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Az EU regionális politikájának alapja: 

• az EU-ban eltérő természeti, társadalmi adottságú térségeket találunk 

       = eltérő életfeltételek, jövedelmek, eltérő fejlettségű térségek 

• az EU-ban a legfejlettebb és legelmaradottabb térségek között közel 
háromszoros a különbség 

• De vezérlőelv: európai szolidaritás, egység erősítése, stabilitásra törekvés. 

Európai Unióban egyik kiemelt feladat a térségek közötti társadalmi-
gazdasági különbségek mérséklése, az elmaradottak felzárkóztatása, s így 
a belső társadalmi, gazdasági kohézió erősítése. 

Jelenleg a közösségi költségvetés közel 1/3-át teszi ki a regionális politikai 

célok megvalósítása. 

 



A regionális politika (vagy más néven területfejlesztés) fő feladata: a  

térségek közötti – elsősorban fejlettségi – egyenlőtlenségek  

mérséklése, a hátrányos helyzetű, lassan fejlődő vagy válságba  

jutott térségek felzárkóztatása, s így egyensúly teremtése a térségek  

között.  

Ennek módja a térben zajló társadalmi-gazdasági folyamatokba való 

beavatkozás.  

REGIONÁLIS POLITIKA 



 törvényi szabályozást 

kiépített intézményrendszert 

szakmai döntéshozókat 

tudományos hátteret, kutatásokat (széles szakmai tábor) 

területi keretet (régiók) 

területi statisztikai adatokat 

Mit igényel a regionális politika: 

 



• többféle területi szinten működik (ország, regionális szintek) 

• decentralizált (nem dekoncentrált) 

• szorosan kötődik ágazati politikákhoz (gazdaság, közlekedés stb.) 

Nem összekeverendő: 

•Területfejlesztés 

•Településfejlesztés 

•Területrendezés 

•Vidékfejlesztés 

Jellemzők (ideális esetben): 



Működési mechanizmus: 

1. Helyzetfeltárás 

2. Területfejlesztési koncepció 

3. „Vertikális, horizontális” egyeztetés 

4. Területfejlesztési program 

5. Jóváhagyás 

6. Pénzügyi fedezet előteremtése (helyi költségvetésből, külső 
források – állam, integráció, cégek, szervezetek stb.) 

7. Pályáztatás 

8. Monitoring 

9. Hatásértékelés 

És kezdődik elölről. 

 



Régió 

•  térkategóriai fogalom, nincs rá egységes definíció, rokon fogalmak 

(térség, területegység, körzet, tartomány stb.) 

•  térbeli szerveződés – térszervezés közötti különbség 

•  használatos: területi szint az országos és a települési szint között 

 

 

RÉGIÓ 



 

 

 
 

NUTS – Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques 

(területi statisztikai egységek jegyzéke) 

 

Jellemzői: 

 ötszintű (ill. 0,1,2,3,4,5), hierarchikus rendszer 

 1,2,3 regionális, 4,5 lokális szint  

 heterogén (közigazgatás, terület, népesség szempontjából) 

 

 

Régiók az EU-ban: 



Országok csoportosítása területi közigazgatás szerint: 

 

•  föderalizált államok (pl. D, A, B) 

•  regionalizált államok (pl. I, E) 

•  decentralizált államok (pl. F, P) 

•  unitárius államok (pl. GR, DK, SF, NL) 

 
Jelentős a heterogenitás népesség- és terület szempontjából: 

Pl. NUTS 2 szinten  - terület relatív szórása 130% 

   - népesség relatív szórása 87%  

 

Némely országban változott a beosztás! 



REGIONÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEK 

 

• Szükség van: területi (regionális) adatbázisra 

• EUROSTAT:  NewCronos – REGIO (NUTS 0,1,2,3) – 

      Statisztikai Évkönyv(NUTS 0,1,2) – fő indikátorok 

 

Változott: 

•Tartalmilag 

    - bővült az új tagállamok régióival 

    - átalakult az indikátorok köre: változó társadalom – gazdaság:                    

      változó „problémák”- társadalom mire „érzékeny” 

-Formailag 

 



Fő indikátorok (2003) 

Demográfia: 

 népességszám  

 népsűrűség 

 korosztályos megoszlás 

 Oktatás: 

 iskolai végzettség 

Munkaerőpiac: 

 munkanélküliségi ráta (teljes, hosszú távú, női, fiatalkorú) 

 foglalkoztatási ráta 
   Gazdaság: 

    GDP/fő  

    foglalkozási szerkezet (mg., ipar, szolg.) 

     bejegyzett találmányok száma 1 millió lakosra 

 



Kohéziós jelentések 

 
Cél: a társadalom és gazdaság regionális egyenlőtlenségeinek   

 feltárása, az egyes területi folyamatok nyomon követése 
 

Kohéziós Fórum  

(European Cohesion Forum) 

Kiemelt: a fejlettség területi különbségei és ezek alakulása 

Fejlettség több dimenziós, több mutatós, hely-, idő- és társadalomfüggő jelenség 

EU-ban a fejlettség mérése: GDP/fő (PPS(P), Euro) EU15(25)=100%) 



Országos szint 

 



Térségtípusok az EU „érdeklődési körében” 

 

• nagyvárosi régiók 

• rurális térségek 

• halászati térségek 

• ipari térségek 

• határ menti térségek 

• szigetek, magashegységi térszínek, északi perifériák 



REGIONÁLIS POLITIKA az EU-ban 

Alakulása: 

 

 1957 Római szerződés - biztosítani kell az integrációban a 
harmonikus fejlődést a különböző régiók között fennálló 
különbségek és az elmaradott régiók hátrányának csökkentésével. 

 1958: Létrehoztak két pénzügyi alapot, melyek egy része a kohézió 
erősítésére irányul: 

 - Európai Szociális Alap (European Social Fund, ESF)  

 - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap  

 (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) 

  

     A regionális politikának kis szerepe volt az 1950-60-as években 

 



1975 létrehozták: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap-ot (European Regional Development 
Fund, ERDF) redisztribúciós céllal. 

  Felértékelődött a regionális politika 1970-80-as években (új, „szegény” 
tagállamok, ipari válság). 

 

1986 Egységes Európai Okmány:  

  Lefektették részletekbe menően a regionális politika alapjait, célkitűzéseit. 

 

1988 Regionális politika reformja:  

  Emelték az ERDF keretösszegét és öt célkitűzést fogalmaztak meg. 

 

1992 Maastrichti Szerződésben: 

 A kohéziót az Unió egyik legfontosabb céljaként jelölték meg. 
Létrehozták: Kohéziós Alapot (Cohesion Fund) a legelmaradottabb 
tagállamok számára. 



 1994–1999: Az első olyan (hatéves) periódus, melyben a közösségi 
költségvetés egyharmadát fordították regionális politikai célokra. 

  

     Egy új alap is beszállt a finanszírozásba: Halászati Pénzügyi Alap 
(Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG). 

      Az évezred vége felé közeledve egyre több kritika érte a regionális 
politikát (alacsony hatékonyság, kompromisszumok).   

 

 1999: Regionális politika kisebb reformjai: pl.: a célkitűzéseket 
összevonták, számukat lecsökkentették; a munkanélküliség 
kezelése, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása 
nagyobb hangsúlyt kapott. 

 

 2000–2006 Újabb hétéves periódus. 

 



PÉNZÜGYI ALAPOK 

 

• Strukturális Alapok: 

     ERDF, ESF, EAGGF-Guidance, FIFG 

 

• Kohéziós Alap 

2000-2006 periódusra: 213 milliárd Euro 

(vissza nem térítendő támogatás) évenkénti leosztásban 

előre meghatározva. 



Pénzügyi Alapok változása 1988-2006 (millió euro, 1999-es áron) 



Célkitűzések (Objectives): 

 
1. célkitűzés (Objective 1) – A legelmaradottabb régiók támogatása 

 és fejlesztése (területi alapon) 

 NUTS 2 szintű régiók – ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-át nem érte el 

(2000. év előtt). 

+ az előző periódusban a 6. célkitűzésben szereplő (ritkán lakott észak-európai) és a 

kontinenstől távol eső, alacsony egy főre jutó GDP-jű régiók.  

1999-ben a Közösség véglegesítette a régiólistát.  

Két speciális program finanszírozása is: Észak-Írországban és Írország határ menti 

térségeiben az ún. Béke program, valamint Svédország északi, tengerparti térségeinek 

fejlesztése. 

Az Unió lakosságának 22%-a él ezekben a térségekben. 

Finanszírozza: ERDF, ESF, EAGGF-Guidance, FIFG.  



2. célkitűzés (Objective 2) – A strukturális nehézségekkel küzdő,  

gazdasági, társadalmi átalakulás sújtotta térségek támogatása (területi  

alapon) 

Többféle térségtípus (NUTS 3 vagy annak egy része; kívül van az objective 1-en): 

válságba jutott ipari térségek, válságba jutott halászati térségek, elmaradott rurális 

területek, problémákkal küzdő városi térségek. 

Különböző kritériumok alapján: pl. az ipari területek kijelölésénél: a munkanélküliségi 

ráta és az iparban dolgozók aránya a közösségi átlag felett legyen, valamint az ipari 

foglalkoztatásban csökkenést regisztráltak (küszöbszámok).  

A közösség lakosságának 18%-ánal többen nem élhetnek a kijelölt területeken összesen 

(országonkénti népességkvóta).  

1999-ben a Közösség véglegesítette a régiólistát, de később bevehetnek olyan térségeket, 

ahol komoly krízishelyzet alakul ki. 

Finanszírozza: ERDF, ESF 

 



3. célkitűzés (Objective 3) – Az oktatási, képzési és foglalkoztatási 

rendszerek és politikák modernizációjának támogatása (ágazati alapon) 

 Programokat támogatnak - Objective 1 kategórián kívül eső térségekből 
érkeznek.  

 

 Cél: 

 - A munkanélküliség csökkentésére irányuló aktív munkaerő-piaci politika 
támogatása; fejleszteni a munkaerő-piaci kapcsolatokat; növelni az 
elhelyezkedési lehetőségeket különböző oktatási programok révén; 
támogatni a munkanélküliség megelőzését célzó intézkedéseket; biztosítani 
az egyenlő lehetőségeket a férfi és a női munkaerő számára. 

 - Minden tagállam százalékos formában részesedik az e célra szánt 
összegből. 

 - Finanszírozza: ESF 

 



Támogatott térségek 

2000-2006 

Objective 1 

Objective 2 

Phasing out: térségek - 

átmeneti támogatásban 

(Transitional assistance) 

részesülnek 



TÁMOGATÁS 

 

ÖSSZEG (milliárd Euro) 

 

Strukturális Alapok 

 

195,00 

 
ebből 

 
        Célkitűzésekre (Objectives) 

 

       182,45 

 
         ebből 

 
                1. célkitűzés 

 

              135,90 

 
                2. célkitűzés 

 

               22,50 

 
                3. célkitűzés 

 

               24,05 

 
Közösségi kezdeményezésű programok 

 

       10,44 

 
Halászat támogatása 

 

         1,11 

 
Innovációs tevékenységek 

 

         1,00 

 
Kohéziós Alap 

 

 18,00 

 
Összesen 

 

213,00 

 



Kohéziós Alap 

 Azok a tagállamok kapják: ahol, az egy főre jutó GNP a közösségi átlag 
90%-a alatt van 

 Projektek finanszírozhatóak: 

 -a környezeti állapot megóvásához, javításához  

 -a transz-európai közlekedési hálózatokhoz való kapcsolódáshoz köthetőek 

 2000-2006-os periódusban: Görögország, Portugália, Spanyolország és 
Írország 

 
 

Közösségi Kezdeményezésű Programok  

•Interreg III: támogatja a határon átnyúló kooperációkat (ERDF finanszírozásában) 

•Leader+: vidékfejlesztés a helyi kezdeményezésekre építve (EAGGF) 

•Urban II: leromló városrészek revitalizációjának támogatása (ERDF) 

•Equal: a munkaerőpiacon jelenlévő egyenlőtlenségek és diszkrimináció csökkentésére 

irányuló programok támogatása. 

 



Fisheries (halászat speciális támogatása): 

cél: a fenntartható egyensúly megteremtése a tengeri „készletek” és 
felhasználóik között, a cégek versenyképességének fokozása, a 
kínálat növelése és a térségek revitalizációja.  

 1,11 milliárd Euro, FIFG  

 Objective 1-en kívül eső térségekben születő programok  

 

Innovative actions 

cél: a regionális fejlesztések új útjainak a kipróbálása 

 három területet jelöltek ki: a tudáson és technológiai innovációkon 
alapuló regionális gazdaság, az információs társadalom a regionális 
fejlesztés szolgálatában (eEuropeRegio), valamint regionális 
identitás és fenntartható fejlődés.  

 1 milliárd Euro, ERDF 

 
 



A regionális politika alapelvei 

 

• koncentráció - a támogatásokat kevés célra, kevés csatornán át, azaz 
koncentrálva eljutatni a leginkább rászorulóknak.  

• programozás - a fejlesztési stratégiákban rögzíteni kell  a programokat, és csak az 
azok keretein belül születő projekteket finanszírozhatóak.  

• szubszidiaritás - a fejlesztési célú döntéseket és a végrehajtást arra a területi 
szintre kell helyezni, ahol a probléma jelentkezett.  

• decentralizáció - a területfejlesztési döntések minél szélesebb körének az 
alacsonyabb területi szintek testületeinek a kezébe adása.  

• partnerség - a különféle, a regionális fejlődésben, fejlesztésben érintett szereplők 
együttműködése a hatékony fejlesztések érdekében.  

• addicionalitás - a fejlesztési projektek finanszírozását csak részben (különböző, 
előre meghatározott %-ban) állja az EU a különböző alapokból, a fennmaradó 
összeget, az ún. önrészt a térségnek (esetleg állami segítségből) kell hozzátennie.  

 



Az elmélettől a gyakorlatig - a regionális politika menete 

 
  
A Tanács az Európai Bizottság által kidolgozott, az Európai Parlament által  

megtárgyalt előterjesztés alapján dönt a strukturális alapok  

költségvetéséről és azok felhasználásának szabályairól. Az alapok   

országokra és Objective-kre oszlanak meg. A támogatásokra szoruló  

térségeket a Bizottság – az országok történt egyeztetések után –  

meghatározza. A Bizottság előterjeszti a közösségi irányelveket. 

 

Minden tagállam illetve régió megfogalmazza a fejlesztési elképzeléseit, 

előterjesztéseit, és összefoglalja a támogatásra jogosult térségek fejlesztési terveiben a 

Közösségi irányelvek figyelembevételével. Ebbe a feladatba – a közigazgatáson túl – 

társadalmi és gazdasági szereplők is be vannak vonva. 

 

Az elkészült terveket benyújtják a Bizottság számára. 

 



 A tagállamok képviselői és a Bizottság megvitatják a benyújtott 

dokumentumok tartalmát, és összehangolják a nemzeti és a közösségi  

támogatásokat.  

Amikor mindkét fél egyetért a döntésekkel a Bizottság elfogadja a fejlesztési terveket és programokat. A 

pénz átutalása után a tagállamok nekikezdenek a programok megvalósításához. 

A programok részleteit (összetevőit) a nemzet és regionális hatóságok eldöntik. A Bizottság nem vesz részt 

ebben, de informálódik róla. A jóváhagyás után a dokumentumok lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy 

elindítsák a projekteket, így a program operatív programmá válik, és pályázati kiírások készülnek a térség 

szereplői számára. 

 Az érintett hatóságok (a térségben) kiválogatják azokat a projekteket (benyújtott pályázatokat), 

melyek leginkább összhangban vannak a programban foglalt célokkal (elfogadnak 

pályázatokat), és informálják a pályázókat az eredményről. 



A nyertes pályázók elindítják a projekteket, melynek finanszírozása kiegészül az 
induláskor egy meghatározott összegű közösségi támogatással a határidő függvénye 

szerinti lebontásban. 

Az illetékes hatóságok meghatározott szabályok alapján ellenőrzik (monitoring) a 

program előrehaladását, informálják a Bizottságot, és bizonyítékokkal 

alátámasztják, hogy a pénz a lehető legjobb módon lett elköltve. A Bizottság 

ellenőrzi a pénzügyi műveleteket és kiutalja a megítélt támogatás újabb részét. 

Különböző indikátorok (mutatók) segítségével elemzi a fejlődést és értékelő 

tanulmányokat készít(tet) a változásokról. A programokért felelős személyeket 

értesítik, ha új Közösségi prioritásokat fogadnak el, melyek hatással lehetnek a 

regionális fejlődésre. 

 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


