biztonságáról, sőt a régió egészének a biztonságáról kialakult kép tükröződik 

vissza. Másfelől a „kemény” tényezők között is nagy a szerepe pl. az infrastruktúra 

kiépítettségének, vagyis az ágazaton kívül eső fejlesztéseknek. A turizmus stratégiáját 

kialakító dokumentumok ezen túlmenően rámutatnak arra, hogy az ágazat tartós fejlődését a 

teljes idegenforgalmi „piramis” kiépülése képes biztosítani: a nagyon vonzó nemzetközi 

turizmus és annak csúcsszolgáltatásai ott képesek tartósan eredményesen működni, ahol 



kifejlődik e szolgáltatás szélesebb alapja, a frekventált belföldi turizmus, sőt az ágazat még 

szélesebb alapját a szabadidő-kultúra virágzása szolgáltatja. Fentiek figyelembevételével a 

hazai idegenforgalmi koncepció egyfelől a turizmus széles skáláját célozza meg, másfelől a 

nemzetgazdaság egészének lehetőségeit figyelembe vevő optimális fejlesztést. Figyelembe 

véve Magyarország természeti adottságait, napjainkra már a turizmus számos ága indult meg 

és virágzik, de kiemelkedő továbbra is a termál- és egészségturizmus irányzata. A turizmus 

területi összefüggéseinek vizsgálatakor nem mehetünk el a koncentráció kérdése mellett, 

miszerint a hazánkba érkező turizmus elsődleges célterülete Budapest, ahová a vendégek 

mintegy 60%-a érkezik. E mellett a Balaton és néhány kiemelt turisztikai központ (pl. Hévíz, 

Hajdúszoboszló) fogadja a vendégek további 20%-át. Ezen adatokból is jól érzékelhető, hogy 

a stratégiai irányok tervezésében jelentős szemléletváltozásra lesz szükség a jövőben. 

 

Az ilyen irányú fejlesztések célkitűzései összhangban vannak a fentebb ismertetett 

alapelvekkel: a hazai szolgáltatás-kínálat növelése, a belföldi turizmus növelése révén a 

szektor egyensúlyának biztosítása, a környezeti fenntarthatóságot figyelembevevő turizmus 

elősegítése, a hazánkról kialakult sablonkép árnyalása és a potenciális vendégkibocsátó 

országok körének szélesítése. Az ehhez társuló konkrét fejlesztési programok ugyanakkor 

meglehetősen koncentrálnak az elit-turizmusra: a gyógy- és termálturizmusra, a kongresszusi 

turizmusra, a tematikus parkok, illetve a műemléki kastély programok fejlesztésére. 

 

A területfejlesztési törvényhez igazodóan 1998. január 1-től kialakult a turizmust átfogó, de 

területileg lebontott irányítási rendszere. A kilenc Regionális Idegenforgalmi Bizottság közül 

három kiemelten kezelt területért felel (Budapest, Balaton, Tisza-tó), emellett létrehozták a 

Dél-Alföldi, az Északkelet-Magyarországi, a Közép- Magyarországi, a Közép-Dunántúli és a 

Dél-Dunántúli szervezetet, amelyek működési területe sem a megyehatárokkal, sem a korábbi 

idegenforgalmi körzetekkel nem esik egybe. 

 

Az idegenforgalom környezeti, kulturális, táji stb. szempontból kiemelkedő értékű térségeket 

igényel, ugyanakkor esetenként a területi értékeket éppen a turizmus bizonyos formái 

veszélyeztethetik, rombolhatják. Ahogy pl. az erdészet vagy a vadászat esetében, a védelmi és 

a hasznosítási szempontok esetenként konfliktusba kerülhetnek egymással. A másik fontos 

területfejlesztési elem a turizmus térbeli (és időbeli) koncentráltságának oldási szándéka, ami 

jól összehangolható a teljes területfejlesztési politika hasonló irányultságával. Ennek 

értelmében, bár rövid távon a fővárosi turisztikai kapacitások további növelése hatékony 

beruházás, a fejlesztéspolitikának törekednie kell arra, hogy mind a belföldi, mind pedig a 

nemzetközi idegenforgalom az ország minél szélesebb térségeire húzódjon szét. Ezzel 

párhuzamosan, mint arról szó volt, gondoskodni kell arról, hogy a fejlesztések a turizmus 

valamennyi rétegét és ne csak az elit turizmust célozzák meg. Fontos, hogy e két szélesítési 

folyamat (tehát a térbeli széthúzás és a kínálati skála széthúzása) átgondoltan kapcsolódjon 

össze, azaz a kínálati diverzitás nehogy éppen fokozza a területi megosztottságot azzal, hogy 

erősen és regionális szinten elkülöníti egymástól az elit- és a középkategóriás, vagy a 

nemzetközi és a hazai turizmus térségeit. 

 

6.3. A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

A hetvenes évtizedhez köthető az a fordulat, amikor a környezet problémái a közgondolkodás 

számára is a felszínre kerültek és témává váltak. Eseményekben megfogalmazva az 1972-es 

stockholmi ENSZ-konferenciához, az ugyanabban az évben kiadott Római Klub jelentéshez 

(A növekedés határai) illetve az 1973-as kőolajár- robbanáshoz illetve az ezt követő sokkhoz 

köthető a környezeti kérdéskör nyilvánosságának látványos terjedése. Az akkori 



megközelítéshez képest az azóta eltelt három évtizedben a környezettel kapcsolatos 

gondolkodás több tekintetben is jelentősen elmozdult: ezekből a változásokból három 

dimenzió emelhető ki: 

 Míg kezdetben a problémák közül különösen az erőforrások kimerülése kapott 

széleskörű visszhangot, tehát a környezet igénybevételi oldala, rövidesen világossá 

vált, hogy legalább ugyanekkora problémát jelent a környezet megterhelése is, vagyis 

az a folyamat, amikor tevékenységünkkel elszennyezzük a környezetünket. 

 A szabályozási tevékenység a kezdeti, bürokratikus logikától, az adminisztratív 

limitek betartatásától fokozatosan bővült, egyfelől a piackonform szabályozás 

irányába, ahol a hatósági szempontok mellett érvényre jut a szennyező hatékonysági 

mérlegelése is, másrészt a társadalmi elfogadás közvetlen kifejeződésének igénye 

felé, ahol az előbbiek mellett a veszélyeztetettek laikus megfontolásai is teljes értékű 

szempontként számításba veendő tényezővé lépnek elő. 

 A harmadik kiemelendő elmozdulás a prevenciós skálán ment végbe. A kezdeti 

környezetvédelem az egyes környezeti elemek (levegő, víz, talaj, élővilág, művi 

környezet stb.) közvetlen védelmére koncentrált, – ma „csővégi” 

környezetvédelemnek nevezzük ezt a megközelítést. A hulladékra, kibocsátásokra 

fókuszált kezdeti figyelem fokozatosan terjedt át az egyes termékek környezeti 

szempontú vizsgálatára, a terméket előállító technológiák elemzésére, majd a 

beruházások időszakára. A környezeti elemek védelméről ilyen módon a súlypont 

fokozatosan a környezeti problémák előidézői felé mozdult el. Ebben az 

összefüggésben tehát a környezettudatos technológia döntően nem valamiféle 

speciális környezeti technológiát jelent, hanem a feldolgozóipar, az energetika vagy a 

közlekedés saját technológiáinak olyan változatait, melyek az ágazat saját céljai 

mellett kielégítik a környezet oldaláról velük szemben támasztott követelményeket is. 

 

A beruházási fázisra és az azt követő termelési szakaszokra kiterjedő környezeti áttekintést 

foglalja rendszerbe a beruházások környezeti hatásvizsgálata (KHV), amire Magyarországon 

is előírás kötelezi a beruházókat. A KHV-ról ugyanakkor korszerűsége mellett egy korlátját is 

meg kell említeni: azáltal, hogy egy már elhatározott ágazati beruházás kerül környezeti 

vizsgálatra, óhatatlanul fennmarad az intézmény konfrontáló jellege, továbbra is úgy tűnik, 

mintha a környezet szempontjainak figyelembevétele akadályt, lassítást jelentene a beruházási 

folyamatban. Mivel ekkorra a beruházás célja már adott és ágazathoz kötött, egy energetikai 

létesítmény esetleges alternatívája csak egy másik energetikai létesítmény, egy közlekedési 

beruházásé csak egy másik közlekedési beruházás lesz. A prevenciónak az itt hiányolt még 

korábbi fázisát az ágazatpolitika kialakítása idején megjelenő környezetpolitika jelenti. Ez 

tehát az energiapolitikát, az agrárpolitikát, a turizmus koncepciót vagy a közlekedéspolitikát 

teljes egészében átható, ezek céljaiba beleépülő környezetpolitikát jelenti, és nem azt a már 

korábban kötelezővé vált gyakorlatot, miszerint a szennyezések és kibocsátások kezelésével 

egy környezetvédelem című fejezet foglalkozik. A technológiához visszatérve, ebben az 

esetben tehát egy-egy környezettudatos ipar- (energia-, közlekedés stb.) politika célkitűzéseit 

megvalósító beruházás érdekében kiválasztott technológiáról van szó. 

 

A levegő állapotának alapproblémája a koncentrált szennyezés: az ország területének 13%-a 

(12.264 km
2
) szennyezett, ugyanakkor ezen a területen él a lakosság fele. A vizek állapotát a 

közműolló megoldatlansága, a vízelvezetés problémái (talajvíz) jellemzik, javult viszont 

rekreációs vizeink közül a Balaton átlagos vízminősége. A környezet - egészségügyi állapotok 

következtében a légúti, a tumoros betegségek elterjedtek, az allergiás hajlam megnőtt. 

Romlott a biodiverzitás, az ipari hulladékok mennyisége csökken, a kommunális eredetűeké 

növekszik. Az elmúlt évtized környezeti folyamatai nem függetleníthetők a gazdaság 



szerkezetének másutt részletesen tárgyalt elemeitől, így a kilencvenes évek elején a 

hagyományos exportpiacok összeomlásától, a GDP mintegy 20%-os visszaesésétől, majd 

fokozatos visszakerülésétől az 1990-es szintre. Ebben az időszakban a környezeti terhelés 

komoly mértékben csökkent. A levegő- és vízszennyezés csökkenése részben az ipari 

termelés visszaesésének köszönhető, de szerepet játszottak benne szennyezés-csökkentési- és 

ellenőrzési beruházások is. Míg a korábbi hazai helyzethez képest számos elmozdulás pozitív 

irányú, ezzel szemben pl. a légszennyező anyagok GDP-re vetített kibocsátása az OECD 

átlagokkal összehasonlítva továbbra is magas. Ugyanilyen összehasonlításban a 

hulladékgazdálkodás továbbra is gyengének minősül, a települési szennyvíztisztítási 

infrastruktúra kiépítése elmaradott, a fejlett európai országok szintjét csak lassan és igen nagy 

költséggel lesz képes az ország elérni. 

 

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy éppen a sűrűn lakott nyugat-európai országokhoz képest 

Magyarországnak számos egyedi természeti értéke, komoly természeti vagyona van. 

Kiemelendő az elmúlt évtizedek jelentős törvényalkotási és intézményi átalakítási 

tevékenysége is. (pl. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről, 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről, 113/1995. kormányrendelet a környezetvédelmi 

termékdíjról, 152/1995. kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött 

tevékenységek köréről). A magyar parlament 1997-ben elfogadta az első Nemzeti 

Környezetvédelmi Programot. 

 

A hazai környezetpolitika fejlődésén is végigkövethető a fentebb jelzett elmozdulás a direkt 

adminisztratív beavatkozásokkal, hatósági limitekkel operáló legkorábbi védekezéstől a piaci 

mechanizmusokat magába építő szabályozások felé. Ugyancsak jelentős elmozdulás 

tapasztalható a prevenciós skálán, az egyes elemeket védő szemlélettől előbb a beruházások 

környezeti hatásvizsgálatának intézményesítéséig, majd (kicsit bizonytalanabb módon) 

napjainkban az egyes ágazatokba integrálódó környezeti politika kialakítása felé. A Nemzeti 

Környezetvédelmi Program deklarált fő céljai a következők: 

 az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, 

veszélyeztető hatások megelőzése, csökkentése, megszűntetése; a megfelelő 

életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása és helyreállítása; 

 az élő és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése, a természetes 

rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra 

sokszínűségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlő információk 

megőrzése; 

 a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elveinek 

figyelembevétele, a lételemnek tekintett természeti erőforrásokkal (víz, föld, levegő) 

való takarékos, értékvédő gazdálkodás, ezeknek a következő nemzedékek számára 

való megtartása; 

 az előzőekkel összefüggésben a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus, az 

ésszerű környezet-igénybevételre és a minimális környezetkárosításra törekvő 

viszonyának megvalósítása. 

 

Regionális szinten a környezetvédelem terén mind a mai napig jól látható a térbeliség zavara. 

Magyarország környezetterhelésének időbeli változásaiból kitűnik, hogy a környezet 

szennyezése a XX. század második felében különböző intenzitással növekszik (Enyedi, 1993 

és 1999). A környezetterhelés növekedésének és a magyar regionális politika változásainak, 

illetve fejlődési szakaszainak együttes elemzéséből kitűnik, hogy míg a környezetszennyező 

szektorok (nehézipar, vegyipar, mezőgazdaság, infrastruktúra) és az ország környezetterhelése 



között az összefüggés nyilvánvaló, addig a környezetterhelés folyamata és a regionális 

politika változása között semmiféle kapcsolat nem fogalmazható meg. Az átfogó regionális 

szemlélet hiányát mutatja, hogy a természetvédelem irányításának térbeli szerveződése (ami a 

nyolc természetvédelmi igazgatóság körzetéről áttevődött a már működő kilenc hazai nemzeti 

park igazgatóságára) ott sem mutat kapcsolatot a környezetvédelmet területileg szervező 

regionális környezetvédelmi felügyelőségekkel, ahol ezt megtehetné. Mindezekhez csöppet 

sem igazodnak az épített környezetet és műemlékvédelmet irányító főépítészi körzetek. 

Ugyanakkor a környezetvédelem minden szektorában jól kimutathatók a regionális 

összefüggések. A vízvédelem vízgyűjtők szerint rendeződik, a felszín alatti vizek védelme 

pedig vízbázisok szerint. A levegőtisztaság-védelem, vagy ha úgy tetszik, a 

levegőszennyeződés terén is jól kimutathatók a regionális jegyek, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz, és Magyarországon ma is jól 

felismerhetők a hagyományosan szennyező szektorok által (nehézipar, vegyipar stb.) 

szennyezett térségek. Világosan kirajzolódnak az újabb és mind erősebb terhelést kiváltó 

közlekedési csomópontok is, mint ahogy a hulladékgazdálkodás, vagy közműolló regionális 

különbségei is. Mindezekhez szorosan kapcsolódnak a természeti erőforrások térbeli 

eloszlásának, a regionális fejlődést egyre markánsabban befolyásoló, tényezői. 

 

A környezetvédelem ágazati elkülönülésének technikai formái nagyon hasonlóak a 

területgazdálkodás intézményi szerepköréhez. Nevezetesen mindkét esetben megállapítható, 

hogy egy erős szakágazat csak konfrontáció útján lenne képes érvényre juttatni az irányelveit 

olyan tevékenységek esetében, amely mögött más ágazatok (mezőgazdaság, ipar, energetika, 

közlekedés, idegenforgalom stb.) állnak. A környezet (illetve a terület-) politika elvei akkor 

jutnak igazán érvényre, ha elvei áthatják a felsorolt ágazatok saját ágazatpolitikáját, és ilyen 

módon mintegy megelőzhetővé válik, hogy az ennek szellemében folytatott politika 

szembekerüljön a környezet (terület-) politika célkitűzéseivel. A környezeti célok esetében 

erre kétféle intézményrendszer is kialakult. 

Egyfelől a nemzeti környezetvédelmi programok akcióterveinek az EU 5. környezeti 

programja (1993) óta szektortervek képezik a részét: ennek keretében tulajdonképpen 

megfogalmazásra kerül egy-egy környezetorientált mezőgazdaság-, feldolgozóipar-, 

energetika-, turizmus-, és közlekedéspolitika (Magyarországon vízgazdálkodás-politika is). 

Ennek a megfelelője területpolitikai vonatkozásban az Országos Területfejlesztési Koncepció 

keretében kidolgozott területorientált ágazatpolitika, amely nemcsak az adott ágazat 

célkitűzéseit közvetíti a területi politika kidolgozói felé, de a területpolitika egész 

gondolkodásmódja alapján visszacsatolásokat is jelent az ágazatok irányába. A 

környezetvédelem területén kialakított másik integratív eszköz a stratégiai környezeti 

vizsgálat, amelyik hangsúlyozottan nem egyes beruházások (projektek) hatásait elemzi, 

hanem politikák, tervezetek és programok (policies, plans, programs) környezeti 

következményeit tekinti át olyan korai stádiumban, amikor még magukra a tervezetekre, 

politikákra, programokra fejthet ki módosító hatást. Ezen intézményi összefüggéseken 

túlmenően, fontos tartalmi kapcsolat is megállapítható a környezet és a térség között. Nem 

csak a környezet elemeiként felsorolt talaj, vagy a táj, de a terület maga is a szűkösen 

rendelkezésre álló javak közé tartozik; ebben az értelemben a területtel való gazdálkodás a 

környezetvédelem egyik dimenziójának is felfogható. 

 

Hasonlóképpen, amikor hibás telepítés révén pazaroljuk a területet, kiiktatunk a használható 

tartományból tér-részeket, akkor szennyezzük a környezetünket. De a kapcsolat megfordítva 

is fennáll; ha pl. levegőszennyezés miatt egy terület elértéktelenedik, akkor nem csupán az ott 

lévő levegőt, de magát a teret is szennyeztük. Amikor a területfejlesztési tevékenység során 

termelő- és szolgáltató helyek, vagy kapcsolati rendszerek elhelyezéséről döntünk, közvetett 



módon a tér inhomogenitásáról hozunk döntéseket, megalkotjuk, létrehozzuk azokat a térbeli 

helyeket, ahol akár a szennyeződés, akár a népesség, vagy a forgalom fel fog dúsulni. Ebben 

az értelemben, ahogy más ágazati döntések is, a területfejlesztési döntések is környezeti 

következmény-elemzést igényelnek; területfejlesztési döntésekre vonatkozóan is célszerű 

intézményesíteni a (társadalmi, gazdasági és) környezeti következmény vizsgálatokat. 

 

6.4. A KÖZLEKEDÉS TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

A közlekedési hálózatok (általában az infrastruktúra-hálózatok) kilencvenes évekbeli 

fejlődése nem függetleníthető háromféle örökségtől. Az elsőt a tartós adottságok, földrajzi 

meghatározottságok képezik. Az örökség másik típusa a speciális piac nélküli 

államszocialista fejlődés következménye: ide sorolható a tömegközlekedés és a vasút 

viszonylag jelentős szerepe, másfelől a nyomott árak, hiány és gerjesztett túlkereslet, (a 

hiánygazdálkodás körülményei között a tarifák mesterségesen alacsonyan tartásával 

felfokozott kereslet alakult ki a különböző szolgáltatások iránt), a létesítmények 

fenntartásának kóros elhanyagolása, valamint a politikai központosítással párhuzamosan 

fenntartott szerkezeti és területi központosítás. Az örökség harmadik típusa a gazdaság 

fejlettségével függ össze: ide olyan fejlesztések tartoznak, amelyeket nem térített 

különösebben el a politika, és ahol fejlettségünk szintje többé-kevésbé összemérhető a 

hasonló nemzeti össztermékkel rendelkező országokkal. Ide sorolható a közúthálózat 

sűrűsége, burkoltsága, és a vasút általános színvonala, villamosítottsága stb. is. 

 

Az Európai Unió országaiban az elmúlt húsz évben a közlekedés teljesítménye folyamatosan 

és többé-kevésbé egyenletesen nőtt. Az áruszállítás összességében átlag évi 2,3%-kal, míg a 

személyforgalom évi 3,1%-kal emelkedett. Az előretekintések a kilencvenes évek végén is a 

forgalom további, bár szerényebb mértékű növekedésével számoltak. A közép- és kelet-

európai országokban, így hazánkban is a 80-as évek végéig a szállítási teljesítmények 

folyamatos emelkedése volt tapasztalható. A kilencvenes évek elejét mind a GDP mind a 

szállítások jelentős visszaesése jellemzi. Magyarországon az 1987-89-es fordulat után 1993-ra 

a GDP az 1979. évi, az áruszállítási teljesítmény az 1968-as szintre esett vissza. Az alágazatok 

tekintve a kilencvenes évek visszaesése során a közúti szállításokat, közel szinten maradtak, 

míg a többi alágazat teljesítménye a felére csökkent. Részarányát tekintve 1989-ig szolidan, 

azóta rohamosan teret nyer a közút az összes áruszállításon belül. Személyforgalomban a 

rendszerváltással járó visszaesés kisebb volt, mint az áruforgalom esetében, továbbá jobban 

érintette (a légiforgalom kivételével) a közforgalmú közlekedést, mint az egyéni közlekedést. 

Így a gépkocsiforgalom a mérséklődő volumen-növekedés ellenére tovább növelte a 

részarányát a forgalomban. Magyarország EU integrációját követően szorosan bekapcsolódott 

az európai tér kereskedelmi vérkeringésébe, ezért a közlekedésen belül túlsúlyba került a 

közúti fuvarozás. A 2007. évi bővítés után Románia és Bulgária irányából is jelentős 

tranzitforgalom növekedés prognosztizálható, így a közúti közlekedés térbeli összefüggései 

(tranzit, logisztika, ingázás, elérhetőség javulása) rendkívül fontosnak tekinthető a területi 

tervezés folyamatában. 

 

A közös Európai Uniós közlekedéspolitika alapmotívuma: egységes hálózat az egységes 

piachoz. Az Unió közös közlekedéspolitikája hét pilléren nyugszik: 

1. hatékonyan működő és az emberek és áruk mozgását megkönnyítő belső piac, 

2. a legmegfelelőbb technológiát alkalmazó koherens és integrált közlekedési 

rendszer, 



3. egy Transz-Európai közlekedési hálózat, amely összeköti a nemzeti hálózatokat, 

lehetővé teszi azok együttműködését és az Unió perifériális régióit összekapcsolja a 

központtal, 

4. a közlekedési rendszerbe beleépülő környezet iránti elkötelezettség, ami elősegíti a 

nagyobb környezeti problémák megoldását, 

5. a lehetséges legszigorúbb biztonsági előírások előmozdítása, 

6. a közlekedésben dolgozók és a felhasználók védelmét és érdekeit szolgáló 

szociálpolitika, 

7. a kapcsolatok fejlesztése harmadik országok felé. 

 

Nagyon fontos tudatosítani, hogy az EU Közös Közlekedéspolitikája, az egyes tagországokon 

belüli meglévő, működő közlekedési rendszerek összekapcsolását tekintette feladatának. 

Azokkal a közlekedési feladatokkal, amelyek az egyes országok vagy régiók belső 

kapcsolatait érintik, – a szubszidiaritási elv értelmében – általában nem foglalkoztak 

Közösségi szinten. Közép- és Kelet-Európában nem elegendő a nagy európai hálózatokhoz 

való kapcsolódást tekinteni a jövő feladatának, de ezzel párhuzamosan azt is biztosítani kell, 

hogy a belső hálózatok olyan működő rendszereket alkossanak, amelyek képesek a régión és 

az egyes országokon belüli kapcsolatokat ellátni. A régióközi hálózatelemek nem 

helyettesíthetik ezt a belső kapcsolatrendszert, sőt, hatékony működésük feltétele az alattuk 

feltételezett szint megléte és jó működése. Félreértés tehát például Magyarországon jelentős 

prioritással kezelni a pán-európai folyosókat azon az alapon, hogy az EU Közös 

Közlekedéspolitikája is kiemelten erre irányul. 2001 szeptemberében az EU „Ideje dönteni” 

címmel nyilvánosságra hozta új közlekedéspolitikáját. Ennek központi motívuma a gazdasági 

fejlesztés ütemétől elválasztani a közlekedés fejlődését, még a mobilitás visszafogása árán is. 

Ehhez a fő eszközök a használó által megfizetendő költségek növelése, a gépkocsi-használat 

racionalizálása a városi közlekedésben, a területpolitikával, a gazdaságpolitikával, a 

szociálpolitikával, a környezeti szempontokkal és a biztonsági szempontokkal összehangolt 

tevékenység kialakítása. 

 

1996-ban fogadta el a magyar parlament a Magyar Köztársaság Közlekedéspolitikáját. Ez a 

közlekedéspolitika öt stratégiai irányt nevezett meg, ezek: 

 az Európai Unióba történő integrálódás elősegítése, 

 a szomszédos országokkal való együttműködés feltételeinek javítása, 

 az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítése, 

 az emberi élet és a környezet védelme, és 

 a hatékony, piackonform közlekedésszabályozás. 

 

A közlekedéspolitika a stratégiai irányokhoz megvalósítandó feladatokat rendelt, amelyeket 

azután alágazati bontásban is, mint ágazati főirányokat ismertetett, amit végül a megvalósítás 

eszközrendszere (közgazdasági és jogi környezete) ismertetése zárt. Bár a stratégiai irányok 

elvben egyenrangúak, a parlament által elfogadott rövid határozatban döntően csak a 

tranzitforgalmat elősegítő beruházások szükségességének deklarálása került kiemelésre. 

 

A közlekedési infrastruktúra maga is területigényes létesítmény, ez a közlekedés 

legközvetlenebb térbeli összefüggése. Az infrastruktúra költséges kiépítése miatt a hozzá 

kapcsolódó építési munkálatok maguk is térségi tényezőkként vehetők figyelembe 

(munkahely-teremtés, építőanyag beszállítás stb.) az építkezések időszakában. A gazdasági 

érvelésben gyakran túlzott hangsúlyt kapnak az építési periódus hatásai: világosan kell látni, 

hogy akár egy autópálya építése sem jelent nagyobb multiplikátor hatást, mint ha más – 

hasonló helyi építőanyag- és munkaerő igénnyel járó – beruházásról lenne szó: pl. 



csatornaépítés, mellékutak burkolása, állami intézmények helyi megépítése. A harmadik 

szintet jelenti az elkészült létesítmények térformáló, területfejlesztő hatása. Ezzel 

kapcsolatban a szakirodalom igen kritikus, és korántsem támasztja alá azokat az elvárásokat, 

mely szerint a közlekedési beruházások eredménye feltétlenül pozitív területfejlesztő 

hatásokkal járna. Az általános megállapítás az, hogy a kiépült közlekedés a térség egyébként 

létező adottságait képes megerősíteni. Azaz egy egyéb tényezők miatt „fejlődésre ítélt” 

térségben valóban visszahúzó elem lenne a közlekedési lehetőségek nem kielégítő volta; itt 

tehát a közlekedési körülmények javítása gazdasági értelemben is hatékony lesz. Ezzel 

szemben egy termelési, népességi szempontból hanyatló térségben a közlekedési 

körülmények javítása önmagában nem képes megváltoztatni a megindult tendenciákat, sőt 

esetleg azokat fel is erősítheti. Ez azt jelenti, hogy hátrányos helyzetű térségek fejlődési 

tendenciájának a megváltoztatását általában illúzió külső kapcsolatok javításától várni, a 

segítséget előbb célszerű más, belső viszonyokat átalakító lépésekbe koncentrálni. 

 

Árnyaltabb megközelítésben a közlekedési kapcsolatokon belül érdemes megkülönböztetni a 

térséget belülről feltáró kapcsolatokat, a térség külső megközelítését javító kapcsolatokat, 

továbbá a térségen áthaladó (esetleg a térséget elkerülő) kapcsolatokat. Teljesen összhangban 

a termelés és a szolgáltatások helyi fejlődését segítő tényezőkkel (klaszterképződés, helyi 

pólusok kialakítása, belső kooperáció erősítése, szövetkezés) vagy a társadalom helyi 

fejlődését szolgáló kapcsolatrendszerekkel, – a közlekedési összeköttetések közül is 

kulcsszerepe van a térségen belüli (fizikai) kapcsolatok létének és megfelelő struktúrájának. A 

külső kapcsolatoktól várt előnyök is csak akkor képesek egy adott térségben fejlődést 

generálni, ott prosperitást kiváltani, ha a térség rendelkezik egy, az adaptációhoz 

nélkülözhetetlen, szoros belső kapcsolati rendszerrel. A szakmai közfelfogásban fentiekkel 

szemben ma is evidenciaként jelenik meg, hogy a kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés a 

közlekedésben oldaláról elsősorban a térség elérhetőségének, mégpedig (kimondva vagy 

kimondatlanul) a Budapestről való elérhetőségének a javításával segíthető elő. Ettől a 

szemlélettől nem volt mentes az elfogadott közlekedéspolitika sem, hiszen alapvetően az 1-3-

5-7 autópálya-kereszttől várta az ország belső térségi kiegyenlítésének az előbbre mozdulását 

(és az európai tranzitforgalom átvezetését is). 

 

E gondolatmenettel szemben alapvető változtatásra van szükség. Nem csak a tranzit, de a 

hazai térségi kiegyenlítés számára sem jó megoldás az egész országnak a fővárosból kiinduló 

sugarakra való felfűzése, illetve a meglévő, örökölt ilyen szerkezet további erősítése. A 

főváros-centrikusság fokozása kifejezetten növeli a főváros-vidék lejtőt, ezen keresztül erősíti 

a térségi különbségeket, nem pedig kiegyenlíti azokat. Kétségtelen, hogy a főváros-vidék lejtő 

mellett az országban van egy nyugat-keleti fejlettségi lejtő is, azonban még erre sem igaz, 

hogy az egyenlőtlenség éppen Kelet-Magyarországnak a fővárosra fűzésével lenne 

hatékonyan enyhíthető. Hibás leegyszerűsítés egy homogén fejletlen térségként tekinteni az 

alföldi oldalt, itt is fejlődési pólusok emelkednek ki, de eddig éppen ezek nem voltak képesek 

elég dinamikussá válni. A meglévő pólusok fejlődésének serkentéséhez, térszervező erejük 

növeléséhez nagyobb mértékben járulna hozzá, ha csomóponti szerepük erősödne, mintha a 

főváros szatellitjévé válnának. Ehhez viszont a regionális belső hálózatok fejlődésére, az 

alapszövet minőségének emelésére van elsősorban szükség, és majd ez a kialakuló 

együttműködő szövet lesz képes dinamikus térségként hasznot húzni a térségen átvezető 

gerinchálózatokból is. 

 

Az Országos Területrendezési Terv (OTT 1999) mellett a fővárosra és a központi régió 

területére számos koncepció készült. E térségi tervekbe is gyakran belopakodnak a 

közlekedéspolitika alapállásából nézve is korszerűtlen, központosító szerkezeti elemek. 



Miközben a koncepció szerkezete szerinti pályák fővárostól távolabbi szakaszainak épülése az 

alacsony forgalmi értékek miatt elakadtak, sorra bukkantak fel a tervek a másik három 

országos főút főváros-közeli szakaszának autópályával való kiváltására. A közlekedési 

beruházások térségfejlesztő hatásai alapszinten sincsenek végiggondolva, ugyanakkor a 

fejlesztések egyfelől a közlekedéspolitikában rögzített helyzettől is eltérő módon, másfelől 

pedig bármiféle más stratégiai vezérfonaltól is független módon burjánoznak. 

 

A magyar közlekedéshálózat alapvető jellemzője egy túlközpontosított Budapest- 

centrikusság. Ennek gyökerei a múlt századra nyúlnak vissza, amikor tudatos magyar 

törekvés volt az Osztrák-Magyar Monarchián belül egy Béccsel szembeni hangsúlyos 

ellenpólus kialakítása. Az első világháború után a nagyságrendjükben második lépcsőt jelentő 

települések gyűrűje a határokon túlra került, így a főváros relatív súlya az országon belül 

tovább nőtt. A második világháború utáni centralizált irányítás azután az így készen kapott 

örökséget fejlesztette tovább, kihasználva azt a lehetőséget, hogy egy túlközpontosított 

infrastruktúrahálózat fenntartása teljesen összhangban van egy hasonlóképpen 

túlközpontosított politikai berendezkedés érdekeivel. 

 

Miközben a túlzott Budapest-centrikusság oldása mint jelszó már hosszabb ideje minden 

közlekedési tervezetben megjelenik kitűzött célként, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az 

utóbbi évtizedben megvalósuló, sőt a jelenleg elhatározott közlekedési fejlesztések is tovább 

fokozzák ezt az anomáliát. Itt felsorolható az elmúlt évtizedben Budapesten épült 12 forgalmi 

sáv, dunai hídkapacitás, a közúti forgalmat a fővárosba központosító autópályák 

fejlesztésének a kizárólagossága minden más vonalvezetéssel szemben, de a meglévő 

országos alaphálózat rovására is, a fővárosba vezető fő vasútvonalak korszerűsítésének 

prioritása, a Budapest-Ferihegyi repülőtér kibővítése - és lényegében egy hasonló lista 

megismételhető jelenlegi tervek formájában is, ami maga is jól érzékelteti, hogy ezek a 

fejlesztések nem képesek megoldani a problémákat! 

 

Az országos közlekedési struktúra megismétlődik Budapesten belül, ahol pedig a belső 

városrészekre, az ott lévő hidakra, intézményekre terhelődik rá a legnagyobb nyomás, és ahol 

sokan szintén további belvárosi utak, dunai átkelési lehetőségek, parkolók és metróvonalak 

építésével vélik leküzdhetőnek az egybeterelt forgalomból adódó problémák megoldását. A 

magyar közlekedéshálózat centrális szerkezete memóriaként őrzi a pályák kialakítása korában 

érvényesített központosító politikák és törekvések lenyomatát, és a szerkezet megváltoztatása 

nélkül ez a hálózat a jövőben is a hasonló hierarchiájú (kooperációs, gazdasági, társadalmi, 

hatalmi) kapcsolatok fennmaradását mozdítja elő. 

 

6.5. A VÍZGAZDÁLKODÁS TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

A hazai vízgazdálkodás meghatározó jellemzője az ország medence-jellege. Hazánk vízjárását 

szélsőségek és változékonyság jellemzi: árvíz, belvíz és aszály egyaránt gyakran okoz 

vészhelyzetet. Minden ágazati anyag kiemeli, hogy az ország fekvése következtében a felszíni 

vizek 95%-a határokon túlról érkezik hozzánk. Az évszázados léptékben mérhető elmúlt 

időszakok vízügyi beavatkozásai (ármentesítés, lecsapolások, folyószabályozások, 

belvízlevezetés) azt eredményezték, hogy a vizek gyorsabban átfolynak az országon, itt-

tartózkodási idejük rövidült. Ugyanakkor nem változtak Magyarország domborzati adottságai, 

így ma is az ország területének 52%-át veszélyeztetik vízkárok, 23%-át árvizek. Az ország 

hasznosítható vízkészlete megközelíti az évi 20 milliárd köbmétert. Ennek 67%-a felszíni 

vizekből, 33%-a pedig felszín alatti vizekből nyerhető. A felszín alatti vízkészletek 40%-a 

parti szűrésű víz, 19%-a talajvíz, 35%-a rétegvíz és 6%-a karsztvíz. 



Az infrastrukturális ellátottságot illetően a magyar lakosság 89%-a él olyan lakásban, amely 

be van kötve a vezetékes vízellátásba, de csak a lakások 54%-a csatornázott, és az így 

összegyűjtött víznek is csak a 54%-a (az összes ivóvízfogyasztás 25%-a) kerül vissza tisztított 

állapotban a befogadókba. Az ivóvíz igények 90%-át felszín alatti vízbázisok szolgáltatják 

Magyarországon. A felhasznált mennyiségeket tekintve a kilencvenes évtized első felében a 

vízfogyasztás mintegy 25%-kal csökkent az ipari, a mezőgazdasági és a lakossági szektorban 

is. Az ipar esetében ennek fő oka az ipari termelés hasonló visszaesése volt, mezőgazdaság 

esetében a termelés kereteinek az átrendeződése, és részben, mint a lakosság esetében is, az 

emelkedő vízdíjaknak köszönhetően a pazarlás csökkenése. A kilencvenes évek első felét a 

korábbi erős intézményi hierarchia felbomlása, a dezintegrációs folyamatok erősödése 

jellemezte. A határon átnyúló vízgyűjtők és vízfolyások térségében az érintett országok által 

közösen működtetett helyi szervezetek hiányoznak. Hazai vonatkozásban a vízellátási és 

csatornázási körben az 1990-es önkormányzati törvény hatására végbement spontán szervezeti 

felaprózódás említhető, de ide sorolható a mezőgazdasági tulajdonviszonyok változása miatt 

megnövekedett vízkár-érzékenység is. Az időszak másik kiemelhető jellemzője, hogy a 

vízellátás és főleg a csatornázás területén tovább élnek a nyugat-európai szinthez közeli 

civilizációs elvárások, miközben az elvárt szolgáltatási szint költségei mind a költségvetés, 

mind a fogyasztók anyagi lehetőségeit meghaladják. 

 

A „felszíni vizek 95%-a határainkon túlról érkezik” szlogen azt a látszatot kelti, mintha a fő 

probléma az lenne, hogy ez a szám túl magas. Valójában a 95% azt jelenti, hogy az országot 

éves szinten elhagyó felszíni vizeket 100%-nak véve 95%-ot tesznek ki a befolyó vizek. Ez a 

szám azonban lehetne 105 vagy 110 % is, attól függően, hogy milyen a hazai csapadék és a 

párolgás egyenlege. Jelenleg – továbbra is a kifolyó vizeket tekintve 100%-nak – a mérleghez 

hozzájön 46%-nyi csapadék miközben eltávozik 41%-nyi víz évi párolgás folytán. Helyes 

mérlegadatokkal tehát az összes vizeink kb. kétharmadát képezik a befolyó vizek. Fontos 

azonban aláhúzni, hogy az elpárolgó víz nem „veszteség” hanem erőforrás, ami elpárolgása 

során megtermeli az erdők fáját, a búzát stb., és kellemessé teszi a klímát. Egyáltalán nem 

egyértelmű tehát, hogy az lenne az ország számára kedvezőbb, ha a külföldről befolyó vizek 

aránya csökkenne: ellenkezőleg, a fő stratégiai cél éppen az lehet, hogy az országba bejutó 

(befolyó és behulló) vizekből minél többet tudjunk mi magunk hasznosítani. 

 

Ezen belül a területpolitikai célkitűzés az lehet, hogy a vizek hasznosítása – mint más 

erőforrások hasznosítása is – az ország minél nagyobb térségeire terjedjen ki, tehát ne 

koncentrálódjon néhány kiemelt területre. A hosszú távra előretekintő stratégia (Somlyódy, 

2000) figyelembe veszi a csapadék és a klíma jövőben várható alakulását. A nagy 

óvatossággal kezelendő előrejelzések szerint az ország éghajlata mediterrán irányban 

változhat, vagyis csökkenő csapadék és növekvő szélsőségek bekövetkezésére lehet 

számítani. Ez a forgatókönyv a ma is kevés vízzel rendelkező területeket teszi még 

érzékenyebbé a változásokra. Ugyanakkor a stratégia szerint a legracionálisabb követendő 

viselkedés a rendelkezésre álló készletekhez való alkalmazkodás, vagyis a keresleti oldalon 

történő elmozdulási lehetőségek figyelembevétele. Ez az ivóvíz esetében a felszín alatti 

készletek pótlódó arányának a használatát jelenti, ami kínálati oldalról az előrejelzések szerint 

adott. Az ipar, az állattartás vagy az öntözés esetében azonban a víztakarékos technológiák 

mielőbbi bevezetésére lesz szükség. Nem ez jelenti azonban a jövendő vízgazdálkodás 

legnagyobb költségeit, hanem a településeken felhasznált vizek visszajuttatása a befogadókba. 

A veszélyt tehát nem a mennyiségi hiány, hanem a felszíni vizek fenyegető elszennyezése 

jelenti. A szennyvíztisztítás szintjének jelentős javítása a jelenlegi elképzelések szerint 

ezermilliárdos nagyságrendű beruházást igényel. Míg a vonalszerűen jelentkező, hasonló 

nagyságrendet képviselő autópálya építések beruházásai mindig keresletélénkítő, területi 



fejlesztést elősegítő voltuk miatt kapnak támogatást, az ugyanennyi beruházást térben sokkal 

jobban szétszóró szennyvíz-tisztítási fejlesztések ezzel szemben általában csak, mint nehezen 

viselhető költség-terhek fogalmazódnak meg. 

 

A vízgazdálkodás valamennyi összetevőjének, így a természeti háttérnek (éghajlat, csapadék, 

vízfolyások, felszín alatti vizek) a vízellátás és csatornázás kérdéskörének, az 

árvízvédelemnek és folyószabályozásnak, továbbá az intézményrendszer kérdésének is szoros 

területi összefüggései vannak, ami arra a tényre vezethető vissza, hogy a víz szabályozott 

jelenléte minden emberi tevékenység és minden élőlény valamennyi életszakasza számára 

nélkülözhetetlen. Magyarországon az ivóvízellátás vonatkozásában lényegében befejeződött a 

települések ellátásának mennyiségi folyamata. További helyi teendő a lakások bekötésének 

kiteljesítése, viszont nem kezelhető helyben egyes térségek vízminőséggel kapcsolatos 

gondjainak megoldása, továbbá a szennyvíz olló zárásának a kérdése, vagyis a 

szennyvíztisztítás helyi megoldásainak a finanszírozása. Országos érdek, hogy ez utóbbi ne 

uniformizáltan, hanem hatékonyan és a helyi szükségleteknek és lehetőségeknek egyaránt 

megfelelő módszerekkel történjen meg. A magyar ágazati szaknyelv területi 

vízgazdálkodásnak nevezi a mezőgazdasággal és a tájjal összefüggő vízrendezési munkákat, 

így a belvízelhárítás és az öntözés feladatköreit. Az elnevezés elsősorban arra utal, hogy nem 

pontszerű kiszolgálásról (ellátásról/vízelvezetésről) van szó, mint az ipari létesítmények, vagy 

a települések esetében, hanem egy terület kezeléséről. Az elnevezés ellenére a területi 

vízgazdálkodás regionális összefüggései nem szorosabbak, mint az árvízvédelem, a 

vízbázisok, vagy a szennyvízkezelés térségi kapcsolódásai. 

 

Az EU vízügyi politikája és a Vízgazdálkodási Keret Irányelvek egyaránt nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a vízgyűjtőkre vonatkozó regionális vízgazdálkodási tervek készítésének. Ezek 

összefoglalják egy-egy vízgyűjtőre vonatkozóan a vizek hasznosításának, illetve a károk 

elleni védekezésnek a lehetőségeit és korlátait, a vízzel kapcsolatos igények kielégítésének a 

műszaki szempontjait és a térségi jelentőségű vízügyi feladatok megoldási javaslatait. Ez a 

területi egység lehet a vízzel és a folyókkal való foglalkozásnak az a léptéke, ahol 

térséggazdálkodási összefüggésekben mérlegelhetővé válik a hagyományos folyószabályozási 

gyakorlat (amely főleg a vizektől való gyors megszabadulást célozta) megváltoztatásának a 

lehetősége, hatása és időszerűsége. Az ország medence jellege kiindulópontja lehet egy teljes 

Kárpát-medencére kiterjedő vízgazdálkodási probléma-közösség és közös veszélyforrás 

tudatosulásának. Ez mindenképpen indokolttá teszi egy operatív, a teljes vízgyűjtő területét 

átfogó információs és együttműködési rendszer kialakítását. Másfelől az elmúlt évek 

szervezeti széttagolódása, annak túlzásaival együtt is alapját képezheti egy, a szubszidiaritás 

elvére támaszkodó, alulról építkező felelősségi rendszer kialakulásának, ami a medence-

helyzet egy másik fontos jellemzőjére épülne, nevezetesen arra a tényre, hogy lényegében az 

ország minden térsége rendelkezik helyi vízbázisokkal és befogadókkal. A regionális 

léptékben, vízgyűjtőben való gondolkodás, tervezés és előrejelzés lehet az alapja egy 

kistérségi integrált minőségi erőforrásgazdálkodásnak, aminek létrejötte elsősorban hazai 

érdek, de emellett találkozik az EU vonatkozó ajánlásaival is. 

 

6.6. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZERE 

1998-ban a Magyarországon 1150 PJ hőértékben felhasznált elsődleges energiaforrásnak 

69%-a származott importból (Vajda, 2001). Az energiafelhasználás mértéke a 10 évvel 

korábbi csúcshoz képest közel húsz százalékot csökkent, pontosabban e csökkenés öt év alatt 

lezajlott, a kilencvenes évek második felét lényegében stagnáló fogyasztás jellemzi. Az 

import aránya 1989-ben is meghaladta a 60%-ot. 1998-ban a felhasznált (hazai és import) 



energiaforrások összetétele hőérték szerint a következő volt: szén 15%, kőolaj 33,4%, földgáz 

38,1%, nukleáris 12,1% egyéb (villamos-energia import és megújuló) 1,4%. Az összes hazai 

energiafelhasználás 36%-a került villamos-energiát és hőenergiát előállító erőművekben 

felhasználásra. A 410 PJ évi villamosenergia felhasználás az 1992. évi mélypontot 9%-kal 

haladja meg, előtte az 1989. évi csúcs még 7%-kal magasabb volt, ezt tehát nem értük el. 

 

A rendszerváltozást követő időszakban az egyik legfőbb törekvés volt, hogy a korábbi 

években kialakult importfüggőség fizikai és mennyiségi egyoldalúsága megszűnjön, s a gáz- 

és villamosenergia-hálózat csatlakozzon a nyugat-európai, transzeurópai hálózatokhoz. Ezt a 

földgáz (HAG-vezeték), és a villamos energia (CENTREL, UCPTE együttműködés) esetében 

sikerült megvalósítani, ha korlátozott átviteli képességű hálózatok formájában is. Kőolajból a 

többirányú beszerzés lehetősége (az Adria-vezeték révén, az átmeneti üzemen kívüli 

időszakot nem számítva) már korábban is adott volt. 1993-ban lépett hatályba a behozott 

kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény. Ennek 

előírása alapján 1999-ig fokozatosan - az előző évi nettó importra vetítetten - 90 napos szintre 

kellett növelni a stratégiai készletet. Ez a 1998. év végére megtörtént. A nagy felhasználóknál 

és forgalmazóknál meglévő üzemviteli és kereskedelmi készletekkel együtt a készletszint 

jelentősen meghaladja a 90 napot, amely mind a Nemzetközi Energia Ügynökség, mind az 

EU minimális követelményeinek megfelel. 

 

A villamosenergia-fogyasztók biztonságos ellátása, valamint a nyugat-európai 

villamosenergia-rendszerhez történő csatlakozás megkövetelte, hogy ún. szekunder tartalék- 

kapacitással rendelkezzen a magyar villamosenergia-rendszer (ez azt jelenti, hogy valamennyi 

együttműködő partnernek rendelkeznie kell a saját rendszerében meghatározott kapacitású, 

perces nagyságrendű időtartamon belül mobilizálható tartalékkal). E tartalékcélokat szolgáló 

erőművi kapacitás Sajószögeden és Litéren épült, egyenként 120 MW-os teljesítménnyel, ezt 

kiegészíti Lőrinciben egy 160 MW teljesítményű csúcskapacitás kiépítése. 

 

Az 1993-ban elfogadott magyar energiapolitika fő pillérei a következő célkitűzések voltak: 

 az egyoldalú energia-függőség (=kizárólag FÁK-országokra támaszkodó import) 

csökkentése,  

 az energiatakarékosság előtérbe helyezése, 

 a környezeti korlátok figyelembe vétele, 

 a piaci alapokra helyezett energiagazdaság hatékony működési feltételeinek 

kialakítása, 

 és az ellátásbiztonság előtérbe helyezése. 

Az 1995. évtől zajló energetikai privatizációs lépések és az azt kísérő szabályozási változások 

alapvetően, és sok tekintetben visszafordíthatatlan módon változtatták meg a hazai 

energiaszektor piaci szerkezetét, működési feltételeit. A privatizációs lépések és a 

szabályozási változások célja az volt, hogy egyrészt növeljék a hazai energetika működési 

hatékonyságát, másrészt jelentős külföldi befektetéseket vonzzanak a leromlott műszaki 

állapotú szektor megújításába. A földgázszektor területén jelentős lakossági és állami források 

bevonásával bővült a rendszer. A lezajlott átalakítások felemás volta következtében 

ugyanakkor a szektort feszültségek terhelik, amelyek gátolják egy ténylegesen hatékony 

energetikai rendszer kialakulását. 

 

Az Európai Unió energiapolitikáját azon általános gazdaságpolitikai célok mentén fogalmazta 

meg, amelyek a piaci integráción, a dereguláción, az állami beavatkozás korlátozásán, a 

fenntartható fejlődésen, a fogyasztóvédelmen, valamint a gazdasági és szociális kohézión 

alapulnak. Az Európai Bizottság által 1996-ban hazánkról készített országvélemény 



megállapította, hogy a magyar energiapolitika céljai összhangban vannak az EU alapvető 

célkitűzéseivel. A magyar energiapolitika alapelvei a következők: 

 a nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, az egységes európai energiapiac részeként 

működő hatékony hazai energiapiac létrehozása, 

 az energiaellátás biztonságának megőrzése és növelése, 

 a környezetvédelmi követelmények érvényesítése mind a jövőbeni fejlesztéseknél, 

mind pedig a meglévő energiatermelő és fogyasztó berendezéseknél, 

 nyilvánosság, közösségi tájékoztatás, demokratikus szabályozás, a megmaradó 

monopóliumok átlátható árszabályozása. 

 

Az egyik legfontosabb energiapolitikai célkitűzés az ország energiaellátási biztonságának a 

növelése, igazodva az EU ilyen irányú törekvéseihez. Az ellátásbiztonság megfogalmazott 

alapelve, hogy a mindenkori fogyasztói keresletnek megfelelő mennyiségű és minőségű 

energiahordozó álljon rendelkezésre. Az energiaellátás biztonságát növeli, ha a hazai 

energiapiac az egységes európai energiapiac részévé válik. A méreteiben jóval nagyobb 

európai energiapiacba integrálódásunk kisebb hazai tartalékkapacitást igényel, ami azonos 

biztonság mellett költségcsökkentő hatású. A Nyugat-Európához történő felzárkózáshoz 

elengedhetetlenül szükséges az energiahatékonyságban meglévő jelentős elmaradás fokozatos 

felszámolása. A világ földgázkészleteinek területi elhelyezkedése, a jelentős orosz 

földgázvagyon, s a meglévő műszaki kapcsolatok megléte alapján valószínűsíthető, hogy 

Magyarország hosszabb távon is döntően az orosz földgáz-importra számíthat. A meglévő 

nyugat-európai vezeték-összeköttetésünk (HAG-vezeték) - a fizikailag importálható 

mennyiségen túlmenően - javíthatja az orosz kereskedelmi partnerünkkel szembeni áralku 

pozíciónkat, de nem jelent valós forrás diverzifikációt. 

 

A magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák villamos energia társaságok együtt csatlakoztak az 

UCPTE rendszerhez, ami erősíti a közép-európai régió villamosenergia-rendszereinek 

együttműködését, valamint az áramkereskedelem kooperációját. Ez nem jelent számottevő 

többletimportot Nyugat-Európából, hanem minőségjavító és - a szükség-helyzetekben történő 

kisegítés révén – ellátásbiztonságot növelő tényező. Az energiaellátás biztonságát szolgálják 

az egyes energiahordozók készletei, valamint a tartalékkapacitások. 

 

Az elmúlt évtized energiapolitikai megfontolásai területi vonatkozásban inkább a geopolitikai 

vonatkozásokra koncentráltak, tehát az ország Európán belüli elhelyezkedéséből, az import 

irányából, a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződéséből következő tennivalókra. Az új 

feladatok itt jelentkeztek, részben azért is, mert az országon belüli területi energiaellátottság 

vonatkozásában, részben a korábbi fejlesztések, részben a lecsökkenő igények miatt nem 

merültek fel feszültségek. Az ország településeinek villamosenergia-hálózatba való bekötése 

1963-ra befejeződött, a településen belüli ellátás fokozatosan szélesedett, és lényegében teljes 

körűnek tekinthető. A minőségi igények, részben a hálózat egészének a fejlesztése nyomán, 

részben helyi kapacitás-bővítések nyomán kerülhettek egyensúlyba. Az igények oldalán az 

emelkedő tarifák is hozzájárultak a takarékosabb és ésszerűbb használat kialakításához. Az 

országos villamos főelosztó-hálózatok elsősorban a hazai terhelési súlypontok táplálására 

hivatottak, azok behurkolását látják el íves-gyűrűs hálózati alakzatok formájában. Ezek a 

hálózatok kerültek a privatizáció során a regionális szolgáltatók birtokába. Táplálásuk az 

alaphálózati rendszer függvénye. Az alaphálózat fokozatosan kiépülő hurkolt rendszerét 

követően kerülhet sor a főelosztó-hálózatok önálló körzetekre való bonthatóságára. Ez utóbbi 

az EU követelmények teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A 120 kV-os hálózatok ezideig 

lényegében még kellő koordinációval épültek és az új fogyasztói igények ellátásán felül, a 

hurkolt rendszer érdekeit figyelembe vevő fejlesztéseket is magukba foglalták. A privatizációt 



követően azonban a magánvállalkozók döntésétől függően a mainál rendezetlenebb 

hálózatképpel kell számolni, mivel a nagyfogyasztók önálló áramátalakítást (gázmotoros 

technológiát) és szigetszerű ellátó rendszereket létesítenek előnyösebb gazdasági feltételek 

mellett, ahogy azt az elmúlt évek gyakorlata igazolta. Ilyen önellátó nagyfogyasztói egységek 

létesültek az ipari parkok, zöldmezős beruházások stb. térségében. 

A földgáz-hálózat a jelentős fejlesztések ellenére még nem képez egyenszilárdságú hálós 

rendszert az országban, mivel még összefüggő nagy térségekben, így a Dél- és Nyugat-

Dunántúlon nem épültek ki a szükséges szállító vezetékek. A legnagyobb mértékű 

fejlesztések 1993 és 1996 között valósultak meg beleértve a nyugat-európai rendszer-

összeköttetést, a kelet-magyarországi települések bekapcsolását és a Dél-Dunántúl ellátását 

biztosító Szank–Kalocsai átkötést. A ma már 5.000 km hosszúságú távvezeték-rendszer 

egyaránt alkalmas a hazai igények területi kielégítésére, a kelet és nyugat irányból érkező 

import gáz átvételére és a tranzitra. 

 

Az energia, mint termelési tényező, erőforrás, lehetővé teszi, vagy kizárja energiaigényes 

létesítmények adott helyen történő kialakítását, fejlesztését. Másfelől, mint ellátottsági 

tényező, befolyásolhatja egy-egy településen vagy településcsoporton az életkörülményeket. 

A lakossági ellátottságot, főleg a villamosenergia-hálózat kiterjedtségét tekintve ma már 

Magyarországon az energia mennyiségi elérhetősége nem jelent életkörülményeket 

befolyásoló tényezőt, de ekként jelenik meg a különböző energiahordozók közötti 

választhatóság, és ezen keresztül a költség különbsége. Ipari létesítmények telepítése esetében 

az energia, (más erőforrásokhoz hasonlóan) kalkulációs tételt jelent. A területfejlesztési 

összefüggéseket ma Magyarországon fentieknél nagyobb mértékben befolyásolja az 

energetika, mint termelőhely, mint munkaalkalom, és egyes esetekben, mint válságiparág. 

Elsősorban a szénbányászattal érintett régiók a hetvenes évek közepéig stabil, sőt kitüntetett 

helyzetű térségeknek számítottak, amelyek magukhoz fűztek számos további, a szén 

felhasználásán alapuló iparágat is. Ezek a területek már a nyolcvanas évekre 

válságövezetekké váltak, majd a rendszerváltás drasztikusan lecsökkentette az itt zajló 

válságfolyamatok lassítására irányuló állami támogatásokat. Így a nehézipar más ágazataihoz 

hasonlóan egyes bányavidékek és erőművek környéke is depressziós térséggé vált. A 

kilencvenes évek első felében a piackonformitás jelszavával igen durva sokk érte az itt 

dolgozókat, anélkül, hogy akár a szolidaritási rendszerek megfelelő hálója, akár a munkaerőt 

felszívni képes új iparágak felfejlődése párhuzamosan megindult volna. Bár a bányavidékek 

az ország szinte minden térségében előfordulnak, éppen a legfejlettebb Közép- Magyarországi 

régiót és a Nyugat-Magyarországi régiót nem érinti közvetlenül a kérdés, amelyek 

ugyanakkor jelentős felhasználói és termelésükön keresztül haszonélvezői az energiának. A 

regionális egyensúlytalanságnak ezt az energetikát érintő szegmensét érdemesnek tartjuk itt 

kiemelni, mint a területfejlesztési eszközökkel is csökkentendő mai különbségek egy múltban 

gyökerező forrását. 

 

 

  



7. A RÉGIÓK KOMPLEX FEJLESZTÉSI 

TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS EMELTSZINTŰ 

TERVEZÉSI KÉRDÉSEK 
A területiségből következő egyedi értékek tehát azok, amik a posztmodern regionális politika 

stratégiai fejlesztésének, tervezésének alapelvét meghatározzák, s helyes felismerésük, majd 

belső (endogén) és külső (exogén) fejlesztésük vezethet a sikerhez, a területi gazdaság 

adottságai és a működése új erőtereinek megteremtéséhez. A posztmodern területi politika 

ezeknek az értékeknek a feltárásához a kínálat- és a keresletorientált stratégiákkal juthat el. 

 

7.1. A KÍNÁLATORIENTÁLT REGIONÁLIS STRATÉGIA 

A kínálatorientált regionális stratégia központjában az áll, hogy a „térséget kívülről, a külső 

hatótényezők felől érkező impulzusok, külső feltételek, lehetőségek és korlátok felől közelítve 

egyre több belső folyamatra, összefüggésre rávilágítva, kívülről befelé közelítve fejlesztjük” 

(Korompai, 1995). A területi egység komparatív előnyeit kísérli meg a fejlesztési stratégia 

bővíteni, amely a kedvező gazdasági környezet alakításával érhető el. Ebben domináns 

szerepe van: 

1. a termelői és fogyasztói infrastrukturális fejlesztéseknek 

2. az elérhetőség biztosításának (közlekedési és kommunikációs kapcsolatok 

fejlesztésének) 

3. a termelést kiszolgáló létesítmények telepítésének, azok piaci ár alatt történő 

értékesítésének 

4. a gazdasági egységek letelepedését ösztönző különféle kedvezményeknek 

(adókedvezmények, támogatások, kedvezményes hitelek, állami és regionális 

vásárlások stb.). 

 

A kínálatorientált fejlesztési stratégia arra épít, hogy a területi egységet vonzóvá tegye, 

részben a külső (exogén) - központi támogatások mellett és hatására - tényezők 

mozgósításával, s mindezt döntően a külső befektetők, fejlesztők gazdasági működésének 

segítésével, azok letelepedési és termelési feltételeinek élénkítésével. Olyan intézmények és 

szervezetek megtelepítésével, amelyek korábban a területi egységben nem működtek, azoknak 

egyáltalán nincsenek hagyományai, a szereplők ezekkel kapcsolatos tapasztalatokkal nem 

rendelkeztek. 

 

Számos veszélyt hordoz a kínálatorientált regionális politika, annak egyoldalú alkalmazása. 

Az egyik veszély, hogy az erőltetett infrastruktúrafejlesztés kihasználatlan kapacitásokat 

teremt, aminek a fogyasztói működtetése éppen a gyenge jövedelmi potenciál miatt tartósan 

nem lehetséges. Másik veszély, hogy területidegen gazdasági egységek jelennek meg, 

amelyek a rövid távú komparatív előnyöket kívánják lefölözni, aztán továbbállnak, egy 

következő területi egységbe, ahol ismételten a költség takarékosság a legfontosabb telepítési 

céljuk. A kínálatorientált fejlesztési stratégia nem tűzi ki közvetlen célul, hogy a letelepedő 

egységek integrálása a területi gazdaságba minél előbb bekövetkezzen. 

 



Az integráció hiánya nem csak a termelésre (alvállalkozások megjelenése), hanem a 

munkaerőre, annak képzésére, de a települések fejlődésére, a helyi társadalomra is súlyos 

következményekkel járhat. S végül a helyi önkormányzatok sem profitálnak gyorsan a külső 

egységek jelenlétéből, mivel azok részben nem járulnak hozzá a helyi-területi gazdaság 

stabilitásához, részben pedig a kedvezmények (helyi és országos adókedvezmények) miatt 

csak hosszabb távon növelhetik a közösség jövedelmét. Viszont ebben az esetben már tovább 

léphetnek, új telephelyet választhatnak, vagy éppen újabb engedményeket (pl. az 

adókedvezmények mérsékeltebb szintje) kényszerítenek ki a maradás, esetleg a további 

fejlesztések érdekében. 

 

Elvetendő-e a kínálatorientált regionális stratégia, mint a posztmodern területi politika egyik 

lehetséges alkalmazási módja? 

 

Egyértelmű válaszunk, hogy nem! Megítélésünk szerint ezt a fejlesztési szemléletmódot 

kimondottan a korábban - pl. a high tech kultúrákhoz közel álló, abban ismeretekkel 

rendelkező, de hirtelen piacot vesztett ipari térségek - kedvező adottságokkal rendelkező, nem 

egyértelműen monocentrikus ágazati szerkezettel rendelkező térségekben lehet sikeresen 

alkalmazni. Hiszen ezekben a térségekben részben az ipari infrastruktúra, részben pedig a 

munkaerő szakirányú képzettsége jelentős telepítési tényezőnek tekinthető. Kimondottan a 

kínálati elemeket kell érvényesíteni a stratégiában, azaz megteremteni a telephelyi 

feltételeket, kedvezményeket adni a letelepedéshez, az érdeklődő profilokhoz kapcsolódó 

oktatási programokat szervezni, s mindezen rendszereket segítő, szolgáltató ágazatok 

megteremtését célirányosan ösztönözni. 

 

A hazai viszonylatban a „székesfehérvári-modell” tekinthető e fejlesztési stratégia 

alkalmazása mintaterületének. A városban az évtizedes hagyományokkal rendelkező 

elektronikai ipar robbanásszerű piacvesztése a kilencvenes évek elején súlyos válsághelyzetet 

eredményezett. Az önkormányzat által kidolgozott kínálatorientált fejlesztési stratégiával 

néhány év alatt felszámolták a válságot, sőt sikeres fejlesztési programot indítottak el, ami 

lényegében az ipari parkok kiépítésére, a letelepedők tartós kedvezményeire, illetve a helyi 

menedzsment nagyfokú nyitottságára épült. Míg Székesfehérváron az elektronikai ipar 

termelési tradíciójára épülő fejlesztési stratégia jelentette a megújítás alapját, addig az attól 

közel hatvan kilométerre lévő bányászati válságtérségnek, - amely kedvező földrajzi 

helyzettel és munkaerőbőséggel rendelkezett - Tatabányának viszont a komplex telephelyi 

kínálatot magában foglaló fejlesztési stratégia indította el felzárkózását, s egyben az új 

vállalkozások egyre nagyobb számban történő letelepedését. 

 

A kínálati stratégia épített a telephelyi adottságokra, amit viszont a zöldmezős beruházásokkal 

lehetett csak aktivizálni, döntően a munkaerő kínálatra, valamint a helyi támogatás és 

kedvezményrendszerre épült. Természetesen ehhez hozzájárult, hogy a szomszédos 

megújítási centrumokban (Győrben, Székesfehérváron) a további extenzív fejlesztési források 

kimerültek (pl. a telekárak emelkedése, csökkenő kínálat a telephelyekből, szakképzett és a 

képzetlen munkaerőből helyi és vonzáskörzeti hiány stb.). A szomszédok már a 

stratégiaváltásra készültek, azaz kínálatorientált fejlesztések befektetéseinek hozamát minél 

nagyobb arányban vissza kívánták igényelni (pl. helyi adók szintjének emelése, a 

kedvezmények lejárta után újabb engedményeket nem nyújtottak), ami az új letelepedők egy 

részét elijesztette. Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a közelebbi centrum, így Tatabánya 

felértékelődött, miközben az általa alkalmazott kínálatorientált stratégia is sikeresnek 

mutatkozott. A megtelepedést az induló fázisban a munkaerő intenzív termelési bázisok 

jellemezték, de nem elhanyagolható az sem, hogy a telephelyválasztás új célpontjai jól 



megközelíthető térségekben találhatók, s közel vannak az ország gazdasági és információs 

centrumához. 

 

Nem beszélhetünk a térségben regionális hálózatról, azaz a stratégia-alakítók között nem 

alakul ki együttműködés arra, hogy miként lehetne éppen a telephelyi kínálatban az egyes 

centrumok adottságait összekapcsolni, azokban jelentkező előnyöket együttesen kihasználni. 

Viszont a gazdasági egységek szintjén a hálózatalakítás jelei már felismerhetők, hiszen 

megkezdődött a beszállítói kapcsolatok kiépítése és az ennek megfelelő telepítés, valamint 

néhány tényező utal a specializáció fokozatos kialakulására. 

 

7.2. A KERESLETORIENTÁLT REGIONÁLIS STRATÉGIA 

A keresletorientált regionális fejlesztési stratégia „a térséget egységes egészként kezelve, 

annak belső sajátosságaiból, a térségen belülről kiindulva, egyre jobban kifelé haladva, mind 

több külső tényezőt figyelembe véve” (Korompai, 1995.) kerül meghatározásra és egyben 

működtetésre. A helyi-területi gazdaság megújításánál nem csupán a külső (exogén) 

forrásokra támaszkodik, hanem felméri és számba veszi a belső adottságokat, azokat 

újraértékeli éppen a külső piaci rendszerek által, s így keresi versenyképességük fokozásának 

lehetőségeit. A belülről kifelé haladás elvében, mint fejlesztési szemléletben és 

gondolkodásmódban döntő szerepet játszik a helyi-területi vagy regionális együttműködés 

forrásainak felderítése, annak meglévő és új akciótereinek kialakítása. Az együttműködés azt 

jelenti, hogy miként lehet a helyi-területi adottságokat a nagyobb rendszerekre rákapcsolni, 

mind a helyi-területi, mind a nemzetközi hálózatok révén. 

 

A hálózatok 

 

A keresletorientált fejlesztési stratégia egyik meghatározó eleme a helyi-területi hálózatok 

alakítása. A posztmodern - integrációra épülő - piacgazdaságokban a verseny mindenek feletti 

hangsúlyozása és fokozása az erőforrások kimerüléséhez vezet, s a nagyobb teljesítményeket 

a verseny szereplői csak egymás rovására fokozhatják. A teljesítmény kényszert tehát csak 

úgy lehet elérni, ha nem a versenytárs legyőzését tűzik ki célul, hanem keresik az 

együttműködés, a kooperáció új tereit, amivel az erőforrások körét bővíthetik, s ezzel a 

megújítás formáit is szélesíthetik. A hierarchikus rendszerek - legyenek azok termelési, 

elosztási, vagy éppen települési kapcsolatok - nem elég rugalmasak, nem tudnak kellően 

reagálni a gyors változásokra, lassú a megújítási képességük, ezekben visszafogott és merev 

az információfeldolgozás és áramlás, s ennek következtében reakcióképességük is gyengül. A 

piacok nemzetközivé válásával az együttműködés területi akadályai lényegében megszűntek. 

Ennek következtében az egymástól egyre távolabb lévő telephelyek autonómiáját és 

érdekeltségét növelni kell, hogy minél jobban ki tudják használni erőforrásaikat, egyben a 

lehetséges piaci kihívásoknak megfeleljenek. 

 

Ez a felfogás szükségessé teszi az egyre „laposabb” vállalati irányítást, a profitcentrumok 

kialakítását, a helyi-térségi együttműködéseket serkentő vállalati rendszerek terjedését. S 

végezetül éppen a posztmodern piacgazdaságokban erősödik meg a helyi-területi szint 

szerepe, azok nagyobb önállóságot, mozgásteret kapnak. Az egységes szabályozás a rendszer 

minden elemére azonos elvek szerint vonatkozik, ami a kapcsolati rendszerekben, 

összeköttetésekben nem a hierarchikus viszonyokat, hanem a hálózati jelleget erősíti. A 

gazdaságban szerveződő új termelési együttműködések területileg is elhatárolhatók (fejlődési 

övezetek, zónák, folyosók, banánok, csillagok), amiket aztán erősíthetnek a helyi-területi 



egységek szélesedő autonómiája, vagy éppen autonómia törekvései (Padánia, Katalónia, 

Skócia, Wales). 

 

A hálózatok gazdasági formációi a területrendszerben, a később tárgyalásra kerülő klaszterek, 

míg a területrendszerben maguk a régiók lehetnek. A régió hagyományos típusai: a földrajzi 

vagy természeti, a politikai vagy közigazgatási, a homogén (valamilyen közös vizsgálati 

szempontból egynemű területi egység), a funkcionális (hasonló feladatot, tevékenységet ellátó 

terület, ahol az alkotó elemek - belső egységek - funkcionális kapcsolatban állnak egymással), 

s végül a program vagy tervezési régió (meghatározott fejlesztési célterület). Nos, e felosztást, 

egyben a régió meghatározásokat célszerű lesz a jövőben hálózatok alapján is értelmezni. A 

régiókat úgy felfogni, mint egy sajátos, egyediséget mutató együttműködéseket egy 

körülhatárolt földrajzi térben, ami az ott található különféle rendszerek egymásra épülése és 

kapcsolata alapján szerveződik. Ugyanakkor ebben a nem hierarchikus viszonyok által 

szervezett, sok szinten (termelési tényezők, valamint települési, társadalmi, környezeti 

faktorok alapján is) egybefonódó térben, éppen a különféle funkciók egymásra hatásának 

következtében (s talán itt haladhatja meg a hálózati felfogás, a funkcionális régió 

meghatározást) új és új együttműködések szerveződnek. 

 

Mindezek következtében részben megváltozhatnak (kiterjedhetnek, vagy éppen szűkülhetnek) 

a hálózatok által formált régió földrajzi határai, részben - és a fejlesztés szempontjából a 

döntő ez lehet - a belső szerkezetük is átrendeződik, s egyben a megújítás - valamilyen - 

hordozóiként jelennek meg a térben. A hálózati szemléletre épülő regionális fejlesztési 

stratégia tehát azt szorgalmazhatja, hogy: 

1. a területi egységben - vagy az ahhoz kapcsolódó további egységekben - a belső, 

újszerű kapcsolatok (nem a hierarchiára, az együttműködésre épülő kapcsolatok) 

minél több szinten jöjjenek létre, s ezzel a regionális jelleg szélesedjen (hálózat 

építés), 

2. a térségben meglévő hálózatok erősödjenek, új mozgástereket nyerjenek, vagy éppen 

megújuljanak (hálózat fejlesztés), 

3. történjen meg a területi egység rákapcsolása egy, vagy több, éppen a hálózati elven 

működő, vagy azt tükröző régióra, hasznosítva és egyben szélesítve azok hálózati 

rendszereit (hálózatok összekapcsolása). 

 

Az innovációs miliő 

 

A keresletorientált regionális stratégiában a hálózati jelleg szükségszerűen együtt jár az 

innovációs miliő kialakulásával. Az innovációs miliő alatt egyik oldalról azoknak - az adott 

földrajzi területen felismerhető - gazdasági, termelési kapcsolatoknak a csoportját lehet 

tekinteni, amelyek egységességet alakítanak ki a termelési rendszerben a gazdasági szereplők 

között és a termelési kultúrában. A kollektív tanulással - helyileg meghatározott formában - 

hozzájárulnak az innovációs folyamatok terjesztéséhez, s egyben csökkentik a piaci 

kapcsolatok bizonytalanságait, növelik a termelő egységek és a területi gazdaság 

versenyképességét. Az innovációs miliőt másik oldalról azok a helyi kultúrában, társadalmi 

kapcsolatokban és az intézményrendszerben meglévő sajátosságok is képviselik, amelyek 

mind a gazdaságon keresztül, mind a helyi-területi szereplőkön át, folyamatosan 

hozzájárulnak az újdonságok kialakításához, azok megtelepedéséhez és részben 

terjesztéséhez. 

 

Az innovációs miliőben az adott földrajzi helynek a szerepe meghatározó. Hiszen egy adott 

helyhez kapcsolódó humán tőke az egyik hordozója a megújításnak, a kollektív tanulás és 



ismeretátadás rendszereinek, amik aztán hozzájárulnak a gazdasági egységek termelési 

potenciáljának erősítéséhez, azok újszerű kapcsolatainak kialakulásához. Másrészt a területi 

koncentráció lehetőséget nyújt az információk cseréjéhez, az ismeretek és kapcsolatok 

átadásához, azok elsajátításához. S végezetül részben az együttműködések új terei, részben a 

korábbi hagyományok, a kultúrában meglévő értékek, egy más, nyitottabb társadalmi, 

politikai, közösségi hátteret is teremtenek, amik aztán ismét visszahatnak az újdonságok 

fogadására. 

Az innovációs miliő kialakulhat más és más jellegű területi szerkezetekben. Az alábbi 

típusoknál hozott hazai példák ugyan még karakteresen nem formálódtak ki, de az innovációs 

miliő egy vagy néhány eleme már felbukkant, ami jelzi a kedvező elmozdulást egy új, 

előremutató, s egyben egyedi területi fejlődési pályák irányait.  

 

Metropoliszok területére, általában a legfejlettebb termelési és szolgáltatási rendszerekre 

specializálódva. 
 

Hazánkban Budapesten, illetve a határozottan formálódó nyugati gazdasági és 

települési agglomerációban figyelhetjük meg az innovációs miliő kialakulásának 

tendenciáját. A főváros új koncentrációs folyamat színtere, hiszen az országos - sőt 

egyre több esetben, kelet-közép európai - piaccal rendelkező nagyvállalatok irányító, 

szervező központja itt található, amik aztán serkentik az amúgy is jelentősen tömörült 

gazdasági és üzleti szolgáltatások, majd a kutatásfejlesztés további koncentrációját, 

egyben e tevékenységi rendszerek újabb egymásra hatását más, eddig eltérő kapcsolati 

rendszereik kialakulását. 

 

A nagyvárosokban, a hagyományos szektorokra specializálódva. 
 

Hazai példaként említhető Győr, ahol a gépipar bázisán megtörtént a gazdasági 

megújítás. Fokozatosan kiépülnek ehhez a szektorhoz kapcsolódó különféle 

szolgáltatások (felsőoktatás, pénzügyi és a különféle üzleti szolgáltatások), illetve más 

ágazatok erőteljes specializációja indult meg. Ezek részben új kapcsolatokat 

teremtettek a hagyományos szektorral (pl. tulajdonosi, termelési együttműködés, 

speciális szolgáltatások iránti kereslet bővítése), részben pedig szélesítették a kis- és 

középvállalkozói kört, ösztönözve azok megtelepedését, bedolgozói és szállítói 

rendszerek fokozatos kialakulását. 

 

Korábbi ipari térségek és centrumok, ahol lehetőség kínálkozott új termelési rendszerek 

befogadására, valamint a leépült szektorok bázisán a területi gazdaság megújítása. 
 

Hazai példaként a korábban említett Székesfehérvár és annak a fejlesztési stratégiáját 

alkalmazó Tatabánya mellett, új tanulságokkal szolgálhat Gödöllő, Veszprém, vagy 

éppen Kecskemét, Szeged térségében felismerhető területi gazdaság átalakulása. Nem 

ipari, hanem kimondottan szolgáltatói térségnek tekintendő a Balaton, amely a 

turisztikai „iparának” megújításával lehet képes és alkalmas egy új innovációs térség 

és egyben környezet kialakítására. Lényegében már számos eleme felismerhető az 

együttélés és egymásra ható szolgáltatások megjelenésének, ami részben a térség 

egyes részének megújítását is eredményezi, másrészt pedig egy sajátos gazdasági 

karakter formálásához is elevezethet. Ennek a területrendszernek a legnagyobb gondja, 

éppen a környezeti feltételek kedvezőtlen volta, annak nem stabil jellege. Így a 

további, már az egymásra ható tényezőkre épülő turisztikai innovációs miliőt a fenti 

korlátok akadályozhatják. 
 



Fejlődési pólusokban, ahol a kutatásfejlesztésre épülve jönnek létre új vállalkozások és azok 

együttese, valamilyen új egyediséget mutatva. 
 

Országunkból sajnos ez idáig minősíthető példákat erre a típusra felhozni nem tudunk, 

de kezdeményezésekkel találkozunk (pl. Budapesti Műszaki Egyetem mellett 

létesítendő informatikai-elektronikai innovációs park), vagy léteznek egyetemi 

centrumok, ahol kimondottan lehetőségek vannak, tudás alapú innovációs fejlődési 

pólusok kiformálódására (pl. Szegeden a biológiai kutatásokra építve, vagy 

Veszprémben a kémiai és környezettudomány bázisán, vagy Gödöllőn a 

Környezetipari kutatások bázisán). 

 

Határ menti térségek, ahol az együttműködések új formái jelennek meg, az érintkező térségek 

komparatív előnyeinek kölcsönös kihasználására. 
 

Az osztrák-magyar határ menti térségben regisztrálható, hogy a határok megnyitása 

után a térségek együttes - mindkét oldali - megújítása látványosan megkezdődött. A 

kölcsönösen előnyt nyújtó kapcsolatokra épülve az érintkező területi egységek 

gyorsabb felzárkózása megindult. A centrumok gazdasága megélénkült, ami 

gazdagodott a szolgáltatások speciális köreinek megtelepedésével, de a nagyobb 

kereslet is szélesítette a lokális-regionális piacot, egyben növelte annak teljesítményét, 

miközben számos új tevékenység és szereplő is megjelent, s mindennek a hatására a 

határ menti kapcsolatok is kétirányúvá váltak. Az EU integrációnkat követően számos 

keleti határmentén is megindultak a hasonló együttműködések (INTERREG). 

 

Elmaradott térségek, ahol a belső adottságokat valamilyen külső hatással élénkítve megújítási 

folyamatok indulnak meg, ugyanakkor létrejön a szereplők más, újszerű együttműködése. 
 

Hazai példák felsorolásától eltekintünk, hiszen számtalan újszerű kezdeményezésről 

lehet számot adni, azonban ismereteink szerint ezek kimondottan pontszerűek, nem 

fejtenek ki még látványos területi (regionális) hatást, csak egy-egy, vagy néhány 

funkcióra összpontosulnak. A szervezeti rendszereik gyengék, esetlegesek, a helyi 

hálózatok lassan formálódnak, viszont már csírájában hordozzák egy új, egyben más, 

területi szintű - kimondottan alulról érkező - fejlesztés és működés irányát. 

 

Az innovációs miliő a regionális stratégiák kidolgozásánál felveti azt a kérdést, hogy a 

számos egyediséget miként lehet valamilyen fejlesztési modellbe foglalni, milyen lépéseket 

lehet és kell tenni a miliő megteremtése érdekében? 
 

Nos, erre a kérdésre csak úgy tudunk válaszolni, ha összekapcsoljuk az innovációs 

miliő jellemzőit. A különféle megvalósítási szinteket: gazdasági egység (mikro 

szféra), területi-ágazati specializáció (mezo szféra), nemzeti gazdaságpolitika (makro 

szféra), politikai- társadalmi- kulturális környezet, területi politika, másrészt a 

gazdasági, szervezeti és környezeti (gazdaságon kívüli tényezők) feltételeket és 

endogén szinergiákat (a tényezők egymásra hatása következtében előállt megújítást 

ösztönző körülmények), valamint a külső kapcsolatokat. 

 

Az agglomerációs hatások 
 

Az innovációs miliő tényezőit vizsgáljuk tovább éppen a mikro gazdaság dimenziójában, 

hiszen ezen egységek adott területre történő koncentrációja, újszerű termelésitényező-



kombinációkat eredményezhet, amely a regionális stratégiaépítést a gazdasági aktorok 

oldaláról segítheti. ALFRED MARSHALL angol közgazdász felismerte, hogy egy adott 

földrajzi térben történő nagyszámú, egyazon ágazathoz tartozó termelők koncentrációja 

pozitív externáliákat eredményezhet. Ezek olyan külső, termelésen kívüli megtakarítások, 

amelyek következnek a széles körű munkamegosztásra épülő, egymást kiegészítő 

tevékenységekkel és folyamatokkal kapcsolódó vállalkozások egymás mellettiségéből, 

továbbá az információs és kommunikációs költségek csökkentését eredményező, nem 

szabvány termékek közös előállításából. Marshall vizsgálatait a korabeli brit példákra építette, 

így a lancashire-i pamut, a sheffieldi evőeszköz és a dél-walesi bádoggyártásra, s ezek alapján 

dolgozta ki az ipari körzetek fogalmát. A gazdasági egységek területi koncentrációját az 

externáliák új megvilágításba helyezik. Az externáliák azok a külső gazdasági hatások, 

amelyek a tényleges termelési költségek között nem számolhatók el, ezek közvetlenül nem 

hatnak a gazdasági egység termelékenységére, iszont közvetetten, éppen a földrajzi 

elhelyezkedés miatt (termelő egységek és/vagy a piac közelsége, annak megfelelő tömege), a 

lehetséges termelési és szolgáltatási kapcsolatok igénybevétele folytán, vagy éppen a lokális-

regionális piac erőssége miatt, gazdasági előnyöket teremtenek, növelik az egység 

versenyképességét. 
 

Az externáliák közül a regionális gazdaságtan és egyben a regionális stratégiák számára 

izgalmas tényező csoportot az agglomerációs gazdasági előnyök nyújtanak. Ennek két típusát 

különböztethetjük meg. Az egyik az urbanizációs előnyként ismert, amikor is a gazdasági 

egység telephelyét jelentő város méretéből fakadnak sajátos gazdasági előnyök, amelyeket a 

következők jeleníthetnek meg: 

1. a kedvező infrastrukturális ellátottság (pl. kikötők, repülőterek, logisztikai központok 

közelsége) 

2. a korszerű kommunikációs infrastruktúra megléte (pl. számítógépes hálózatok és 

szolgáltatások, Internet kapcsolat) 

3. a széleskörű üzleti és piaci szolgáltatások (pl. pénzügyi szolgáltatások bőséges 

kínálata, technológia és kutatás-fejlesztési tanácsadás, médiák, reklám és marketing 

szolgáltatások) 

4. a kulturális szolgáltatások, illetve jelentős lokális piac, ami folyamatos keresletet 

jelent a termékek iránt, egyben azok megújítását is szorgalmazza, illetve új piacokat 

nyit meg. 
 

Az urbanizációs hátrányok is fellépnek, hiszen 

1. a nagyvárosi környezetben jelentős a zsúfoltság (pl. a szállítási idő növekszik, ez 

veszélyeztetheti a helyi-területi kooperációkat) 

2. a bűnözés számottevő (pl. a biztonsági és őrzési ráfordítások emelkednek) 

3. a környezeti szennyezés magas (pl. a tiszta környezetet igénylő technológiák védelmi 

ráfordításai növekszenek) 

4. magasabbak a megélhetési költségek (pl. munkabérekben megjelenik) 

5. a telekárak emelkednek (pl. a fejlesztés, a telephelybővítés költségesebb) 

6. a bérköltségek magasabbak, illetve szervezettek a munkavállalók (pl. szakszervezetek 

aktívak, erőteljesen kívánják a jogokat érvényesíteni). 

 

Az urbanizációs gazdasági előnyök az esetek többségében meghaladják a hátrányokat, hiszen 

azok egy részét át lehet hárítani. Például dolgozók viselik a magasabb megélhetési 

költségeket, támogatások nyerhetők a környezetvédelmi ráfordítások kompenzálására, a helyi 

kormányzatok segítségével számos településkörnyezeti negatív hatás költségvonzata 

mérsékelhető. A nagyvárosi térség nyújtotta agglomerációs előnyök, meghaladják a 

hátrányokat, ami aztán a gazdasági egységek versenyképességét növeli, egyben az adott 



térséghez való tartós kötődését is garantálják. Az agglomerációs előnyök másik csoportját 

lokalizációs előnynek nevezzük. Ebben az esetben nem a település mérete a meghatározó, 

hanem egyrészt azon ipari és gazdasági egységeknek a földrajzi koncentrációja, amellyel a 

gazdasági egység szállítási és termelési kapcsolatot létesíthet, másrészt azon szolgáltatások, 

amik hozzájárulnak a kibocsátás növekedéséhez (akár mennyiségi, akár minőségi 

szempontból). Az első esetben az ipari vagy termelés/tevékenység specifikus 

együttműködésekről, kölcsönös szállítási, értékesítési kapcsolatokból következő előnyökről 

beszélhetünk. Míg a második esetben a termelést/tevékenységet segítő szolgáltatásokról, így 

például a munkaerő-specifikus képzési intézményekről, az adott tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatásokról, tanácsadásról, fejlesztésről, vagy éppen technológiai infrastruktúráról. 

 

7.3. A RÉGIÓK TÍPUSAI, FORMÁI 

Az előzőekben vizsgált gazdasági, társadalmi, földrajzi indokok által létrejött vállalkozási 

övezetek jelentősen befolyásolják az adott területi egységek potenciális lehetőségeit. Ennek 

megfelelően számos kategóriát különböztethetünk meg a régiók között, így a regionális 

politika legfontosabbnak gondolt témakörei vizsgálata előtt fontosnak tartjuk a régiók 

meghatározó formáinak ismertetését. 

 

Gazdasági régiók 

 

Gazdasági tartalmú (típusú) régiónak (a továbbiakban gazdasági régió) - logikai közelítésben 

és a gyakorlat által is igazoltan - az olyan, általában összefüggő régió nevezhető, amely 

valamely gazdasági jelenségcsoport vagy kapcsolatrendszer szempontjából egységként 

viselkedik. Tágabb értelmezés szerint tehát a különböző államok vagy azok csoportosulásai 

(pl. az Európai Unió) is felfoghatók gazdasági körzetként, régióként. Gyakorlatilag azonban a 

fogalmat elsősorban országokon belüli régiókra értelmezik. 

 

A funkcionális gazdasági régiók 

 

A gazdasági tartalmú régiók legjellemzőbb csoportját azok jelentik, amelyeket kisebb-

nagyobb területekre lokalizálódó, funkcionális kapcsolatok határolnak le. Legfejlettebb 

fokozatuknak az ún. komplex gazdasági régiót tartották, ennek tulajdonítva a legnagyobb 

kiterjedést és a leggazdagabb tartalmat. Elméleti feltevés szerint a komplex gazdasági régió 

jellemző vonása és megkülönböztető ismérve az, hogy a gazdaság egészének, minden jelentős 

elemének térbeli integrációját magába foglalja. A gazdasági régiók heterogén szerkezeti 

elemekből és szervezeti egységekből (termelő szervezetek, nagyvállalatok, ágazatok) állnak, 

amelyek egymással funkcionális kapcsolatban vannak. A gazdasági kapcsolatok funkcionális 

jellege részben az áruk, a szolgáltatások, az információk, a termelési tényezők (munkaerő, 

tőke) belső áramlásában nyilvánul meg, ami nem zárja ki a jelzett tényezők külső, gazdasági 

régiók közötti cseréjét, mint funkcionális megnyilvánulást, hiszen ez utóbbi révén illeszkedik 

a területi egység a földrajzi munkamegosztásba, határozódik meg szerepe a nemzetgazdaság 

egészében. 

 

A komplex gazdasági régió elméleti ismérvei közül elsőként a termelési specializáció 

említhető. Az ország területén elhelyezkedő régiók természeti, gazdasági, társadalmi 

adottságai különböznek, az erőforrások mennyisége, választéka és egymáshoz való viszonya a 

különböző régiókban eltérő. Más és más komparatív előnyök (illetve hátrányok) szerint 

fejlődnek, így kialakul azok sajátos termelési profilja, amelynek alapján illeszkednek az 

országos és a területi munkamegosztásba. A specializációt képviselő ágazatok, gyártási ágak 



adják a körzet ipari és mezőgazdasági termelésének nagyobb részét, és képezik a gazdaság 

struktúrájának vázát, ami döntően befolyásolja a többi ágazat fejlődését, a régió külső 

kapcsolatainak jövőbeni alakulását. A specializációt azon gyártási ágak határozzák meg, 

amelyek az országos átlagot jelentősen meghaladó arányt képviselnek a régió termelésében és 

külső áruforgalmában. A régió gazdasági struktúrájának vázát képező ágazatok és azok 

működésének hátterét jelentő tevékenységek együttesen hozzák létre a területi termelési 

komplexumot, amely a régió távlati fejlődésének meghatározó tényezője. 

 

Az előző fogalom átvezet a szóban forgó gazdasági régió másik alapvető ismérvéhez, 

nevezetesen a komplexitáshoz. A specializációt képviselő gyártási ágak mellett fontos szerep 

jut az azokat kiegészítő, működésüket lehetővé tevő tevékenységeknek (ipari háttér, egyéb 

háttérágazatok, infrastruktúra), valamint - a régiók lakosságának ellátását célzó - termelésnek, 

szolgáltatásnak. A specializáció és a komplexitás ismérve nem mond ellent egymásnak, mivel 

az előbbi főként a gazdasági régiók külső kapcsolataira, illetve az azokat hordozó gazdasági 

tevékenységekre értelmezendő. Az utóbbi pedig a területi egység belső viszonyaiban 

megnyilvánuló kiegyensúlyozottságot jelenti. A komplexitás elve ezen túl magában foglalja 

az erőforrások optimális kombinálását és hatékony felhasználását is. 

 

Az elméleti felfogásból kiindulva a komplex gazdasági régióhoz képest a gazdaság 

alacsonyabb szintű térségi integrációja áll a funkcionális régiók másik típusa, a vonzáskörzet 

mögött. Tartalmát kevesebb gazdasági tényező sajátos kapcsolata határozza meg, ez 

befolyásolja a csoporthoz (kategóriához) tartozását, kiterjedését, lehatárolásának módját is. A 

vonzáskörzet, - formáját tekintve - olyan képződmény, amely részben egy (kivételes esetben 

több) központi településsel (centrummal) rendelkezik, részben a körülötte elhelyezkedő, 

vonzott településekből (periféria) áll. A funkcionális vonzáskörzetek között is vannak 

nagyságrendi (hierarchikus) fokozatok (hasonlóan a komplex gazdasági régiók belső 

tagolódásához). 

 

A vonzáskörzetek konkrét meghatározása elméletileg sokkal egyszerűbb, jóllehet a 

gyakorlatban ehhez is fűződhetnek nehézségek. Ama vonzáskörzetek esetében, amelyeket a 

magasabb fokú szolgáltatások hoznak létre, „csak” azt kell megállapítani, hogy az adott 

szolgáltatást nyújtó intézmények tevékenysége mely településekre terjed ki. A lehatárolás 

problémája részint abban jelentkezik, hogy a különböző szolgáltatásokat nyújtó intézmények 

kisebb-nagyobb mértékben eltérő településkörre terjeszthetik ki tevékenységüket, így 

„interpoláció” útján jelölhető ki az együttes, közelítő határ. Más oldalról, a vonzásközponttól 

távolodva annak vonzó hatása gyengül, így a periféria széle felé haladva növekedhet azon 

lakosok aránya, akik az adott szolgáltatást valamely szomszédos centrumban veszik igénybe. 

Így tehát a vonzáskörzetek érintkezése sem vonalas, inkább sávos formát ölt, és a szomszédos 

egységek kisebb-nagyobb mélységben áthatnak egymásba. 

 

Gazdasági tartalommal rendelkező további régiók 

 

Ezeket a funkcionális régióktól (amelyek a gazdasági tevékenységek egymást folytató és 

kiegészítő jellege alapján regionális integrációkként jelennek meg) az különbözteti meg, hogy 

tartalmukat a gazdaság egyes tipikus jelenségei (amelyek a konkrét vizsgálat szempontjai 

szerint változhatnak), illetve az irányítás sajátos szempontjai határozzák meg. Az előbbiből 

adódó különbség továbbá, hogy a funkcionális régiók objektív jellegűek - szemben a többi 

gazdasági tartalommal rendelkező régióval - amelyek a felhasználás, - jelen közelítésben - az 

irányítás szempontjaira érzékenyek. A gazdasági tartalommal rendelkező régiókon belül két 

csoportot különböztetünk meg: 



 hasonló vagy azonos (homogén) régiókat 

 elsődlegesen irányítást szolgáló területi egységeket. 

1. A homogén régiók elhatárolásának értelmét gazdaságpolitikai szempontból az adja, hogy a 

gazdaságirányítás más és más eszközöket alkalmazhat eltérő szerkezetű, fejlettségű stb. 

régiók befolyásolására. Más oldalról az említett szempontokból homogén régiók azonos 

módon reagálnak a gazdaságpolitikai beavatkozásra. Sajátos ismérvek alkalmazására kerül sor 

akkor, amikor azt vizsgálják, hogy az egyes gazdasági ágaknak vagy a gazdaság egészének a 

fejlettsége területileg hogyan különbözik. Így megkülönböztethetők: 

 gazdaságilag fejlett 

 közepesen fejlett és elmaradott 

 vagy iparilag erősen, közepesen, gyengén fejlett stb. térségek. 

 

Az ilyen elhatárolási feladat viszonylag egyszerű, mivel egyetlen egyszerű vagy összetett 

ismérv alapján lehet azt megoldani. Gyakran azonban a homogén csoportokba tartozást több 

ismérv egyidejű fennállása mellett és figyelembevételével kell megállapítani. 

 

2. Az elsődleges irányítást szolgáló területi egységek tárgyalásakor két esetet (típust) kell 

megkülönböztetnünk. Először is utalni kell arra, hogy az említett célra felhasználhatják a már 

tárgyalt funkcionális vagy homogén régiókat, másodszor az ágazati irányítás számára minden 

objektív kritériumtól független egységei régiók határolhatók le, kizárólag az egyedi irányítási 

feladat sajátosságait és racionalitási követelményeit figyelembe véve. 

 

7.4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM (DAOP) 

 
7.1. ábra: Dél-Alföldi Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 

A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti 

fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a 



helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi 

Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai 

Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi 

Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a 

területi különbségek kiegyenlítése. A komparatív területi előnyökre alapozva a fejlesztések 

specifikus célkitűzései a következők: 

 

Specifikus cél Indikátor 

A regionális gazdaság erősítése és 

versenyképességének növelése, az 

innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás 

elősegítése. 

A regionális BHÉ növekedése a program 

hatására (millió Ft) 

A foglalkoztatottsági szint növekedése a 

régióban (%) 

A létrehozott munkahelyek száma (ezer fő) 

A turisztikai ágazat BHÉ növekedése a 

program hatására (millió Ft) 

A vendégéjszakák számának növekedése 

(éjszaka) 

A lakosság életkörülményeit meghatározó 

települési, környezeti állapot javítása a régió 

kohéziójának erősítése érdekében. 

 

A kistérségi központot közúton 20-30 percen 

belül elérő lakosság számának növekedése 

(ezer fő) 

Jobb minőségű szolgáltatások nyújtása 

mellett az 1 főre eső költséghatékonyság 

javulása (Ft) 

Fejlesztett szolgáltatásokkal érintett lakosság 

száma (ezer fő) 

Az intézkedés által teremtett munkahelyek 

száma (db) 

 

A lisszaboni stratégia céljait összefoglaló Integrált Iránymutatások makro- és mikro, valamint 

foglalkoztatási céljai közül kiemelt figyelem irányul a növekedésre; a tíz mikrogazdasági 

iránymutatás közül pedig háromra: az üzleti környezetre, a kis- és középvállalkozásokra, 

valamint az infrastruktúrára. A foglalkoztatási célok tekintetében a rugalmasság, a humán-

tőke befektetés és az oktatás-képzés jelenik meg az operatív programban. Az OP összhangban 

van az ÚMFT horizontális céljaival. 

 

Beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság valamint a kohézió elvét a 

stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. (pl. leghátrányosabb térségek 

elmaradásának csökkentése, esélyegyenlőség, elérhetőség javítása stb.) Az operatív 

programok beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erősítő fejlesztések integrált 

megvalósítása zászlóshajó projektként segíti pl: 

 A tudás – esély 

 Hét versenyképességi pólussal 

 Vállalkozásfejlesztés 

 XXI. századi iskola 

 Tiszta környezet 

 Leszakadó térségek felzárkóztatása. 

 

A DAOP stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU előírásainak 

megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került véglegesítésre. A 

fejlesztési prioritások a következők: 



1. Regionális gazdaságfejlesztés 

 Integrált, K+F-en és innováción alapuló fejlesztések. 

 Helyi, térségi szintű hídképző intézmények fejlesztését célzó elemek. 

 A regionális gazdasági hálózatok, klaszterek együttműködések 

fejlesztése, vállalkozások közös, hálózatos beruházásai. 

 Üzleti infrastruktúra, regionális és helyi fejlesztések ösztönzése. 

 Üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása, befektetés ösztönzés. 

2. Turisztikai célú fejlesztések 

 „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények komplex 

fejlesztése. 

 Kulturális és szellemi értékekre épülő turizmus. 

 Aktív turizmus. 

 Vonzerőkhöz kapcsolódóan a szálláshelyek mennyiségi és minőségi 

fejlesztése. 

3. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 

 Négy- és ötszámjegyű utak építése. 

 Rossz minőségű utak felújítása. 

 A logisztikai központokhoz vezető infrastruktúra fejlesztése, hiányzó 

részeinek kiépítése. 

 Kerékpárút-hálózat építése. 

4. Humán-infrastruktúra fejlesztése 

 Egészségügyi ellátás korszerűsítése. 

 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. 

 Időskorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítása. 

 Közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, 

rekonstrukciója, korszerűsítése. 

 Társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra-fejlesztés. 

 Közintézmények akadálymentesítése. 

5. Településfejlesztési akciók 

 Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 

 Főutca típusú akciók: város-, városrész központ revitalizáció. 

 Vidékfejlesztési intézkedések. 

 Technikai segítségnyújtás 

 

Támogatási összeg összesen: 207.1 milliárd Ft. 

 
A Dél-Alföldi Operatív Program készítése során széles egyeztetési folyamaton ment keresztül 

a régióban. A partnerségi egyeztetés célja az volt, hogy az alulról történő építkezés jegyében 

felszínre kerüljenek mindazon fejlesztési elképzelések, melyek a régió szakmai-társadalmi 

szereplőiben megfogalmazódtak tekintettel arra, hogy a DAOP elsősorban a településeken, 

kistérségekben jelentkező fejlesztési feladatok megvalósítását célozza. Ennek jegyében a 

program egészen a települési szinttől kezdve tartalmazza az egyeztetési folyamatban kialakult 

véleményeket, így mindezek feldolgozásával, lehetőség szerinti beépítésével nyerte el 

végleges tartalmát. 

 

 



7.5. DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) 

 

Figyelembe véve a régióban meglévő területi különbségeket és sajátosságokat, valamint az 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 

foglalt területfejlesztési célokat és prioritásokat, a Dél-Dunántúli operatív program hosszú 

távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-Dunántúli Régió felzárkóztatása az ország fejlettebb 

térségeihez. 

 
7.2. ábra: Dél-Dunántúli Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 

 

A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-Dunántúli 

Régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön. A 2007-2013 közötti 

programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása 

fogalmazható meg. Ennek megfelelően jelen program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-

Dunántúli Régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán 

tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. A 

stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikus cél Indikátor 

Magas környezeti minőségű modell régió 

kialakítása 

Korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel 

ellátott népesség arányának növekedése a 

régióban. 

A környezeti állapottal való elégedettség 

javulása 

Helyi adottságokra épülő versenyképes 

gazdaság 

A foglalkoztatottak arányának alakulása a 

régióban a 15-64 éves népességhez 

viszonyítva. 

A régión belüli társadalmi különbségek 

növekedésének megállítása 

A legfejletlenebb kistérség egyesített 

fejlettségi mutató értékének aránya a régió 

értékéhez viszonyítva. 

Területi dimenzió 

 Országos fejlesztési pólus 

 Regionális növekedési zónák 

 Vidéki térségek fejlesztése a kistérségi és mikrotérségi központok gazdasági és 

szolgáltatási szerepkörének erősítésével 

 

A lisszaboni stratégia céljait összefoglaló Integrált Iránymutatások makro- és mikro, valamint 

foglalkoztatási céljai tekintetében a makrogazdasági iránymutatások közül: a növekedés; a tíz 

mikrogazdasági iránymutatások közül pedig három: az üzleti környezet, közép-és 

kisvállalkozások és infrastruktúra kerül közvetlen támogatásra. A foglalkoztatási célok 

tekintetében a rugalmasság, a humán-tőke befektetés és az oktatás jelenik meg az operatív 

programban. Az anyag összhangban van az ÚMFT horizontális céljaival. Beépíti a környezeti, 

társadalmi és gazdasági fenntarthatóság és a kohézió elvét stratégiájába, s azok elérését 

közvetlenül is szolgálja. Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát növelik, az 

egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítását elősegítik a zászlóshajó programok, így 

például: 

 Versenyképességi pólus, 

 A XXI. század iskolája, 

 A „Nem mondunk le senkiről!” (Leszakadó térségek felzárkóztatása), 

 A Gyermekesély, és 

 Az „Akadálymentes Magyarország” zászlóshajó program. 

 

Fejlesztési célok 

 

1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 

Célok: A gazdasági és intézményi szereplők hatékony együttműködésének elérése, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások működésének hatékony fenntartásával, a 

vállalkozók aktivitásának és szolgáltatói hátterének erősítésével; gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése elsősorban a meglévő ipari park struktúrára alapozva, 

valamint az ipari termelés alól kivont és volt katonai hasznosítatlan, illetve 

alulhasznosított barnaövek gazdasági hasznosítása, funkcióváltásának elősegítése. 

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban 

Célok: A prioritás megvalósításával várható, hogy megáll a Dél-dunántúli régió 

piacvesztése mind a belföldi, mind a külföldi turistákat illetően a többi régióval 

szemben. A támogatott térségekben növekszik a látogatók száma, valamint az átlagos 

tartózkodási idő. 

3. Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés 



Célok: A humán alapszolgáltatások elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó 

és hátrányos helyzetű térségekben – komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált 

központok kialakításával. A humán szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az 

alapfokú oktatás színvonalának javítása a hátrányos helyzetű, zömében aprófalvas 

szerkezetű települések intézményeinek gazdaságos működtetési feltételeinek 

megteremtésével. A leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek 

fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítése, közösség és szociális 

funkciók megjelenésének támogatásával és a meglévő funkciók megerősítése a 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. Közintézmények akadálymentesítése. 

 

4. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 

Célok: A régió belső vonzáscentrumainak (mikro- és kistérségi központok, 

nagyvárosok) elérhetőségének javítása. Az egyéni gépjármű-közlekedés 

térhódításának lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben. A környezetvédelmi 

infrastrukturális ellátottság javítása a régió magas környezeti minősége elérése 

érdekében. 

 

Az operatív programban zászlóshajó projektként kerül megnevezésre, és önálló 

művelettípusként szerepel az Európa Kulturális Fővárosa 2010 (EKF 2010) program. A Pécs 

fejlesztési pólus program DDOP-ot érintő egyes intézkedései megjelennek az anyagban, a 

DDOP önálló területi célként kezeli Pécs fejlesztési pólust, valamint a Pólus programhoz 

illeszkedő fejlesztéseket előnyben részesíti. 

 

7.6. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM (ÉAOP) 

 
7.3. ábra: Észak-Alföldi Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 



Az Észak-Alföldi Operatív Program (továbbiakban: ÉAOP) a hat magyar konvergencia-régió 

egyikeként, elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv 5. Területfejlesztés prioritásának 

megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit 

ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek 

kielégíteni. Az operatív program az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiáját 

strukturális célokká transzformáló Integrált Irányelvek mikro- és makrogazdasági 

célkitűzéseit mind, és a foglalkoztatási célok nagy részét (foglalkoztatási eszközök fejlesztése, 

befogadó piac biztosítása, piaci megfelelés, az oktatás-képzés piaci igényeknek való 

megfeleltetése) támogatja. 

 

A régió fejlesztési céljai összhangban állnak a Sikeres Magyarország megteremtését célul 

kitűző Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, valamint a kiegyensúlyozott területi fejlődést 

megcélzó Országos Területfejlesztési Koncepció stratégiai céljaival. Az ÚMFT-ben nevesített 

horizontális célok közvetlenül vagy közvetve, mind megjelennek az operatív program 

struktúrájában. A program beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság és a 

kohézió elvét stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. Figyelembe véve a 

helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, valamint a 

fent említett dokumentumokban foglalt területfejlesztési célokat és prioritásokat, az ÉAOP 

hosszú távú átfogó célja: Az Észak-Alföldi Régió természeti és társadalmi értékeire, 

településhálózati sajátosságaira építve, a regionális versenyképesség erősítése, valamint a 

régión belüli területi különbségek csökkentése. 

 

A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák 

növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően, jelen program stratégiai 

célkitűzése az Észak-alföldi régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos 

növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy 

felzárkózási folyamat. A stratégiai cél elérése érdekében négy specifikus cél került 

meghatározásra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikus cél Indikátor 

A régió kis- és középvállalkozói szektorának 

megerősítése 

A vállalati szektor által előállított bruttó 

hozzáadott érték reálértékének változása (%) 

Az 1000 főre jutó regisztrált kis- és 

középvállalkozások száma (db) 

Meghatározott foglalkoztatott és árbevételi 

kategóriákba tartozó KKV-k aránya (%) 

A helyi szintű közlekedési kapcsolatok 

javítása 

A legjobb és a legrosszabb elérhetőségi 

kategóriákba tartozó kistérségek számának 

hányadosa 

Az elérési idő csökkenése a támogatásból 

felújított útszakaszokon 10 km úthosszra 

vetítve (%) 

A támogatásban részesülő projektek 

eredményeként a közösségi közlekedést 

igénybe vevők számának változása (%) 

A helyi közösségi közlekedést igénybe vevők 

száma (ezer fő) 

A turizmus jövedelemtermelő képességének 

javítása 

Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

gazdasági ágban a bruttó hozzáadott érték 

reálértéke (millió Ft) 

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák száma (db) 

Az épített és társadalmi környezet által kínált 

életminőség javítása 

 

Az életminőséget tükröző több tényezős 

mutató változása 

A támogatásból korszerűsített intézmények 

által érintett lakosság száma (fő) 

A rehabilitált városi terület lakossága (fő) 

 

Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát növelik, az egymást erősítő 

fejlesztések integrált megvalósítását elősegítik a zászlóshajó programok, így például: 

 A tudás - esély 

 A XXI. század iskolája, 

 A „Nem mondunk le senkiről!” (Leszakadó térségek felzárkóztatása), 

 Hét versenyképességi pólus 

 Vállalkozásfejlesztés 

 Tiszta környezet 

 

Az ÉAOP stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU előírásainak 

megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került véglegesítésre. A 

program elkészítése folyamán széles körű egyeztetésen esett át, mely kétirányú volt. Jelentette 

egyrészt a régión belüli konzultációkat, másrészt az egyes minisztériumokkal a ROP és az 

ágazati operatív programok tartalmi elemeire vonatkozóan megtett egyeztetéseket. A program 

hozzájárul a debreceni fejlesztési pólus program sikeres megvalósításához. A partnerségi 

folyamat lezárását követően a beérkezett észrevételeket a tervezők folyamatosan figyelembe 

vették és beépítették. 

 

 

 



 

Fejlesztési célok 

 

1. A gazdaság működési feltételeinek javítása 

 Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 

 Helyi gazdasági szereplők működési hatékonyságának növelése, 

együttműködéseinek elősegítése 

 Alap- és emeltszintű tanácsadás 

2. A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Regionális és helyi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

 Integrált közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése 

3. A turisztikai potenciál erősítése 

 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 

 A turizmus fogadási feltételeinek javítása 

 Turisztikai szervezeti és működési feltételek javítása 

4. Város- és térségfejlesztés 

 Városfejlesztés 

 Közösségi és humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 

 Térségi és települési természet- és környezetvédelmi fejlesztések 

 A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése. 

 

Támogatási összeg összesen: 269,64 milliárd Ft. 

 

 

7.7. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM (ÉMOP) 

Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a 2007-13-as tervezési időszak 

stratégiai kereteit, a program átfogó célja: A régió gazdasági versenyképességének javítása, 

miközben mérséklődnek a régión belüli területi, társadalmi-gazdasági különbségek. Az átfogó 

cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira, tudásbázisára és 

figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait, valamint a sajátos, aprófalvas 

településszerkezetét. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági szereplők együttműködésének 

ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra fejlesztése, a természeti értékek, kulturális 

örökség fenntartható hasznosítása, a kistérségi központok fejlesztése, valamint a közel azonos 

életesélyek megteremtése érdekében a közszolgáltatások terén található területi különbségek 

mérséklése. A fentiek alapján a 2007-2013-as időszakra a program az alábbi specifikus 

célokat fogalmazza meg: 

1. A gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó 

versenyképességének javítása; 

2. A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása; 

3. A társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása.  



 
 

7.4. ábra: Észak-Magyarországi Régió 
Forrás: NFÜ, 2010. 

 

A program prioritásait úgy kellett meghatározni, hogy azok megfelelően szolgálják a program 

céljainak megvalósulását, miközben hatékony, átlátható végrehajtási rendszert biztosítanak. A 

prioritások összhangban vannak a fejlesztési célokkal, azok közvetlenül megfeleltethetők 

egymásnak. A következő prioritások szolgálják a program megvalósítását: 

1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, hogy a program a régió jelentős 

gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt 

segítse új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az 

együttműködési lehetőségek kiaknázását, amely által javul a vállalkozások 

működési hatékonysága, jövedelemtermelő képessége, és új munkahelyek 

keletkeznek a régióban.  

2. A turisztikai potenciál erősítése, hogy a természeti és kulturális értékeken alapuló 

termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének 

minőségi javításával, a hálózati együttműködés kialakításával a program 

hozzájáruljon a vállalkozások versenyképességének a javításhoz, új munkahelyek 

teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. 

3. Településfejlesztés azért, hogy a nagyvárosok innovációs potenciáljuk javítása 

érdekében vonzzák, illetve megtartsák a magas képzettségű lakosaikat, az 

elmaradott kistérségek központi városainak fejlesztése révén javuljon tőkevonzó 

képességük és a vállalkozások működési környezete, továbbá a társadalmi 

szempontból szegregálódó és környezeti szempontból kockázatot jelentő városi 

területek megújításával csökkenjenek a társadalmi és környezeti feszültségek, 

erősödjön a társadalmi kohézió és javuljon az élet minősége. A falusi 

településfejlesztési akciókat össze kell hangolni az ÚMVP vidékfejlesztési 

beruházásaival. 



4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül is a kistérségi keretek 

között megszervezendő humán közszolgáltatások: a közoktatás, az egészségügy és 

a szociális ellátás megújítása jelentősen hozzájárul a lakosság 

foglalkoztathatóságnak javításához, valamint az életkörülményekben rejlő területi 

különbségek mérsékléséhez, így a társadalmi kohézió erősítéséhez. 

5. Térségi közlekedés fejlesztése a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező 

területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek 

és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének javítása érdekében, ami hozzájárulhat 

munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez. 

6. Technikai segítségnyújtás a program végrehajtásának támogatására, illetve a 

program céljainak teljesítése érdekében.  

 

Támogatási összeg összesen: 298 milliárd Ft. 

 

Az operatív program stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU 

előírásainak megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került 

véglegesítésre. 

 

7.8. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (KDOP) 

 
7.5. ábra: Közép-Dunántúli Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 

A KDOP a 6 magyar konvergencia-régió egyikeként elsősorban az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A KDOP átfogó 

célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek 

hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-

termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését négy specifikus fejlesztési cél 

támogatja: 

 

 



Specifikus cél Indikátor 

A Közép-dunántúli régió a gazdasági-

társadalmi innováció, az állandó megújulás 

elemeinek hatékony alkalmazásával a 

magyar régiók közötti kiváló gazdasági 

helyzetét és jövedelemtermelő képességét 

megőrizze. 

A régió 1 főre jutó GDP-jének növekedése 

A foglalkoztatottak számának növekedése a 

régióban (1000 fő) 

 

Innovatív és versenyképes gazdasági 

környezet kialakítása 

 

A regionális OP beavatkozásainak hatására 

a KKV-k által előállított Bruttó Hozzáadott 

Érték (BHÉ) növekedése (mFt) 

A regionális OP beavatkozásainak hatására 

a nagyvállalatok által előállított Bruttó 

Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése (mFt) 

A fejlesztések hatására létrehozott új 

munkahelyek száma 

Indukált beruházások (mFt) 

A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 

ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott 

Érték növekedése a regionális OP 

beavatkozásainak hatására (mFt) 

A fejlesztések hatására létrehozott új 

munkahelyek száma 

1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák 

száma 

A régió városhálózatának fenntartható 

fejlesztése 

A fejlesztéssel érintett célterületen az 

elégedett lakosok száma 

A fejlesztések hatására létrehozott új 

munkahelyek száma 

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma 

az értékmegőrző beavatkozással rehabilitált 

területen (fő) 

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma 

a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett, 

rehabilitált területen (fő) 

A rehabilitált területen újonnan letelepült 

vagy szolgáltatást nyújtószervezetek, 

vállalkozások száma (db) 

Regionális kohézió erősítése települési, 

környezeti és közlekedési infrastrukturális 

beruházásokon keresztül 

Regionális kohézió erősítése települési, 

környezeti és közlekedési infrastrukturális 

beruházásokon keresztül 

A munkaerő-piacra visszajutó munkavállalók 

száma (fő) 

Támogatott közoktatási intézmények 

tanulóinak/ellátottainak száma 

Támogatott egészségügyi és szociális 

fejlesztéssel potenciálisan ellátottak száma 

A program kapcsán szennyvíz-elvezetéssel és 

környezeti fejlesztéssel érintett lakosság (fő) 

Kistérségi központot 20-30 percen belül 

elérők számának növekedése (1000 fő) 

 

Az operatív program az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiáját strukturális 

célokká transzformáló Integrált Irányelvek tíz mikrogazdasági célkitűzése közül valamennyit 



és a foglalkoztatási célok nagy részét (foglalkoztatási eszközök fejlesztése, befogadó piac 

biztosítása, piaci megfelelés, az oktatás-képzés a piaci igényeknek való megfeleltetése) 

támogatja, és integráltan elősegíti az ÚMFT-ben nevesített horizontális célok – köztük az 

esélyegyenlőség és a megújított göteborgi fenntarthatósági célkitűzések – közvetlen, és/vagy 

közvetett elérését. Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást 

erősítő fejlesztések integrált megvalósítása zászlóshajó projektként segíti például: 

 A tudás – esély 

 Hét versenyképességi pólussal 

 Vállalkozásfejlesztés 

 XXI. századi iskola 

 Tiszta környezet 

 Leszakadó térségek felzárkóztatása. 

 

Fejlesztési célok 

 

1. Regionális gazdaságfejlesztés 

 a régió gazdasági vonzerejének növelésével, 

 a gazdasági hálózatok és együttműködések támogatásával, 

 a gazdaság innovációs miliőjének javításával, 

 a képzési és tanácsadási rendszer fejlesztésével. 

2. Regionális turizmusfejlesztés 

 a turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztésével, 

 a turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítésével. 

3. Integrált városfejlesztés 

 város- és város-részközpontok értékmegőrző revitalizációja 

 leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 

 integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése 

4. A kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések 

 a foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 

 közoktatás infrastrukturális fejlesztése 

 az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 

 intézményfejlesztés 

 környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése 

 az elérhetőség fejlesztése 

Technikai segítségnyújtás 

 

Támogatási összeg összesen: 140,5 milliárd Ft. 

 

A régió Operatív Programja hozzájárul a Balaton komplex program megvalósításához, 

valamint a Székesfehérvár-Veszprém városok által alkotott fejlesztési pólus fejlesztéséhez. 

 

7.9. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM (KMOP) 

A Közép-magyarországi régió 2007-től – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról szóló 1083/2006/EK számú Tanácsi Rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 

meghatározott - „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés hatálya alá 

tartozik, az egy főre jutó GDP értéke alapján. A régió 2006-ig az 1260/1999/EK számú 

Tanácsi Rendelet szerinti 1. célkitűzés alá esett, ezért ún. „phasing in” régióként, valamint az 



Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként speciális elbánásban részesül. A 

Közép-magyarországi régióban a társfinanszírozás 85%-os felső határa, és a támogatható 

tevékenységek a „Konvergencia” régiókéhoz hasonló. Ugyanakkor a támogatás szintje a 

régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re eléri a „Regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás” célkitűzés átlagos, egy főre jutó támogatásintenzitási szintjét. A csökkenő 

allokáció a régiónak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelő nyomon 

követését igényli. 

 
7.6. ábra: Közép-Magyarországi Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 

A Közép-magyarországi régió operatív programja – az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez 

kapcsolódva – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 2007- 

2013 között megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza. Kidolgozásának alapját egyrészt a régió 

2007-2013-as időszakra vonatkozó stratégiai terve, másrészt a kapcsolódó ágazati fejlesztési 

programok jelentik. A Közép-magyarországi régió operatív programjához öt további operatív 

program kapcsolódik: 

 Az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében valósul meg a régió 

ERFA forrású fejlesztéseinek egy része; 

 A Társadalmi megújulás operatív program és az Államreform operatív program a 

régió ESZA forrású fejlesztéseit tartalmazza; 

 A Közlekedés operatív program és a Környezet és energia operatív program ad 

keretet a régió területén Kohéziós Alapból megvalósuló közlekedési és 

környezetvédelmi projekteknek. 

 

Az operatív program átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi 

versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az 

átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó 

tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének 

fejlesztése került kijelölésre. A Közép-magyarországi régió fejlesztési céljai közvetlenül 

támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram 



és az Új Magyarország Fejlesztési Terv fő célkitűzéseivel összhangban. A specifikus célok 

megvalósítása érdekében az operatív program az alábbi prioritások megvalósítását tűzi ki 

célul: 

1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 

2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 

3. A régió vonzerejének fejlesztése 

4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 

5. A települések területeinek megújítása 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott horizontális elveknek megfelelően 

a program kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására, azon belül a 

környezeti állapot, a társadalmi és gazdasági folyamatok fenntarthatóságára. A területi és 

társadalmi kohézió erősítését a régió elmaradott térségeinek preferált fejlesztése és a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítása szolgálja. 

 

Fejlesztési célok 

 

1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 

 A K+F és az innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése 

 KKV-k fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése 

 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése 

 Üzleti környezet fejlesztése 

 Helyi gazdaságfejlesztés 

2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 

 A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

 A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 A közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése 

 Az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása 

3. A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése 

 A turisztikai vonzerő fejlesztése 

 Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja 

 A környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése 

 A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 

 A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 

 A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése 

 Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése 

 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

 A lakosság-közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 

 A közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése 

 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 80,2 

4. A települési területek megújítása 

 Integrált, szociális tipusú rehabilitáció 

 Barnamezős területek megújítása 

 Települési központok fejlesztése  

Technikai segítségnyújtás  

 

Támogatási összeg összesen: 430,3 milliárd Ft. 

 



7.10. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (NYDOP) 

A NYDOP a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-

2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati 

operatív programok együttesen képesek kielégíteni. A ROP átfogó célja: környezetileg 

tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és 

közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése 

érdekében. 

 
7.7. ábra: Nyugat-Dunántúli Régió 

Forrás: NFÜ, 2010. 

 

Ezen átfogó cél elérését 5 specifikus fejlesztési cél támogatja: 

 

Specifikus cél Indikátor 

Helyi innovatív erőforrásokra és vállalati 

hálózatokra épülő gazdaság 

Vállalkozások által előállított hozzáadott 

érték növekedése 

Magas minőségű szolgáltatásokra és 

örökséghasznosításra alapozott turizmus 

 

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 

ágazat által előállított hozzáadott érték 

növekedése 

Térségközponti funkciókat hatékonyan 

ellátó, élhető városok alkotta városhálózat 

A rehabilitált városi területeken letelepült és 

létrejött vállalkozások száma 

Jó környezeti állapot és a térségi központok, 

alközpontok biztonságos elérhetősége 

 

Kistérségi központot közúton 30 percen belül 

elérő lakosság számának növekedése (ezer 

fő) 

Helyi sajátosságokra épülő 

közszolgáltatásokat támogató infrastruktúra 

Javított közszolgáltatásokkal ellátott 

közvetlenül érintett lakosság 

 



Az operatív program az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiáját strukturális 

célokká transzformáló Integrált Irányelvek tíz mikrogazdasági célkitűzését mind, és a 

foglalkoztatási célok nagy részét (foglalkoztatási eszközök fejlesztése, befogadó piac 

biztosítása, piaci megfelelés, az oktatás-képzés a piaci igényeknek való megfeleltetése) 

támogatja. Az ÚMFT-ben nevesített horizontális célok közvetlenül, vagy közvetve mind 

megjelennek az operatív program struktúrájában. 

Fejlesztési célok 
 

1. Regionális gazdaságfejlesztés 

 A regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a vállalkozói 

tanácsadási tevékenység igénybevételének támogatása 

 Komplex befektetés ösztönzés, a befektetői környezet fejlesztése 

 A gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés 

2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása 

 Pannon-termál program kiszélesítése 

 Pannon Kulturális Út 

 Tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése 

 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik mennyiségi és minőségi fejlesztése 

 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek, turisztikai klaszterek 

létrehozása, fejlesztése 

3. Városfejlesztés 

 Városközpontok érték-őrző megújítása 

 Integrált város rehabilitáció leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással 

fenyegetett lakótelepeken 

 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása 

4. Környezetvédelemi és közlekedési infrastruktúra 

 Kistelepülési környezetvédelmi beruházások 

 Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok 

csökkentése 

 Környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 

 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

 Egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

 Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

 A regionális információs társadalom kiteljesítése 

 Közszolgáltatási és civil együttműködési hálózat kialakítása 

 

Támogatási összeg összesen: 128,3 milliárd Ft. 

  



8. A TÉRSÉGI TERVEZÉS NEMZETKÖZI 

VONATKOZÁSÚ KÉRDÉSEI 
 

8.1. NEMZETKÖZI TRENDEK A TERÜLETFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSÁBAN 

 

A területi munkamegosztásban, a területi közigazgatási egységek hatáskörében, illetve a 

szintek számában az utóbbi évtizedek jelentős változásokat hoztak. A szakirodalom gyakran e 

változások lényegét a regionalizmus címszava alatt foglalja össze, de valószínű 

egyértelműben írja le a jelenséget a „mezo szint” megerősödése (Sharpe, 1993). A „mezo” 

esetében egyszerűen a kormányzat és a helyi önkormányzatok közötti közvetítő, integráló 

szintről van szó, függetlenül attól, hogy ez a szint önkormányzati, képviseleti vagy „csak” 

adminisztratív, illetve tervezési tartalommal rendelkezik, és attól is, hogy e szint alatt van-e 

még területi egység. A mezo szint megerősödése  

1. bizonyos államokban új kormányzat alatti szint bevezetése formájában következett be 

(Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Portugália, de ebbe az irányba halad 

Görögország, Finnország is),  

2. míg másutt a hagyományos alsó önkormányzati középszint, a megyék megerősítésével, 

új hatáskörök megjelenésével (Norvégia, Svédország, Dánia, részben az Egyesült 

Királyság és néhány német tartomány),  

3. esetenként, pedig speciális igazgatási-tervezési körzetek megjelenésével,  

4. vagy a hagyományos adminisztratív egységek új hatáskörökkel, történő felruházásával. 

(Sharpe, 1993) 

 

E változások nem egyszerűsíthetőek le pusztán a decentralizáció igényére, ami a növekedő és 

tartalmában is változó állami feladatok megoldásának szükségszerű feltétele, ugyanis a 

területi hatalomgyakorlás strukturális átrendeződése jelentőségében túlhaladt az igazgatás 

szervezés határain, politológiai dimenzióba kerülve. A térbeli hatalmi átrendeződési 

folyamatok több tényezővel függenek össze. (Sharpe, 1993) 

A területi szintek felértékelődésében az általános méretgazdaságossági, racionalizálási, 

hatalompolitikai, etnikai okok mellett nagyon fontos motiváció volt az Európai Unió 

regionális politikája. Az európai integrációs folyamatokkal, a helyi erőforrásokra épülő 

regionális politikai modell térhódításával párhuzamosan a szubszidiaritás elve alapján, az 

államon belüli munkamegosztásban felértékelődik a területi szint, illetve szintek szerepe, 

miután ezek válnak az uniós területfejlesztési források kedvezményezettjeivé (Jeffery, 1997). 

Sajátos kihívást jelentett az európai területi közigazgatás szervezés számára a regionális 

fejlesztést szolgáló támogatási alapok felállítása, és az ehhez kapcsolódó ún. NUTS rendszer 

bevezetése. A területi statisztikai számbavételi egységek három szintet alkotnak. A 

tagországoknak döntenie kellett abban, hogy területüket hány szintre tagolják, illetve e területi 

egységeket hogyan igazítják az általános területi beosztáshoz. 

A „Régiók Európája” eszme, vagy mozgalom egy területileg és strukturálisan egységes 

területi igazgatási rendszer kialakulásához vezetett volna Európában. Az európai területi 

igazgatási rendszerek rendkívül differenciáltak, de az elmúlt évtizedek és különösen a 

legutóbbi évek tendenciái végeredményben egy irányba mutatnak: 



A közigazgatás szervezésben egyik legfontosabb céllá vált a hatékonyság, a területi 

problémák kezelésének megfelelő térbeli keretek kialakítása, elsősorban szervezeti integráció 

útján. 

Ugyanakkor felismerve a helyi érdekek forrásmozgósító, demokratizáló erejét, a korábbi 

sokszor államosító tendenciákkal szembefordulva, a képviseleti elven nyugvó, elsősorban 

területi szintű önkormányzatok (régiók, megyék) szerepe erősödik, amelyek az állami és 

egyéb szereplőkkel a partnerség és nem az alávetettség elve alapján egyre szorosabban 

együttműködnek. A központi és helyi relációk tradicionális versenymodellje kooperációvá 

szelídül. 

8.2. AZ IRÁNYÍTÁSI-INTÉZMÉNYI VISZONYOK VÁLTOZÁSA A REGIONÁLIS 

POLITIKÁBAN 

 

A regionális politikai modellekre jellemző irányítási, intézményi viszonyok elemzése 

különösen azért fontos, mert az intézményrendszer maga is erős hatással van a regionális 

politika cél- és eszközrendszerére, viszonyuk tehát kölcsönös (Danson, –Lloyd, –Hill, 1997). 

A regionális politika modelljének folyamatos formálódása során megváltozott a regionális 

politikai döntésekhez kapcsolódó érdekviszonyok kezelése is. Amikor a regionális politikát 

pusztán az állam szociális funkcióinak részeként kezelték, akkor az állam viszonya az 

érintettekhez lényegében egyoldalú volt, a helyi-területi érdekcsoportok „kértek”, az állam 

pedig a közhatalom birtokában a kéréseket „elbírálta”. Ezekben az alkuszituációkban az 

államnak szinte korlátlan mérlegelési lehetősége volt, a helyi-területi érdekcsoportok pedig 

érdekérvényesítési esélyeik függvényében részesedtek a fejlesztési forrásokból, állami 

támogatásokból.  

A regionális politikai döntésekhez kapcsolódó kiszolgáltatott, passzív, informálisan lobbizó 

viszonyt lényegében az állam regionális politikai szerepvállalásának átértékelődése számolja 

fel az utóbbi évtizedekben. Az állami források szűkülése, a gazdasági recesszió csökkenti az 

állami újraelosztás jelentőségét és hatékonyságát is, előtérbe kerülnek a területfejlesztés helyi 

forrásai (endogén modell). A helyi források bevonása, feltárása a területfejlesztés érdekében a 

korábbinál lényegesen decentralizáltabb döntési és érdekegyeztetési mechanizmust tesz 

szükségessé, amelyben megváltozik az egyes szereplők egymáshoz való viszonya, a 

paternalista hierarchia helyébe a horizontális partnerség lép.  

Az új, partnerségre és helyi forrásokra épülő modellben alapvetően átértékelődik a helyi, és a 

nem közhatalmi, gazdasági és társadalmi érdekcsoportok szerepe. A regionális politika 

regionalizálásának is nevezett trend (Bruder, – Ellwein, 1979), (Kruse, 1990) szerint a térségi 

problémák megoldásában elsődlegesen a helyi-regionális döntéshozóknak az aktivitására, a 

politikai akaratképzés regionalizálására van szükség. A felsőbb, központi szintek feladata a 

szubszidiárius rásegítő támogatás, a regionális politika makro-összefüggéseinek a 

szabályozása, az ágazati politikákkal való összehangolása, illetve az ágazati politikák területi 

dimenzióinak erősítése. A helyi szereplők feladata már nem egyszerűen az érdekvédelem, 

hanem a helyi programok kidolgozása és a végrehajtás garanciáinak megteremtése a 

fejlődésben érdekelt valamennyi csoporttal, szervezettel közösen. E megváltozott feladathoz a 

tervező közigazgatás konszenzusképző és konfliktusfeloldó kapacitását jelentősen növelni 

kellett, mégpedig úgy, hogy mind a gazdasági piaci szereplők, mind pedig a területpolitika 

„áldozatai” a munkavállalók és a lakóhelyi közösségek érdekképviseleti lehetőséghez 

jussanak. A területi politika szerepe tehát: 

 a területi diszparitások miatti funkció- és érdekkonfliktusok redukálása, 

 a területi szintű politikai integráció növelése, 



 a forrásallokáció hatékonyságának emelése, 

 a területi különbségek szociális költségeinek csökkentése, 

 a regionális forráspotenciál kihasználása. 

A „regionalizált” regionális politika egyrészt a regionális szintet értékeli fel a központi és a 

kommunális szinttel szemben, másrészt a politikai érdekkiegyenlítést, partnerséget és 

gazdaságszervező aktivitást a hierarchikus, közhatalmi, elosztási és bürokratikus tervezési 

eszközrendszerrel szemben. A regionalizált és endogén területi politika alapelemei a 

decentralizáció, koordináció, komplexitás és a nyitottság, amelynek következtében a 

regionális fejlesztésben érdekelt csoportok intézményesülése is felgyorsul.  

 

A regionális szintek felértékelődése 

A regionális szintek megerősödése vagy megjelenése a regionális politikai modellváltás 

következménye, s nem mindig jelent egyben regionális szintű képviseletet. Több unitárius, 

centralizáltnak tekinthető országban a régió csupán tervezési, fejlesztési egység, amelynek 

intézményesülését legfeljebb államigazgatási hivatal, quango szervezet (pl. ügynökség) vagy 

valamilyen konzultációs forma biztosítja, esetleg ezek valamiféle keveréke. 

A regionalizálás folyamata eltérő fázisokban van az egyes államokban. Spanyolországban és 

Olaszországban például még az egyes régiók sem azonos státusúak az ún. aszimmetrikus 

regionalizációnak köszönhetően. Németországban az egyes tartományokon belül is eltérő 

„regionális” formációk jöttek létre. Előfordul, hogy a regionális szövetséget választott 

képviselet irányítja (Baden-Württenbergben pl. Stuttgart régióban a megoldás érdekessége az, 

hogy speciális tartományi törvény rendelte el létrehozását), másutt egyszerű társulások vagy 

ügynökségek testesítik meg a régiót.  

Ami mindenütt jellemző, hogy a központi állammal való folyamatos harc, konfrontáció során 

növekedik a régiók szerepe, s az érdekérvényesítési esélyek nyilvánvalóan ott a legjobbak, 

ahol már választott testületek bázisán zajlik az alkudozás. A regionalizálódás folyamatában a 

központi és helyi erőviszonyok, az EU befolyása mellett a regionális identitás, a társadalmi és 

kulturális beágyazottság szerepét szokás erősen hangsúlyozni. Vannak azonban sikeres új, 

„kreált” régiók is, amelyek nem tekinthetnek vissza történelmi tradíciókra. A tradíciók helyett 

egyre erőteljesebb szerepet tölt be a tényleges gazdasági érdekközösség, a helyi szereplők 

közötti együttműködési készség, az új, modernizált politikai kultúra. 

 

8.3. A SPECIÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI, PARTNERSÉGI INTÉZMÉNYEK  

 

Részben a regionális szintek alkotmányos-közigazgatási kiépületlensége, átmenetisége, 

részben pedig a regionális politika sajátos szükségletei nyomán a területi szintek sajátos 

intézményesülési folyamaton mennek keresztül, amit nevezhetünk szervezeti 

pluralizálódásnak, vagy szervezeti sűrűsödésnek is (Amin.–Thrift, 1994). A helyi, illetve 

regionális gazdasági szféra érdekei elsősorban a korporatív formákon keresztül jelennek meg 

a tervezési folyamatban, míg a különböző szakmai és társadalmi csoportok megszervezettsége 

rendkívül egyenetlen és sokszínű. A regionális fejlesztési döntéshozás számára az utóbbi 

időben ún. kvázi kormányzati vagy nem kormányzati (quago/quango), tripartit/korporatív 

szervezetek jönnek létre, amelyek egyrészt a területfejlesztési döntések előkészítésére és 

végrehajtására, másrészt a központi állam, az önkormányzatok, a munkavállalói és 

munkáltatói érdekek összekapcsolására hivatottak. 

 



 

Fejlesztési ügynökségek 

A területfejlesztési speciális intézményrendszer egyik legfontosabb és legelterjedtebb elemei a 

többnyire quango státusú ügynökségek. Az ún. regionális fejlesztési ügynökségek már az 

ötvenes-hatvanas években megjelentek Nyugat-Európában. Ezek különböző típusú státusszal 

rendelkeznek, ezért a szervezeti jellemzők oldaláról nehéz egységes fogalmat adni. Közös 

jellemzőjük, hogy a hierarchikus állami irányításon kívül elhelyezkedő, de közpénzekből 

finanszírozott szervezetek, amelyeknek fő, megkülönböztető funkciója a gazdaság 

támogatása. Az ügynökségek létrehozásának indoka egy új típusú feladat, amely számára 

fontos volt, hogy: 

 a szervezet közel legyen a területi problémákhoz, 

 a személyzet közvetlenül foglalkozhasson a gazdasági szervezetekkel (amire a 

bürokrácia nem képes), 

 megfelelő távolság alakuljon ki a politikától, biztosítva a szervezeti állandóságot és 

hosszú távú gondolkodásmódot, (hozzátéve, hogy a stratégiai döntéshozás a 

frontvonalban lévő politikusok, és bürokraták kezében marad), 

 s egyben elősegítse a regionális fejlesztésekhez való pozitív politikai hozzáállást 

(Halkier, 1998). 

 

A fejlesztési ügynökségek mögött, az esetek 80%-ában, erős politikai legitimációval 

rendelkező kormányzati vagy területi önkormányzati szervezet áll, mint alapító vagy 

szponzor, még akkor is, ha az alkalmazott szervezeti forma egyébként magánjogi (l 

Ausztriában, Hollandiában, Dániában, Lengyelországban). Az ügynökségek sikeressége nem 

csak a személyzet szakértelmétől, a rendelkezésre álló forrásoktól, a rugalmas 

menedzsmenttől, hanem a szervezeti környezettől, a partnerek mozgásterétől is függ.  

A regionális fejlesztési ügynökségek fennmaradtak a regionális politikai modellváltást 

követően is, de jelentősen átalakult, kiszélesedett a profiljuk, a közvetlen gazdasági 

támogatáson túl, elsősorban tervezéssel, képzéssel, humánerőforrás-menedzsmenttel, 

marketinggel, K+F tevékenységgel foglalkoznak. 

 

Public-private partnerségi szervezetek 

A területfejlesztési intézményrendszer fontos speciális elemei a különböző érdekegyeztetési 

és kollektív döntési fórumok. Nagyon sok országban jöttek létre olyan kísérletek, formák, 

amelyek még szélesebb bázison és közvetlenebb formában jelenítik meg a különböző 

érdekcsoportokat, például éves regionális konferenciák, egyeztető fórumok. Az 

érdekegyeztetés igénye különösen ott vetődik fel erőteljesen, ahol a regionális politikai 

területi keretek nem egyeznek meg az általános önkormányzati, államigazgatási, területi 

beosztással. Németországban a tartományokon belül eltérő regionális beosztással működnek a 

kamarák, a közigazgatás, a munkaerő-piaci intézmények. Ezért született például Észak-Rajna-

Vesztfáliában az ún. támogatási konferenciák gondolata, amelyek nem csak a különböző 

földrajzi határokat, hanem a különböző szereplők aktivitását is képesek koordinálni, anélkül, 

hogy elvonnák az egyes partnerek döntési kompetenciáit, alkalmasak a korábbi bürokratikus 

és centralizált támogatási rendszert decentralizálni és társadalmasítani (Kruse, 1990). Az 

alulról építkező formák mellett meg kell említeni, hogy esetenként a különböző kollektív 

döntési testületek tagságának mandátuma magától a kormányzattól származik. Például az 

Angliában létrehozott városi fejlesztési korporációk (UDC) éppen nem a decentralizációt, 

hanem a kormányzati beavatkozást, illetve a területi-helyi önkormányzatok kiszorítását 

szolgálták (Lewis, 1992). 

Természetesen az alapvető motívuma a korporatív formák terjedésének a magánforrások 

bevonásának szándéka, valamint a gazdaságfejlesztés, területfejlesztés alapvető igénye a 



gazdasági szektorral való közvetlen kapcsolattartás, a konszenzus kényszere. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a helyi és regionális korporatista modell terjedésével szemben is 

megfogalmazódnak a szakirodalomban alapvető aggályok, mégpedig a tekintetben, hogy az 

egyre terjedő ún. inszcenált, megrendezett korporatizmus demokratikus bázisa egyelőre 

hiányzik (Heinze, – Voelzkow, 1991). A speciális érdekegyezetési formák mellett a területi 

kormányzati és önkormányzati szervezetek kompetenciája mindig megmarad, a stratégiai 

döntéseket a képviseleti grémiumok hozzák meg. Ez alól azok az országok kivételek, ahol 

korlátozott a területi önkormányzatok hatásköre, vagy nem is működnek területi 

önkormányzatok. 

 

 A szervezetek közötti hálózatosodás, komplexitás, nyilvánosság  

 

A területfejlesztés irányításával szembeni legfontosabb követelmény, hogy az egyes szereplők 

között folyamatos formális vagy informális csatornákon közvetített kapcsolatrendszer épüljön 

ki, s a szereplők együttműködése nyomán komplex térségfejlesztési stratégiák szülessenek. 

Az önkormányzati, igazgatási, területfejlesztési, gazdasági és non profit szektorok mind a 

tervezésben, mind a fejlesztési elképzelések megvalósításában, különböző formákban, és 

intenzitással együttműködnek. 

 

Különösen az utóbbi időszakban vált követelménnyé a területfejlesztési döntéshozással, 

tervezéssel, elosztással szemben az átláthatóság, nyilvánosság, amely  

1. egyrészt a részvételi elemek növelését teszi szükségessé, 

2. másrészt a PR munka hatékonyságának javítását, a visszacsatolási mechanizmusok 

kiépítését. 

 

 
 



9. A TERVEZÉST SEGÍTŐ KOMPLEX 

MÓDSZEREK 
 

Az előző fejezetben összefoglaltam azokat a terminológiai, metodikai alapokat, amelyek a 

tervezési folyamatoknak rendszerszemléletű értelmezéséhez, valamint az abban alkalmazható 

módszerek megismeréséhez szükségesek. 

Ebben a fejezetben a terjedelmi korlátokon belül maradva bemutatom és rendszerezem 

mindazon főbb módszereket, amelyek egyszerűen és jó hatékonysággal alkalmazhatók a 

gyakorlatban, vagy megítélésem szerint segíthetik, segíteni fogják a szakemberek munkáját. 

Tudva azt, hogy a könyv terjedelmi keretein belül, csak a teljesség igénye nélkül végezhető el 

ez a feladat, így nem foglalkozom statisztikai és informatikai adatbázisokkal, vagy a már 

bemutatott csoportosításban szereplő mutatókon alapuló, optimalizáló vagy matematikai-

statisztikai módszerekkel, valamint olyan fontos modellekkel melyek a nemzetgazdasági 

számlák részét képező mezőgazdasági számlákra alapozott SPEL, AGRIS illetve OPAL 

modellek, amiknek regionális vonatkozásai is vannak, és természetesen a felsorolás még 

folytatható (Társadalmi Elszámolási Mátrix, LINE modell stb.). Ezen ismeretek elsajátítására 

külön tantárgyak, valamint az egyetemi képzések keretében a vidékfejlesztő mérnök és a 

regionális és környezeti gazdaságtani mesterképzési szakokon, nyílik majd lehetőség. 

A módszerek között lesznek olyanok, melyeket nem csak a területi, hanem projekttervezésnél 

is felhasználhatunk, így azokat a 6. fejezetben tárgyaljuk részletesen, (logikai keretmódszer, 

SWOT elemzés). (Tóth, 2008a) 

 

9.1. A TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁS ÉS TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 

 

A területi elemzés állandó módszerei közé tartoznak a térképek, mint az elemzés 

hagyományos eszközei. A térkép főként illusztratív eszköz, de elemzési módszerként is 

hasznosítható. Természetesen mindkét alkalmazási módnak megvan a létjogosultsága, és 

lényegében különböző igények kielégítésére alkalmasak. 

A térkép fontos szerepet tölt be a jelenségek, folyamatok, egyes objektumok területi 

sajátosságainak, törvényszerűségeinek és kölcsönös összefüggéseinek a feltárásában. A 

különböző tényezőket ábrázoló térképek összevetése, vagy több tényező egy térképen való 

ábrázolása útján hatékony módon tanulmányozhatók a jelenségek területi vonatkozásai. 

Ahhoz azonban, hogy a térképi kifejezésforma elérje célját, hogy a valóság feltárásának 

valóban hatékony eszköze legyen, feltétel az, hogy szerepeljenek rajta a legfontosabb 

vonások. Manapság a térképi ábrázolásnál egyre inkább előtérbe kerül a térinformatika 

megvalósítása a statisztikában, így a regionális elemzéseknél is. 

A technika eddig soha nem látott ütemben fejlődik és ez a tudomány számára is új távlatokat 

és lehetőségeket nyit, amelyekről korábban a tudomány művelői nem is álmodhattak. Ennek a 

fejlődésnek kétségkívül az egyik legfontosabb tényezője a számítástechnika és terjedése, 

természetesen ezzel új lehetőségeket nyitva a térrel foglalkozó tudományok, így a 

földrajztudományok, a gazdaságtudományok és a mezőgazdasági tudományok elé, melyek 

közül talán a legfontosabb magának a térnek, illetve a térbeli információknak a számítógépes 

kezelése. Tehát, ahogy Kertész Ádám is írja, a térinformatika tudománya egyrészt a 



számítástechnika nyújtotta új lehetőségekből, másrészt abból a társadalmi és tudományos 

igényből alakult ki, amely a felgyülemlő és lassan kezelhetetlenné váló térinformációk 

rendszerezését és kezelését sürgette. A tudomány neve is erre a kettősségre utal. (Kertész, 

1997) Ez a fiatal tudomány korához képest elég széles felhasználói körrel rendelkezik, amely 

nyilván való, hiszen minden olyan tárgy, vagy jelenség amelynek a térbeni elhelyezkedés 

fontos tulajdonsága, kezelhető térinformatikai módszerrel. Ilyenek például az 

ingatlannyilvántartás, a várostervezés, regionális tervezés, új műszaki létesítmények, gyárak, 

erőművek telephelyének kijelölése, környezeti hatás vizsgálatok, természeti erőforrások 

nyilvántartása, stb. természetesen tovább sorolhatnánk egészen a legkülönbözőbb 

alkalmazásokig ezt a sort.  

A térinformatika fogalma lényegében azonos a korábban földrajzi információs rendszerek 

GIS (Geographic Information Systems) szóval megjelölt tudományterülettel, a külföldi 

országokban ma is a GIS elnevezést használják, Magyarországon a térinformatika használata 

ma már általánosnak mondható, így az úgynevezett FIR elnevezés is kezd elterjedni, amely 

nem a földrajztudomány információs rendszerét jelenti, hanem a földrajzi megjelölés pusztán 

a helyi, térbeli vonatkozású adatokra utal. Meg kell jegyeznem, egyetértve Kertész 

gondolataival, „hogy a térinformatika olyan határtudomány, amely egyfelől az 

informatikából, számítástechnikából alakult ki, másfelől a tértudományokból – a 

földtudományokból, térképészetből, a mérnöki és mezőgazdasági tudományokból –, valamint 

a grafikából nőtt ki”. (Kertész, 1997) 

A terület fontosságát tovább növeli, hogy napjainkban eddig soha nem tapasztalt integrálása 

valósul meg a digitális környezet révén az adatgyűjtési – elemzési eszközök és eltérő 

tudományterületek között. Mivel az információk 80-90%-a térhez kötődik, könnyen belátható, 

melyet Skutai Julianna helyesen állapít meg, hogy térinformatikai rendszerünk segítségével az 

ilyen adatok feldolgozásával járó rengeteg számolási munkát sokkal gyorsabban és 

egyszerűbben elvégezhetjük, mintha ezt manuálisan kellene megtenni és nem becsülhető le az 

az előny sem, hogy ugyanabban a közös rendszerben tárolhatók térbeli és leíró adatok is. 

(Skutai, 2002) 

 

A térinformatika felhasználási lehetőségei a tervezésben 

A területi tervezés, tájtervezés számítógépesítése, a „paperless landscape planning” nem új 

keletű probléma. Az USA-ban a térinformatika, ill. az első kereskedelmi szoftverek 

megjelenésével egy időben kapcsolódtak be a tájtervezők (landscape architects) a 

térinformatikát használók táborába. Hazánkban is viszonylag korán megtörténtek az első 

lépések e fejlett technológia alkalmazására.  

A különböző négyzethálós tájértékelési módszerek elterjedése (ahol a terület adatait egy 

mátrix elemei jelentették), szinte felkínálta a számítógép alkalmazásának lehetőségét. 

A szélesebb körű tervezési felhasználásra csak az adatbázisok megalkotása, a topológiai és 

tematikus térképek, telekérték adatok digitalizálása stb. után kerülhetett sor. 

Így pl. a rendszerek segítségével lehetővé vált a területrendezési tervek vizsgálati és tervi 

munkarészeinek párhuzamos koronkénti összehasonlítása, beépíthetőség vizsgálat, 

szegélyhatás és puffer elemzés. A raszteres térinformatikai rendszerek (ILWIS, ARC/INFO) 

kiválóan bizonyították alkalmazhatóságukat a területi tervezésben.  

 

Hasznossága abban rejlik, hogy általa egységes helymeghatározás alapján kapcsolhatunk 

össze különböző adatállományokat, hangsúlyozhatjuk a statisztikai adatok térbeli 

perspektíváját, szemléltethetjük és elemezhetjük a témák közötti összefüggéseket. Külön 

értéke, hogy rugalmasabb az eredmények előállítása és a változásokra történő reagálás. 



Lehetővé válik a nem szabványos produktum és az ad hoc lekérdezés. Háromdimenziós 

statisztikai eljárások jönnek létre az adatok megjelenítésére, elemzésére és interpolálására. 

A digitális térképek alkalmazási területe növekszik. A térinformatikai elemzésekben 

használható adatok növekvő mennyisége nagyobb érdeklődést támaszt a földrajzi hely szerint 

meghatározott adatok iránt, így pl. növekszik az igény a kistérségi adatokra és azok 

elemzésére, mivel egyre több adat áll rendelkezésre. A területi elemzésben tehát érdemes és 

egyre fontosabb dolgozni velük. 

A térinformatika a regionális elemzések számára minőségileg új eszköztárat kínál. A 

módszertár bővülésén túlmenően alapjaiban új szemlélet, gondolkodásmód formálódik, új 

probléma-megoldási utak nyíltak az utóbbi időkben. A térinformatikai bázisú területi kutatás 

sem nélkülözheti azonban a legalapvetőbb térkategóriák világos fogalmait, tartalmuk elméleti 

tisztázásait. (Dobosi, 2001) 

Ki kell emelnem még, hogy didaktikai szempontból hasznosan, az eredményeket 

felhasználóbarát jelleggel tudja bemutatni, ami segíti a szereplők ismereteinek elmélyítését. A 

térképészeti nyelv azonban nem egyszerű – a jelek különböznek és a tervezőtől magyarázatot 

igényelnek- eltekintve attól, hogy egy komplett földrajzi adatbázis létrehozása általában 

időigényes és drága. A létező adatok általában különböző térségekből származnak, ami 

időigényes átalakításokat kíván, sőt néha újabb adatgyűjtést tesz szükségessé. A létező adatok 

sokszor olyan információrendszerekben vannak tárolva, amelyek nem kompatibilisek 

egymással. 

A térképi ábrázolás kutatató munkában is fontos szerepet tölt be, szinte minden elemzésnél – 

egyéb matematikai módszerek mellett – kiegészítő jelleggel javaslom alkalmazását.  

9.2. MAKRO MODELLEKEN ALAPULÓ MÓDSZEREK 

9.2.1. A modell meghatározása 
 

A gazdasági modell definíciója olyan táblázatok, ábrák vagy egyenletek (függvények) 

rendszere, amelyek valamely létező vagy csak elgondolt gazdaság (a világgazdaság, v. egy-

egy ország gazdasága, ill. annak különböző részei, folyamatai) legfontosabb összefüggéseit 

igyekszik leegyszerűsítetten, sematikusan ábrázolni. A gazdasági modell értéke attól függ, 

mennyire képes sematikus volta ellenére is ábrázolni a vele jellemzett összefüggések 

lényegét. A megfelelően készített, tehát a valóságos fő összefüggéseket megragadó modellek, 

mint a gondolkodás segédeszközei, hasznosak lehetnek, amennyiben az egyes gazdasági 

rendszerek működése a helyes modellen szemléltetően mutatható be és a véletlen 

jelenségektől megtisztítva vizsgálható (Új Magyar Lexikon, 1962). 

A modell tudományos meghatározása: valamely jelenség, rendszer jellemzőit, összefüggéseit 

kifejező, ábrázoló, jelképező logikai vagy matematikai formula, képlet (Magyar Értelmező 

Kéziszótár, 1978). 

A modell tudományos definíciója: azon céllal létrehozott konstrukció, hogy rajta a valóság 

bizonyos jelenségeit jobban tanulmányozhassuk, illetve a vizsgált rendszer vagy folyamat 

belső összefüggéseit, legjellemzőbb sajátságait, rendszerint matematikai egzaktsággal 

képletekbe sűrítő formula (Bakos, 1974) 

A gazdaság jövedelmezőségének, a területi folyamatok hatásának érdemezéséhez, 

elengedhetetlenül szükséges olyan információs rendszerek kifejlesztése, amely lehetőséget 

teremt a területi, gazdasági döntések várható kihatásainak elemzésére, társadalmi, gazdasági, 

környezeti áldozat vállalása nélkül. Mindezekre a feladatokra alkalmas eszközt jelentenek a 

modellek, vizsgálhatunk velük feltételezett szituációkat, döntési alternatívákat. 



 

9.2.2. Regionális modellek 
 

A regionális tervezésben a figyelem sokáig az ipari struktúrákra, az erőforrások 

elérhetőségére irányult és kevés figyelmet fordítottak az emberekre, egyes társadalmi 

csoportokra, a sajátos kormánypolitikákra és programokra, valamint a tőkestruktúra 

jellemzőire. A fő hangsúlyt a gazdasági jólétre helyezték és nem a társadalmi jólétre. A 

regionális tervezés alapjában véve a folyamatok szabályozásának az eszköze. A tartalma több 

szempontból is összetett. Nagy mennyiségű és eltérő minőségű tervezési elemmel kell 

foglalkozni, többek között a szabályozás és a tervezés módját is folyamatosan elemezni és 

javítani kell. 

Átfogó, alkotóelemei szempontjából egymással összefüggő regionális fejlesztési terv nélkül 

azonban fejlesztésről nem is beszélhetünk. A tervezés gondolata teljes egészében feltételezi, 

hogy több, alternatív módon megválasztható forgatókönyv között választunk, és a lényeg a 

megvalósíthatóságon van. A tervezési folyamat szempontjából bármely gazdaságot úgy kell 

felfogni, mint egymással kölcsönös függőségben álló részek rendszerét.  

A különböző regionális modellek megközelítésmódjai, alkalmazott módszerei igen sokfélék, 

heterogének nincsen egy általánosan elfogadott elméleti háttér és módszertan. Mégis van 

néhány gyakran használt elmélet, hipotézis, s az ezekre épülő módszertan, amelyek sok 

regionális modell alapjául szolgálnak. 

A gravitációs hipotézis, entrópia elmélet, input-output megközelítés és a gazdasági bázis 

elmélete nem merítik ki a regionális modellezés elméleti alapjait, de ezek az utóbbi 5-10 év 

irodalmának legtöbbet használt, legfontosabb építőelemei (Kádas, 1976). 

 

Jelenleg növekvő igény mutatkozik az iránt, hogy regionális vonatkozásban más egységek 

hatásai is elemezésre kerüljenek. Először is, nagy az érdeklődés a különböző tényezők 

hatásvizsgálatára képzettségi csoportok szerinti felbontásban. Ez alatt nem csupán az egyes 

önkormányzatok rendelkezésre álló jövedelmének a kérdését értem, hanem például azt is, 

hogyan alakul a rendelkezésre álló jövedelem a különböző alcsoportokban az egyes 

önkormányzatoknál. 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a regionális fejlesztés magában foglalja az átfogó 

gazdasági terv kidolgozását és gyakorlati megvalósítását célzó politikai, jogi és közigazgatási 

rendszabályok összességét is.  

Átfogó, alkotóelemei szempontjából egymással összefüggő regionális fejlesztési terv nélkül 

azonban fejlesztésről nem is beszélhetünk. A tervezés gondolata teljes egészében feltételezi, 

hogy több, alternatív módon megválasztható forgatókönyv között választunk, és a lényeg a 

megvalósíthatóságon van. A tervezési folyamat szempontjából bármely gazdaságot úgy kell 

felfogni, mint egymással kölcsönös függőségben álló részek rendszerét.  

Ezeket a sokáig figyelmen kívül hagyott szempontokat helyezik egy sokkal átfogóbb 

regionális és interregionális keretbe a társadalmi elszámolási mátrixok (SA-mátrix) és a 

társadalmi elszámolási analízisek, melyek alapján sokkal hatékonyabb irányelveket lehet 

kidolgozni a gazdaságra, környezetvédelemre, az oktatási rendszerekre, az egészségügyre és 

más hasonló területekre a fejlett és a fejlődő régiók esetében is. 
Úgy gondolom, hogy az egyes regionális fejlesztési modellek felhasználásával választ 

kaphatunk azokra a kérdésekre, és megoldást találhatunk azokra a problémákra, amelyeket a 

korszerű technológia, ugyanakkor a megfelelő irányítás nélkül maradt gazdasági növekedés 

nem kívánatos társadalmi-gazdasági hatásai vethetnek fel. 



A bemutatásra kerülő témakörök ismertetésével az a célom, hogy a tárgyalt kérdésekkel 

kapcsolatos messzemenő következtetések levonása révén hasznos ötletekkel szolgáljak a 

regionális fejlesztés területén tevékenykedők számára jövőbeni kutatási és tervezési 

tevékenységük megújításához, bővítéséhez és fejlesztéséhez, valamint a vizsgált regionális 

fejlesztési modell hazai használatának lehetővé tételéhez. 

9.2.3. Input-output megközelítés 
 

Az input – output tábla, mely Magyarországon általában az ágazati kapcsolatok mérlege 

néven hírsült el, a gazdasági áramlásokat egy mátrixban ábrázolja, eredet és rendeltetés 

szerint egyidejűleg. Mindez forradalmasította a makrogazdasági elszámolások 

konzisztenciaellenőrzési lehetőségeit-legalábbis elvben. 

Az input – output természetesen sokkal több, mint az ágazatközi mérleg; a tábla csupán a 

makrogazdasági modell alapja. Az eredeti statikus modell homogenitást és linearitást tételez 

fel. Ezekkel a feltevésekkel a modell meghatározza az adott végső kibocsátáshoz szükséges 

teljes termelést - későbbi kiterjesztésekben a szükséges elsődleges ráfordításokat, vagy éppen 

fordítva - az inverz segítségével. Az ágazatközi tábla a termelők, és felhasználók közötti 

közvetlen kapcsolatokat ábrázolja. Az inverz, a modell lelke viszont a közvetett kapcsolatok 

végtelen láncolatát tárja fel, és pontosan ez az, ami nélkülözhetetlen mind az elméleti 

gondolkodáshoz, mind a végrehajtott vagy szándékolt gazdaságpolitikai intézkedések 

gyakorlati elemzéséhez. 

Az input-output úgy született, mint a gazdasági körforgás első, formalizált és 

számszerűsíthető modellje, amely képes megragadni a körkörösség végtelen jellegét, mégis 

véges számokat produkál a valóságos nagyságrendek és arányok leírására. Az évszázados 

közgazdasági probléma és az akkor legalkalmasabb matematikai eszköz házasságából 

született - ez a szerencsés pár pedig éppen összetalálkozott a számítógéppel (Augusztinovics, 

1996). 

Az ágazati kapcsolatok mérlege regionális tartalommal is felruházható. A regionális input-

output mérleg formája lényegében megegyezik az ágazati kapcsolatok mérlegének 

formájával. (Rechnitzer, 1984) 

A mérlegek az idők folyamán tartalmilag jelentősen fejlődtek. Kezdetben szigorúan a 

gazdasági szférában mozogtak. A koreai input-output modelleket erőteljesen korlátozta az 

adatok hiányossága. Isard modellje előbb egy körzetre készült el (ötvenes években), majd 

ezután tett kísérletet az interregionális és multiregionális modellek prototípusának 

kidolgozására. 

 

A területi input-output modellek magyarországi alkalmazására több példát is találunk. Az első 

kísérletek közé sorolható az 1960-as évek második felében Vas megye ágazati kapcsolati 

mérlegének kidolgozása, részben a területi statisztikai igényekből kiindulva. Ugyanezen 

időszakban készült el a kazincbarcikai körzet iparára kidolgozott input-output modell 

(Kóródi, 1968). Később a módszer gyakorlati alkalmazására a budapesti agglomerációra 

kidolgozott mérlegrendszer esetében került sor Fodor-Illés-Bognárné munkái támasztanak alá. 

Egyebek között a szerzők kimutatták, melyek azok a fővárosi iparcsoportok, amelyek nagy 

arányban használják fel más budapesti ágazatok termékeit. Feltárták és számszerűsítették a 

fővárosi és a vidéki ipar kapcsolatait, különös tekintettel a budapesti ipar vidéki 

nyersanyagbázisaira, az ebből adódó decentralizációs lehetőségekre. 

A felsorolt kezdeményezéseket a már említett korlátozó tényezők miatt a későbbi években 

csak szórványos vállalkozások követték. Kiemelhető az 1980-as évek első felében készült 



vizsgálat a Dél-Dunántúlra, ami a térség területi munkamegosztásban elfoglalt helyét elemzi, 

a belső ágazati szerkezetet számszerűsíti, rámutatva a vizsgált körzet sajátosan perifériális 

helyzetére. (Rechnitzer, 1984) 

Felhasználási kör szerint a területi input-output modellek két nagy csoportját lehet 

megkülönböztetni: az intraregionális, tehát egy régión belüli helyzetet vizsgáló modellek, és 

az interregionális, tehát a régiók közötti kapcsolatokat elemző modellek csoportját. 

Intraregionális modelleknél sajátos problémát jelent a régió megfelelő lehatárolása- önálló, 

összefüggő gazdasági térségnek kell lennie- a többi régióhoz kapcsolódó „export – import” 

szállítások, igények helyes figyelembevétele, a régió szintű modell összeállításához szükséges 

adatbázis biztosítása. Az interregionális input – output modelleknél általában kétféle bontás 

szerepel egymással párhuzamosan: 

 ágazati és 

 regionális. 

 

Az ágazati kapcsolatok mérlege alkalmazható, pl. környezetvédelmi kérdések vizsgálatához is 

a következők szerint.  

A szennyeződés a szabályos gazdasági tevékenység velejárója. Valamilyen különleges 

fogyasztási vagy termelési folyamathoz számos megjelenési formájának valamelyikével 

kapcsolódik, mégpedig mérhető módon. Így pl. a levegőbe kerülő szénmonoxid mennyisége 

meghatározott kapcsolatban van a különböző típusú gépek által elégetett tüzelőanyag 

mennyiséggel. A folyóinkba és tavainkba bocsátott szennyezett víz közvetlenül kapcsolódik az 

acél-, a papír-, a textilgyártó ágazatok, valamint minden olyan termelő ágazat 

kibocsátásához, amely vizet használ fel. Mennyiségük, pedig minden esetben az illető ágazat 

technológiai jellemzőitől függ. 

 

Az input-output elemzés az adott nemzetgazdaság valamennyi szektorának termék-kibocsátási 

szintjét a többi szektor tevékenységi szintjének megfelelő kapcsolati rendszerben írja le és 

magyarázza. 

A modellek összeállítása adatigényes, hiszen elviekben az adott régió összes gazdasági 

egységének belső külső szállítási, illetve ráfordítási kapcsolatait számba kell venni. (Lengyel, 

Rechnitzer, 2004) 

 

Bonyolultabb, több régiót átfogó és dinamikus változataiban az input-output módszer 

segítségével történő megközelítés lehetőséget adhat arra is, hogy meg tudjuk magyarázni a 

különböző termékek és szolgáltatások termelésének és fogyasztásának területi elosztását, 

valamint azt, hogy ezek növekedése vagy esetleges csökkenése időben hogyan zajlik le. 

Anélkül, hogy különleges figyelemben részesülnének, a nem kívánatos melléktermékek éppen 

úgy, mint bizonyos értékes, de ingyenes természeti ráfordítások, közvetlenül kapcsolódnak 

bizonyos fizikai relációkhoz, amelyek gazdasági rendszerünk nap, mint nap történő működését 

irányítják. 

 

A kívánatos és nem kívánatos termékkibocsátás szintjei közötti kölcsönös kapcsolat olyan 

szerkezeti együtthatók segítségével írható le, amelyek hasonlók a termelés és a fogyasztás 

szektorai között fennálló, kölcsönös szerkezeti kapcsolatokat jellemző együtthatókhoz. 

Valóban le is írhatók és elemezhetők is úgy, mint ennek a hálózatnak integráns részei. 

 

 



9.2.4. A regionális input – output modellekkel foglalkozó tudósok és munkáik 
 

W. Leontief és A. Strout kidolgoztak egy interregionális input – output modellt, mely a régiók 

közötti kapcsolat, kölcsönhatás leírására a gravitációs hipotézist alkalmazza. (Leontief, Srout 

1961): Ezt a modellt fejlesztette tovább és alkalmazta konkrét elemző számításokban K. 

Polenske. Jelölések: 
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a  - a g-edik régió j-edik ágazatának fajlagos termelőfelhasználási igénye az i-

edik ágazat termékéből, 
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x  - az i-edik ágazat teljes termelése a g-edik régióban, 

 h

i
x

*  - az i-edik termék iránti teljes igény a h-adik régióban, 

 **

i
x  - az i-edik ágazat teljes termelése a régiókban együttvéve, 
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q  - a g és h régió közötti ellenállási paraméter az i-edik termék szállításánál, a 

szállítási egységköltség csökkenő függvénye, 

 n, m – a régiók, ill. az ágazatok száma. 

 

 

A modell alapegyenletei: 
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Az első és második egyenlet az i-edik termék g-edik régióba szállított mennyisége és a termék 

ottani termelő és végső felhasználása közötti egyensúlyt biztosítja, a harmadik pedig a g-edik 

és a h-adik régió közötti szállításokra tett gravitációs hipotézist fogalmazza meg. 

 

A szereplő egyenletek nemlineárisak. A modell numerikus megoldása az egyenletrendszer 

linearizálásával valósítható meg. A modellel a japán gazdaság 1960-63 közötti regionális 

szerkezetének elemzését végezték el.  

Polenske egy másik tanulmányában egy interregionális input – output modell USA-ra történő 

alkalmazásával foglalkozik. A vizsgálat báziséve 1963, az előrejelzés vonatkoztatási 

időpontja 1970 illetve 1980. 51 régió (az USA államai) és 81 termelési ágazat szerepel. 

(Benko, 1999): A felhasznált adatok a következők: 

 

A bázisidőszakra régiónként: 

 termékkibocsátások, 

 foglalkoztatási és jövedelmi adatok, 

 ágazatközi szállítások, 

 régiók közötti áruszállítások, 



 végső felhasználások. 

 

Ezeknek az adatoknak a száma kb. 300 000. Jelentős erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy a 

különböző forrásokból származó, nagymennyiségű adat konzisztenciáját biztosítsák. Mivel a 

szállítási (távolság-, forgalmi- stb.) adatok egy 44 régiót tartalmazó területi felosztásra álltak 

csak rendelkezésre, az 51 régióra vonatkozó többi adatot a 44 régiós rendszerre kellett 

agregálni. Az adatok összegyűjtése kapcsán elemezték az egyes régiók termelési 

szerkezetének – amit a régióra vonatkozó technológiai együttható mátrix jellemez – 

különbségeit. Azt tapasztalták, hogy az egyes régiókban a következő termelő felhasználási 

(input) struktúrája tér el nagyobb mértékben egymástól: élelmiszeripar egyes ágazatai, 

fafeldolgozó és papíripar, nyomdaipar, kőolaj-feldolgozás, közlekedési eszközök gyártása. A 

modell megoldásával 1970-re és 1980-ra megbecsülték a régiók termékkibocsátásait, s a 

régiók közötti áruszállításokat. A bemenő adatokat az 1963-ra vonatkozó input – output 

együtthatók és áruszállítási paraméterek mátrixai, valamint az 1970-re és 1980-ra előre jelzett 

végső felhasználások alkották. 

P. N. Marthur tanulmányában egy dinamikus input – output modell és egy lineáris 

programozási modell együttes felhasználásával elemzi egy gazdaság regionális fejlődését. A 

munka elsősorban módszertani szempontból érdekes, de a szerző ismerteti modellje Indiában 

történt gyakorlati felhasználásának eredményeit, tapasztalatait is. A statikus input – output 

modell ismert alakja: 

 

X=Ax+y 

 

Ahol x, y a termelés és a végső felhasználás vektora, A pedig a termelő felhasználások 

együttható mátrixa. 

A modellrendszer Indiára történő alkalmazásánál az országot 5 régióra osztották és 29 termelő 

ágazatot szerepeltettek. A számításokat 3 különböző növekedési pályára végezték el: 0, 10 és 

15 %-os növekedési ütemet feltételezve. A 27 ágazatból 10-et tekintettek kitermelő ágazatnak, 

s ezek termelésének regionális megoszlását rögzítették. 

D. Vanwynsberghe tanulmányában az ágazati elemzés regionális megoszlási vizsgálatokkal 

való kibővítésének lehetőségeivel foglalkozik. Alapvető célkitűzése: az országos input – 

output tábla különböző módokon történő felbontása regionális és interregionális input – 

output táblákra, a régiók felhasználási és kibocsátási struktúrájában fennálló különbségek, 

valamint a régiók közötti gazdasági kapcsolatok elemzése céljából. Módszerét Belgiumra 

alkalmazza, amelyet 3 régióra bont, ezek: Vallónia, Brabant és Flandria. 

 

A regionális és interregionális input – output tábláknak különféle fajtái vannak. A 

legegyszerűbb esetben a regionális tábla technikai együtthatóinak tartalma ugyanaz, mint az 

országos táblánál, csak az illető régióra vonatkoztatva. Egy másik táblatípus az országos 

termelés régiónkénti felhasználási megoszlását megadja, de nem adja meg az eredet 

regionális szerkezetét. Egy átmeneti esetet képez a regionális és a teljes interregionális input 

– output táblázat között az a tábla, amely a termelő felhasználások technikai együtthatóit 

felbontja a régión belüli, a más régiókból származó, ill. külföldről importált termelésre 

vonatkozó részekre. (Rechnitzer, 1981) 

 

R. Funck és G. Rembold egy, az NSZK-ra összeállított komplex interregionális, 

interszektorális modellt mutatnak be tanulmányukban. A modell a következő 3 fő összetevő 

részből áll: 

1. Keresleti modell 



2. Az input – output modell (amely a termelés és a különböző célú felhasználások, 

régiók közötti áruszállítások mérlegszerű kapcsolatait írja le) 

3. Termelési modell 

Az NSZK-ra összeállított modellben 14 ágazat és 79 régió szerepel. 

E. Brüggemann és I. Lange a régiók közötti áruszállítások előrebecslésével foglalkoznak. 

Modelljük az input – output módszertan és a gravitációs hipotézis összekapcsolásán alapul. 

Számításaikban az NSZK gazdaságát 14 ágazatra, területét pedig 79 régióra bontották fel. 

Nagytömegű előrejelzési számítást végeztek, ezek értékelése azonban még nem készült el, így 

ez a munka egyelőre elsősorban módszertani jelentőségű. Feltételezik, hogy egy ágazat 

termelésének adott régióbeli „exportja” (a többi régió felé) arányos a régió ágazatbeli teljes 

termelésével: 
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x  az r-edik régió i-edik ágazata termelésének az s-edik régió j-edik ágazata számára 

szállított része. 

M. Albegov egy szovjetunióbeli kutatásról számol be, amelyben az ipartelepítés hosszú távú 

tervezésével foglalkoztak, az alkalmazott modellben az input – output módszertant használva 

fel. A kutatás elméleti-módszertani jellegű. Az alapmodellben a ráfordítások minimalizálása 

szerepel az egyes ágazatok termelésére tett alsó-korlátok, s az erőforrások felhasználására 

vonatkozó felső korlátok mellett. (Benko, 1999) 

 

9.2.5. A társadalmi elszámolási mátrix 
 

A társadalmi elszámolási mátrix (Social Accounting Matrix – SAM) – a továbbiakban SA-

mátrix - megalkotása Richard Stone nevéhez fűződik, aki a társadalmi elszámolások terén 

végzett úttörő fontosságú munkát. 1976-ban Pyatt és Thorbecke további átalakításokat 

végeztek az SA-mátrixon, és kidolgozták, hogy azt milyen módon lehetne felhasználni 

fogalmi és moduláris keretként politikai és tervezési célokra. 

 

Az SA-mátrix egy átfogó, részletes, konzisztens és teljes adatrendszer, ami rögzíti az egy adott 

társadalmi-gazdasági rendszeren belül létező összefüggéseket. A tranzakciók rögzítését és a 

részletezettség fokát szolgáló osztályozási rendszertől függően az SA-mátrix a következő 

kulcsfontosságú területekről nyújthat hasznos információkat:  

 Ágazati kapcsolatok (például a mezőgazdaság és az ipar között), 

 Adott gazdaságon belüli interregionális áramlások, 

 Az egyes társadalmi csoportok közötti jövedelemelosztás a termelési szerkezet 

és a termelési technológia függvényében, 

 Az egyes társadalmi csoportok erőforrásokkal való ellátottsága, 

 Egy nemzeten belül adott régió és a nemzet más régiói közötti kapcsolatok, 

 Egy adott régió és a világ többi része közötti kapcsolatok. 

  

Az SA-mátrix fogalmi keretként a következő exogén tényezők hatásvizsgálatához is 

felhasználható:  

 export, 

 kormányzati kiadások egyes kategóriái, 



 az összefüggő társadalmi-gazdasági rendszerekbe történő beruházások,  

 termelési szerkezet,  

 termelési tényezők elosztása, 

 háztartások jövedelemelosztása. 

 

A fent említettek szerint az SA-mátrix képezi az alapját az egyszerű multiplikátor 

analíziseknek és az alkalmazott általános egyensúlyi modellek felépítésének és 

magyarázatának.  

A mátrix részletezettsége és a választott osztályozási mód attól függ, hogy milyen kérdésre 

keressük a választ az SA-mátrix felhasználása révén. Például ha a mátrix segítségével, a 

jövedelemelosztással kapcsolatos kérdésekre keressük a választ, akkor a háztartásokat több, 

viszonylag homogén háztartási csoportra bontjuk fel, melyek tükrözik a vizsgált ország vagy 

régió társadalmi-gazdasági sajátosságait, jellemzőit.  

 

Továbbá, ha az SA-mátrixot ágazati kapcsolatok elemzésére szeretnénk felhasználni, akkor a 

termelő tevékenység viszonylag részletes ágazati felbontására van szükség, például a 

megtermelt termék és/vagy az előállított szolgáltatás, illetve a termelési technológia jellemzői 

szerint.  

Az SA-mátrix eszköz a különböző adatforrások közötti eltérések egybehangolására és az 

adatrések feltárására is. Az adatrések gyakran újabb felmérések, vizsgálatok elvégzésével, 

más jellegű adatgyűjtéssel, valamint a hibák kijavításával megszüntethetők. 

 

Az SA-mátrixot 1970-es évekbeli születése óta számos fejlett és fejlődő országra vonatkozóan 

is felépítették. Mivel jelentős hatással van az ágazati kapcsolatokra, különösen a 

mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági jellegű ágazatok közötti kapcsolatokra, valamint a 

jövedelemelosztásra, a kezdeti időkben leginkább a Harmadik Világ országaiban alkalmazták. 

Ma már ezt az elszámolási keretet a fejlett országokban is széles körben használják. Az SA-

mátrix által lefedett földrajzi terület lehet egy nemzet, régió, vagy akár egy falu. Ezért a 

mátrixot számtalan formában használják különböző politikai kérdések tárgyalásához.  

 

Az SA-mátrix hatókörének meghatározásával és kiválasztásával kapcsolatos kulcsfontosságú 

témakör a regionalizáció. A kezdetekben a legtöbb SA-mátrixot egy adott nemzetre 

vonatkozóan készítették el. Azóta felismerték, hogy ha egy országot régiók szerinti 

felbontásban vizsgálunk, akkor növelhető a mátrixnak mind a valószerűsége, mind a 

hasznossága. Ha egy gazdaságon belül jelentős regionális különbségek mutatkoznak az 

előállított termékek, a termelési szerkezet és termelési technológia tekintetében, akkor ez 

hatással lehet a különböző háztartáscsoportok életszínvonalára is. Egy másik nagy előnye is 

van annak, ha a régiók dimenzióját is belefoglaljuk az SA-mátrix fogalmi keretébe: 

napjainkban számos politikai irányvonal arra tart, hogy a benne foglalt elvek és célok 

megvalósítása egy konkrét területre, például a régióra vonatkozik. Ezek lehetnek beruházási 

projektek, az állam folyó kiadásai szolgáltatásokra, például az egészségügyre és oktatásra, 

valamint a javakkal és ráfordításokkal foglalkozó árpolitikák abban az értelemben, hogy az 

egyes javak termelése, előállítása regionálisan koncentrált.  

 

Az SA-mátrix egyszerre adatrendszer és fogalmi keret, ami hasznos lehet a politikai 

elemzések elkészítéséhez.  

Az SA-mátrix mint adatrendszer: 

 Átfogó és részletes: az ágazatok, intézmények, és gazdasági közvetítők közötti 

tranzakciók becslésére szolgál.  



 Konzisztens: abban az értelemben, hogy minden egyes jövedelemhez vagy 

bevételhez tartozik egy megfelelő kiadás vagy kibocsátás.  

 Teljes: abban az értelemben, hogy minden egyes tranzakcióban azonosítható 

mind a tranzakció elindítója mind a fogadója.  

 

Az SA-mátrix az egyes társadalmi-gazdasági rendszerekről ad képet adott évre vonatkozóan. 

Az elemzők és a különböző politikai irányelveket kidolgozók számára szükséges adatokat 

osztályozza és szervezeti sémába rendezi. Hasznos diagnosztikai eszköz az egymástól függő 

társadalmi-gazdasági rendszerek felépítésének és működésének megértéséhez is. Határozott 

formában egyesíti a változók közötti olyan döntő fontosságú kapcsolatokat, mint például a 

tényezőjövedelem elosztásának leképezését a termelési szerkezetből, és a háztartások 

jövedelemelosztásának leképezését a tényezőjövedelem elosztásából.  

 

A mátix átfogó keretének jobb megértése végett tekintsük meg a 9.1.sz. ábrát, mely egy zárt 

régiót ábrázol leegyszerűsített formában.  

 

 

 
 

9.1.sz. ábra: Egyszerűsített kapcsolatok az alapvető SA-mátrix számlái között (termelési 

tevékenységek, termelési tényezők és intézmények) zárt régió esetében 
Forrás: (Isard, Azis, Drennan, Miller, Saltzman, Thorbecke 1998) 

 

 

A termelési tevékenység köre magában foglal mindet olyan tevékenységet, amit egy input-

output mátrix, ismertebb nevén ágazati kapcsolatok mérlege segítségével fel lehet írni. A 

szektoronkénti és alkotónkénti hozzáadott értéket jelölő nyíl, ami a tényezőjövedelem körhöz 

vezet, szintén megtalálható az input-output mátrixok hozzáadott érték soraiban. Továbbá, az 

intézményenkénti jövedelemelosztás jelű nyíl és a társadalmi-gazdasági háztartáscsoportok, 

vállalatok és állam jelű kör sem szerepel az ágazati kapcsolatok mérlegében. A termelési 

tevékenységek köréhez vezető társadalmi-gazdasági csoportok fogyasztási összetétele jelű 

nyíllal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ilyen összetételeket általában azért 
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csoportosítjuk, hogy az input-output mátrixok végső keresleti szektoraiban kialakítsunk egy 

háztartás oszlopot és egy állam oszlopot.  

Az SA-mátrix egy négyzet alakú mátrix, amelyben minden egyes tranzakció lebonyolítójának 

vagy számlának megvan a saját sora és oszlopa. A kifizetéseket (kiadásokat) az oszlopokban 

tüntetjük fel, a bevételeket pedig a sorokban. Mivel adott számlatípus (vagy alszámlatípus) 

esetében az összes kiadásnak meg kell egyeznie a kapcsolódó számla összes bevételével, vagy 

jövedelemével, a sorok összegének meg kell egyeznie a kapcsolódó számla oszlopának 

összegével. Például ha egy adott intézmény összes bevételének (például egy sajátos 

társadalmi-gazdasági háztartáscsoport esetében) pontosan meg kell egyeznie ugyanazon 

intézmény összes kiadásával. Ez a fizikusok energia-megmaradási törvényének közgazdasági 

analógiája. Ily módon az elemző, aki meg akarja érteni, hogy a termelési szerkezet hogyan 

befolyásolja a jövedelemelosztást, az SA-mátrix tanulmányozása során hasznos 

felismerésekre, meglátásokra tehet szert. 

 

Az SA-mátrix-al szemben támasztott követelmények: 

 pontosan vissza kell adni a termelés szocioökonómiai és strukturális rétegződését,  

 relatíve homogén csoportokat és kategóriákat kell megkülönböztetni,  

 olyan társadalmi-gazdasági csoportokat kell felépíteni, amelyek különböző 

gazdaságpolitikai irányvonalak kidolgozására alkalmasak és a társadalmi-

gazdasági elemzésekhez hasznosak (vagyis specifikus célcsoportokat kell 

kialakítani),  

 viszonylag állandó jellemzőkön kell alapulniuk, amelyek könnyen és hitelesen 

mérhetők,  

 származtathatóak a létező adatforrásokból és azok kombinációiból (Alarcon, 

1986).  

 

Az SA-mátrix értékelésénél nem feledkezhetünk meg arról, hogy számos kérdés megoldására 

használták különböző területi egységekre vonatkozóan.  

 

A fejlődő országokban nemzeti szinten a következő témakörök feltárására használták: 

 a kormányzat kiadási összetételének hatásvizsgálata,  

 az export áruösszetételének hatása a jövedelemelosztásra (Indonézia),  

 a termelési szerkezet változásának és az alternatív technológiák hatása a 

foglalkoztatásra (például a kettős SA-mátrix Khan és Thorbecke nyomán, a 

hagyományos és modern termelési technológiák hatásának összehasonlítása 

Indonéziában), (Khan, Thorbecke. 1989) 

 a környezetvédelmi irányelvek hatása a termelési eredményekre, a háztartások 

jövedelmére és az egészségre (Resosudarmo, Thorbecke 1996),  

 ágazati kapcsolatok,  

 élelmiszerfogyasztás (Hay, 1978). 

 

Az iparosodott országokban nemzeti szinten az SA-mátrix módszerét a következő elemzési 

feladatokhoz alkalmazták (Madsen, Jensen-Butler, Uffe Dam 2001a):  

 az adózási és támogatási rendszerek jövedelemelosztásra gyakorolt hatása 

(Reinert és Roland-Holst, 1989, az Amerikai Egyesült Államokra kidolgozott SA-

mátrix a kereskedelempolitika vizsgálatához)  

 alternatív vámrendszerek hatása az export és az import összetételére, valamint a 

termelési és foglalkoztatási szerkezetre (Reinert és Roland-Holst, 1989, 

kereskedelempolitika vizsgálatához),  



 számos ágazatközi interregionális és környezetvédelmi kérdéssel kapcsolatban. 

 

Regionális szinten az SA-mátrixot leginkább az USA államokra készítették el a fent említett 

kérdések tárgyalásához, csak kisebb földrajzi egységre. (Waters and Holland, 1996, Oregon 

állam SA-mátrixa,). Az állami SA-mátrixok egy másik példáját Kilkenny és Failde készítette el 

1996-ban Iowa államra, azzal a céllal, hogy összetetten és részletesen vizsgálják a szövetségi 

állami és helyi adók hatását a megyék és más regionális egységek fogyasztására. (Kilkenny, 

Failde 1997) SA-mátrixukat egy multiregionális, többfunkciós pénzügyi SA-mátrixnak 

nevezték el.  

Hasonló erőfeszítéseket tettek a Harmadik Világ országaiban is, főleg a tartományi és a járási 

szinten, főleg a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági jellegű termelési tevékenységek 

ágazati kapcsolatáról az ország és a világ többi részével (Lewis és Thorbecke, 1992).  

A falu szintjére a legtöbb, sőt majdnem az összes mátrixot a fejlődő országokban készítették el 

Taylor és Adelman (Taylor, Adelman, 1996). A falvakra kidolgozott SA-mátrixok olyan 

különböző kérdéseket tárgyaltak, mint például a mexikói munkások jövedelem-átutalásai 

külföldről vagy a városi központokból családjuknak a különböző életszínvonalon élő 

társadalmi-gazdasági csoportokon belül, továbbá egy falu határán épített üzem hatása a falu 

foglalkoztatására, jövedelmére és a falun belüli modernizációs irányvonalakra. 

9.2.6. ECO-line modell 
 

A modell kiépítésekor alapvető szempont volt, hogy lehetőség szerint egy piacgazdaságot 

általánosan jellemző összefüggések kerüljenek számszerűsítésre. Bizonyos esetekben ezeket 

(még) nem lehetett megfelelő módon verifikálni, más esetekben pótlólagos magyarázó 

változók bevonása is szükségessé vált. 

Az így kialakult modell alapvetően keynesi típusú megközelítést követ, amennyiben a 

kiinduló pont a jövedelmek alakulása, mely meghatározza a kereslet nagyságának és 

szerkezetének alakulását. A kereslet alakulása a keynesi rendszerekben automatikusan 

generálja a kereslet kielégítéséhez szükséges kínálatot.  

A makrogazdasági kereslet ismeretében következtethetünk a szükséges munkaerő-, illetve 

tőkeigényre. A termelési függvény alapján meghatározható, hogy a rendelkezésre álló 

termelési eszközök segítségével mekkora az előállítható output maximuma, azaz a kapacitás. 

A kettő összevetéséből kiszámítható a kapacitáskihasználtság mértéke, amely befolyást 

gyakorol mind a külkereskedelmi folyamatok, mind a beruházási döntések, s esetleg az árak 

alakulására is. (Dobosi, 2003) 

A munkaerő-kereslet meghatározása másrészről döntően befolyásolja a munkanélküliség, s a 

bérek alakulását. Az árakra a kis nyitott gazdaságokban hatnak a külpiaci ármozgások, az 

árfolyam-politika (fix árfolyam esetén), a termelési költségek (bérek, járulékok, 

anyagköltség), valamint a (monetáris politika által fix árfolyam esetén csak részlegesen 

befolyásolható) pénzmennyiség alakulása. A gazdasági szféra túlzott eladósodottsága szintén 

árnövelő tényező lehet a fizetendő kamatterhek miatt. Az ár-, bér- és költségviszonyok 

determinálják a gazdasági szféra bruttó eredményét, s a lakosság bruttó keresetét. Az 

elsődleges jövedelmek kialakulása után az államháztartás újraelosztó szerepét követhetjük 

nyomon. A lakosság bérjellegű jövedelmei mellett figyelembe veendők a tőkejövedelmek, 

illetve a pénzbeli társadalmi juttatások is. 

A fiskális politika által meghatározott paraméterek alapján a lakosság a rendelkezésre álló 

bruttó jövedelme után adózik, illetékeket és járulékokat fizet, melyek eredőjeként kialakul a 

lakosság rendelkezésre álló nettó jövedelme. A gazdasági szféra a bruttó nyeresége után 



adózik, s a fiskális politika aktuális szabályai alapján egyéb járulékokat fizet. Így adódik a 

gazdasági szféra nettó eredménye.  

Az államháztartás bevételi oldala a fiskális politika, s a gazdasági növekedés alapján, endogén 

módon meghatározódik, míg az államháztartási kiadások szintjét és szerkezetét nagyobb 

részben konkrét gazdaságpolitikai döntések alakítják. A kiadások másik része (mint például 

az államadósság kamatterhe, valamint a munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások) endogén 

módon módosítják az államháztartás mérlegét. Az így kialakult államháztartási deficit, illetve 

annak finanszírozási módja kihat a reálpálya alakulására. 

A lakosság rendelkezésre álló jövedelme és vagyoni helyzete, várakozásai, a kamatalakulások 

alapján dönt arról, hogy jövedelméből mennyit kíván elfogyasztani, mennyit lakásberuházásra 

fordítani, s mennyit pénzügyi formában megtakarítani. 

A gazdasági szféra a profitráta (a nettó nyereségnek a befektetett tőkéhez viszonyított aránya), 

az eladósodottsági szint, illetve a kamatok alakulása alapján alakítja ki beruházási, belföldi, 

illetve közvetlen külföldi hitelfelvételi döntéseit, illetve pénzügyi megtakarításának 

szerkezetét. 

A pénzügyi megtakarítások elemzésénél a lakosság, az államháztartás, a bankrendszer és a 

külföld szektorait különböztetjük meg. A megtakarítások lehetnek készpénz, betét, 

államkötvény, illetve részvény formában (a hitelkereslet bruttó módon kezelendő).  

A pénzpiacot meghatározó kamatalakulásokat a külföldi kamatalakulások, a fiskális politika 

által generált deficit, illetve adósságállomány és ennek finanszírozási szerkezete befolyásolja. 

Az államháztartási kiadások fedezhetők adókból, belföldi és külföldi hitelfelvétellel, illetve 

államkötvény kibocsátásával, valamint seniorage bevételek révén, ami a lakosságnál, illetve a 

gazdasági szféránál lévő pénzállomány elinflálása révén adódik. 

Az államháztartás túlzott finanszírozási igénye elvonhatja a forrásokat a gazdasági szférától. 

A pénzmennyiség növelése inflációt generál, mely szétzilálja a gazdasági kalkulálhatóságot. 

A nagy kötvényállomány a kamatok emelkedéséhez vezet, ami lassítja a gazdasági 

növekedést. A külföldi források igénybevétele jövőbeni többletterhet jelent. (Belyó, 1999) 

A betéti-, hitel-, illetve kötvénykamatok alakulása befolyásolja a fogyasztási, illetve 

beruházási döntéseket, azaz a kereslet alakulását, ami a modell kiindulópontja volt.  

Az új kereslet egy új reálpályát, jövedelemelosztást generál, s az iteráció az egyensúlyi pálya 

kialakulásával ér véget. 

 

A modell blokkjai: 

1. Kereslet: fogyasztás, felhalmozás, export 

2. Kínálat: import, termelés (tőkeállomány, kapacitások, munkaerő) 

3. Árak-bérek: a reál- és pénzfolyamatok, illetve az árfolyampolitika 

függvényében 

4. Jövedelem újraelosztás: a reálfolyamatok illetve gazdaságpolitika 

függvényében költségvetés bevételei és kiadásai, redisztribúció. 

 

A makrogazdasági modell gyakorlatilag az egyetlen eszköz, amely formálisan alkalmazható 

annak értékelésére, hogy adott esetben a közösségi politikai cél mennyire teljesült. 

Az egyik fő nehézség a modell felépítése, mert drága és több évet vesz igénybe, továbbá az 

állandó karbantartás is szaktudást igényel. Csak ritkán készül kifejezetten egy vizsgálati 

céljára modell, így meglévő modelleket kell adaptálni, ami viszont munkaigényes. Minden 

makrogazdasági modell saját speciális feltételrendszerén alapszik. Ha két modell készül 

azonos területre, biztos nem lesz azonos az eredmény. 



A vizsgált modell felhasználhatóságával kapcsolatosan meg kell jegyeznem néhány dolgot, 

sajnos „csak” a magyar gazdaság egészére kidolgozott és kifejezetten statikus. Az is 

problémát jelent, hogy a kisebb területi egységekre az adatigénye és munkaigénye miatt 

gazdaságosan nem alkalmazható. A jövedelem és ebből fakadó keresleti folyamatokat veszi 

inkább figyelembe ez által csak e területekre korlátozódnak az általa nyújtott információk.  

9.2.7. Socio-line modell  
 

Hazánkban az utóbbi időben kialakult legkirívóbb feszültséggócok a katasztrofális 

demográfiai helyzet, az egyes rétegek és régiók leszakadása, az egyes közszolgáltatások 

súlyos működési válsága, az eluralkodott anarchikus tendenciák, a feketegazdaság tartósan és 

kirívóan magas részaránya, az adórendszer ebből is következő súlyos torzulásai, a korrupció, 

a különféle kiváltságok továbbélése, sőt újabbak keletkezése, a közbiztonság és közbizalom 

megrendülése, az általános értékválság, az infrastruktúra elmaradottsága és a természeti 

erőforrásokkal való rablógazdálkodás. Ezért egy olyan számszerűsített modell kialakítására 

törekedtek a szerzők (Cserháti, Révész, Takács, 2001), amely ezeket a más, számunkra 

referenciát jelentő országokban is jelentkező, de nálunk, sok tekintetben szélsőségesebben 

mutatkozó és helyzetünknél fogva kevésbé megengedhető problémáknak a gazdasági 

fejlődésre való visszahatását ragadja meg. A modell célja a fenntartható, mégpedig a 

társadalmi és gazdasági értelemben is fenntartható növekedési pályák vizsgálata és e pályák 

megvalósításához szükséges állami szerepvállalás meghatározása. 

A problémák a fenntartható fejlődésre való hatásainak megragadására egy dinamikus 

egyensúlyi modellt alakítottak ki, amellyel ezeket együtt lehet vizsgálni, egy rendszerbe lehet 

integrálni. Ez egy nemlineáris determinisztikus dinamikus egyenletrendszer, amely a 

jövedelemképződési és újraelosztási folyamatokat írja le. A modellben a dinamikus 

egyenletekhez egy, az összfogyasztást kifejező célfüggvényt rendeltek, amelyet 

maximalizálni kívántak. 

A modell elsősorban arra keres választ, hogy az állam a költségvetési kiadások megfelelő 

ütemezésével és allokációjával hogyan tudja elősegíteni a gazdasági jólét hosszú távú 

növekedését. E szempontból a költségvetési kiadásokat (GOVEXP) funkcionálisan az alábbi 

négy fő kategóriára bontjuk: 

 

ahol a t az időváltozó, továbbá  

1. SOCONS = Közfogyasztás  

2. INKBEN = Természetbeni társadalmi juttatások  

3. OTRANS = Lakossági transzferek  

4. GOVINV = Kormányzati beruházások  

A jelenleg alkalmazott társadalmi célfüggvény a vizsgált időhorizonton belüli egyes évek 

összfogyasztásának, valamint az egyes erőforrások időhorizont végi záróállományának 

(Cobb-Douglas-típusú függvénnyel kifejezett) súlyozott mértani átlaga, amely az egyes 

komponensek között bizonyos rugalmas keretek között meghatározott arányokat vár el. Az 

egyes időszakok összemérésénél használatos időpreferencia (TP) értéke egzogén. A konkrét 

képlet a következő: 



 

ahol OBJ a célfüggvény értéke, INKBEN a természetbeni juttatások összértéke, C a 

társadalmi összfogyasztás, WCON a fogyasztás súlya, WEALTH pedig a nemzeti vagyon, 

amely a következőképpen számítódik: 

 

Ebben a képletben K, SECINV, EXT, GOVINV, L, HUMINV rendre az adott időszaki 

tőkeállomány, beruházás, externália állomány, kormányzati beruházás, munkaerő-állomány és 

emberi tőkefelhalmozás, DEMOC a demokrácia indexe, WWK, WWE, WWL, AD és BD 

pedig alkalmasan választott paraméterek. 

A modell további tartalmi elemeinek felsorolása helyett rátérnék az értékelésére. Az jól 

kivehető hogy nem egy minden részletében kidolgozott és tesztelt modellről van szó (ezt a 

készítők is önkritikusan bevallják) de feltétlenül egy továbbfejlesztésre, tovább gondolásra 

érdemes hazai szinten újszerű és ez idáig kevéssé alkalmazott megoldással találkoztam.  

A SOCIO-line modell az egész gazdaságra vonatkozó lehetséges fejlődési pályákat kíséri 

figyelemmel, a fenntartható növekedést, fejlődést vizsgálja figyelembe véve a társadalmi 

hatásokat, a környezet állapotát és a kultúrát is. Célja a fenntarthatóság szűk 

keresztmetszeteinek, illetve azok feloldási lehetőségeinek a feltárása. A modellt az 

ECOSTAT, a KSH Gazdaságelemző és Informatikai cége készítette 2001-ben 

Magyarországon, de megfelelő adatsorok birtokában bármely gazdaságelemző intézet vagy 

egyetem képes a kidolgozására. Nagyon fontosnak tartom, hogy a modellt használni lehet 

előrejelzésekre, illetve stratégiai döntéshozatalok előkészítésére is alkalmazható még. 

Javaslataim: 

 A SOCIO-LINE modell továbbfejlesztése esetén alkalmas keret lehet hosszabb távú 

társadalmi és gazdasági folyamatok, valamint elsősorban ezek kölcsönhatásának 

elemzésére. 

 A SOCIO-LINE legnagyobb hiányossága a területiség figyelmen kívül hagyása. 

Ahhoz, hogy a legpontosabb ökonómiai eredményt modellezhessük, szükség lenne a 

területi környezeti, társadalmi, kulturális hatások figyelembe vételére. 

 Szükség lenne az egész statisztikai adatbázist kezelő és gyűjtő szervezetrendszer 

munkamódszereinek és hatékonyságának felülvizsgálatára. 

9.2.8. LINE modell  
 

A LINE alapvetően a dán önkormányzatokra kidolgozott modell, ugyanakkor használható 

egyéb területi egységekre vonatkozóan is, például megyékkel vagy munkaerő-piaci régiókkal 

kapcsolatban. 

Így a teljes vagy a részleges adaptáció is belátható lehetőségeket kínál a magyarországi 

felhasználók számára. 



A LINE az AKF, a dániai területi állami tanulmányok intézete (Institute of Local Government 

Studies - Denmark) és a határmenti régiók tanulmányozásával foglalkozó dán intézet (the 

Danish Institute of Border Region Studies) által kidolgozott korábbi modellek helyét vette át.
6
 

Valamennyi modell szoros kapcsolatban áll az ADAM elnevezésű nemzeti modell által 

képviselt dán modellezési hagyományokkal. A regionális és interregionális input-output 

modellek (ágazati kapcsolati mérlegek) nemzetközi hagyományaihoz is kötődik, (lásd pl. 

Portugália Gaspar, a Norvégia (Skonhoft & Stokka, 1977 és Skoglund 1980) és a holland 

Oosterhaven, 1981 és 1984) esetében. (Holm, 1984) (Gaspar, 1989)) 

A 90-es évek közepén a dán régiókkal kapcsolatban megnőtt az igény egy új típusú 

makroökonómiai modell kidolgozására. Az AKF-ben végzett regionális kutatások értékelő 

bizottsága megállapította, hogy a meglévő modelleket fejleszteni, finomítani és dokumentálni 

kell. A regionális fejlesztések és a regionális politikák tárgyalása során számos olyan kérdés 

megfogalmazódott, melyek elemzéséhez a meglévő analitikai eszközök nem bizonyultak 

megfelelőnek. (Kjærgaard, Steenberg, Johansson, 1995) 

 

A LINE egy nagyon részletes modell, ismert gazdasági elméleteken alapul és egy jól definiált 

társadalmi elszámolási keretre épít. Az egyenleteket magukat könnyen ki lehet olvasni, 

ugyanis a LINE alapverziójában az egyenletek többsége lineáris, néhány magyarázó 

változóval. Az egyenletek vizsgálatakor mégis nagyon könnyen elveszhet az olvasó az 

adatokban. (Madsen, Jensen-Butler, Uffe Dam 2001b) 

A teljes modell a kereskedelmi elmélet működésének bemutatása tekintetében a Krugmann-

féle modelleken alapul, illetve a Mundell-Fleming modellen, melyekre a legtöbb regionális 

gazdasági modell határozottan vagy hallgatólagosan épít. 

 

A modellben található egy egyszerű lineáris interregionális input-output típusú modell, mely 

tartalmazza az újonnan bevezetett reálkört és költség-ár kört, illetve az előállítási és 

felhasználási táblázatok/modellek újszerű felhasználási módszereit az interregionális 

modellekben, továbbá néhány egyszerű társadalmi elszámolási mátrix (SA-mátrix) keretet a 

gazdasági tevékenységek felosztása szerint. Ez a rész az input-output modellezés (ágazati 

kapcsolatok mérlege) matematikai terminológiáját használja. (Madsen, 1992) 

A LINE általam vizsgált változata az ADAM-ot használja alapmodellként. A LINE egy 

felülről-lefele építkező modellezési rendszer. Ebben a megközelítésben a nemzetgazdasági 

előrejelzéseket és a nemzetgazdasági hatásokat inputként alkalmazza a LINE számos exogén 

változója tekintetében. Az exogén változókat (helyi exogén változók) konstansnak veszi – 

akkor is, ha a LINE-t egy néhány évet átfogó dinamikus elemzéshez használjuk, és akkor is, 

ha egy komparatív statikus elemzés során ugyanarra az évre vonatkozó két alternatívát 

hasonlítunk össze. Számos javaslatot is olvashatunk arról, hogy a LINE-t hogyan lehetne 

továbbfejleszteni, hogy mindinkább egy alulról felfele építkező modellt kapjunk. 

A vizsgálat elkészítése során célom elsősorban annak elemzése volt, hogy hogyan illeszthető 

be a dán gazdaságra kidolgozott LINE-modell és az alapját képező SA-mátrix a regionális 

fejlesztési modellek rendszerébe.  

 

                                                 
6
 Az AAGE egy általános egyensúlyi modell Dániára vonatkozóan, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske 

Institut dolgozta ki (dán mezőgazdasági és halgazdálkodási intézet, Danish Institute of Agricultural and Fisheries 

Economics). Az AAGE egy hagyományos statikus általános egyensúlyi modell, melyet az ausztrál ORANI –

traditionban fejlesztettek ki (lásd Horridge, – Parmenter, – Pearson, 1993) és Frandsen et al.-ban dokumentáltak 

(1995)-ben. Az AAAGE –ben az input keresletet CES technológiával határozták meg. A privát háztartási 

fogyasztás a hasznosság maximalizáló háztartási fogyasztáson alapul, ahol a fogyasztás elosztását egy lineáris 

fogyasztási kiadási rendszer határozza meg. 

 



Említésre kerültek a LINE-modell alapját képező elméletek - a kereskedelmi elmélet és az 

input-output megközelítés - és a kidolgozáshoz felhasznált korábbi nemzetgazdasági 

modellek. Részletesen felsoroltam a modellben található számítási egységeket is.  

A LINE gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban az előrejelzések készítéséről és az 

összehasonlítások elvégzésének lehetőségéről nem szabad megfeledkeznünk. A 

mellékletekben a modell grafikus ábrázolása is bemutatásra kerül. 

 

Megállapítások: 

 A LINE segítségével modellezni lehetne egy adott makrogazdasági döntés jövőre 

vonatkozó következményeit, mielőtt annak esetleges negatív társadalmi 

következményeit kellene viselnünk. 

 A LINE-modell olyan forgatókönyvek kidolgozására is alkalmassá válnék, 

amelyek együttesen tüntetnék fel mind az energiagazdálkodásra, mind a 

környezetre gyakorolt mindenféle megmozdulás hatását, amelyet e két szakterület 

irányító szervei kölcsönösen fontolóra vehetnének döntéseik meghozatala előtt. 

 A modell használható lenne különböző gazdasági előrejelzések készítéséhez is, 

mintegy interaktív modellként, így a tervezés során kevesebb bizonytalansági 

tényezővel kellene számolnunk. 

 Az egymással közeli kapcsolatban álló ágazatokat közvetlenül vagy közvetve 

érintik az egyes gazdaságpolitikai rendszabályok. Nyilvánvaló, hogy egy adott 

probléma felmerülése esetén annak megoldása érdekében az ilyen ágazatok 

számára az lehetne az első gyakorlati lépés, ha egyesítenék adatbankjukat, a 

tényekre vonatkozó információkészletüket és megegyeznének abban, hogy 

gazdaságpolitikai döntéseiket azonos modell alapján hozzák meg. Lehetnek, sőt 

legyenek is viták továbbra is a követendő gazdaságpolitikai elvekben, de a tények 

megállapításában nem lehetne ellentét, és legalábbis fény derülne rá, ha olyan 

gazdaságpolitikai eljárásokat terveznének, amelyek egymás hatását lerontanák, 

vagy ellentétbe kerülnének egymással. 

 Amennyiben magyarországi viszonylatban a LINE vagy hasonló regionális 

fejlesztési modell kidolgozására kerülne sor, minden erőfeszítést meg kellene tenni 

a legmegbízhatóbb adatgyűjtési és adatkezelési eljárások, valamint a 

legkorszerűbb modellezési és számítási eljárások felhasználása érdekében.  

 Szükség lenne a legfontosabb statisztikai szervek munkamódszereinek 

kibővítésére, adott esetben felülvizsgálatára. 

 

Összegezve megállapítható, hogy az elemzés elkészítése során célom elsősorban annak 

vizsgálata volt, hogy hogyan illeszthető be a dán gazdaságra kidolgozott LINE-modell és az 

alapját képező SA-mátrix a regionális fejlesztési modellek rendszerébe.  

Alátámasztva azt az állítást, miszerint a területi gazdaságra vonatkozóan szükség van olyan 

modellekre, amelyek pontosabban követik a lezajló folyamatokat. Éppen ezért nem elegendő 

kizárólag a hagyományos eljárástechnikák ismerete; nyitottnak kell lenni azok megújítására 

is, vagyis tisztában kell lenni az összefüggések mögött rejlő törvényszerűségekkel is. Mindezek 

bizonyítására a terjedelmi korlátok miatt szemelvényekben került bemutatásra a modell 

tartalma és felépítését. 

A modell hazai alkalmazhatósága és illeszthetősége a magyarországi területi információs 

rendszerhez, a kutatás további folytatása során körvonalazható csak, természetesen az 

adaptáció befejezése után, bizonyos módosítások elvégzésével. 

 

A LINE egyszerű lineáris változata számos esetben használható a helyi gazdaságban 

bekövetkezett változások hatásainak modellezésére és elemzésére. A LINE-ban használt 



adatbázis, melyet SAM-K-nak hívnak, számos elemzés során, amikor különböző régiók 

gazdasági szerkezetét hasonlítjuk össze, továbbá amikor az időbeli fejlődést elemezzük, 

ugyancsak használható adatforrásként.  

A LINE jelenlegi verziója egyszerű lineáris egyenleteken alapszik, amelyeket kombinálunk az 

exogén (és endogén) változókkal. Bizonyos projektek esetében jobb eredményeket lehetne 

kapni, ha a LINE-t továbbfejlesztenénk. 

Az egyik fejlesztés lecserélhetne néhány lineáris egyváltozós egyenletet olyan egyenletekre, 

ahol a magyarázó változók a helyi gazdaság ökonometriai tanulmányaiban szereplő 

funkcionális képletekből és paraméterbecslésekből származnak. Az egyik példa a migrációs és 

az ingázási egyenletek, ahol a migrációt és a munkahelyet a helyi terület számos 

szocioökonómiai változójának függvényeként számítjuk. 

Egy másik fejlesztési lehetőség lehet a helyi költség-ár változások belefoglalása a modellbe 

úgy, hogy a költség-ár változókat kivesszük a költség-ár körből a valós kereslet egyenletéből a 

reálkörben. A külföldre irányuló export egyenletei, a külföldről származó import ráták, a 

privát fogyasztás, beleértve az árszint és a relatív árak változását, mely megvilágítaná a 

változó költség-ár szerkezet változásának hatását a helyi gazdaságra. Végezetül, szintén 

releváns lenne belefoglalni az intézményi mérlegek változásának reakcióit a LINE-ba. 

Például, relevánsnak tűnik belefoglalni a megtakarításokban és a jólétben bekövetkezett 

hosszú-távú változásokat a háztartási szektorba és a társadalmi szektorba. Továbbá, a 

nemzetközi és az interregionális kereskedelmi mérlegek változásaival is számolni kellene a 

LINE magatartási egyenleteibe. 
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MELLÉKLETEK 



1.  sz. melléklet 

FOGALOMTÁR 

 

 

1. ajánlat: a projektfeladat teljesítésében potenciálisan közreműködő szervezetnek a 

projekttulajdonos ajánlati felhívása alapján kialakított olyan üzleti reakciója, amely a 

projekttulajdonossal való szerződéskötés szándékát fejezi ki, de egyben az ajánlattevő 

biztonságát (védelmét) is szolgáló dokumentáció. 

 
2. ajánlati felhívás: a projekttulajdonosnak a projektfeladat teljesítésére vonatkozó vételi 

szándékát, valamint a vétel és a teljesítés kondícióit, illetve szabályait részletesen leíró 

dokumentációk összessége. 

 

3. ár bázisú pénzügyi elszámolási mód: a projekttulajdonos és a külső közreműködők 

közötti olyan pénzügyi elszámolási mód, ahol a közreműködők tevékenységének 

ellenértéke előzetesen rögzítésre kerül. A pénzben kifejezett ellenérték rögzítése történhet 

egyetlen összegben (átalányár) vagy egységárak formájában, ahol az egységár 

vonatkozhat egységnyi mennyiségű projekteredményre vagy a projekteredmény 

létrehozásához szükséges szolgáltatások egységnyi mennyiségeire. 

 

4. cél bázisú pénzügyi elszámolási mód: a projekttulajdonos és a külső közreműködők 

közötti olyan pénzügyi elszámolási mód, ahol a közreműködők tevékenységének 

ellenértéke részben az elsődleges projektcélokhoz kapcsolódó domináns 

projekttulajdonosi elvárások teljesülésének függvényében kerül kialakításra. 

 

5. életciklus-költségek: a projekteredmény létrehozásával kapcsolatos költségek (ár), 

valamint a projekteredmény működési periódusa alatt felmerülő működtetési, 

karbantartási és korszerűsítési költségek jelenértékre számított együttes összege. 

 

6. előzetes minősítés (előminősítés): a potenciális külső közreműködők ajánlatadást 

megelőző minősítési eljárása rögzített kritériumrendszer alapján abból a célból, hogy 

kiválaszthatóvá váljék az alkalmas közreműködői szervezetek köre. 

 

7. forgatókönyv: a valószínűségi alapon bekövetkező jövőkép, amely korlátozott számú 

bizonytalansági tényezőt is kezel. 

 

8. jövőkép: értelmezése kettős:  

a) olyan nagy távlatra szóló állapotábrázolás, amely elsősorban célrendszer 

megfogalmazásában lehet segítségünkre, így a koncepció készítését alapozza 

meg és ezért annak vizsgálati fázisába tartozik; 

b) az elérni kívánt jövő leírása – az angol szakirodalomban „vision” –, így a 

koncepció meghatározó része. 

 

9. kétszintű versenyeztetés: olyan versenyeztetési típus, amelynek során az ajánlatadás 

nincs ugyan előzetes minősítés megszerzéséhez kötve, de az ajánlattételre két, egymástól 

elkülöníthető lépében kerül sor, ahol az első lépés egyfajta előminősítési funkciót is 

betölt. 

 



10. koncepció (stratégia): koherens fejlesztési elképzelések, lehetőségek megfogalmazása, 

amely a célmeghatározás tekintetében érdekegyeztetési, koordinációs feladatokat tölt be. 

Az elfogadott koncepció értékválasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. 

Elfogadásával a döntéshozó deklarálja a szereplők többségének véleményazonosságát az 

elfogadott célok és prioritások tekintetében, és ezzel meghatározza a stratégiaépítés fő 

kereteit is. Elfogadásuk a normaalkotással rendelkező döntéshozók esetében is határozat, 

így csak orientálja a többi döntéshozót, és nem keletkeztet jogokat és kötelezettségeket a 

többi jogalany számára. Általában két fő részből áll: a helyzetértékelésből, amely a 

SWOT analízissel zárul és a koncepcióból, amely a jövőkép (küldetés) és a célok, 

prioritások leírását tartalmazza. 

 

11. költség bázisú pénzügyi elszámolási mód: a projekttulajdonos és a külső 

közreműködők közötti olyan pénzügyi elszámolási mód, ahol a közreműködők 

tevékenységének ellenértékéből csak az általános költségekre és a profitra fedezetet 

nyújtó díj mértéke kerül előzetesen rögzítésre, az aktuálisan felmerülő közvetlen 

költségek pedig megtérítésre kerülnek a közreműködők számára. 

 

12. kulcsrakész típusú szerződés: olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a 

projekttulajdonossal szemben egyetlen külső közreműködő viseli a felelősségeket és 

kockázatokat a projekteredmény egészéért (teljesség, működőképesség, minőség stb.) és 

a teljesítés időtartamának egészéért (határidő) a projektciklus teljesítési szakaszában. 

 

13. külső közreműködő: egy projektfeladat teljesítési folyamatában a projekttulajdonoson 

kívüli mindazon szervezetek köre, amelyek a projektfeladat teljesítésében részt vesznek. 

 

14. létrehozott érték: a folyamatkontrollban használt bázis-mérőszám, amely a teljesített 

tevékenységek (vagy tevékenységrészek) tervezett költségét mutatja. 

 

15. meghívásos versenyeztetés: olyan versenyeztetési típus, amelyhez nem kapcsolódik 

előzetes minősítés, de ajánlatbenyújtásra csak az erre felkért ajánlattevőknek van 

lehetősége. 

 

16. menedzsment típusú szerződés: olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a 

projekttulajdonos és a teljesítést végző külső közreműködők között egy sajátos további 

szereplő, a menedzsmentvállalkozó foglal helyet. Ez a sajátos közreműködő mintegy 

magára vállalja a tradicionális típusú szerződésből eredően a projekttulajdonosra háruló, 

a projekteredménnyel és a teljesítés időtartamával összefüggő felelősségek jelentős 

részét. 

 

17. nyílt versenyeztetés: olyan versenyeztetési típus, amelyben az ajánlatadás lehetősége 

nincs előminősítés megszerzéséhez kötve, így minden érdekelt, aki megvásárolta az 

ajánlati felhívást, benyújthat ajánlatot. 

 

18. operatív (fejlesztési) program (cselekvési terv): konkrét feladatok (akciók) 

megfogalmazása eszközökkel, a végrehajtásért felelősökkel, határidőkkel együtt. 

Javaslatot tesz az eredmények mérésére is. E taktikai szint következmény jellegű az előző 

célmeghatározói szint(ek)hez képest. Döntések ebben a fázisban már csak a konkrét 

megoldásokkal kapcsolatban vannak.  

 

19. pénzügyi elszámolási mód: a projekttulajdonos és a külső közreműködők közötti 



költségkockázatok allokációjának eszköze a projektfeladat teljesítési folyamatában. A 

pénzügyi elszámolási mód lehet: 

ár bázisú, 

költség bázisú, 

cél bázisú. 

 

20. prognózis: fejlődési törvényszerűségek „mechanikus” előrevetítése, a főbb trendek 

meghatározása, a vizsgálatok módszertani eszköze. 

 

21. projektben érintett érdekcsoport: minden olyan egyén, illetve alkalmi vagy 

szervezetszerűen működő közösség, amely a projekt teljesítésével, illetve az elkészült 

projekteredmény működésével kapcsolatban anyagi vagy nem anyagi természetű 

érdekkel rendelkezik 

 

22. projektkontroll: a projekt teljesítésére vonatkozó döntéstámogató információs rendszer, 

amely magában foglalja az elemzések elvégzését, valamint az elemzési eredmények 

alapján a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát. Fajtái: 

folyamatkontroll, 

eredménykontroll. 

 

23. projektmarketing: olyan proaktív tevékenység, amely arra irányul, hogy megismerve a 

projektben érintett érdekcsoportok elvárásait és a projekttel kapcsolatos emócióit, 

hozzásegítse a projekt vezetőségét ahhoz, hogy egyrészt az ésszerű és jogszerű elvárások 

kielégítésével, másrészt pedig a projektmarketing-eszközök etikus alkalmazásával elejét 

vegye a szükségtelen konfliktusoknak. 

 

24. projektmarketing-eszközök: az olyan nem kvantitatív projektvezetési eszközöknek az 

összessége, amelyek segítségével a projektben érintett érdekcsoport megelégedettségének 

mértéke növelhető. 

 

25. projektteljesítési stratégia: egy projekt teljesítési fázisában a projekteredmény 

egészével és a teljesítés időtartamának egészével összefüggő felelősségek és kockázatok 

allokálásának eszköze. Elemei és eszközei: 

a szerződéstípus, 

a pénzügyi elszámolási mód, 

az előminősítés, 

a versenyeztetési típus. 

 

26. projekttulajdonos: a projektfolyamatban az a résztvevő, amelyik a projekteredmény 

létrehozásának a saját szervezeti stratégiai céljai elérése érdekében kezdeményezője, és 

ennek következtében az a szervezet, amelynek számára a projekteredmény létrejön. 

 

27. regionális fejlődés: számos tényező befolyásolja, ezek egy részére (mint a politikai 

faktorokra) a központi és helyi hatóságok is befolyással lehetnek, más tényezőkre 

azonban (mint pl. a gazdasági ciklusokra) nem. Vannak olyan tényezők is, amelyeket 

endogéntényezőknek nevezünk (az adott politikai jellemzők, a közösség strukturális 

faktorai.  

 

28. regionális tervezés: a területi tervezés része, a regionális szintek (emlékezzünk vissza 

Nemes Nagy térszerkezeti felosztásánál tárgyalt elméletekre) fejlődését befolyásoló 



eszköz, mely tudatos és jól strukturált tervezési folyamatban testesül meg, igazítva az 

aktuális területi szint sajátosságaihoz, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, 

társadalmi megelégedés növelése érdekében. 

 

29. rendezési terv: Az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú fizikai szerkezetét 

meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és 

erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét. Mindezt úgy, hogy figyelembe veszi 

az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt 

elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét. 

alapvetően két fajtája lehet:  - területrendezési v. - településrendezési, 

 

30. stratégiai program: a fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok elérésére 

komplex programokat fogalmaz meg. Feladatorientáció szerint strukturált, átfogó 

program, amely már felvázolja a lehetséges aktorokat, pénzügyi forrásokat, az érintettek 

körét, a várható eredményeket és a program menedzsmentjét is. A lehetőségeknek 

megfelelően minimalizálja az ismeretlen, bizonytalansági tényezőket, amely 

meghiúsíthatja a megvalósítást. Tartalmazza a különböző célok és programok közötti 

hierarchiát.  

 

31. szelektív versenyeztetés: olyan versenyeztetési típus, amelyben az ajánlatadás 

lehetősége egy elkülönült lépésben megszerezhető előzetes minősítéshez kötődik. 

 

32. szerződéstípus: a projekttulajdonos és a külső közreműködők között az elérendő 

projekteredmény egészével (teljességével, minőségével, funkcióképességével stb.), 

továbbá a teljesítés időtartamának egészével összefüggő felelősségek és kockázatok 

allokációjának eszköze. A szerződés típusa lehet: tradicionális, kulcsrakész, 

menedzsment. 

 

33. területfejlesztési koncepció: a jövőre vonatkozó elgondolás, a célok és a lehetséges 

alternatívák megfogalmazása, a választás lehetőségeinek felvázolása, a döntés-előkészítés 

lényeges eleme. 

 

34. területfejlesztési program: egy adott térség komplex középtávú fejlesztésének 

megalapozására szolgál. Ennek érdekében meghatározza 

 a problémákat és adottságokat; 

 a fejlesztési célokat; 

 a követendő stratégiát; 

 biztosítja a végrehajtás szervezeti, pénzügyi feltételeit; 

 létrehozza a program ellenőrzési mechanizmusát. 

 

35. területfejlesztési stratégia: az alternatívák közötti döntést, a célok elérésére vonatkozó 

tervezetet, a megvalósítás elemeinek és eszközeinek meghatározását foglalja magában. 

 

36. területi politika: bár széles körben elfogadott fogalom, jelentését, tartalmát tekintve 

nem született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással 

szinonim kifejezésként is. Általában a területi akciók összességeként fogják fel, de 

nyilvánvalóan több annál, a területi fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalják 

magukban, a gazdasági, társadalmi és természeti folyamatok, területi célok és prioritások 

szerint alakítják. 

  



37. területi terv: a célok megvalósításának, a folyamatok irányításának eszköze. A terv a 

legkülönbözőbb célokat szolgáló cselekvési modell, következésképpen a területfejlesztés 

legkülönbözőbb szintjeire és alkotóelemeire vonatkoztatható.  

 

38. területi tervezés: a különböző területi szintekben kialakítandó területi fejlődés 

befolyásolásának eszköze, mely tudatos és többlépcsős, jól strukturált tervezési 

folyamatban testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi 

megelégedés növelése érdekében. 

 

39. területrendezés: Az országra, illetve térségeire kiterjedően a terület-felhasználás 

rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, s ebből kifolyólag az 

erőforrások feltárása, a táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása, értékelése, 

területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak, valamint fejlesztési koncepciók és 

programok műszaki-fizikai rendszerének kidolgozása. 

 

40. terv: minden részletében kidolgozott, jóváhagyott fejlesztési program, amely 

kötelezettséget jelent a végrehajtók számára.  

 

41. tradicionális típusú szerződés: olyan szerződéses kapcsolatrendszer, amelyben a 

projekttulajdonossal szemben több külső közreműködő között oszlanak meg a 

projekteredmény egészével (teljesség, működőképesség, minőség stb.) és a teljesítés 

időtartamával (határidő) összefüggő felelősségek és kockázatok a projektciklus teljesítési 

szakaszában. Így minden közreműködő csak a saját munkacsomagjának határáig tartozik 

felelősséggel és visel kockázatot, aminek következtében a projekttulajdonosra hárul az 

eredmény egészéért és az időtartam egészéért viselendő felelősség és kockázat. 

Az első hármat együttesen nyilvános versenyeztetésnek, míg az utolsót zártkörű 

versenyeztetésnek nevezik. 

 

42. versenyeztetési típus: a külső közreműködők kiválasztásának eszköze, amelynek 

segítségével a szűkebben értelmezett projektteljesítési stratégia (szerződéstípus és 

pénzügyi elszámolási mód) alapján történő teljesítéshez az alkalmas közreműködők 

köréből a tényleges közreműködők kiválasztásra kerülnek. A versenyeztetés típusát az a 

körülmény határozza meg, ahogyan ahhoz az előminősítés kapcsolódik, így a 

versenyeztetés lehet: 

nyílt, 

szelektív, 

kétszintű, 

meghívásos. 

 

43. a területi tervezés jogszabályi háttere A hatályos jogszabály-nyilvántartás szerint jóval 

száz feletti azon törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri rendeleteknek, AB 

határozatoknak, országgyűlési határozatoknak és kormányhatározatoknak a száma, 

melyek jelenleg valamilyen mértékben érintik a területi tervezés témakörét. Ezen 

nagyszámú és szerteágazó jogszabályhalmazon belül a területi tervezést közvetlenül és 

meghatározó módon (kronologikus sorrendben) a következők szabályozzák: 

1. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről. 

2. 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok, 

területrendezési tervek egyeztetésének, elfogadásának rendjéről. 

3. 3/1997. (I. 22.) AB határozat az 1996. évi XXI. törvényről. 



4. 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel 

kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatszolgáltatás rendjéről. 

5. 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és 

területrendezési tervek tartalmi követelményeiről. 

6. 1999. évi XCII. törvény az 1996. évi XXI. törvény módosításáról. 

7. 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok, valamint 

a területrendezési tervek egyeztetésének, elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 

11.) Korm. rendelet módosításáról 
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2.  sz. melléklet 
A TERÜLETI PROGRAMOZÁS SORÁN FELHASZNÁLHATÓ MÓDSZEREK RENDSZERE 

Gazdasági
jelzõszámok

GDP
értékesítés
szervezetek
tõke
beruházások
gazdaság ágazati
felbontása
stb.

Komplex mutatók
      Duálmutató
      HDI index
      Benet-féle mutató
      Hoover-index

TRANS mutató
KM mutató

ISI rangsor
DAI index
EIU rangsor

Infrastruktúra

Társadalmi jelzõszámok

foglalkoztatottság
munkanélküliség
jövedelem
képzettség, iskolázottság,
oktatási viszonyok
egészségügy
biztonság, bûnügyi helyzet
szociális ellátás
társadalmi részvétel
demográfiai mutatók

Jelzõszámok, mutatók

Infrastruktúra
jelzõzõszámok

SWOT-elemzés
személyes interjú
fókusz-csoport
esettanulmány

hatástérkép
színes szavazás
logikai keret (logframe)
METAPLAN

szakértõi panel
benchmarking

költség-haszon
elemzés

Eszközök az értékelés
szervezésére

térinformatikai
alkalmazások (pl.GIS)
shift-share elemzés
input-output modell
ökonometriai modell

faktor elemzés
regresszió elemzés

összehasonlító csoportképzés
makrogazdasági modellek
területi modellek

Adatelemzési
eszközök

Parametrizálható
egzakt módszerek

Ítéletalkotás
eszközei

multikritérium elemzés
költség-hatékonyság
elemzés

Delphi-
módszer

dokumentumelemzés
személyes
megfigyelés
kérdõíves felmérés
Brain Storming
Collective Notebook

Szociológiai jellegû
módszerek

lineáris programozás
Fuzzy logika

     fõkomponensanalízis
     klaszteranalízis

Matematikai statisztikai módszerek

 
Forrás: Tóth , 2008b 



3. sz. melléklet 

Alapvető SA-mátrix 
 

 

 

 
 

Kiadások 
 

1 2 3a 3b 4 5 6a 6b 

Termelési 
tevékenységek 

Termelési 
tényezők 

Intézmények A nemzet többi 
részének 

kombinált 

elszámolása 
B, C régiókkal 

A világ többi 

részének 
kombinált 

elszámolása 

Összesen 

Folyó elszámolások 

Kombinált 

tőkeelszámolás Háztartások Vállalatok Állam 

 

1 
Termelési 

tevékenység 
Nyersanyagvásárlás 

az árukhoz a régióban 
 

Háztartási 

fogyasztási kiadások 

az árukra 

 
Állami folyó 

kiadások 
Beruházási kiadások a 

régió áruira 
Export Export 

Aggregált 

Kereslet–bruttó 

output 

2 
Termelési 

tényezők 

A tényezők hozzáadott 

értékének kifizetése 
     

Nettó tényező 
jövedelem a B, 

C régiókból 

Külföldről 

származó nettó 

tényező 
jövedelem 

A régiók termelési 

tényező jövedelme 

3
a 

In
tézm

én
y

ek
 

F
o

ly
ó
 elszám

o
láso

k
 

Háztartások  

A munkajövedelmek 

allokációja a 

háztartásokban 

Háztartások közötti 
folyó transzferek 

A nyereség 

elosztása a régiók 

háztartásaiban 

Folyó 

transzferek a 
régiók 

háztartásaiba 

 
Nettó nem-

tényező 

jövedelem a B. 
C régiókból 

Külföldről 

származó nem 
tényező 

jövedelmek 

A régiók 

intézményeinek 

jövedelme a 
transzferek után 

3
b 

Vállalatok  

A működési többlet 

allokációja a 

vállalatokhoz 

  

Folyó 

transzferek a 
régió 

vállalataihoz 

  

4 Állam 
Inputok indirekt 

adózása 
 

Jövedelem direkt 

adózása és a folyó 

kiadások indirekt 
adózása 

Vállalatok direkt 

adózása+az állami 

vállalatok működési 
többlete 

 
A tőke javak/termelési 

tényezők indirekt 

adózása 

  

5 
Kombinált tőke 
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4. sz. melléklet 
A LINE-modell grafikus ábrázolása 

 

 

 

Forrás: Madsen et al. 2001. 
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