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Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

1.  A SZOLGÁLTATÁSOKBAN 
FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYÁNAK 

NÖVEKEDÉSE A FEJLETT PIACGAZDASÁGOKBAN 

Raffay Zoltán 

Bevezetés 

Az elmúlt évezredek és évszázadok társadalmi-gazdasági fejlıdésének története 
a hagyományos halászó-vadászó-győjtögetı életformáról a letelepedésre és a 
mezıgazdasági termelésre való áttérés (a fejlıdés elsı hulláma), mintegy két 
évszázaddal ezelıtt a feudális agrártársadalomról az ipari társadalomra való át-
térés (második hullám), majd az elmúlt évtizedekben a szolgáltató szektor fog-
lalkoztatásban és értéktermelésben való elıretörésének története (harmadik hul-
lám). A tanulmány a harmadik hullám, a tercierizáció gyors terjedésének az 
okait vizsgálja, külön kitérve a termelı, az elosztási, a személyi és a társadalmi 
szolgáltatásokra. 

A szolgáltató szektor szerepének hagyományos értelmezése 

Az elmúlt mintegy két évtized gazdasági paradigmaváltása (Horváth, 2000) 
következtében alapvetıen megváltozott a szolgáltatások gazdasági növekedés-
ben és területi fejlıdésben játszott szerepének az értelmezése. A szolgáltatáso-
kat, elsısorban az üzleti szolgáltatásokat ma már nem a gazdasági életben 
„szükséges rossznak” tekintik, hanem a modern gazdaság egyre bonyolultabb 
termelési és elosztási rendszereinek meghatározó részének tartják ıket. 

A szolgáltatások gazdaságban betöltött szerepének „hagyományos” értelme-
zése a XVIII. század végére nyúlik vissza, arra az idıszakra, amikor a régi, 
alapvetıen mezıgazdasági jellegő és feudális viszonyokkal jellemezhetı társa-
dalom átalakulásának folyamata megindult Európa fejlett országaiban. A kiala-
kulóban lévı új ipari társadalom elsı kutatója és leírója Adam Smith volt 
(Illeris, 1989). 

A régebbi (ipari forradalom elıtti) társadalomban a szolgáltatásokat végzı 
személyek komoly társadalmi megbecsülést élveztek. Adam Smith véleménye 
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szerint ez helytelen volt, mivel szerinte a szolgáltatások nem járulnak hozzá a 
„nemzetek jólétéhez”, azt kizárólag az árutermelı tevékenységek teremtik meg. 

A szolgáltatások ilyen irányú megközelítése azóta is komoly befolyást gya-
korolt a közgazdasági gondolkodásra. Karl Marx mindenben osztotta Adam 
Smith szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményét és „nem termelékenynek” ne-
vezte a szolgáltatásokat. A szocialista országokban egészen a legutóbbi évekig a 
szolgáltatásokat vették figyelembe a nemzeti termék értékének kiszámításakor 
(Illeris, 1989; Pálos–Arányi, 1980). Mind a szocialista, mind pedig a polgári 
közgazdászok között volt, aki aggasztónak vélte a szolgáltató szektor elıretöré-
sét a foglalkoztatottságban (sıt néhányan egyenesen katasztrofális jelenségnek 
tartották a „dezindusztrializációt”), abbéli félelmükben, hogy a nem termelé-
keny szolgáltatások rontják a nemzeti fizetési mérleget és lassítják a gazdasági 
növekedést. 

A modern gazdaság szerkezete (és így annak felfogása is) fokozatosan vál-
tozni kezdett az elmúlt két-három évtizedben. Az új gazdaság legfontosabb je-
gyei (többek között) a közvetkezık: 

– a szabványosítható, rutinszerően végezhetı munka nagy részét automati-
zálják; 

– a piacok egyre differenciáltabbakká válnak (nemzetközi szinten is, de a 
hazai, belsı piacok is); 

– a minıség egyre többet, míg a mennyiség egyre kevesebbet jelent a ver-
senyben, így kulcsfontosságú tényezıvé lép élı az innováció és a kreati-
vitás; 

– a mikroprocesszorok robbanásszerő elterjedése lehetıvé tette, hogy a ko-
rábban jellemzı nagyszériás tömegtermelést kisszériás, differenciált ter-
melés váltsa fel; 

– egyre kevesebben dolgoznak hagyományos fizikai munkakörben, „kék-
galléros” tevékenységekben, ugyanakkor egyre többen a termékek fej-
lesztésén, tervezésén és értékesítésén, azaz a termelı szolgáltatások terü-
letén; 

– a szolgáltatások a termelési rendszer elválaszthatatlan, szerves részévé 
váltak, az árutermelés és a szolgáltatások egymást kiegészítik; 

– a háztartások számára nyújtott szolgáltatások egy része is fontos szerepet 
játszik a modern gazdaságban, mivel a munkaerı minısége – amely 
nagymértékben függ az egészségügyi, oktatási és kulturális stb. szolgálta-
tások minıségétıl – az új termelési rendszerben kulcsfontosságú ténye-
zıvé vált. 

Azok a gazdaságok, amelyek tudatosan próbálták visszafogni a szolgáltató 
szektor növekedését, mint a kelet-közép-európai tervgazdaságok, többek között 
fejletlen tercier szektoruknak is köszönhetik gazdasági visszaesésüket. 
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A tercier szektor növekedése 1960 után 

Az 1960-as évektıl napjainkig eltelt idıszak a szolgáltatások szempontjából két 
jól elkülöníthetı korszakra osztható: az 1973-ig (az elsı olajárrobbanásig) tartó 
„aranykorra” és az azt követı évekre. (Az 1960-as évek elıtti idıszak foglal-
koztatási viszonyait olyan mértékben torzítja a II. világháború utáni újjáépítés 
idıszaka, hogy indokoltnak látszik e mintegy másfél évtizedet kihagyni a vizs-
gálatból.) 

Mindkét idıszakra jellemzı a mezıgazdasági foglalkoztatottság csökkenése, 
1973 után pedig az ipari foglalkoztatottak létszáma sem emelkedett, a felszaba-
duló munkaerı a tercier tevékenységekben talált munkát (1. táblázat). Az 1973 
és 1985 közötti gazdasági recesszió a szolgáltató ágazatokban sokkal kevésbé 
éreztette hatását, mint az iparban. 

1. táblázat 
A szolgáltató szektor részesedése a foglalkoztatottságon belül 

néhány fejlett OECD-országban, 1960–2000, % 

 1960 1970 1980 1989 1995 2000 
Változás, 

%* 
USA 61,1 61,1 65,9 70,5 73,1 74,5 121,9 

Japán 37,4 46,9 54,2 58,2 60,7 63,7 170,3 

Franciaország 44,1 47,2 55,4 63,5 68,2 69,5 157,6 

Németország (NSZK) 38,6 42,9 51,0 56,5 60,8 63,8 165,3 

Hollandia 47,8 54,9 63,6 68,8 72,8 75,2 157,3 

Svédország 47,7 53,5 62,2 67,0 71,0 72,7 152,4 

Egyesült Királyság 48,8 52,0 59,7 68,4 70,5 73,1 149,8 

Átlag 46,5 51,2 58,9 64,7 68,2 70,4 151,3 

* A 2000. évi érték az 1960-as százalékában. 
Forrás: Soy, 1994; Elfring, 1989; Magyar Statisztikai Évkönyv, 1996 és Eurostat Statistical Yearbook, 

2002. alapján saját szerkesztés. 

A növekvı tercier foglalkoztatottság a különbözı évtizedekben más-más 
szolgáltató tevékenységek intenzív növekedésének volt köszönhetı. Az 1960-as 
években elsısorban a társadalmi szolgáltatások voltak a növekedés hajtóerıi, 
majd létszámnövekedésük lelassult az 1970-es és 80-as években (ennek oka 
elsısorban az 1973-as olajárrobbanás és annak tovagyőrőzı hatásai voltak), 
amikor a termelı szolgáltatások váltak a legfontosabb munkahelyteremtı tevé-
kenységekké a szolgáltatásokon belül. Az 1960-as évek jelentıs visszaesése 
után az 1970-es években a személyi szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma 
is növekedésnek indult. Ezek a trendek leghangsúlyosabban az Egyesült Álla-
mokban jelentkeztek, de a többi ország is bizonyos idıeltolódással ugyanezt a 
mintát követte (Elfring, 1989).  
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A szolgáltató alágazatok rövid jellemzése 

A következı néhány oldalon a szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának 
növekedését vizsgálom négy alágazat (termelı, elosztási, személyi és társadalmi 
szolgáltatások) szerinti bontásban, kitérve a különbözı tevékenységekben mő-
ködı önfoglalkoztatás, egyéni vállalkozások jelentıségére és az egyes alága-
zatok foglalkoztatottságának recesszió érzékenységére. Az elemzés egy hét 
OECD-országot felölelı vizsgálatra alapul (Egyesült Államok, Egyesült Király-
ság, Franciaország, Hollandia, Japán, Németország és Svédország; Elfring, 
1989), helyenként kiegészítve azt általánosabb jellegő trendekkel és folyama-
tokkal. 

Egymásról eltérı országok (különösen, ha nem is tartoznak egy integrációs 
csoportba, mint a jelen esetben is) gazdasági tevékenységének összehasonlítá-
sakor komoly problémát okozhat a statisztikai rendszerek különbözısége. Az 
OECD, az ENSZ és az Eurostat foglalkoztatási statisztikái általában túlságosan 
átfogóak, nem eléggé differenciáltak, ezért az elemzés az ISIC (International 
Standard Industrial Classification) irányelveit vette figyelembe. Az egyes or-
szágok foglalkozatási adatai általában három forrásból (illetve azok kombináci-
ójából) származtak: a) háztartási szintő felmérések, elsısorban a népszámlások 
adatai; b) cégregiszterek és c) társadalombiztosítási nyilvántartások. 

A statisztikákban nemzetközileg elfogadott legkisebb szint, a vállalkozások 
foglalkoztatottsági adatait vette figyelembe, és a vállalkozások fı tevékenységi 
körébıl vezette le a foglalkoztatást (tehát egy takarító munkahelyet szolgálta-
tásnak tekintve, ha alapvetıen szolgáltató jellegő vállalat alkalmazottjáról van 
szó és ipari munkahelynek, ha ipari létesítmény alkalmazottjáról). 

A figyelembe vett négy alágazat (termelı, elosztási, személyi és társadalmi 
szolgáltatások) szinte teljes egészében lefedi az ISIC beosztását (ISIC 6. osz-
tály: nagy- és kiskereskedelem, vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás; 7. osz-
tály: közlekedés, tárolás és távközlés; 8. osztály: pénzügyi, biztosítási, ingatla-
nokkal kapcsolatos és üzleti szolgáltatások; 9. osztály: közösségi, társadalmi és 
személyi szolgáltatások). 

Termelı szolgáltatások 

A termelı szolgáltatásokat érdemes külön kezelni a többi szolgáltatástól, hiszen 
ügyfélköre elsısorban a vállalkozásokra terjed ki, amelyek a szolgáltatásokat 
saját termelésük inputjaként használják fel, míg a többi szolgáltatás többnyire 
végsı felhasználókat szolgál ki. 

A termelı szolgáltatásokat önálló vállalkozások is kínálhatják, de termelı 
cégeken belül mőködı részlegek is elıállíthatják azokat. A cégek szervezeti fel-
építésében megfigyelhetı általános tendencia a korábban vállalati funkcióként 
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gyakorolt tevékenységek külsı, szakosodott vállalkozások vagy személyek ré-
szére történı átadása (externalizáció vagy outsourcing, „kiszervezés”). Ugyanak-
kor ez a folyamat a valóságosnál nagyobbnak mutathatja az üzleti szolgáltatá-
sok szektorának a növekedését, mert a korábban a feldolgozóipari vállalkozások 
saját belsı egységei által végzett szolgáltató tevékenységeket azok kiszervezése 
után már a tercier és nem a szekunder szektorban rögzíti a statisztika, és ez eset-
ben a gazdaságban nem következik be arányeltolódás az ipartól a szolgáltatások 
javára, mindössze a statisztikai kimutatásokban jelenik meg a foglalkoztatottak 
számának emelkedése az utóbbi szektorban. Mindezek miatt egyes szerzık vé-
leménye szerint az üzleti szolgáltatások (és általában a szolgáltatások) szektorá-
ban megfigyelhetı komoly növekedés voltaképpen csak a statisztikákban jele-
nik meg (Coffey–Polèse, 1989). Ezzel a véleménnyel ugyanakkor szembe lehet 
állítani azt a nézetet, miszerint az üzleti szolgáltató funkciók (szemben az üzleti 
szolgáltatások szektorával) valós súlyuknál kisebb mértékben mutatkoznak a 
statisztikákban, mert sok árutermelı cég még ma is maga állítja elı a mőködé-
séhez szükséges szolgáltatásokat (Raffay, 2002), bizonyos, többnyire stratégiai 
jellegő információkat nem szívesen bíznak rá külsı cégekre. 

A termelı szolgáltatások közé az üzleti szaktanácsadó szolgáltatások, a 
pénzügyi szolgáltatások, a biztosítási szolgáltatások és az ingatlanügyekkel kap-
csolatos szolgáltatások tartoznak. 

Elosztási szolgáltatások 

Közös jellemzıjük e szolgáltatásoknak, hogy áruk, információk és emberek el-
osztásával foglalkoznak. Ilyenek a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, a 
szállítási szolgáltatások és a távközlés. 

Személyi szolgáltatások 

A személyi szolgáltatások többnyire a végsı felhasználók számára nyújtott 
szolgáltatások, ide tartozik a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás, a szórakoz-
tatóipar, a háztartási szolgáltatások, a javítási szolgáltatások, a mosodai és tisz-
títói szolgáltatások és számos más személyi szolgáltatás. 

Társadalmi szolgáltatások 

Az elızı kategóriához hasonlóan az ide tartozó szolgáltatásokat is végsı fel-
használók veszik igénybe, a személyi szolgáltatások kategóriájától a társadalmi 
szolgáltatások nem-piaci jellegükben térnek el. A társadalmi szolgáltató tevékeny-
ségeket a kormányzat, non-profit szervezetek, esetleg magánvállalkozások vagy 
vállalatok végzik (ez esetben többnyire állami támogatással). Ide tartoznak a 
tisztán kormányzati szolgáltatások (rendfenntartó és honvédelmi szolgáltatások), 
az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és más társadalmi szolgáltatások. 
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A foglalkoztatás növekedése a szolgáltatások területén 

Termelı szolgáltatások 

A termelı szolgáltatásokon belül nemzetközileg az üzleti tanácsadó szolgáltatá-
sok a legnagyobb csoport, az összes alkalmazott mintegy felével. E magas 
aránynak egyrészt a korábban már említett externalizációs, kiszervezési tenden-
cia az oka (aminek révén a vállalkozások olyan szakismeretekhez juthatnak 
hozzá, amelyekkel saját maguk nem rendelkeznek és amelyekre csak idıszako-
san van szükség, így nem éri meg arra állandó alkalmazottat fizetni), másrészt a 
rugalmasság iránti igény. Az 1970-es, 80-as évektıl kezdve a vállalati politi-
kákban a rugalmasság egyre nagyobb szerepet kapott, és ennek részét képezi 
szakosodott cégektıl szolgáltatások vásárlása is annak érdekében, hogy a vál-
lalkozások a saját alaptevékenységükre koncentrálhassanak (Elfring, 1989). A 
vállalatvezetési feladatok összetettebbé váltak és így jelentısen megnıtt a kü-
lönbözı könyvelési, pénzügyi, marketing és jogi ismeretek iránti igény, ame-
lyek kielégítése vállalaton belül komoly tıke lekötését igényelte volna az embe-
ri erıforrásokban, éppen azért, mert nem volt mindig mindegyik ismeretre szük-
ség. Sokkal célszerőbb és költséghatékonyabb szakosodott külsı szervezetektıl 
beszerezni ezeket a szolgáltatásokat. 

Ez megmagyarázza azt, hogy miért indultak olyan robbanásszerő növeke-
désnek az üzleti szolgáltatások az elmúlt néhány évtizedben: a nagyvállalatok 
szervezeti változásai, az erısen centralizált vállalati struktúrákat felváltó de-
centralizált és sok telephelyes rendszerek a specializáció (szakosodott üzleti 
szolgáltató vállalkozások megjelenése) és a méretgazdaságosság (a termelı vál-
lalatok szinte az összes erıforrásukat az alaptevékenységükre összpontosíthat-
ták) irányába hatottak. A XX. század elsı felében csak igen lassan nıtt a terme-
lı szolgáltatásokban alkalmazottak száma, majd a háború után, különösen az 
1960-as évektıl kezdve, a növekedés üteme felgyorsult. A vállalati decentrali-
zációval számos viszonylag önálló vállalati egység keletkezett, amelyek a ko-
rábbinál nagyobb szabadsággal rendelkeztek a szolgáltatások belsı elıállítása 
avagy kívülrıl történı beszerzése terén. Figyelemre méltó, hogy az üzleti szol-
gáltatások iránti igény és az e tevékenységekben alkalmazottak száma még az 
1973-as olajárrobbanást követı általános gazdasági recesszió évei alatt is fo-
lyamatosan nıtt, az 1970-es évek közepe után az üzleti tanácsadó szolgáltatá-
sokban dolgozók száma mintegy háromszor gyorsabban emelkedett, mint az 
összes szolgáltatás együttvéve: Kanadában az 1971 és 1981 közötti idıszakban 
növekedési ütemük meghaladta a 140%-ot (Coffey–Polèse, 1989); az Egyesült 
Királyságban az 1980-as években három és félszázezer fıvel, 122%-kal emel-
kedett az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma (az ipar és a szolgál-
tatások összesített növekedése csak 3,5%-os volt ugyanebben az idıszakban, a 
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feldolgozóipari foglalkoztatás önmagában 17,5%-kal csökkent) (Keeble–
Bryson–Wood, 1997). 

Az alapvetıen szolgáltató jellegő társadalom megjelenése elısegítette a ta-
nácsadó tevékenységek gyors növekedését. Sok szolgáltató szervezet az infor-
mációs technológiák iránti megnövekedett kereslet kielégítésére szakosodott, a 
számítógépek használatával kapcsolatban ugyanis számos új igény merül fel, 
mint például a szoftverfejlesztés; a számítástechnika integrálása a vállalati te-
vékenységek közé; a rendszerfejlesztés és -szaktanácsadás; a számítástechnikai 
oktatási szolgáltatások; az ügyfelek folyamatos tájékoztatása az új fejlesztések-
rıl és a számítógépek karbantartása és javítása. Mivel az informatika alkalma-
zásának a sikere nagymértékben függ attól, hogy a vállalati szerkezet mennyire 
alkalmas a számítástechnika nyújtotta elınyök kiaknázására, a szerkezetátalakí-
tással kapcsolatos szaktanácsadás iránti kereslet is megnıtt. 

A szolgáltatások egy bizonyos szegmensére szakosodott kis cégek száma 
gyors növekedésnek indult és számos innovációt vezettek be a szolgáltatások 
elıállítása terén, amelyek gyakran a szolgáltatások bizonyos mértékő szabvá-
nyosítását jelentették. A szabványosítás következtében a szolgáltatások elvileg 
bárhol könnyedén reprodukálhatók voltak (ami miatt sokan az üzleti szolgálta-
tásokban látták a gyengébben teljesítı gazdasági perifériák fejlesztésének nagy 
lehetıségét, részletesebben lásd Coffey–Polèse, 1989 és Raffay, 2001), illetve 
sokkal alacsonyabbak lettek a belépési korlátok sok szolgáltatás területén, ami a 
szolgáltató kis- és középvállalkozások számának ugrásszerő növekedéséhez 
vezetett (Elfring, 1989). 

Nem könnyő megbecsülni, hogy az üzleti szaktanácsadó szolgáltatások nö-
vekedése milyen mértékben köszönhetı a feldolgozóipar cégeken belüli szol-
gáltató tevékenységek kiszervezésének. A szoftverekkel kapcsolatos szolgálta-
tásokat például három különbözı helyen is elı lehet állítani: a nagyvállalatok-
nak többnyire van saját adatfeldolgozó osztálya; a számítógépes hardverek 
gyártóinak általában van szoftverfejlesztéssel foglalkozó egysége; és vannak 
természetesen önálló szoftverfejlesztı cégek és szaktanácsadók. Legnagyobb 
növekedés ez utóbbi csoportnál volt tapasztalható, de országonkénti eltérések 
megfigyelhetık a saját elıállítású vagy kívülrıl vásárolt szolgáltatások arányát 
illetıen: Németországban például a saját elıállítást, míg Franciaországban a 
szakosodott cégektıl történı vásárlást részesítik elınyben (Elfring, 1989). A 
szolgáltató tevékenységek kiszervezésével kapcsolatos vállalati döntéseket a 
szolgáltatások piaci kínálata is befolyásolja, illetve a szolgáltatások igénybevé-
telével kapcsolatos tranzakciós költségek (Raffay, 1996). 



16 Raffay Zoltán 

Elosztási szolgáltatások 

Az elosztási szolgáltatások a tercier szektor viszonylag stabil részét képezték az 
elmúlt évtizedekben, a kategórián belül pedig a kiskereskedelem volt a legdi-
namikusabban növekvı tevékenység. A nagykereskedelem, illetve a közlekedés 
és szállítás részesedését befolyásolja az egyes országok földrajzi elhelyezkedé-
se is, pl. Németország fı iparterületének áruit jórészt a rotterdami kikötın ke-
resztül szállítják, de megemlíthetjük az ország gazdasági erejéhez mérten igen 
jelentıs hajóflottával rendelkezı Görögországot is. 

A kiskereskedelmi tevékenységek terjedésére hatást gyakorolhatnak társa-
dalmi szokások is: Japánban például a kiskereskedelemnek komoly társadalmi 
rangja van, a japán kereskedık komoly hangsúlyt fektetnek a vevık magas 
színvonalú kiszolgálására, ennek megfelelıen a lakosságszámhoz viszonyítva 
igen magas a kiskereskedelmi létesítmények aránya: míg az 1970-es évek köze-
pén egy átlagos japán kiskereskedelmi egység 70 háztartást szolgált ki, ez a 
szám az Egyesült Államokban ennek a kétszerese, Németországban pedig két és 
félszerese volt (Elfring, 1989). 

Az elosztási szolgáltatások fejlıdését a kormányzati politika is befolyásol-
hatja. A japán kiskereskedelmi szektor fejlettsége a társadalmi presztízs mellett 
annak is köszönhetı, hogy az állam tudatos politikával igyekszik korlátozni a 
nagykereskedelmi egységek terjeszkedését és ezzel védeni a már mőködı kiske-
reskedelmi bolthálózatot. Az Egyesült Királyságban 1966-ban bevezették a 
szelektív munkáltatói adót (Selective Employment Tax, SET), amely bizonyos 
szolgáltatásokra és munkaerı-intenzív tevékenységekre, köztük a kiskereskede-
lemre, komoly hatást gyakorolt. Az adó célja a munkaerı szolgáltatásokba 
áramlásának a megállítása és a szolgáltatásoknak a nagyobb termelékenység 
elérésére való kényszerítése volt. A szelektív munkáltatói adó érzékenyebben 
érintette a kiskereskedelmi egységeket, mint a termelékenyebb szupermarkete-
ket, és a kiskereskedelemben foglalkoztatottak számának növekedése csak az 
adónak az 1970-es évek második felében történı eltörlése után érte el ismét a 
hasonló fejlettségő országokban jellemzı értéket (mintegy 1,5% az 1960-as 
években és körülbelül 0,7% az 1970–80-as években). 

Személyi szolgáltatások 

Érdekes módon az általános társadalmi-gazdasági fejlettségi színvonal nem 
tőnik döntı mértékben befolyásoló tényezınek a személyi szolgáltatások eseté-
ben: 1985-ben Svédországban a munkaerı mindössze 6,1%-a, míg az Egyesült 
Államokban 12,4%-a dolgozott e szektorban, tehát több mint kétszeres volt a 
különbség két hasonlóan fejlett jóléti állam között (Svédországban a kormány-
zat igen sok szolgáltatást magára vállalt, amelyek bizonyos esetekben kiváltot-
ták a személyi szolgáltatásokat). 
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1960 és 1973 között a fejlett piacgazdaságokban évente mintegy 0,4%-kal, 
majd a következı egy évtized folyamán évente 1,3%-kal gyarapodott a személyi 
szolgáltatásokban foglalkoztatottak létszáma. A növekedés elsısorban a szál-
láshely-szolgáltatás és a vendéglátás fejlıdésének a következménye volt. 

Az 1970-es években a növekedés felgyorsulásának oka a nık egyre növekvı 
jelenléte a munkaerıpiacon, illetve az, hogy az 1973-ban kezdıdı recesszió 
következtében megnövekedı munkanélküliség leszorította az általános bérszín-
vonalat, amely kedvezı hatással volt a munkaerı-intenzív szolgáltatások fejlı-
désére. 

A személyi szolgáltatásokban dolgozók számának növekedése ellentmondott 
számos szerzı várakozásának (pl. Elfring, 1989), akik a személyi szolgáltatá-
sokban foglalkoztatottak számának stabilizálódását vagy csökkenését vetítették 
elı, mivel szerintük egyrészt a háztartási gépek elterjedése és az önkiszolgálás 
miatt számos szolgáltatás iránt megszőnik az igény, másrészt pedig viszonylag 
drágákká válnak a személyi szolgáltatások, ugyanis a termelékenységük nehe-
zen növelhetı. 

Találunk példát arra is, hogy a személyi szolgáltatások terén nem feltétlenül 
alacsony a termelékenység: a gyorsétterem jó példa a szolgáltatások „iparszerő” 
elıállítására a tevékenységek szabványosításán keresztül. Mivel a szabványosí-
tott munkafolyamatban egy-egy alkalmazottnak elég egy bizonyos tevékenysé-
get elvégeznie és nem kell az egész folyamatról mélyreható ismeretekkel ren-
delkeznie, újabb réteg számára nyílik meg a munkaerıpiac, az alacsonyabb 
végzettségőek vagy korábban munka nélkül állók számára. 

A nık egyre nagyobb részének munkába állása két okból gyakorol kedvezı 
hatást a személyi szolgáltatások növekedésére: egyfelıl egyre kevesebb nı ma-
rad háztartásbeli (azok a háztartások pedig, ahol a nı is dolgozik, jövedelmük 
nagyobb részét fordítják személyi szolgáltatásokra, mint ahol a háztartás nıi 
tagjának nincs állása), másfelıl a nagyobb munkaerı-piaci kínálat leszorítja a 
béreket azokon a területeken, ahol elsısorban nık dolgoznak, a személyi szol-
gáltatások pedig tipikusan ilyen terület, és így több alkalmazott foglalkoztatása 
válik lehetıvé. 

A személyi szolgáltatásoknak az önkiszolgálás általi kiszorítása a jövıben 
sem valószínő, mivel a háztartások egyre kevesebb idıt tudnak arra fordítani: 
egyrészt a demográfiai változások, például a lakosság elöregedése vagy a csök-
kenı születési arányszámok, a háztartások átlagos nagyságának csökkenéséhez 
vezet és így egyre kevesebben vannak, akik saját maguk számára végeznek kü-
lönbözı kényelmi szolgáltatásokat, másrészt sokan inkább a saját jobban fizetı 
munkájukban töltenek el több idıt és a megszerzett jövedelem egy részét fordít-
ják személyi szolgáltatásokra. 
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Társadalmi szolgáltatások 

A legtöbb fejlett országban a társadalmi szolgáltatások ma a legnagyobb szol-
gáltatási szektor (Japán kivétel ez alól), a munkaerı mintegy negyede végez 
ilyen jellegő tevékenységet. Japánban ugyanakkor csak 12,7% volt ez az arány 
1985-ben, a közismerten gondoskodó állam hírében álló Svédországban pedig 
35,3%. Legtöbb országban a kormányzati szolgáltatások (közigazgatás, közbiz-
tonság, védelem) a legnagyobb foglalkoztató, ettıl nem sokkal marad el az 
egészségügyben és az oktatásban dolgozók száma, míg az „egyéb” társadalmi 
szolgáltatásokban dolgoznak a legkevesebben. 

Japán esete különleges, a szigetországban mind a négy kategória a dolgozók 
kisebb részének ad munkát, mint a legtöbb fejlett piacgazdaságban. A kormány-
zati szolgáltatások viszonylag alacsony aránya a honvédelmi szolgáltatásokban 
alkalmazottak igen alacsony arányának tudható be. A japán vállalkozások emel-
lett sokkal nagyobb mértékben vállalnak szerepet alkalmazottaik társadalmi éle-
tében, mint a nyugati társadalmakban, sok társadalmi szolgáltatást a munkaadók 
vállalnak át, amelyek így nem jelennek meg a hivatalos statisztikákban. 

Svédországban a jóléti és oktatási szolgáltatások fejlesztése az aktív munka-
erı-piaci politika eszköze volt, amelyet az állam különösen szívesen alkalma-
zott az elsı olajárrobbanás kiváltotta gazdasági recesszió idején megnövekedett 
munkanélküliség visszaszorítására. Az 1970-es évek végétıl kezdve a svéd 
munkaerı-politika tudatosan fejlesztette az olyan munkaerı-intenzív szolgálta-
tásokat, mint a társadalmi szolgáltatások. A jóléti állam modelljének gyengülé-
sével azonban a társadalmi szolgáltatásokban alkalmazottak korábbi magas 
aránya Svédországban is visszaesett (2000-ben 23,8%, Sveriges statistika data-
baser, 2000). 

Az egyéni szolgáltató vállalkozók számának növekedése 

Az alkalmazásban állók és az egyéni vállalkozók számának változása nem fel-
tétlenül azonos irányú. 1960 és 1985 között az összes szolgáltatáson belül az 
egyéni vállalkozók aránya csökkent, mert a munkavállalóként dolgozók száma 
gyorsabb ütemben emelkedett. Az egyéni vállalkozók aránya az 1960–1973 
közötti idıszakban csökkent, majd 1973 után éves szinten mintegy fél százalék-
kal nıtt, természetesen nem egyforma mértékben a különbözı szolgáltatások 
esetében: leggyorsabban a termelı szolgáltatások területén (évente 44,4%), míg 
az elosztási szolgáltatások esetében megmaradt az éves szinten fél százaléknyi 
csökkenés (Elfring, 1989). 

A legtöbb országban a termelı szolgáltatások foglalkoztatottságának növe-
kedése részben az újonnan alapított egyéni vállalkozásoknak volt köszönhetı, 
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elsısorban az új piaci lehetıségekre gyorsan reagálni és különleges szaktudásu-
kat kamatoztatni képes szakemberek által alapított vállalkozásoknak. Más szol-
gáltatások (elsısorban a kiskereskedelem, a javító és tisztító szolgáltatások, 
egyes esetekben a vendéglátás) esetében ezzel ellentétben a kényszervállalkozá-
sok száma nıtt meg a munkaerıpiacok bizonytalanná válása, a megszőnı mun-
kahelyek következtében (ez utóbbi elsısorban az Egyesült Királyságra volt 
jellemzı). 

A tercier foglalkoztatottság recesszióérzékenysége 

A szolgáltatások egészében véve kevésbé érzékenyek a gazdasági recesszióra, 
mint az ipar, a tercier szektor azonban meglehetısen heterogén és mindegyik 
alágazat más és más módon reagál a gazdasági visszaesésre (2. táblázat).  

2. táblázat 

A foglalkoztatás növekedése hét fejlett ipari ország átlagában alágazatonként 
1960 és 1985 között 

 1960–73 1973–75 1975–79 1979–83 1983–85 

Ipar 0,7 -2,1 -0,1 -2,1 -0,3 

Szolgáltatások összesen 2,3 1,6 2,3 1,3 1,7 

Termelı szolgáltatások 4,8 3,0 3,8 2,7 4,9 

Elosztási szolgáltatások 1,3 0,4 1,1 0,2 0,5 

Személyi szolgáltatások 0,4 -0,7 1,8 1,1 2,7 

Társadalmi szolgáltatások 3,7 3,1 2,8 1,7 1,0 

Forrás: Elfring, 1989. 

A piaci szolgáltatásokban alkalmazottak számának bıvülése mind az 1973–
75 közötti, mind pedig az 1979–83-as recesszió idején jelentısen lelassult, 
ugyanakkor a piaci szolgáltatások, az ipari termeléshez való szoros kötıdésük 
és így annak ciklikus változásaitól való függıségük ellenére a feldolgozóiparnál 
kevésbé érzékenyen reagálnak a recesszióra. 

A foglalkoztatottak számának ciklikus ingadozása a tercier szektorban ke-
vésbé erıs, mint a feldolgozóiparban. Egyrészt nagyobb a „rejtett” munkanélkü-
liség az egyéni vállalkozók között, másrészt a szolgáltatások területén a java-
dalmazási rendszer sokkal rugalmasabb a feldolgozóiparénál, sok területen a 
jutalékos rendszer, a teljesítménybér a jellemzı; az egyéni vállalkozások jöve-
delme rugalmasabban alakulhat, mint a fix alkalmazottaké; a szakszervezetek 
sokkal kevésbé jellemzıek a szolgáltatások területén; nem utolsósorban pedig 
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recesszió idején a vállalkozások fokozódó költségérzékenysége a saját elıállítá-
sú szolgáltatások visszaszorulása és azoknak a szakosodott szolgáltató cégektıl 
történı beszerzés irányába hat. 

A személyi szolgáltatásokat, érthetı módon, erısen befolyásolja a gazdasági 
recesszió, akárcsak az elosztási szolgáltatásokat. A társadalmi szolgáltatások is 
nagyon érzékenyek a gazdaság ciklikus változásaira, alkalmazottainak létszáma 
folyamatosan csökkent a vizsgált idıszakban, ami a jóléti álam modelljének a 
gyengülését jelzi. 

A 3. táblázatban összefoglalom a különbözı hatótényezıknek az üzleti, el-
osztási, személyi és társadalmi szolgáltatásokra gyakorolt hatását. 

3. táblázat 

A szolgáltatások foglalkoztatottságának fejlıdését befolyásoló tényezık 

Ható- 
tényezı 

Üzleti 
szolgáltatások 

Elosztási 
szolgáltatások 

Személyi 
szolgáltatások 

Társadalmi 
szolgáltatások 

Gazdasági 
növekedés 
vagy 
recesszió 

– vállalatok 
számának nö-
vekedése; 

– specializáció 
erısödése; 

– recesszió idején 
több szolgálta-
tást szerveznek 
vállalaton kí-
vülre költség-
takarékossági 
okból; 

– recesszió idején a 
kereskedelmi, 
szolgáltatások 
iránti igény csök-
ken; 

– a jövedelmi 
szint emelkedé-
sével nı, csök-
kenésével ala-
csonyabb lesz a 
személyi szol-
gáltatásokra for-
dított kiadások 
nagysága és ará-
nya; 

– recesszió idején 
a növekvı mun-
kanélküliség 
növeli a kevésbé 
termelékeny 
személyi szol-
gáltatások mun-
kaerı-kínálatát; 

– recesszió idején 
az állam gyakran 
a jóléti szolgál-
tatások megszo-
rításával takaré-
koskodik; 

Vállalat- 
irányítási 
rendszerek 
átalakulása, 
decentralizá-
ció 

– szolgáltatások 
kiszervezése 
szakosodott 
külsı cégek 
felé; 

– önálló vállalati 
divíziók közötti 
szállítás és tele-
kommunikáció 
iránti igény 
növekedése; 

– – 

A táblázat a következı oldalon folytatódik! 
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Ható- 
tényezı 

Üzleti 
szolgáltatások 

Elosztási 
szolgáltatások 

Személyi 
szolgáltatások 

Társadalmi 
szolgáltatások 

Mőszaki 
fejlıdés 

– számítógépek 
használatának 
elterjedése; 

– csökkenı 
belépési korlá-
tok számos üz-
leti szolgálta-
tásban; 

– új szolgáltatá-
sok iránti igény 
megjelenése; 

– a közlekedés 
fejlıdésével 
távolabbi terü-
letek ügyfélkö-
re is elérhetıvé 
válik; 

– on-line kereske-
delem terjedése; 

– automatizálással 
kevesebb munka-
erıre van szükség 
a közlekedés és a 
távközlés terén; 

– önkiszolgálás 
terjedése, szol-
gáltatások mő-
szaki eszközök-
kel történı he-
lyettesítése; 

– szolgáltatások 
„iparosítása”: pl. 
gyorséttermek; 

– 

Kormányzati 
politika 

– vállalkozások 
alapításának 
ösztönzése az 
üzleti szolgálta-
tásokra is ked-
vezıen hat; 

– viszonylag olcsó 
munkahelyterem-
tés; 

– kiskereskedelmi 
egységek védel-
me a nagykeres-
kedelmi hálóza-
tokkal szemben 
(Japán); 

– szelektív munka-
áltatói adó (SET) 
az Egyesült Ki-
rályságban; 

– viszonylag olcsó 
munkahely- 
teremtés; 

– az állam által 
felvállalt szol-
gáltatások he-
lyettesíthetnek 
bizonyos szemé-
lyes szolgáltatá-
sokat (pl. 
babysitter he-
lyett gyermek-
megırzı); 

– viszonylag olcsó 
munkahelyte-
remtés; 

– jóléti állam 
modellje (pl. 
skandináv or-
szágok) sok tár-
sadalmi szolgál-
tatást igényel; 

– kis létszámú 
haderı bizonyos 
országokban, pl. 
Japán, Svájc; 

Földrajzi el-
helyezkedés 

– – logisztikai- 
központ-szerep, 
szállítás magas 
aránya (pl. Gö-
rögország), nagy 
kikötık (pl. Rot-
terdam) komoly 
szerepe a nem-
zetgazdaságban; 

– szomszédos 
országok ala-
csonyabb ár-
színvonalú sze-
mélyi szolgálta-
tásai igénybevé-
tele (pl. 
nyugat-magyar-
országi fogor-
vosok); 

– 

A táblázat a következı oldalon folytatódik! 
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Ható- 
tényezı 

Üzleti 
szolgáltatások 

Elosztási 
szolgáltatások 

Személyi 
szolgáltatások 

Társadalmi 
szolgáltatások 

Demográfiai 
tényezık 

– – – nıi munkaerı 
munkába állásá-
val nı a szemé-
lyi szolgáltatá-
sok iránti igény; 

– háztartások 
csökkenı nagy-
sága miatt nı a 
személyi szol-
gáltatások iránti 
igény; 

– népesség elöre-
gedésével csök-
ken az oktatási 
szolgáltatások 
iránti igény; 

– nı az egész-
ségügyi szolgál-
tatások 
iránti igény; 

Társadalmi-
kulturális 
szokások 

– a bizalom 
szintje befolyá-
solhatja, hogy a 
szolgáltatásokat 
a vállalatok 
belsı egységeik 
által állítják elı 
vagy kiszerve-
zik azokat cé-
gen kívülre. 

– kiskereskedelmi 
szektor tisztelete 
és szerepe Japán-
ban; 

– a fogyasztói 
társadalomban 
megnı a vásár-
lásra fordított 
idı, utazás és 
kiadás nagysága. 

– nem fizetett 
családi munka-
erı vs. vásárolt 
szolgáltatás. 

– vállalatok átvál-
lalhatnak több 
szociális funkci-
ót az 
államtól, pl. 
Japán. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Összefoglalás 

A szolgáltatásokban foglalkoztatottak létszáma a gazdaság növekedését megha-
ladó ütemben bıvült az elmúlt évtizedekben. Egy ilyen sok munkahelyet nyújtó 
szektor nyilván heterogén, de vannak bizonyos tendenciák, amelyek minden 
országban megfigyelhetık: 

– a termelı szolgáltatásokban dolgozók számának bıvülése mintegy két-
szerese a teljes tercier szféra értékénél; 

– a társadalmi szolgáltatások munkahelyeinek bıvülése az 1970-es évek 
végétıl szinte minden fejlett piacgazdaságban lelassult; 

– a személyi szolgáltatásokban dolgozók száma, elsısorban a szálláshely-
szolgáltatás és a vendéglátás bıvülésének köszönhetıen, megnıtt; 

– a szolgáltatásokban, elsısorban a piaci szolgáltatások területén gyorsan 
szaporodnak az önálló vállalkozások; 

– a szolgáltatások kevésbé érzékenyek a recesszióra, mint az ipar. 
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THE GROWTH OF TERTIARY EMPLOYMENT IN THE ADVANCED 
MARKET ECONOMIES 

Zoltán Raffay 

In recent decades the number of those employed in the service sector has increased at a 
far more rapid pace than that of employees in other sectors, and in the advanced market 
economies the service sector has been the main source of employment during this same 
period. Such a large sector is necessarily heterogeneous, but some tendencies seem to be 
common to all countries: the increase in the number of those employed in producer 
services is about twice as high as the figure for the tertiary sector in total; the expansion 
of the number of jobs in social services has slowed down since the late 1970s in almost 
all market economies; the number of employees in personal services has grown, mostly 
due to the expansion of the hotel and catering industry; the number of self-employed has 
increased rapidly in the services field, especially in market services; and, finally, ser-
vices are less sensitive to recession than is industry. 
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2.  A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
NEMZETKÖZI GYAKORLATA1) 

Mezei Cecília 

Bevezetés 

A helyi gazdaságfejlesztés a hazai helyi önkormányzatok számára is a túlélés 
alapfeltétele, hogy megtalálják a saját adottságaiknak megfelelı fejlesztési stra-
tégiát, amelyet alátámasztanak egy megalapozott és hosszú távú gazdaságpoliti-
kai koncepcióval, s amelyhez mind a társadalmi támogatottságot, mind pedig a 
közösségi és a privát forrásokat biztosítani tudják.  

Ehhez nyújt segítséget, ha végignézzük a helyi gazdaságfejlesztés elméleti 
hátterét, illetve a helyi gazdaságfejlesztés gyakorlatát az Európai Unió országa-
iban és egyéb fejlett országokban. Tesszük ezt mindannak tudatában, hogy 
nyilván egyetlen modell sem adaptálható egy az egyben a hazai önkormányzati 
rendszerre vonatkozóan – legyen szó elméletrıl vagy gyakorlatról –, de bizo-
nyos részelemek, sikerek és kudarcok mindenképpen tanulságosak lehetnek 
számunkra is.  

A továbbiakban tehát szó esik az elméleti háttérrıl, a definíciókról, a helyi 
gazdaságfejlesztési stratégiákról, majd pedig néhány fejlett ország tapasztalatát 
vesszük számba a helyi kezdeményezések területén.  

A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi háttere 

Gazdaságfejlesztés alatt az olyan tudatos beavatkozásokat értünk, amelyek a 
gazdasági folyamatok irányát, a gazdasági változások mértékét hivatottak befo-
lyásolni. A gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tipikus esetben a kormány 
szintjérıl kezdeményezik, de országonként eltérı módon egyéb kezdeményezı 
szintek is lehetnek, például ország csoport (Európai Unió), régió, kistérség, 
helyi önkormányzat stb. A gazdaságfejlesztésért felelıs szervezet formája, a 
tisztán közösségi szervezettıl a teljesen magán kézben lévı társaságig bezáró-
lag, széles skálán mozoghat. A kezdeményezés azonban minden esetben közös-
ségi kell legyen, melyet a közösségi gazdaságpolitikai célkitőzések alapoznak 
meg. Nyilván a piaci automatizmusok által létrehozott egyenlıtlenségeket csak 
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közösségi felhatalmazás alapján lehet befolyásolni, ugyanakkor a gazdaságfej-
lesztési célkitőzések megvalósításában már részt vehetnek public-private 
együttmőködések, sıt magánvállalkozások is. 

A fejlesztés fogalma szigorú értelemben minıségi javulást eredményezı be-
avatkozást jelent, melynek végsı célja a lakosság életszínvonalának növekedé-
se. A hétköznapi, vagy a politikai szóhasználat azonban utalhat a csupán meny-
nyiségi bıvülés elérését célzó akciókra is, vagyis a növekedés elsıdlegességére.  

Ha mindezt a helyi szintre vetítjük, megkapjuk a helyi gazdaságfejlesztés 
fogalmát. A helyi gazdaságfejlesztés tehát minden olyan helyi szinten megvaló-
sított beavatkozás, amely a helyi gazdaság mőködését befolyásolja.  

Megállapíthatjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés koncepciója nem tekinti 
azonosnak a fejlıdést a gazdasági növekedéssel, hiszen az elıbbi akár mérsé-
keltebb gazdasági eredményt is eredményezhet, a növekedés pedig csak a társa-
dalmi-gazdasági rendszer strukturális változása esetén jelenthet fejlıdést is 
egyben (Faragó, 1992). 

A helyi szint meghatározása nem egyszerő. A közösségi politika gyakorlásá-
nak minimális szintje elvileg a helyi önkormányzati szint. A helyi önkormány-
zatok azonban országonként eltérı területi elven, különbözı népességi adatok-
kal, más-más feladat- és hatáskörrel jöhetnek létre. A helyi szint tehát orszá-
gonként, a közigazgatási rendszer ismeretében, egyértelmően definiálható, ám 
ez nem jelenti azt, hogy a helyi gazdaságfejlesztés feladata is egyértelmően és 
kizárólagosan ezt a szintet illeti. Elképzelhetı, hogy a helyi önkormányzatok 
nem vállalnak szerepet a helyi gazdaság fejlesztésében, ahogyan az is, hogy a 
helyi önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe tartozik a helyi gazdaságfejlesz-
tés, de létezik olyan forma is (pl. Franciaországban), ahol a területi és a helyi 
szintnek is meghatározott szerep jut a fejlesztés területén. 

A helyi gazdaságfejlesztés beavatkozási területe függ az adott ország köz-
igazgatási rendszerétıl, a területi decentralizáció módjától, és – mint látni fog-
juk – a választott fejlesztési stratégiától.  Egy biztos, a helyi jelzı egyértelmően 
utal arra, hogy nem központi, kormányzati fejlesztésrıl van szó, hanem attól 
alacsonyabb szintet érintı beavatkozásról.  

A helyi gazdaságfejlesztés fogalmát el kell különítenünk olyan fogalmaktól, 
amelyek esetében bizonyos átfedések lehetnek, vagy területi, vagy funkcionális 
szempontból. Ezek a kategóriák: a területfejlesztés, a településfejlesztés, a helyi 
gazdasági kezdeményezések és a vidékfejlesztés. 

A területfejlesztés estében ugyancsak tudatos önkormányzati, kormányzati 
beavatkozásról van szó, melynek köszönhetıen bekövetkezhet az adott terület, 
térség fejlıdése, ami a helyi társadalom szempontjából a lehetıségek bıvülése-
ként jelentkezik (Faragó, 1994a). A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl 
szóló 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztés fogalmán az ország egészét, 
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valamint annak térségeit érintı területi folyamatok figyelését, értékelését; terv-
szerő beavatkozási irányok meghatározását; valamint fejlesztési célok megfo-
galmazását és fejlesztési programok megvalósítását érti. A területfejlesztés 
tehát területi és funkcionális kategóriáját tekintve komplexebb fogalom, mint a 
helyi gazdaságfejlesztés. 

A településfejlesztés és a helyi gazságfejlesztés kapcsolatát vizsgálva megál-
lapítható, hogy e két halmaz esetében sem teljes az átfedés. A településfejlesz-
tés nem csupán a gazdaság fejlesztését jelenti, hanem a közösségét, a fizikai 
környezetét stb., tehát funkcióját tekintve bıvebb fogalom, mint a helyi gazda-
ságfejlesztés. Elméletileg az is elképzelhetı, hogy a helyi gazdaságfejlesztési 
célkitőzések nem települési szinten fogalmazódnak meg, hanem például kistér-
ségi, megyei, járási stb. területi szinteken – például a szubszidiaritás elvének 
megfelelıen, vagy a közigazgatási alapszint lehatárolásától függıen. Ekkor 
feltételezhetı, hogy a gazdaságfejlesztési stratégia területileg több települést 
ölel fel, míg a településfejlesztési elképzelések a tényleges településekre fogal-
mazódnak meg. Gazdaságfejlesztési projektek esetében számtalan olyan példát 
lehet felhozni a hazai gyakorlatból, amikor több önkormányzat céltársulása 
mellett önálló fejlesztési célkitőzéseket fogalmaz meg minden önkormányzat 
külön-külön. Persze ez esetben nem a gazdaságfejlesztési stratégia a közös, ha-
nem egy adott fejlesztési projekt hozza össze a társulást.  

Elméleti oldalról közelítve a kérdést ismét bıvebb kategóriának kell tekinte-
nünk a településfejlesztést, hiszen az – definícióját tekintve – magába foglalja a 
helyi gazdaságfejlesztési folyamatot és a helyi kezdeményezéseket is.  

A helyi kezdeményezések létrejöttét a helyi gazdasági és szociális problémák 
megoldásának igénye ösztönzi, ennyiben hasonlít a helyi gazdaságfejlesztéshez. 
Ez utóbbi definíciót azonban az általános helyi szintő fejlesztési folyamatra, 
míg az elıbbit a speciális tevékenységek végrehajtására vagy célvállalkozás 
létrehozatalára használjuk. A legfontosabb csoportképzı ismérv a külsı-belsı 
hatás, hiszen a helyi gazdaságfejlesztést elindíthatja külsı hatás is, például egy 
tıkebefektetés vagy a központi kormányzati gazdaságpolitika, ám a helyi gaz-
dasági kezdeményezési tevékenységek mindig a helyi szintrıl indulnak el 
(Syrett, 1995). A külsı hatásokkal azonban óvatosan kell bánni, hiszen helyi 
gazdaságfejlesztésnek csak az olyan tudatos beavatkozás tekinthetı, amelynek 
kezdeményezıje és ellenırzıje a helyi társadalom, attól függetlenül, hogy azt a 
fejlesztést egy központi pályázati lehetıség vagy egy letelepülni vágyó cég 
ígéretei ösztönzik. Ebben a bottom-up típusú fejlesztésben a lokális társadalom 
önálló döntési kompetenciája és mozgástere a hangsúlyos (G. Fekete, 2001). 

A helyi gazdasági kezdeményezések végsı célja nyilvánvalóan az egyéni jö-
vedelmek növekedése és az életminıség javulása a helyi közösségen belül. E 
cél érdekében kell tehát a helyi szereplıknek olyan tevékenységeket kezdemé-
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nyezniük, illetve olyan folyamatokat elindítaniuk, amelyek a gazdaság szerke-
zetének, mőködési mechanizmusának, technológiájának stb. változtatásával a 
helyi gazdaság fejlıdését elıidézik. 

Nem maradhat ki a sorból a vidékfejlesztés sem, hiszen e két kategória hasz-
nálata gyakran összemosódik a hazai szakirodalomban. A vidékfejlesztés és ag-
rárfejlesztés viszonyára itt most nem kívánunk kitérni, ám a fogalom lehatárolá-
sánál mindenképpen a vidéki térségekre kell helyezni a hangsúlyt, ahol a mezı-
gazdasági tevékenységnek, a zöldfelületnek kiemelkedı szerepe van. A vidék-
fejlesztés tehát a vidéki térségekben végbemenı változások alakulásába történı 
tudatos beavatkozásként fogható fel, amely csak vidéki települések estében 
eshet egybe a helyi gazdaságfejlesztési folyamat és a helyi gazdasági kezde-
ményezések együttesével. 

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti háttere 

A helyi gazdaságfejlesztés elméletének kialakulásában fontos szerepe volt a 
világgazdaság 70-es évekbeli változásának, mivel az olajválság elıtti gazdaság-
politika sikertelennek bizonyult az új feltételek között. A helyi önkormányza-
toknak is fel kellett ismerniük, hogy a mind inkább globalizálódó gazdasági 
környezetben kell megállniuk a helyüket; a befektetésekért, az erıforrásokért 
folyó verseny globális méreteket ölt; és a helyi gazdaság sorsát multinacionális 
nagyvállalatok döntései befolyásolhatják. A helyi önkormányzatok feladatköre 
tehát kibıvült, hiszen a helyi infrastruktúra biztosításán túl most már olyan 
egyedi támogatási csomagokat is ki kell dolgozniuk, amelyek biztosítják az 
adott település vagy térség növekvı versenyképességét a telephely-választási 
döntések befolyásolásában. Ebben kulcsszerepe lesz az adott helyi önkormány-
zat lobbi képességének, amely országonként és önkormányzatonként eltérı 
lehet, így mindenképpen versenyképességi tényezınek számít.  

Az nyilvánvaló, hogy azokban az országokban, ahol a helyi önkormányzati 
szint erıs a közigazgatási rendszeren belül (pl. Franciaország), ott a helyi ön-
kormányzatok lobbitevékenysége sokkal inkább biztosíthatja a helyi érdekek 
reprezentálását a megfelelı döntéshozó szervezet elıtt, mint ott, ahol ez a szint 
eleve gyengébb, mert például a regionális érdekérvényesítés garanciáinak ki-
dolgozása kap hangsúlyt (pl. Anglia) (King, 1990).  

A helyi gazdaságfejlesztés gyakorlatának kialakulásához szükség volt a he-
lyi önkormányzatok és a privát szféra közti új viszonyrendszer kialakulására. A 
helyi önkormányzat már nem csak passzív szemlélıje az eseményeknek, hanem 
aktív résztvevıje a kedvezı helyi erıforrás-felhasználás kialakításának. A hatás 
ugyanakkor csak közvetett lehet, például növekedhet a helyiadó-bevétel, vagy 
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csökkenhet a térséget sújtó munkanélküliség, így az önkormányzat szociális 
szerepvállalása is mérséklıdhet hosszú távon (Horváth M., 2002). 

A helyi önkormányzatok ráeszmélése elvezetett egészen odáig, hogy ameny-
nyiben egy helyi önkormányzat elı akarja segíteni a helyi gazdaság fejlıdését, 
valamint a helyi foglalkoztatási helyzet javulását, el kell döntenie, hogy a két fı 
gazdaságpolitikai modell közül melyiket választja: a kínálatoldali vagy a keres-
letoldali gazdaságpolitikai megközelítést.  

A kínálatoldali stratégiát alkalmazhatják a helyi önkormányzatok a befekte-
tések és a vállalkozások vonzására, a gazdasági növekedés, a nagyobb kibocsá-
tás elısegítésére, vagyis az életminıség javítására. King (1990) és Eisinger 
(idézi: Levy, 1992) szerint ezt a tradicionális stratégiát használja a helyi önkor-
mányzatok legszélesebb köre, noha annak hatékonysága vitatható. Az elmélet 
elnevezése arra utal, hogy a közgazdaságtan alapkategóriáihoz visszanyúlva a 
következı fı tényezık – megfelelı – változtatásával érhetünk el pozitív ered-
ményt: 

– a tıke mennyiségének növelése, vagy nagyobb tıkefelhalmozás biztosítása; 
– a foglalkoztatásba bevont munkaerı növelése; 
– a gyártási technológia változtatása; 
– a gazdasági hatékonyság növelése; 
– és a fentiek tetszıleges kombinációja (Faragó, 1992). 

A fenti tényezık mindegyikénél találunk azonban korlátozó feltételt, amely 
megakadályozza, hogy a kínálatoldali stratégiát teljesen szabadon alkalmazzák 
az egyes önkormányzatok. Nyilván az innováció-terjedés szabályai nem egyen-
lı feltételeket teremtenek a nagyvárosoknak és a falvaknak, az ipari központok-
nak és a rurális térségeknek, ahogyan az elvándorlás, a befektetésvonzás, a ha-
tékonyságnövelés is másként érinti a különbözı területeket. A kínálatoldali 
stratégia alkalmazásának vitathatatlanul vannak pozitív hatásai, ám azokat ne-
héz egyértelmően elkülöníteni a kormányzati beavatkozások hatásaitól.  

A kínálatoldali megközelítés legfıbb hátránya annak általánossága, valamint 
– mivel a legtöbb helyi önkormányzat ezt a stratégiát követi – a fogoly dilem-
mához hasonló helyzet kialakulása. Az alapszituációban minden helyi önkor-
mányzatnak azonos a célja: minél több külsı befektetés vonzása. Senki sem 
akar kimaradni, így minden helyi önkormányzat csökkenti a helyiadó-bevételét. 

Az 1. ábra (a mátrix celláinak jobboldali adataival) bemutatja a kiválasztott 
X helyi önkormányzat lehetséges preferencia rendszerét, amennyiben adottnak 
vesszük a befektetni kívánt tıke nagyságát, amelyért az összes többi önkor-
mányzattal versenyez: 

 



30 Mezei Cecília 

1) X alkalmaz helyi ösztönzıket, de az összes többi helyi önkormányzat 
nem; 

2) minden önkormányzat alkalmaz helyi ösztönzıket; 
3) egyik helyi önkormányzat sem alkalmaz ösztönzıket; 
4) minden helyi önkormányzat alkalmaz helyi ösztönzıket, csak X nem 

(King, 1990). 

1. ábra 

A kínálatoldali politika fogoly dilemmája 

  X helyi önkormányzat 

  Alkalmaz helyi ösztönzıket Nem alkalmaz helyi ösztönzıket 
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helyi 
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mányzat 
Nem alkalmaz 
helyi 
ösztönzıket 

 
4 

  
2 

 

Forrás: King, 1990. 280. o. 

Mind X, mind pedig a többi önkormányzat szemszögébıl a helyi ösztönzık 
alkalmazása a követendı stratégia, hiszen az egyértelmő versenyelınyt min-
denkinek az jelentené, ha a mátrix elsı oszlopának második sorába kerülhetne, 
vagyis ı lenne az egyetlen, aki helyi kedvezményeket nyújt. A fenti gondolko-
dás együttes hatása viszont az lesz, hogy az optimális állapothoz képest az elsı 
oszlop elsı sorába kerülünk, ahol mindenki használja az egyedi kedvezménye-
ket, így az már senkinek sem nyújt elınyt. Nyilván ettıl sokkal kedvezıbb álla-
pot lenne, ha senki sem alkalmazna ösztönzıket (pl. nagyobb lenne a helyiadó-
bevétel), ehhez azonban az összes helyi önkormányzat megegyezése kellene, 
ám a kiélezett versenyszituáció miatt ez elképzelhetetlen.  

A fent említett problémák rákényszerítik a helyi önkormányzatokat, hogy a 
kínálatoldali stratégiák helyett más alternatív megoldásokat is keressenek. Ilyen 
megoldás lehet a keresletoldali stratégiák egyikének alkalmazása, amelyek 
azonban hasonló korlátozó feltételekkel rendelkeznek, mint a kínálatiak. A ke-
resletoldali stratégiák úgy kívánják a gazdasági növekedési és a foglalkoztatási 
célokat elérni, hogy az új iparágak fejlıdését támogatják, valamint az új vállal-
kozások képzıdését a megcélzott iparágak területén. A végsı cél ez esetben a 
kereslet növelése, amely azonban a központi gazdaságpolitika hatáskörébe tar-
tozik, így a helyi önkormányzatoknak nem marad más, mint a húzóágazatok 
támogatása, a kedvezı termelési feltételek megteremtése, a helyi ösztönzık 
alkalmazása. A keresletoldali stratégia sikeres alkalmazására a legjobb példa a 
kaliforniai Szilícium Völgy létrejötte.  
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A települések, régiók versenye kikényszeríti, hogy a befektetésekért folyta-
tott küzdelemben a helyi önkormányzatok mind több kedvezményt nyújtsanak a 
betelepülı vállalatnak, míg végül eljutunk a fogoly dilemmához, amikor már 
minden önkormányzat azonos elınyökkel kecsegteti a telephelyválasztás elıtt 
álló befektetıket. A kínálatoldali stratégia tehát bizonyos esetekben nem vezet 
sehova, vagy éppen kisebb hasznosságot eredményez. A keresletoldali stratégi-
ákkal viszont az a gond, hogy csak bizonyos jól körülhatárolható körben alkal-
mazhatók sikeresen, mégpedig azon települések esetében, amelyek eleve nyer-
tes pozícióba kerültek a globalizálódó, az információs technológiai iparágak és 
a szolgáltatások elıretörését megélı, valamint az új munkamegosztást kialakító 
világgazdasági helyzetben.  

Ez a jól körülhatárolható kör azokat az önkormányzatokat tartalmazza, ame-
lyek hasznot húznak az új termelési rendszer létrejöttébıl, mert rendelkeznek a 
megfelelı erıforrásokkal és szakértelemmel. A következı tényezık koncentrá-
ciója mindenképpen szükségesek a nyertes pozíció eléréséhez: 

– a fejlett kutató intézetek,  
– a vállalkozói hálózatok,  
– a magasan képzett munkaerı jelenléte, és gyakori jelenség még 
– a helyi önkormányzatok együttmőködése ezekkel a részelemekkel.  

E nyertes önkormányzatok sokkal inkább a keresletoldali megközelítéseket 
alkalmazzák a gazdaság fejlesztéséhez és a foglalkoztatás bıvítéséhez, mint a 
kínálatoldali stratégiákat. A keresletoldali stratégia képes kialakítani egy olyan 
miliıt, ahol megvalósul a felsıoktatásra, a képzési programokra, a korszerő 
technológiára, az innovatív és kis vállalkozásokra fordított beruházások megfe-
lelı aránya. A stratégia azonban csak hosszú távon hozhatja meg eredményét, 
így nem valószínő, hogy sok helyi önkormányzat fel tudja vállalni ezt a megkö-
zelítést, de egyre több (King, 1990).  

A keresletoldali stratégiák szükségszerően építenek a helyi önkormányzatok 
regionális együttmőködésére, hiszen a hangsúly a versenyképességen van, és 
ütıképes regionális klaszterek vagy nagy metropoliszokban vagy régiókban 
tudnak kialakulni (Faragó, 1994b). A nagy kérdés tehát, hogy hol van a helyi 
gazdaságfejlesztési beavatkozások optimális szintje. Lehet, hogy nem is a helyi 
önkormányzatok hatáskörébe kell utalni ezt a funkciót, vagy nem csak oda. Egy 
kistérségi társulás, egy megye, egy régió méretgazdaságossági, tıkeabszorpciós, 
tıkekoncentrációs, forrásallokációs, versenyképességi, hatékonysági, 
innovációterjedési, gazdasági gócpont kialakulási stb. szempontból elınyösebb 
helyzetbıl indulhat, mint egy falu vagy egy kisváros.  

A szakirodalom többségben mint lehetıséget említi a helyi gazdaságfejlesz-
tést, elsısorban annak elınyeire koncentrálva. A szerzık ebben az esetben azo-
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kat a technikákat keresik, amelyek a helyi gazdaság ösztönzését elısegíthetik, 
esetleg konkrét javaslatokkal élnek, és gyakran pozitív példákat hoznak fel. 

Amikor azonban elgondolkodunk a helyi gazdaságfejlesztési technikákról, rá 
kell döbbennünk, hogy a helyi önkormányzat szerepét soha nem tudjuk ponto-
san mérni, így a beavatkozás hatékonysága is csak becsülhetı. Amikor a helyi 
politika hatását próbáljuk leválasztani a központi gazdaságpolitikai következ-
ményekrıl, vagy amikor a multinacionális cég döntés-elıkészítı mátrixában 
egyetlen pici érvként jelenhet meg a helyi önkormányzat támogatása, érdemes 
elgondolkodni azon, hogy a helyi gazdaságfejlesztı akciók hatása csak margi-
nális lehet. Nem szabad elfelednünk, hogy ha az önkormányzatok ezekben az 
akciókban szerepet vállalnak, azt legtöbbször közpénzekbıl, vagy a közösségi 
tulajdon rovására teszik, így az ellenırizhetıség is központi kérdésként jelenik 
meg. Az bizonyos, hogy a helyi politikusok számára az újraválasztás biztosíté-
kaként jelenhet meg, ha gazdaságfejlesztı szerepben tetszeleg a képviselı-
testület, így nem biztos, hogy minden támogatási csomag, egyedi kedvezmény 
kidolgozásakor az ésszerőség, a hatékonyság, a stratégiai szempontok a legfıbb 
vezérlı elvek.  

Külön problémát okoz, hogy a gazdaságfejlesztés gyakran vegyes tulajdonú 
vagy éppen magántulajdonban lévı szervezet hatáskörébe tartozik. Így felve-
tıdhet a kérdés, hogy e szerveztek vajon hatékonyan tudnak-e koordinálni az 
önkormányzat és az üzleti szféra között, képesek-e hatásos beavatkozásokat 
tenni a helyi gazdaságba, vagy ezek a szervezetek csupán azon közösségi jóléti 
kiadások (adókedvezmény, infrastruktúrafejlesztés) legitimációs köntösei, ame-
lyek a magánszférába vándorolnak (Rubin, 1986). 

Vannak, akik eleve a helyi fejlesztések létjogosultságát kérdıjelezik meg. 
Wallerstein szerint a helyi közösségek a globális gazdaság nyomása alatt csu-
pán az alkalmazkodást választhatják. Taylor is úgy gondolja, hogy ha a fejlı-
désrıl beszélünk, akkor a globális szint a meghatározó, de a nemzetállami szint 
egyfajta szőrıként mőködhet, így a globális gazdaság hatásai korrekciókkal 
juthatnak el a helyi szintre (G. Fekete, 2001). A helyi gazdaságfejlesztési akci-
ók mőködési feltételeit tehát a globális gazdaságon túl meghatározzák a nem-
zetállami regionális, fejlesztési és gazdaságpolitikai irányelvek és programok is.  

Ilyen feltételek mellett beszélhetünk-e egyáltalán helyi gazdaságfejlesztés-
rıl? Véleményünk szerint igen, hiszen pont ezért alakultak ki olyan helyi gaz-
daságfejlesztési stratégiák, amelyek a településeknek a változó környezethez 
való sikeres alkalmazkodását segítik elı. A rugalmasság ma már nem csak a 
sikeres vállalkozásokkal szemben követelmény, de a helyi önkormányzati me-
nedzsmenttel szemben is. 
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A helyi gazdaságfejlesztés gyakorlata néhány országban 

A helyi gazdaságfejlesztésrıl és a foglalkoztatáspolitikáról elmondható, hogy 
az Európa Tanács országaiban ez általában helyi önkormányzati feladat, aho-
gyan Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is az. Az említett orszá-
gok közül Franciaországban a területi önkormányzatok is szerephez jutnak a 
feladat ellátásában (Norton, 1994).  

A vizsgálatba bevont országok mindegyike más-más logika alapján kerülhet 
kapcsolatba a – végsı soron – magyar vonatkozásokat keresı kutatással, hiszen 
ez a tanulmány megalapozhatja – a magyar viszonyoknak megfelelı helyzetér-
tékelés segítségével2) – a helyi gazdaságfejlesztési gyakorlat hazai fejlesztési 
irányára vonatkozó javaslatokat.  

A helyi gazdaságfejlesztésben különösen sikeres országok gyakorlatát eleve 
érdemes tanulmányozni, illetve a lehetséges párhuzamokat keresni. Ilyen orszá-
gokként jelennek meg a nemzetközi szakirodalomban: az Amerikai Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia. Elég ellentmondásos viszont Írország megítélése, 
mi mégis úgy véljük, hogy az eredmények miatt a helyi gazdaságfejlesztésben 
sikeres országok közé kell sorolni a „kelta tigrist” is. 

Vizsgálódásunk tárgyát képezi még Kanada, Portugália, Spanyolország, 
Franciaország és Svédország. 

Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságfejlesztési gyakorlata 

Az amerikai önkormányzati gazdálkodási modellt gazdaságfejlesztı modellnek 
nevezik, hiszen a helyi önkormányzatok a helyi gazdaságfejlesztés sikerességé-
tıl függı helyi bevételekre tehetnek szert, s e bevételek nagysága alapvetıen 
meghatározza a helyi vezetés mozgásterét – mivel az állami forrásjuttatás nem 
jelentıs.  

A helyi gazdaságfejlesztésben a városok kapnak kitüntetett szerepet, hiszen 
gyakran alkalmazzák a következı eszközöket a helyi gazdaság erıteljes ösztön-
zésére: 

– adócsökkentés, 
– forrásbiztosítás, 
– telekbiztosítás ingyen vagy kedvezményes áron,  
– telephely-biztosítás, 
– fejlesztési megállapodások, 
– bérletidíj-támogatási megállapodások (Norton, 1994). 

Leginkább az befektetıi érdeklıdés felkeltése a cél, tehát az amerikai ön-
kormányzatoknál is a kínálatoldali stratégiák alkalmazása a jellemzı.  
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Reklám, PR, direkt marketing, vevılátogatások és egyéb marketing techni-
kák segítik elı a befektetık vonzását, amely marketingkampányt a fentebb em-
lített eszközökön kívül a pénzügyi támogatási eszközök egész sora – a képzési 
költségek átvállalása; a telephely-rendezési, -elıkészítési költségek felvállalása; 
épület biztosítása kedvezményes áron; gondoskodás mind a telephelyen belüli, 
mind pedig az azon kívüli infrastruktúra rendelkezésre állásáról ingyen vagy 
kedvezményesen stb. – egészíti ki. A köztulajdonban lévı ipari parkok hálózata 
sem ismeretlen az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek mőködtetése során 
óriási szerep jut a helyi önkormányzatoknak. Levy szerint közvetlen vállalkozói 
szerephez jutnak ez által (Levy, 1992). 

A helyi gazdaságfejlesztés meghatározó szereplıje a 60-as, 70-es években a 
szövetségi kormány volt, de a szabadpiaci ideológia térhódítása és a deficites 
központi költségvetés miatt a 80-as években visszaszorultak a központi támoga-
tások. Ennek ellenére a tagállami és a helyi önkormányzati pénzügyi támogatá-
soknak köszönhetıen a helyi gazdaságfejlesztésre fordított kiadások évrıl-évre 
növekedtek, 1990-ben Guskind évi 30 milliárd dollárra becsülte annak mértékét 
(durva becsléssel, a tranzakciós költségek kihagyásával) (idézi: Levy, 1992). A 
szövetségi állami szerepvállalás mellett tehát kiemelkedı szerep jut a helyi 
gazdaságfejlesztés finanszírozásában a tagállamoknak és a helyi önkormányzat-
oknak. 

A helyi önkormányzatok közösségi-magán együttmőködéseket hoztak létre, 
hogy felvállalják a városi regenerációs programokat és többségben rendelkeztek 
olyan hivatallal, amelynek feladata a befektetések vonzása és a gazdaság fej-
lesztése (King, 1990). Mindezt persze a szabályozási háttér is lehetıvé teszi.  

A Gazdaságfejlesztı Testületekrıl szóló törvény felhatalmazza a helyi ön-
kormányzatokat, hogy olyan független testületet hozzanak létre a helyi gazda-
ság fejlesztése érdekében, amely kölcsönt vehet fel, kötvényeket bocsáthat ki a 
különféle ösztönzı projektek finanszírozására. Városközpont-fejlesztési Ható-
ságok felállítására is lehetıségük nyílik a helyi önkormányzatoknak, amely 
hatóságok a városközpont épületeinek fejlesztése, építése, rehabilitálása, felsze-
relése, karbantartása vagy mőködtetése céljából jöhetnek létre, akár közösségi, 
akár magán használatú épületekrıl legyen szó. Ezek a hatóságok azonban a 
törvény szerint csak olyan területeken megengedettek, ahol jelentıs visszaesés 
volt a vállalkozások számát tekintve. Ha a helyi önkormányzatok közigazgatási 
területén a vagyonadó-bevétel nı, akkor a növekmény egy részét begyőjtheti a 
helyi önkormányzat kifejezetten erre a célra létre hozott ún. TIFA (Tax Incre-
ment Finance Authority) hatósága (újabb TIFA hatóságok már nem jöhetnek 
létre, mivel a törvény hatályát veszítette) vagy a Helyi Fejlesztéseket Finanszí-
rozó Hatósága (LDFA). A forrás kizárólag a helyi gazdaság fejlesztésére fordít-
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ható; a TIFA-k esetében általános célok elérésére, míg az LDFA hatóságoknál 
csak az ipari növekedés elısegítése érdekében vethetı be (LaFaive, 1999). 

Reese 1994-ben egy, a peremállamok 10 000 fı lakónépesség fölötti városai-
ra kiterjesztett (és egyben a hasonló népességő kanadai városokban is lefolyta-
tott) kérdıíves kutatás eredményeként megállapította, hogy a válaszadó önkor-
mányzatok többsége rendelkezik helyi gazdaságfejlesztési stratégiával, ám jóval 
kevesebb azon önkormányzatok száma, ahol ez a stratégia ténylegesen megala-
pozza a döntéseket. Csak csekély mértékben jellemzı az önkormányzatoknál a 
tényleges beavatkozások és az eredeti célkitőzések összevetése vagy az akciók 
hatásvizsgálata. A válaszadók közel fele jelezte, hogy minden olyan gazdaság-
fejlesztési stratégiát alkalmaz, amelyet a törvényi keretek lehetıvé tesznek. 
Néhány helyrıl jelezték munkahelyteremtı politika alkalmazását (ez Kanadá-
ban jóval jellemzıbb, mint az USA-ban), ám néhányuknál ez nem integrálódik 
egységes gazdaságfejlesztı programba (Reese, 1997). A helyi önkormányzatok 
a helyi gazdaságfejlesztést tipikus esetben helyi gazdaságfejlesztı szervezetek 
segítségével oldják meg, melyek számát Levy 1981-ben 15 ezerre becsülte (idé-
zi: Levy, 1992). Az önkormányzatok és a helyi szervezetek közötti kapcsolatok 
széles skálán mozognak, hiszen a gazdaságfejlesztı szervezet közvetlen önkor-
mányzati finanszírozásán túl elképzelhetı egy elvileg független konstelláció is, 
ahol mondjuk vállalkozási támogatás révén jelenik meg az önkormányzat. A 
nagy számú helyi gazdaságfejlesztési szervezet mögött azonban látnunk kell, 
hogy annak fogalma nem pontosan definiált, elıfordul, hogy egy kereskedelmi 
kamara vagy egy munkaerıképzı program is ebben a köntösben jelenik meg 
(Rubin, 1986). A tipikus azonban egy speciális helyi gazdaságfejlesztı szerve-
zet mőködtetése.  

Kanada 

Kanada helyi önkormányzatainak törvény által ráruházott feladata a helyi gaz-
daság fejlesztése, jóllehet a feladat ellátásában a tartományok is támogatják 
ıket.  

A gazdaságfejlesztı önkormányzati modellbıl következik, hogy a helyi ön-
kormányzatok a gazdaságfejlesztésben erıteljesen támaszkodnak a saját, illetve 
a helyi gazdasági szereplık forrásaira. Az önkormányzati menedzsment 
innovativitása, vállalkozói magatartása, gazdaságfejlesztési aktivitása az ön-
kormányzati sikerességgel összefüggı helyi gazdasági állapotra vezethetı visz-
sza (László, 1997). A gazdaságfejlesztési programok kezdeményezése és végre-
hajtása során a legfıbb vezérlı elv a hatékonyság.  

Reese, már említett, 1994-es kutatása lehetıséget nyújt a kanadai önkor-
mányzatok gazdaságfejlesztési aktivitásának értékelésére is. Elsıként megálla-
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píthatjuk, hogy a válaszadási hajlandóság jóval alacsonyabb, mint az amerikai 
városoknál. A válaszadó kanadai városok több lakossal, nagyobb egy fıre jutó 
jövedelemmel, ugyanakkor magasabb munkanélküliségi rátával rendelkeznek, 
mint az amerikai városok. A válaszadó városok 69%-a rendelkezett helyi gazda-
ságfejlesztési stratégiával, és jóval nagyobb arányban kötik magukat a stratégiai 
célkitőzésekhez, mint az amerikai mintavárosokban. 45%-uk alkalmaz munka-
helyteremtı technikákat a gazdaságpolitika végrehajtása során, ám a helyi gaz-
daságfejlesztési beavatkozások értékelése, hatékonyságelemzése csak elvétve 
tapasztalható (Reese, 1997). 

Nagy-Britannia 

Nagy-Britanniában a helyi önkormányzatoknak kicsi a mozgásterük, egyrészrıl  
a feladat- és hatáskör-meghatározás, másrészrıl pedig a helyi források alacsony 
részaránya miatt. A központi források nem csak a helyi közszolgáltatások meg-
felelı színvonalú ellátását hivatottak biztosítani, hanem a fejlesztési, gazdaság-
fejlesztési saját erıt is (támogatások révén). Mivel a fejlesztési források köz-
pontiak, a fejlesztési célrendszer is deformálódik a központi támogatási logika 
szerint, így nem evidencia a helyi gazdaság szereplıinek támogatása vagy 
pénzügyi hozzájárulása a fejlesztésekhez.  

A helyi gazdaság állapota közvetlenül nem inspirálja az önkormányzatot, 
mivel gyenge kapcsolat van közöttük, ugyanakkor a helyi önkormányzat szociá-
lis érzékenysége tradicionálisan magas, így a foglalkoztatáspolitikai következ-
mények minden helyi döntés esetében szem elıtt maradnak. A centralizált rend-
szerben a központi kormányzat vállalja fel a tıkebefektetık telephely-választási 
döntéseinek befolyásolását, amely során az állami regionális politikai célkitőzé-
seket is figyelembe veszi.  

1989-ig a helyi önkormányzatoknak nem volt különleges felhatalmazásuk a 
helyi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási beavatkozások (intervenciók) lebo-
nyolítására. 

Csupán az 1963-as törvénymódosítás után vált lehetıvé számukra, hogy 
költségvetésük bizonyos százalékát – helyi közösségi érdekek mentén – szaba-
don költsék el. Ennek hátterében a növekedési központokra alapozott új fejlesz-
tési paradigma kormányzati felvállalása állt (Horváth, 1998). 

1972-ben az újabb jogszabályi változtatások után a helyi önkormányzatok 
kiadásaik két százalékát kifejezetten gazdaságfejlesztési célokra költhették. A 
háttérben azonban ott állt a központi restrikciós politika is, amely jelentıs for-
ráskiesést okozott a helyi önkormányzatoknak. Ráadásul az infrastrukturális 
beruházások többsége a központi kormányzat engedélyétıl és támogatásától 
függött. Hiába dolgozhatott ki az önkormányzat önálló gazdaságpolitikát, és 
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rendelhetett hozzá saját támogatásokat, azok mértéke nem lehetett számottevı – 
bár a nagyobb önkormányzatoknál akár a több millió fontot is elérhettek 
(Hampton, 1997). 

Az önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók körébe tartoztak: a garancia-
nyújtás; a kölcsönfolyósítás; a törzstıke-biztosítás; a vállalkozók támogatása; 
az együttmőködések, az üzleti tervek, az innovációs centrumok, valamint a to-
vábbképzési és a közösségfejlesztési projektek és tevékenységek széles körének 
finanszírozása. Hatalmukban állt továbbá a telek- és ingatlanvagyon feletti ren-
delkezés, amelyet a gazdaságfejlesztési célok érdekében szabadon alkalmazhat-
tak (Norton, 1994). 

1989-ig tehát a gazdaságfejlesztési döntések lényegében centralizáltan zaj-
lottak, a regionális politika felügyelete alatt. A regionális fejlesztési támogatá-
sok ugyanakkor nem vették figyelembe a helyi gazdaságfejlesztés követelmé-
nyeit, így a központi politika által generált telephely-választási döntések mentén 
a helyi gazdaság nem élénkült meg, sıt a központi támogatások egy része az 
eleve fejlettebb térségekbe áramolt (Horváth, 1998). 

1989 óta a helyi önkormányzatoknak különleges felhatalmazásuk van a helyi 
gazdaságfejlesztésre. İk lettek a kormányzati várospolitikai programok legfıbb 
közvetítıi (Norton, 1994). Az integrált helyi önkormányzati egységek garantál-
hatják a méretgazdaságosság, a versenyképesség, a tıkekoncentráció elveinek 
érvényesülését, ugyanakkor a helyi közösségi érdek – egyéb közvetítı rendszer 
nélkül – elsikkadhat.  

Az 1. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy Angliában és Walesben a he-
lyi önkormányzatok kiadásaik 1,1–1,2 százalékát költik helyi gazdaságfejlesz-
tésre és tervezésre. Ez önmagában nézve nem túlságosan magas arány, és a 
stabilitása is ellent mond a gazdaságfejlesztés területén tapasztalható növekvı 
befektetési igénynek. 

1. táblázat 

Tervezési és gazdaságfejlesztési helyi önkormányzati kiadások 
Angliában és Walesben, költségvetési évenként 

 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000 

Tervezési és gazdaságfej-
lesztési helyi önkormányzati 
kiadások (millió font) 

687 703 745 737 777 

Tervezési és gazdaságfej-
lesztési helyi önkormányzati 
kiadások az összkiadás 
százalékában 

1,19 1,17 1,22 1,15 1,17 

Forrás: Hale, 2000. A 33. oldal alapján saját szerkesztés. 
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Ráadásul Bennnett – nem teljes körő, empirikus kutatása során – kimutatta, 
hogy a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések leginkább önkormányzati 
forrásokból jönnek létre, jóval alacsonyabb a külsı források és a természetbeni 
támogatások aránya. Számításai szerint ugyanakkor 1997–98-ban az angol és a 
walesi önkormányzatok átlagosan 4,2 millió fontot, az összes kiadásaik 2,4%-át 
költötték helyi gazdaságfejlesztésre, míg a fejlesztési kiadások 29%-a külsı 
forrásból származott. Általában az önkormányzat ritkán finanszírozza teljes 
egészében a helyi kezdeményezést, a leggyakrabban a társfinanszírozás a jel-
lemzı és nagyon ritkán elıfordul, hogy az önkormányzat csupán kölcsönt nyújt 
(Bennett, 1998).  

Az 1997-es választások munkáspárti gyızelme után a gazdaságfejlesztés 
központi kormányzati programként jelent meg, de sokkal nagyobb hangsúlyt 
kapott a régiók versenyképessége, mint a helyi önkormányzatok gazdasági sze-
repvállalása. A régiók gazdasági fejlesztése érdekében még 1997-ben létrehoz-
ták a regionális fejlesztési ügynökségek (RDA) hálózatát (Walesben, Észak-
Írországban és Skóciában már korábban is mőködtek), amely hivatott a regioná-
lis, a szubregionális és a helyi szervek fejlesztési és egyéb tevékenységének 
koordinálására. A regionális fejlesztési ügynökségek igazgatótanácsaiban a 
helyi önkormányzatok minden esetben képviseltetik magukat, a helyi fejlesztési 
ügynökségek pedig támogatják a regionális szervezet mőködését (Raffay, 2001). 
Az RDA-k 1999 tavaszára váltak mőködıképessé (Fuller–Bennett–Ramsden, 
2002).  

Összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés helyi 
önkormányzati szinten is mőködik ugyan, ám a hangsúly mégis a területi szintre 
tolódott, hiszen oda koncentrálták a hatásköröket, a koordináló szerepkört és a 
fejlesztési forrásokat.  

Egy, az angol és walesi helyi önkormányzatok tágan értelmezett helyi gaz-
daságfejlesztési szerepét (továbbképzés; vállalkozók támogatása; rekreációs, 
oktatási, szociális együttmőködések akár önkormányzati tevékenységként, akár 
más szervezetekkel együttmőködve végrehajtott aktivitásként) vizsgáló 1998-as 
kutatás kimutatta, hogy a helyi önkormányzatok többségének van formális helyi 
gazdaságfejlesztési stratégiája (a részvételi arány 31,5% volt). A helyi gazda-
ságfejlesztési partnerszervezetek jelenléte csak a válaszadók 55%-nál figyelhetı 
meg, a partnerek jórészt a Képzési és Vállalkozási Tanácsokból (TEC) és más 
helyi önkormányzatokból kerültek ki, továbbá kiemelt helyen szerepeltek a 
kereskedelmi kamarák, a Business Link-ek és a továbbképzı testületek (FE). A 
helyi gazdaságfejlesztésnek csak ritkán van önálló osztálya az önkormányzat 
hivatalának szervezetrendszerén belül, leggyakrabban a hivatalvezetıi iroda, a 
tervezési, a stratégiai vagy a környezetvédelmi osztályok alá tagozódik be 
(Bennett, 1998). 
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A legfontosabb helyi gazdaságfejlesztési akciók közé tartoznak: 

– a gazdaságfejlesztési stratégia készítése; 
– a befektetés-ösztönzés; 
– a közmővesített telephelyek kínálata; 
– a telek/üzlethelyiség címjegyzék készítése, közzététele; 
– a vállalkozói címjegyzék közzététele; 
– a helyi vállalkozások támogatása és reklámozása; 
– és az induló vállalkozói tanácsadás (a közvetlen vállalkozói tanácsadás 

azonban egyáltalán nem jellemzı) és támogatás (Bennett, 1998). 

Írország, a „kelta tigris” 

A helyi önkormányzatok nem jutnak kimagasló szerephez a helyi gazdaságfej-
lesztés területén. Ennek oka, hogy a helyi önkormányzati rendszer egységeinek 
mőködését differenciáltan szabályozzák, ám azokra általában igaz, hogy korlá-
tozott funkciókkal rendelkeznek. A közigazgatási alapegységnek tekintett me-
gyék és megyei jogú városok funkciói is szőkültek a folyamatos centralizációs 
törekvések3) során, ám mindez sokkal inkább érintette a megyei szint alatt talál-
ható városi kerületek tanácsait és községi tanácsokat, amelyekhez eleve keve-
sebb feladatot utaltak (Colyle–Sinnott, 1997). Mivel a helyi önkormányzatok 
fejlesztései zömében az ún. block-támogatásoktól függnek, gyakran a helyi 
infrastrukturális fejlesztésekben is elmaradások mutatkoznak.  

Az önkormányzatok feladata azonban ma már jóval több mint az infrastruk-
túra biztosítása, így szükségszerő olyan partnerszervezetek létre hozása, ame-
lyek a helyi társadalom életminıségének javításáért tevékenykednek. Mára 
általános tendenciává vált a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének 
bıvítése is. 

Az ágazati döntések alapvetıen befolyásolják a helyi önkormányzatok moz-
gásterét, noha azok alakításában semmilyen módon nem vehetnek részt. Igaz ez 
a minisztériumi irányítás alatt álló fejlesztési programokra is. A társadalmi-
gazdasági fejlesztést célzó támogatási rendszer meglehetısen kiterjedt, ám a 
programok közötti koordináció gyenge (European Comission, 1999). Az 1993-
ban felállított regionális hatóságokkal olyan súlytalan intézményeket hoztak 
létre Írországban, amelyek a regionális gazdaságfejlesztésben nem tudnak sze-
repet vállalni (Horváth, 2001). 

Az EU-tag Írország az 1994–99-es tervezési idıszakban a közösségi támoga-
tási keretterven belül egy különálló helyi gazdaságfejlesztési programot (Városi 
és Vidéki Helyi Gazdaságfejlesztés) indított, ráadásul az ország számos területe 
a közösségi kezdeményezések között futó LEADER II-programban is érintett 
volt. A nemzeti programok között kiemelkedı az Agrárgazdasági, Élelmiszer-
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ipari és Erdészeti Minisztérium néhány vidékfejlesztési programja, amelyeket 
maga a minisztérium koordinál, de vannak egyéb nemzeti programok (az ipar és 
a szolgáltatások támogatása, továbbképzés és a tanácsadási szolgáltatások fej-
lesztése, turizmusösztönzés stb.), amelyekért viszont a regionális (állami) ügy-
nökségek hálózata felel. Több olyan (alulról szervezıdı) program is fut, ame-
lyeket a megyei és a megye alatti közigazgatási szintek mőködtetnek. Az or-
szágban megengedett olyan non-profit fejlesztési szervezet felállítása, amelynek 
területi hatóköre nem feltétlenül követi a közigazgatási beosztást, s amely kö-
zösségi fejlesztési források felett rendelkezik. A – szubnacionális szinten csak 
korlátozottan érvényesülı – partnerség elvének megfelelıen ezek a fejlesztési 
társaságok az állami külön hatóságok, a helyi önkormányzatok és a munkaadói-
vállalkozói oldal együttmőködéseiként mőködnek – elıfordul a helyi társada-
lom fokozottabb részvétele is a fejlesztési tanács irányításában (European 
Comission, 1999).  

A gazdaságfejlesztési helyi programok legfıbb célja: 

– a munkahelyteremtés, 
– a képzési, továbbképzési programok támogatása, 
– a turizmus feltételeinek megteremtése, 
– a helyi szolgáltatások körének bıvítése, minıségének javítása, 
– a kis- és középvállalkozások támogatása, 
– az új technológiák és iparágak letelepítése, 
– stb. 

Spanyolország 

Egy-egy település fejlıdését több fejlesztı hatóság és fejlesztési támogatás is 
befolyásolhatja. Az EU-támogatások és a kormányzati támogatások mellett mő-
ködnek a regionális önkormányzatok és a provinciák, municipiumok programjai is.  

A helyi önkormányzatok kiadásai nem számottevıek, ráadásul a források el-
osztásában jelentıs szerepet játszanak a dekoncentrált szervek (Kopányi, 1998), 
mégis fontos szerepet játszanak a helyi fejlesztési politika alakításágban. A 
partnerszervezetek (szakszervezetek, vállalkozások stb.) részvétele a fejleszté-
sekben régiónként és térségenként is változó, ahogyan az egyes régiók kompe-
tenciája és autonómiájának mértéke is eltérı. A helyi fejlesztések szempontjá-
ból fontos, hogy a régiók kompetenciájába tartozik többek között a városterve-
zés és a területfejlesztés, a központi kormányzat azonban igen széles mozgástér-
rel rendelkezik, ha a regionális ügyekbe való beavatkozásról van szó. 
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A helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések általános célterületei: 

– a turizmus fejlesztése, 
– a munkahelyteremtés, 
– az oktatás, szakképzés, továbbképzés ösztönzése, 
– a telephely-biztosítás,  
– az induló vállalkozások támogatása 
– segítségnyújtás a kis- és középvállalkozásoknak, 
– stb. 

A helyi önkormányzatok közremőködhetnek sokféle helyi fejlesztési szerve-
zet létrehozatalában. Érdekes példát szolgáltat Jerez városa, ahol egy szakkép-
zett team megbízásával oldották meg a fejlesztési feladatokat, úgy, hogy a váro-
si tanács minden hivatali osztályon belül decentralizált ügynökséget állított fel. 
A speciális gazdaságfejlesztési egység garantálja a rugalmasságot, a hatékony-
ságot és az együttmőködést. Persze a siker elengedhetetlen feltétele az a tete-
mes, a városi költségvetésbıl elkülönített összeg, amely garantálja az európai 
uniós és regionális programok társfinanszírozási lehetıségét, valamint az egyes 
részpolitikák harmonizációja. A beavatkozó, erıteljes városi politika mellett a 
közösségi részvétel a fejlesztési programokban gyenge (European Comission, 
1999). 

Portugália 

Portugáliában a helyi gazdaságfejlesztés központi problémája nem csupán a 
megfelelı helyi szervezetek hiánya, hanem az aránytalan hatalommegosztás a 
gyenge helyi fejlesztı szervezetek között, valamint e helyi szervezetek és a köz-
ponti állami szervek között. A helyi gazdaságpolitika fejlesztéséhez elengedhe-
tetlen a helyi szervezetek általános megerısödése. Nagyon ritka más helyi szer-
vezetek együttmőködése a helyi önkormányzatokkal a kezdeményezések kivite-
lezésében, elvétve találkozunk szakszervezeti, civil szervezeti, fıiskolai, egye-
temi részvétellel. Gyakoribb viszont az önkormányzati együttmőködések elıfor-
dulása, valamint jellemzı a kapcsolattartás a minisztériumokkal, a regionális 
koordinációs bizottságokkal és egyéb állami szervezetekkel.  Fontos lenne a he-
lyi akciókat koordináló regionális tervek ösztönzése, hiszen azok ki tudnák 
küszöbölni a fejlesztési párhuzamosságokat és mérsékelhetnék a helyi önkor-
mányzatok egészségtelen versengését. Ez mindenképpen nagyobb szerephez 
juttatná a – NUTS 2-es egységekre létre hozott – Regionális Koordinációs Bi-
zottságokat (CCRs), amelyek szorosabb együttmőködésre kényszerülnének a 
helyi szervezetekkel és az egyéb kormányzati szervekkel, minisztériumokkal 
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(Syrett, 1995).  A partnerség elvének sérülése, a társadalmi részvétel általános 
hiánya kulturális és történelmi okokra vezethetı vissza.  

A finanszírozás kérdése mindig kritikus része a helyi fejlesztések folyama-
tának. A helyi önkormányzatok túlnyomó többsége csupán tapogatódzó lépése-
ket tehet a helyi lehetıségek maximális kihasználásának elérésére, hiszen a 
gazdálkodásuk meglehetısen kötött és forrásaik elenyészı része képzıdik hely-
ben. A magántıke részvételének emelkedése a meglévı finanszírozási rendszer 
folytatódó liberalizációjától és decentralizációjától várható (Syrett, 1995). A 
meglévı forrásokat a következı fıbb programokra fordítják: 

– iparterületek biztosítása,  
– pénzügyi támogatás nyújtása, 
– direkt beruházások kivitelezése, 
– turizmusösztönzés, 
– képzés, képzési központ alapítása, 
– agrártámogatások, 
– stb. 

Az bottom-up kezdeményezések további ösztönzése végett a 90-es évek má-
sodik felétıl elindult egy, a portugál regionális fejlesztési ügynökségek létrejöt-
tét támogató program (IQADE). Ennek is köszönhetı, hogy 2000-tıl már 17 
ilyen ügynökség mőködik országszerte.  

A fejlesztési ügynökségek olyan független, intézményközi, szakmai szerve-
zetek, amelyek önfenntartóak és a regionális fejlıdés elısegítése érdekében te-
vékenykednek. Létre jöhetnek akár teljesen új szervezetként és a már meglévı 
helyi fejlesztési szervezetek együttmőködéseként is. Formájukat tekintve nincs 
megkötés (kft., társulás, alapítvány, együttmőködés stb.), a tagok lehetnek ma-
gán- vagy közszektorbeli, önkéntes vagy közösségi szervezetek (politikai pártok 
viszont nem). A lényeg, hogy public-private, illetve non-profit szervezetként 
mőködjenek, legalább egy NUTS 3-as egységet (ajánlott minimum 300 ezer la-
kosú terület kijelölése) átfogjanak.  Az önfenntartó képességüket üzleti tervvel 
kell igazolniuk – bár állami támogatásban is részesülnek (Syrett–Silva, 2001). A 
gyakorlat azt igazolja, hogy a helyi fejlesztési szervezetekhez képest a regioná-
lis fejlesztési ügynökségek fokozottabban képesek a partnerség elvének érvé-
nyesítésére. Feladatuk a regionális koordinációt igénylı gazdaságfejlesztési be-
avatkozások lebonyolítása, például a következı területeken: 

– regionális információs hálózat fenntartása, 
– a régió termékeinek promóciója, 
– regionális tervek és programok készítése, egyeztetése, 
– regionális hatókörő infrastruktúra-fejlesztés. 
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Svédország 

Svédországban a helyi önkormányzatok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben 
nagy, mivel az önkormányzati költségvetésben meghatározó arányban szerepel-
nek a helyi bevétlek. Ez automatikusan nagyobb lakossági részvételt eredmé-
nyez a helyi ügyek, fıként a helyi gazdaságfejlesztés területén. A közpénzek 
esetében a helyi társadalmi ellenırzésnek sokkal nagyobb szerep jut és a helyi 
önkormányzat hatékonyabban képes a vállalkozói plusz források összegyőjtésé-
re, a helyi igények felmérésére, a helyi gazdasági szereplıkkel való kapcsolat-
tartásra.  

A helyi gazdaságfejlesztés forrásait a helyi önkormányzatnak a saját bevéte-
leibıl kell kigazdálkodnia, mivel az állam a szabadon felhasználható – úgyne-
vezett block – támogatáson kívül egyéb fejlesztési forrást nem juttat a helyi 
szintre. A vállalkozó önkormányzatok modellje tehát itt Svédországban logikus 
következményei a fıként önálló bevételekre hagyatkozó, sok feladatot ellátó, a 
helyi társadalom szervezésében fontos szerepet betöltı helyi önkormányzatok 
törvényi szabályozásának. 

Nem véletlenül képezik Svédországban a helyi önkormányzatok a társada-
lom alappilléreit, melyet a jogszabályok azzal erısítenek, hogy felhatalmazzák 
a települési önkormányzatokat, hogy saját ügyeiket szabadon intézzék. Az egy 
településnél nagyobb területi hatással bíró ügyeket azonban a törvény a megyei 
önkormányzat hatáskörébe utalja, így például a kis- és középvállalkozások tá-
mogatását a megye oldja meg – regionális fejlesztési alapok segítségével 
(Kopányi, 1998). 

A helyi önkormányzatok – az állami területeket leszámítva – monopólium-
mal rendelkeznek a területhasználat és a területfejlesztés szabályozásában. A 
helyi gazdaságfejlesztés területén a vállalatok szubvencionálása nem megenge-
dett, de széles körben alkalmazható eszközök az ipari körzetek támogatása, az 
elınyös bérleti feltételek biztosítása, az új technológiák letelepedésének ösz-
tönzése, a kisvállalkozói szaktanácsadás. A munkanélküliség növekedésének 
fenyegetése még a közvetlen vállalati támogatásokat is indokolttá tehetik, ha az 
üzembezárások vagy a létszámleépítések azt indokolják (Norton, 1994). 

King (1990) még hozzáteszi a következı beavatkozási területeket is:  

– a helyi infrastruktúra javítása,  
– a bürokrácia mérséklése,  
– a tanácsadási tevékenység támogatása,  
– a workshopok szervezése és  
– a kedvezményes díjtételő épületek, helyiségek bérbeadása.  
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Franciaország 

Franciaországban a tervszerzıdések létrejöttének menete bizonyítja a közigaz-
gatási szintek (helyi önkormányzat, megye, régió) közötti megfelelı kommuni-
kációt, amire a helyi gazdaságfejlesztési ügyekben is szükség van.  

A gazdaságfejlesztési célok megvalósításának egyik eszköze az önkormány-
zatok önkéntes társulása, amely a résztvevı önkormányzatoknak – bizonyos 
fokú – adminisztratív önállóságot hagy (Sivák, 1998). A helyi önkormányzatok 
általános felhatalmazása lehetıvé teszi, hogy a kötelezıen elıírt, alapvetı szol-
gáltatásokon túl további feladatokat is felvállaljanak, például a helyi gazdaság 
fejlesztését célzó akciók kivitelezését.  

Az önként vállalt feladatok pénzügyi hátterét kijárással kell elıteremteni, 
mivel a helyi források részaránya a költségvetésen belül nem számottevı (Lász-
ló, 1997). Ide vezethetı vissza, hogy a fejlesztési források 20 százalékát képe-
sek a helyi önkormányzatok elıteremteni. Az összképhez hozzá tartozik, hogy 
amíg a kistelepüléseknél az állami fejlesztési támogatások aránya eléri az 50 
százalékot, addig a nagyvárosoknál ez az arány nem haladja meg a 30 százalé-
kot. E fejlesztési forrásoknak csak egy része szolgál közvetlenül gazdaságfej-
lesztési célokat, ám a források eredete lehetıséget nyújt azok tetszıleges fel-
használására, hiszen mind – az elosztását tekintve – a megyei prefuktus döntési 
kompetenciájába utalt globális fejlesztési támogatás, mind pedig a forgalmiadó-
visszatérítés szabadon elkölthetı pénzeszközt jelent a helyi önkormányzatok-
nak. Természetesen a céltámogatások rendszere sem ismeretlen, és a megyei, 
illetve regionális cél- és globális támogatások túlnyomó többsége is a helyi ön-
kormányzatokhoz vándorol – fejlesztési forrásként (Kopányi, 1998).  

A helyi szinten a prefektus felügyeletei jogait korlátozó 1982-es decentrali-
zációs törvény széles beavatkozási területet biztosít mind a helyi önkormány-
zatok (kommunák), mind a megyék és a régiók számára, hiszen azzal a különle-
ges hatalommal ruházza fel ıket, hogy beavatkozhatnak a helyi gazdasági élet-
be. A beavatkozás célja a gazdaságfejlesztés támogatása és a helyi vállalatok 
nehézségektıl való megóvása, azzal a kikötéssel, hogy ne sértsék meg az ipar és 
a kereskedelem szabadságát, a törvény elıtti egyenlıség alapelvét és a tervezési 
szabályokat (Norton, 1994). A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások tehát 
helyi és területi szinten is megjelenhetnek.  

A törvényhozó a magánvállalkozók támogatásának alap hatáskörét a régiók-
hoz telepítette (Norton, 1994). Az egyes beavatkozási területeket definiáló 
nemzeti tervben rögzítik prioritásonként a régiók és a központi kormányzat 
költségmegosztását. A régió tehát a nemzeti tervben rögzített mértékig vehet 
részt a helyi infrastruktúra fejlesztésében, a képzési programok támogatásában, 
az életminıség javításában és az egyéb programokban. Ezt garantálja az is, 
hogy a régióknak nincs általános felhatalmazásuk, inkább csak támogató, ösz-
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tönzı szerepük van a tervezés és a fejlesztések során, illetve korlátozott pénz-
ügyi támogatást tudnak nyújtani bizonyos területeken (pl. magánvállalkozások 
támogatása). 

A helyi önkormányzatok és a megyék kiegészítı, indirekt – a jogszabályban 
rögzített mértéket meg nem haladó – támogatásokat adhatnak a következı célok 
megvalósítására:  

– a földvédelem,  
– a helyi termékek támogatása,  
– a továbbképzés elısegítése,  
– az ipari parkban lévı cégek védelme,  
– a menedzsment segítése,  
– az export ösztönzése, 
– a kutatás és az innováció támogatása, 
– az ipari létesítmények támogatása, 
– garancia nyújtása (bizonyos keretek között), 
– az ipari építkezéseket és az átmeneti helyi adókat érintı engedmények 

nyújtása (bizonyos keretek között) (Norton, 1994). 

Összegzés 

A felvonultatott példák mindegyike azt igazolta, hogy a helyi gazdaságfejlesz-
tés problematikájával fogalakozni kell, hiszen minden fejlett országban nagy 
figyelmet fordítanak a helyi társadalom életminıségének javítását, a helyi erı-
források ésszerő – és a fenntarthatóság kritériumait figyelembe vevı – felhasz-
nálását, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozását szem elıtt tartó helyi gazda-
ságfejlesztési beavatkozásokra.  

Amint láttuk, sok esetben a helyi gazdaságfejlesztés központi intézmények, 
döntések, források és programok mentén bontakozik ki, de elıfordul az is, hogy 
az alulról jövı elképzelések megvalósítását támogatja az adott rendszer. Nem 
lehet egyértelmően azt mondani, hogy az egyik jobb lenne mint a másik, hiszen 
minden rendszerfüggı, sıt társadalomfüggı.  

A hazai irányvonalak kijelöléséhez – éppen ezért – a fı fogódzót a helyi 
gazdaságfejlesztési lehetıségek sokszínősége adja, ami megengedi, hogy a ha-
zai viszonyokhoz igazodó, sikeres gazdaságfejlesztési eszközrendszert adjunk a 
helyi önkormányzatok, a helyi vállalkozók, a kamarák, a civil szervezetek és az 
egyéb gazdaságfejlesztési szereplık kezébe.  

Annak vizsgálata, hogy a rendszerváltás óta eltelt idıben a hazai települése-
ken milyen helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések valósultak meg, milyen 
szereplıkkel, milyen hatékonysággal stb., már egy másik kutatás feladata. Az 
„ideális” helyi gazdaságfejlesztési gyakorlat kialakításához azonban, fontos 
tapasztalati anyaggal szolgálhatnak a nemzetközi kitekintés eredményei.  
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Jegyzetek 

1) A tanulmány az OTKA T 037278 sz. kutatása keretében készült. 
2) A hazai helyi önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatát az NKFP 

5/074/2001. számú, A magyar régiók és települések versenyképessége az európai 
gazdasági térben címő kutatásnak a települési önkormányzatok szerepével foglako-
zó alprogramja keretében készített kérdıív segítségével mértük fel.  

3) A centralizációs politika sikerét fémjelzi a „kelta tigris” elnevezés is, amely a 90-es 
években tapasztalható évi 9–10%-os növekedési ütem következtében ragadt az or-
szágra. Az Egyesült Államok 51. tagállamaként emlegetett Írország két húzóágazat-
nak köszönhette gyors felzárkózását az Európai Unió fejlett országaihoz: a high-
tech iparnak és a turizmusnak. A pozitív változások hátterében azonban a központi 
kormányzati politika célkitőzései és eszközei álltak (pl. befektetés-ösztönzés, ked-
vezményes, 10%-os társaságiadó-kulccsal), valamint az angol nyelvben és az infor-
matikában jártas, jól képzett munkaerıbıl származó elınyök.  
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INTERNATIONAL PRACTICE OF LOCAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

Cecília Mezei 

The article deals with international practice in local economic development and pays 
specific attention to the theoretical background and basic concepts of this area, to certain 
local development strategies and to economic development practice in a limited number of 
advanced countries. 

The tools available for local economic development may be suitable for allowing lo-
cal communities to achieve viable, long-term and sustainable development compatible 
with their own individual strengths and capabilities. The ultimate objective of local 
economic intervention is clearly to increase individual incomes and to improve the qual-
ity of life within the local community. To achieve this, however, local actors need to 
launch activities and initiate processes which contribute to the improvement of the local 
economy by changing the structure, the operational mechanism, the technology etc. of 
the economy.  

Each of the international examples mentioned in the article justifies the need to deal 
with the problems of local economic development, as all advanced countries pay special 
attention to intervention in local economic development and aim at the improvement of 
the quality of life of the local community, at the rational use of local resources (taking 
aspects of sustainability into consideration) and at the elaboration of local development 
strategies. 
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3.  EUREGIO – A HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
REGIONALIZMUS ZÁSZLÓSHAJÓJA 

Novotny Gábor 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kilencvenes évek végére az eurorégiók az 
európai regionalizmus egyik kulcsintézményévé váltak.  

Az eurorégiók többnyire a magánjog bázisán létrehozott, legtöbbször ta-
nácsadói és promóciós funkcióval felruházott politikailag informális határon 
átnyúló testületek, melyeket helyi önkormányzatok, de számos esetben regioná-
lis vagy nemzeti hatóságok, sıt néhol kormányzaton kívüli szervek, például 
kamarák kezdeményeznek (Scott, 1996). 

Az eurorégió elméletileg intézményi keretként szolgál, ahol a magán- és a 
közszereplık informális és formális határon átnyúló kapcsolatokat létesíthetnek 
és ápolhatnak (Van Houtum, 1998). Tulajdonképpen egy közvetítı testület az 
uniós, nemzeti, regionális tervelképzelések, és a helyi határon átnyúló regioná-
lis fejlesztési koncepciók között (Scott, 1996). A holland–német határ mentén 
az ötvenes évek végén alapított EUREGIO mintájára az eurorégiós intézményi 
modell az évtizedek során a legszélesebb körben alkalmazott határon átnyúló 
együttmőködési formává fejlıdött. 

A tanulmány célja bemutatni Európa elsı, és így „legısibb” eurorégióját ab-
ból a szempontból, hogy milyen mértékben beszélhetünk valós, határon átnyúló 
kapcsolatrendszerrıl, hálózati beágyazottságról, melyek ennek az ösztönzı és 
gátló tényezıi.  

A holland–német határon átnyúló együttmőködés 
történelmi vonatkozásai dióhéjban 

A holland–német határ a múlt század vége felé fokozatosan a kutatói és politi-
kusi figyelem középpontjába került. Nem véletlen, hisz az egyik legrégebbi 
európai határról van szó az Európai Unió szívében, amely maga ugyan nem 
sokat változott, de sok mindent „látott” az eltelt évszázadok alatt. Érdekes, hogy 
a holland gazdaságtörténészek sokáig azért nem foglalkoztak a holland–német 
kapcsolatokkal, mert egyszerően nem tetszett nekik a határos német tartomá-
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nyokkal összefonódó történelem gondolata. A legtöbb tanulmányból úgy tőnik, 
mintha a keleti tartományoknak egyáltalán nem lettek volna kapcsolataik a 
szomszédos német határrégiókkal (Fischer, 1996). Az utóbbi idık történelmi 
áttekintései ugyanakkor ennek az ellenkezıjérıl tanúskodnak. 

A nemzetállamok kialakulása, megszilárdulása elıtt – kereskedelmi erejére 
alapozva – Hollandia nagyobb hatalmat képviselt keleti szomszédainál. Nagyot 
változtak azonban az erıviszonyok, amikor az évszázados széttagoltság után 
1871-ben létrejött és késıbb megszilárdult az egységes német nemzetállam. 
Németország területe nyolcszorosa Hollandiának, és ez az aszimmetria kialakí-
totta a folyamatos fenyegetettség és a szükségszerő gazdasági függıség perma-
nens ellentmondását. A gazdasági ráutaltságnak jó példája Rotterdam 1870 
utáni felvirágzása, melyet nagyrészt a Ruhr-vidék fejlıdése indukált (Smit, 
1998).  

Németország számára Hollandia geopolitikailag kisebb jelentısséggel bírt, 
mint a keleti szomszédok, de a Fal leomlása elıtti 40 évben a Rajna-vidéki ori-
entáció erısebb nyugati, holland irányultságot jelentett, mint az egykori biro-
dalmi és az újraegyesítés utáni mai idıkben.  

A régóta tartó állandósága miatt a holland–német határ inkább gazdasági, 
mint stratégiai szempontból fontos Hollandia számára. Védekezési intézkedése-
ket csupán közvetlenül a második világháború kitörése elıtt hoztak. Ugyanak-
kor nem túl széles körben ismert tény, hogy már a háború alatt születtek tervek 
jelentıs német területek annektálására a háborús károk és szenvedések kártéte-
leként (a holland határok egészen Brémáig húzódtak volna – 1. ábra). A területi 
kártérítésrıl azonban késıbb lemondtak, és csak kisebb határkorrekciókra ke-
rült sor, annál is inkább, mivel sokak szerint a területelcsatolás gazdasági szem-
pontból hátrányos lett volna (Smit, 1998; Burkhert, 2001). 

Németország esetében fordított a helyzet, inkább a stratégiai szempontok ke-
rültek elıtérbe az 1871-es államalapítás után, fıként a keleti határok vonatkozá-
sában. Kivételt az emslandi határ jelentett északon a két világháború közötti 
idıszakban, ugyanis az akkor még rendkívül ritkán lakott német határ menti 
területeket geopolitikai szempontból veszélyeztetettnek tekintették. A II. világ-
háború utáni holland igények kivédése érdekében az érintett területeken 10–14 
új falut hoztak létre, jórészt a keleten Lengyelországhoz csatolt területekrıl 
elmenekült német lakosság áttelepítésével. Így a területi igények kapcsán ismé-
telgetett holland kérdés – „De mit csináljunk a németekkel?” – egyre releván-
sabb lett, amíg végleg el nem vetették az annexiós terveket (Smit, 2001). 

A Rajna vonala ugyanakkor mindig fontos volt mindkét fél számára stratégiai 
és gazdasági szempontból is. Érdekes, hogy az egyik legerısebb összekötı ka-
pocs a holland–német viszonyban a természetes elválasztó elem, a Rajna folyó, 
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1. ábra 

Holland elıvigyázatossági tervek a háború után1) 

 
Forrás: Burkhert, 2001. 

hisz a szabad áruforgalom mindkét félnek állandó érdeke. Amellett azonban, 
hogy a Rajna folyó gazdasági összekötıkapocs volt, vallási és kulturális érte-
lemben bizonyos szakaszai sokáig elválasztó határt jelentettek. Az észak–déli, 
református–katolikus megosztottság a határrégiókra és a határon átnyúló együtt-
mőködésre is hatással volt. A hét tartományból alakult köztársaság létrejötte óta 
a Rajnától délre esı katolikus többségő vidékek lakosságát (Limburg, Észak-
Brabant, Vlaanderen) kevésbé hő hollandoknak tekintették, így a déliek általá-
ban lenézettek voltak. Ugyan az említett tartományok 1815-tıl a többiekkel 
megegyezı jogokkal rendelkeztek, de az északi régiókkal és határrégiókkal 
szemben a lakosság itt még hosszú ideig a királyság helyett inkább a katolikus 
többségő német határrégiókhoz kötıdött (Münsterland, Rheinland), és az 1830-
as és 1839-es belga felkelések idején is inkább a belgák oldalán álltak (Smit, 
1998). A történelmi, kulturális hagyományokban, így a februári karnevál ün-
neplésében ma is érezhetı a Rajna-vidék és Dél-Hollandia rokonsága, melyre a 
„tısgyökeres holland” csak legyint. 
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Ugyanakkor annak ellenére, hogy a protestánsok többnyire erısebb nemzeti 
orientációval jellemezhetık, a német Ostfriesland és Bentheim grófság kálvinis-
tái inkább holland hittestvéreik felé orientálódtak. A Rajna határolta holland 
észak–déli megosztottság és ennek megfelelıen eltérı szomszédsági orientáció 
alól még egy kivétel van: esettanulmányunk központi magja, Twente régió és 
Münsterland nyugati része, ahol a katolikus többségő lakosság intenzív kapcso-
latokat ápol.  

A kapcsolatokat természetesen nem csupán a lakosság vallási, kulturális ori-
entációja, hanem a gazdaságföldrajzi adottságok is befolyásolták. A 19. század 
végi iparosodás elsısorban három vidéket érintett: Twente/Achterhoek (Kelet-
Overijssel/Északkelet-Gelderland) – Münsterland (Észak-Rajna-Vesztfália északi 
része); Rajnai folyosó; Dél-Limburg – Aachen térsége (Észak-Rajna-Vesztfália 
délnyugati része). A 19. század elején még agrárdominanciájú, többnyire rossz 
talajminıséggel jellemezhetı területeken kezdetben határon átnyúló jellegő volt 
az iparosodási folyamat. Twentébıl a textilipar helyi kezdeményezések nyomán 
Nyugat-Münsterlandba is átterjedt, Limburgban német know-how segítségével 
indult be a szénkitermelés, a Rajna mentén (Emmerich, Kleve) pedig a klasszi-
kus vámkezeléssel kapcsolatos üzemtelepítések voltak jellemzıek: a holland 
cégek a határ másik oldalán telepedtek le, hogy versenyképesebbek lehessenek 
a német piacon. 

Az iparosodás határon átnyúló jellegét segítette a vasúti összeköttetések sőrő 
szövete. 1885-ben 12, 1935-ben 15 határon átnyúló vasúti kapcsolat volt. Ezek 
a vonalak nem csupán nemzetközi távolsági forgalmat bonyolítottak, hanem 
helyi, regionális szempontból is fontosak, bekapcsolták a határközeli területeket 
a gazdasági, társadalmi „vérkeringésbe” (Smit, 1998).  

Ahogy mindkét nemzetállamban egyre inkább megerısödtek az iparágak a 
múlt század elején, úgy nıtt a nemzeti orientáció, ami értelemszerően a két 
világháború alatt volt a legerısebb. A II. világháború utáni központi orientáció 
folytonosságát, sıt erısödését jól jelzi, hogy a legtöbb határokat átszelı vi-
szonylatot leállították, és csupán öt, távolsági forgalmat bonyolító vonal maradt 
meg az 585 km hosszú határszakaszon, és az egyre erısödı politikai nyomás és 
az adminisztratív együttmőködési kezdeményezések ellenére a gazdaságok 
megırizték nemzeti irányultságukat.  

Lassan elkezdıdött azonban a formális kapcsolatépítés. 1949-ben megkötöt-
ték a holland–német kereskedelmi egyezményt, és a felek kölcsönösen felismer-
ték a régmúltba visszanyúló, a Ruhr-vidékre és Rotterdam kikötıjére alapozott 
együttmőködési érdekeiket.2)  

Regionális szinten fıként kulturális jellegő kapcsolatok létesültek: 

– 1950: Holland–Német Társaság, Münster. 
– 1954: Rhein–Ems Önkormányzati Szövetség (az EUREGIO szikrája). 
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– 1965: Holland–Német Kulturális Határkapcsolatok Egyesülete, Liemers–
Rhein.  

– Az intézményesített gazdasági kapcsolatok csak késıbb indultak be. 
1967-ben létrejött a Holland–Német Területrendezési Bizottság, valamint 
egy munkacsoport az Ijssel és a Maas folyók közötti területek fejlesztésé-
re. A következı évtized pedig a már a holland–német „eurégiós boom” 
jegyében telt el.  

Smit (2001) négy csoportba sorolja a holland–német határterületeket: 

– Rurális régiók gyenge határon átnyúló kapcsolatokkal – Az északi határ-
szakasz, Groningen/Ostfriesland, Drenthe/Emsland. 

– Rurális területek erıs határon átnyúló kapcsolatokkal – Achterhoek/ 
Westfalen, Maas/Niederrhein. Itt koruknál fogva régmúltba nyúló, de 
máig kitartó erıs helyi kapcsolatrendszerrel találkozunk, azonban a köze-
li nagyvárosi agglomerációk (Rajna, Ruhr-vidék) miatt hangsúlyosak a 
regionálison túlmutató kapcsolatok is. 

– Iparvidékek: Twente/Gronau–Nordhorn, Aachen térsége/Dél-Limburg. 
Az ısi határon átnyúló kapcsolatokat az iparosodás után nemzeti cent-
rumorientáció váltotta fel. Jelenleg a szerkezetváltás folyamatában a déli 
határrégió van elınyösebb pozícióban, mert a leépítések ellenére itt to-
vábbéltek a kapcsolatok.  

– Nemzetközi tranzitrégió: Rajna folyosó. A nemzetközi kapcsolatok el-
nyomják a régi és mai összeköttetéseket a közvetlenül szomszédos terüle-
tek között. A Rajnán fölfelé és lefelé elhelyezkedı városi agglomerációk 
a zökkenımentes tranzitban érdekeltek, ezért az önerıs, önálló regionális 
fejlıdés komoly érdekellentétekbe ütközik (Smit, 2001).3)  

Bevezetınkbıl is látható, hogy gazdasági és kulturális hagyományai alapján 
két határszakasz mutatkozik különösen ideálisnak a határon átnyúló együttmő-
ködések vizsgálata szempontjából: délen a belga–német–holland hármashatár 
vidéke, valamint a középsı, Twente–Münsterland-vidék. Jelen tanulmányban ez 
utóbbi térséggel, valamint a köré és benne szervezıdı hálózati együttmőködé-
sekkel foglalkozunk, hisz sokan a „legsikeresebb határrégióként” emlegetik 
(Europlan, 1998).4) 

Az EUREGIO 

A 2002-ben 44 éves, tehát már „matuzsálemi” korú modellrégió elsı csíráit a 
Rhein–Ems Érdekközösség (Interessensgemeinschaft) rheinei (Németország) 
megalakulása jelentette 1954-ben. 1958-ban tartományi járások, városok, kiste-
lepülések vezetıi hivatalosan kinyilvánították határon átnyúló együttmőködési 
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készségüket. Megalakult az EUREGIO, még ha a „keresztelı” egy 1965-ös 
kiállításig váratott is magára (egy regionális vásár neve volt elıször az 
EUREGIO). 1971-ben bevezették a tagszervezetek lakosságával arányos tagdí-
jat. Még ugyanebben az évben a nemzeti gazdasági minisztériumok és az Euró-
pai Unió támogatásával határon átnyúló regionális akcióprogram született. Az 
akcióprogram célja az euroregionális közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a 
textil és ruhaipari válsághelyzet oldása és a munkaerı képzettségi szintjének 
növelése volt. 1978-ban létrejött az Euregio Tanács, határon átnyúló parlamenti 
győlés funkcióval, az Euregio legfıbb testületeként. 1981-ben változtattak az 
1975-ben megalkotott alapokmányon: ettıl kezdve városok, falvak és járások is 
tagok lehetnek. 1985-ben Gronauban közös titkárság létesült közvetlenül a ha-
tárátkelı mellett, valamint létrejött a Német–Holland Irányító Bizottság 
(Lenkungsausschuss), melyben helyet kaptak az EU, a nemzeti gazdasági mi-
nisztériumok, a holland provinciák, a német kormánykerületek és az Euregio 
képviselıi. Feladatuk egy új határon átnyúló regionális akcióprogram kidolgo-
zása volt. 1987-ben Jens Gabbe, az Euregio ügyvezetıje átvette az Európai 
Határrégiók Szövetségének ügyvitelét is. A hosszú távú (2005-ig terjedı) 1987-
ben készült határon átnyúló akcióprogramra épült az 1989-es, három évre szóló 
határon átnyúló megvalósítási program. Ennek alapján támogatott az Unió elsı 
alkalommal 11 határon átnyúló projektet, elsısorban a gazdasági struktúra javí-
tása céljából 2,2 millió euró értékben. 1991-ben elfogadták az 1991–1993 kö-
zötti idıszakra vonatkozó Interreg I. operatív programot. 1991 és 1995 között 
összesen 59 projektet támogattak 26,1 millió euró összértékben, 10,3 millió 
euró uniós támogatással. 1993-ban elfogadták az 1994–1999-es periódusra szó-
ló Interreg II. operatív programot (22,9 millió euró EU támogatás). 1999-ig 
összesen 80 projekt keretében sikerült idıben lekötni az uniós támogatás teljes 
összegét (a teljes projektvolumen 62,8 millió euró – a programok néhány priori-
tására késıbb még visszatérünk).  

1999-ben az Euregio egybeolvadt az 1993-ban alakult Euroregio Fórummal, 
mely az Euregio munkaközössége volt Osnabrück, Warendorf járások, valamint 
Münster és Osnabrück városokkal kiegészülve (így már egész Münsterland az 
Euregiohoz tartozik). 

Az Euregio nem területi középszintek határait követi, mint az sok helyen 
célszerőségi okokból gyakorlattá vált. Itt tulajdonképpen az önkormányzatok, 
régiók, járások valamint az Euregio vezetıi döntenek arról, hogy hol húzódja-
nak a határrégió határai. Ezek szerint jelenleg (2001) hivatalosan a következı 
területek tartoznak a határrégióba: Münsterland (Coesfeld, Borken, Steinfurt, 
Warendorf körzetek, Münster) Észak-Rajna-Vesztfáliában, Bentheim grófság, 
Osnabrück körzet és város, valamint Emsland déli részének egyes települései 
Alsó-Szászországban; Twente, Achterhoek, Drenthe délkeleti és Overijssel 
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északi részei Hollandiában, összesen 141 település, város és járás. A drenthei és 
emslandi települések provinciájuk, illetve körzetük révén az Ems-Dollart régió-
ban is részt vesznek. 

2. ábra 
Az EUREGIO 

 
Forrás: http://www.euregio.de/ 

Euregio – Hálózatok – Interreg: Eurégiós Interreg hálózatok? 

Röviden bemutatjuk az Euregio felépítését, hisz lényegében ezt a szervezet-
rendszert alkalmazzák a legtöbb késıbb alakult eurorégióban.  

A német tagönkormányzatok, városok, falvak járások, régiók képviselıibıl 
(128) áll az Euregio taggyőlése, mely megválasztja az Euregio Tanácsot, az 
Euregio legfelsıbb politikai testületét. A tanács egyfajta parlamenti győlésként 
funkcionál határon átnyúló frakciókkal (a holland tagokat is a német oldal dele-
gálja – holland javaslatok alapján –, ugyanis az eurégió a német egyesülési jog 
alapján mőködik). Az Euregio Tanács választja az elnökséget (többségében a 
tagönkormányzatok vezetıibıl), amely végrehajtja a taggyőlés határozatait, 
valamint elıkészíti és végrehajtja a tanács döntéseit. Az Euregio munkacsoport-
jai végzik a szakmai elıkészítést, és gondoskodnak az egyes kérdésekben 
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3. ábra 
Az EUREGIO szervezeti felépítése 

 
Forrás: EUREGIO, 2000. 

érintettek bevonásáról (önkormányzatok, szövetségek, kamarák stb.). A speciá-
lis feladatkörő irányító bizottság (Lenkungsausschuss) még 1985-ben az elsı 
határon átnyúló regionális akcióprogram megalkotása kapcsán jött létre, és – 
nem úgy, mint másutt – nem szőnt meg a program 1987-es átadásával. A bizott-
ságban zajló – partnerségre alapuló – munka folytatódott a késıbbi Interreg 
operatív programok kialakításában. Mind a mai napig ez a testület látja el az 
összekötıkapocs szerepét az Euregio és a regionális, a nemzeti valamint az uni-
ós partnerek között. 
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Nem véletlen, hogy az irányító bizottság az Euregio kulcsszervezete, hisz 
maguk az érintettek is elismerik, hogy az Interreg-programok rendkívül fontos 
szerepet játszanak az Euregio életében (EUREGIO, 2001). 

„Az Interreg-finanszírozás továbbra is elengedhetetlen: a határon átnyúló cé-
lok megvalósítása érdekében főzi össze a nemzeti forrásokat. Az Európai Bi-
zottságon keresztüli integrált, többéves programfinanszírozás – a nemzeti kor-
mányok alapvetıen pozitív hozzáállása ellenére – csak az Interreg révén bizto-
sítható: ez teremti meg a megfelelı nemzeti elkötelezettség keretfeltételeit, va-
lamint felhívja a figyelmet a határrégiók problémáira” (EUREGIO, 2000, 17. o.).  

A jelenleg futó programperiódusra ugyanakkor három eurégió (EUREGIO, 
Euregio Rhein-Waal, euregio rhein-maas-nord) közös programot készített az 
uniós, a nemzeti, a tartományi elvárásoknak és a szétaprózottsággal kapcsolatos 
tudományos kritikáknak való megfelelés szándékával. Ez tulajdonképpen a már 
korábban uniós szinten is példaértékőnek ítélt partnerségi együttmőködés kibı-
vítése. A programok pénzeit és menedzsmentjét ugyanis teljes mértékben har-
monizálták határon átnyúló jelleggel olymódon, hogy az Interreg II-programmal 
kapcsolatos, Európai Bizottsággal szemben vállalt felelısségét az Észak-Rajna-
Vesztfáliai Gazdasági, Energetikai és Közlekedési Minisztérium vállalta magá-
ra a többi nemzeti megbízó nevében is (Gazdasági és Technológiai Szövetségi 
Minisztérium, Alsó-Szászországi Gazdasági, Technológiai és Közlekedési Mi-
nisztérium; Holland Királyság Gazdasági Minisztériuma). Észak-Rajna-
Vesztfália ezután az operatív programok végrehajtásának – az Euregio területé-
re vonatkozó – felelısségét az Euregio hatáskörébe utalja, és a három határon 
átnyúló régió számlájáról az Interreg-pénzek együtt (német, holland) kerülnek 
az Euregio számlájára (EUREGIO, 2000). Így lehetıvé vált az uniós Interreg-
kvóták és a nemzeti társfinanszírozási források összevonása a német és holland 
Euregio részek és az Euregio-program számára. Ennek következtében a kivá-
lasztott projektek csak egy engedélyezési eljáráson mennek keresztül 
(EUREGIO, 2001).  

Az engedélyezési séma (4. ábra) jól illusztrálja, hogy a határon átnyúló 
együttmőködéseknek igazából ez, a vertikális hálózatban mőködı, alá-föléren-
deltségi viszonyrendszere a meghatározó.  

Szinte minden eurégiós tájékoztatóban hangsúlyozzák azonban, hogy nincs 
szó új közigazgatási szintrıl. Az Euregio határon átnyúló fordítókorong funkci-
ót kíván betölteni, az eddigi periférikus helyzetbıl európai centrumtérséggé sze-
retne válni, valamint az európai integrációs folyamat regionális vetületét kíván-
ja erısíteni (EUREGIO, 2001). Természetesen ismerısen hangoznak az említett 
célok, sokan, sok helyen olvashattunk már hasonlóakat különféle prospektusok, 
tájékoztatók, marketingkiadványok oldalain. Az Euregio esetét azonban 
kiemelheti elsısége, szinte történelmi távlatú tapasztalatai, ezeknek és sikeres 
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4. ábra  
Az Interreg IIA program pénzügyi végrehajtása 

     Forrás: EUREGIO, 2000. 
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lobbi-tevékenységének köszönhetı modell funkciója. A modellszerep vitatha-
tatlan, a modellérték és az európai vezetı szerep azonban már korántsem meg-
kérdıjelezhetetlen. Elıbbit – érthetıen – nem, utóbbit azonban maguk az érin-
tettek is napirenden tartják, és a kilencvenes évek végi stratégiaalkotás egyik 
vezérmotívumává emelték (Gabbe, 1997). Jól jelzi, hogy az érintettek nem tét-
lenkednek, hogy Hollandiában az Enschede/Hengelo–Münster–Osnabrück vá-
rosháromszög potenciális területfejlesztési szerepét hangsúlyozzák, valamint az 
EUREGIO részt vesz „A jövı régiói” (Regionen der Zukunft) címő németor-
szági hálózati kezdeményezésben. Ez utóbbi eredményt fıként átfogó és egysé-
ges fejlesztési koncepciójának köszönheti, melyet úgy értékeltek, hogy megfele-
lı alapot ad a gyakorlatorientált határon átnyúló projektek megvalósításához, 
így az Euregio a 130 pályázó régióból bekerült a nyertes 25-be.5) A közös terü-
leti tervezési tevékenység már a Holland–Német Területrendezési Bizottságban 
megkezdıdött, mely két albizottságban (észak és dél) a határ két oldalán fekvı 
20 kilométeres sávra határozta meg a cselekvések keretfeltételeit, jövıképét.6) 
Az Északi Területrendezési Bizottság megállapításait (1997) szem elıtt tartva, 
és ugyancsak Interreg-forrásokból az Euregio létrehozta az „EUREGIO határon 
átnyúló területfejlesztési perspektívái” címő fejlesztési koncepciót. Ez a doku-
mentum tervezési egységként, régióként, körülhatárolt térként kezeli az 
Euregiót. A jövıkép (vagy inkább fejlıdési folyamat 2015-ig), a három priori-
tást kijelölı fejlesztési koncepció (Nemzetközi és regionális kapcsolatépítés, 
gazdasági és szolgáltatási struktúra, természeti és kulturális táj), és a 14 beavat-
kozási területen 56 projektjavaslattal élı akcióprogram gyızte meg a német 
zsőrit a versenyben. Az Euregio ebben a dokumentumban kiemelt prioritásként 
kezeli a kis- és középvállalkozások határon átnyúló együttmőködéseinek támo-
gatását (Gabbe, 1998). 

A hálózatépítés – eltérı hangsúlyokkal ugyan, de – mindkét Interreg-prog-
ramperiódusban fontos szempont volt a prioritások között. Az elsı ciklusban a 
források mintegy ötödét fordították – már a prioritás elnevezésben is hangsú-
lyozott – hálózatépítésre. Ezen belül elsısorban társadalmi, kulturális projekte-
ket támogattak, melyek egy részét az 1971-ben alapított és saját költségvetéssel 
rendelkezı Mozer Bizottság kezdeményezte és bonyolította, bonyolítja le az 
Interreg-program people-to-people akciói keretében.7) Hálózatépítési törekvések 
ugyanakkor – természetesen – más prioritásokon belül is megjelentek, csak nem 
ilyen explicit módon. A második programperiódusban ez már nyilvánvalóvá 
vált, ráadásul a hangsúlyok a társadalmi-kulturális szféráról a képzési, innová-
ciós és tudástranszfer-hálózatok, valamint a kis- és középvállalkozások együtt-
mőködései irányába mozdultak el.  

Az Interreg I- és II-programokban a gazdaság és technológiatranszfer priori-
tásokon belüli, „kis- és középvállalkozások együttmőködése” alprioritás volt a 
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legerısebb 32 projekttel, 24,3 millió eurós beruházási volumennel. Ez az összeg 
a program teljes beruházási fıösszegének (90 millió euró) mintegy 27%-át je-
lenti. Ezen belül az információközvetítési és tanácsadási tevékenységek kapták 
a legnagyobb hangsúlyt. Az Interreg II forrásaiból támogatott EU-referatúra 
például személyes tanácsadással segítette a vállalkozásokat, valamint ágazati ta-
lálkozókat szervezett. Egy másik fontosnak ítélt intézkedés annak a 10 határon 
átnyúló technológia- és transzfercentrumnak a kiépítése, melyekben a legújabb 
technológiai megoldások vállalkozásspecifikus alkalmazási lehetıségeit mutat-
ják be. A cél másképp fogalmazva a határ két oldalán kutatás-fejlesztési centru-
mokban meglévı know-how határon átnyúló jelleggel való összekapcsolása és 
optimalizálása a kis és középvállalkozások számára (EUREGIO, 2000).  

A kis- és középvállalkozásoknak Európa-szerte nagy jelentıséget tulajdoní-
tanak fıként foglalkoztatási szempontból. Az Euregio területén ez hatványozot-
tan is igaz, hisz a már említett textilipari válság nyomán felszabadult munkaerıt 
más válságtérségekhez hasonlóan a kis és közepes mérető vállalkozások szívták 
fel. Ezek a többnyire kényszervállalkozások azonban erıs nemzeti centrumori-
entációt mutatnak.  

A német és holland vállalkozások regionális együttmőködése meglehetısen 
gyenge, és fontos prioritás a termelıi és beszállítói kapcsolatok erısítése 
(Gabbe, 1997; EUREGIO, 2000). Jószerivel egyedül a holland építıipari vál-
lalkozások mutatnak jelentıs határon átnyúló aktivitást, ezek azonban nagyrészt 
a szabályozási környezet és az árak különbségeire épülı arbitrázsjellegő kap-
csolatokat jelentenek, amelyeket többen negatívan ítélnek meg, hisz létük a 
határ intézményének továbbélésétıl függ.8)  

A több millió eurós támogatottság ellenére tehát meglehetısen gyengének 
éreztük a magánszféra – elsısorban a kulcsfontosságúnak ítélt kis- és középvál-
lalkozások – kapcsolathálóit. Kezdeti tapogatózásaink alapján nem feltétlenül 
szők értelemben vett hálózatokat kerestünk, hanem a kis- és középvállalkozások 
együttmőködési hajlandóságát, valamint a gazdaságfejlesztési társaságok, a ré-
giók, a városok, a járások hálózatösztönzı szerepét firtattuk. Volt ugyanis olyan 
interjúpartnerem, aki a „hálózatok” hallatán szinte „kirohant a világból”, és a 
hálózatösztönzéssel, a hálózati managementtel kapcsolatos kérdéseimre, üres 
papírlapra nagybetős NEM-et javasolt – a kutatási eredmények összefoglalása-
ként. 

Az Eurégión keresztül Interreg-pénzbıl finanszírozott üzleti kiállítás (Hol-
landia, Twente régió, Hengelo, 2001. február) jó indikátora az együttmőködési 
készségnek: a több mint 300 résztvevıbıl csupán 5 német intézmény képviselte 
magát. Ez utóbbiak sem tisztán vállalkozói kooperációban érdekelt cégek, ha-
nem „kapcsolatbrókerek” – gazdaságfejlesztési ügynökségek, kamarák, egyete-
mek képviselıi –, akik elsısorban partnerközvetítésben, információszolgálta-
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tásban voltak (lettek volna) érdekeltek.9) A fórum ugyanakkor élénk regionális 
kapcsolati hálóra utalt a holland cégek körében.  

Beszélgetıpartnereim egytıl egyig hangsúlyozták: az Interreg-program több 
mint 10 év alatt csekély eredményt hozott, és továbbra is az alapismereteket 
közvetítı szemináriumok, workshopok, üzleti klubok, képzési programok iránt 
a legnagyobb az érdeklıdés (kulturális, jogi különbségek, eltérések és lehetısé-
gek a munkaerıpiacon, képzési lehetıségek, oktatási rendszerek, formák kü-
lönbségei). Az Interreg-pénzek sem az alapvetı beállítottságokat, irányultságo-
kat, sem az érdekviszonyokat nem tudták azonban gyökeresen megváltoztatni a 
magánszférában, erre igazából a források nagyságrendje és az eltelt egy (szigo-
rúbban véve négy) évtized sem elegendı. A nyelvismeret hiánya továbbra is 
jelentıs problémákat okoz, annak ellenére, hogy a határ közelében élı hollan-
dok általában beszélnek németül. A gondot inkább a német fél nyelvtanulási 
passzivitása okozza: a meghirdetett holland nyelvtanfolyamok iránt csekély 
érdeklıdést tanúsítanak. 

Kevés hosszú távon fenntartható, határon átnyúló projekt született. Magya-
rázó tényezı mindkét határrégió elhúzódó strukturális válsága és nemzeti peri-
féria helyzete. Jellemzı aszimmetria azonban itt is, hogy a kisebb és telítettebb 
hazai piac miatt, inkább a holland vállalkozók (például az építıiparban) érde-
keltek a határon átnyúló kapcsolatteremtésben, ráadásul a kilencvenes években 
a megnyílt kelet-német és a kelet-európai piacok számos (fıleg német) vállal-
kozó figyelmét elvonták a határon átnyúló együttmőködés lehetıségérıl. Fontos 
– több ízben megerısített – tényezı, hogy a német oldal inkább saját szektorán 
belül, koncentráltan nagyszabású kiállításokon (egy évben egyszer), kamaráknál 
keres kapcsolatokat, és a holland – inkább területi alapon, mint szektoriálisan 
szervezıdı – informálisabb regionális találkozókat, business klubokat hajlamos 
idıpazarlásnak tekinteni. A business klubok kötetlen, elızetes, konkrét téma-
megjelölés nélküli üzletember találkozók, beszélgetések. A német fél számára 
sok idıt igénylı, bizonytalan kimenetelő fórumot jelentenek, ahol nem lehet 
tudni elıre, hogy kik lesznek az éppen aktuális résztvevık, milyen témák ve-
tıdnek fel. A „valamit hallok a piaci és politikai környezetrıl, annak lehetséges 
változásairól” nem elég motiváló az utazás megtételére. A holland kultúrának 
ellenben alaptételei a „beszéljük meg, keressünk kompromisszumot, tájékozód-
junk informálisan, lobbizzunk együtt” elvek, és legtöbb vállalkozó számára a 
névjegykártyacserés találkozók rövid beszélgetései is elegendık lehetnek egy 
késıbbi újabb és komolyabb kapcsolatfelvételre. Alapvetıen eltérı tehát a két 
fél üzleti és kapcsolatteremtési kultúrája is. A mentalitásbeli különbségekre 
egyébként tájékoztató kamarai füzetek hívják fel az érdeklıdı vállalkozások 
figyelmét.  

Érdekes ellentét, hogy míg a hollandok a magánszférában hajlamosak az in-
formális, tapogatózó találkozókra, a közszféra Interreg kapcsolataiban raga-
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szodnak a – pénzügyileg alátámasztott és a megvalósítás rendjében kidolgozott 
– világos projektekhez, addig – holland vélemény szerint – a német oldal in-
kább laza projektötleteket finanszíroz.  

Magát az Euregio Gazdasági Bizottságát – melynek fı funkciója az 
EUREGIO Kormányzó Bizottságát segíteni a döntés-elıkészítésben – az érin-
tettek lényegében (kis túlzással) hálózati környezetben mőködı hálózati szerve-
zıdésnek tekintik. A résztvevık többnyire maguk is „pókok” a saját regionális 
hálóikban, és közvetítetnek a köz- és magánszereplık között.10) Ugyanakkor a 
beszélgetıpartnerek elismerték, hogy a bizottság keretein kívül meglehetısen 
véletlenszerőek és ritkák a részvevı szereplık határon átnyúló kapcsolatai. 
Rendszeres, mély kapcsolatnak az Észak-Rajna-Vesztfáliai Kamara és a Hol-
land Királyi Gazdasági Kamara, valamint a regionális kamarák együttmőködése 
tekinthetı. Ezek a kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza. Regionális szin-
ten (Arnhem, Deventer – Münster, Osnabrück) mintegy harminc éve rendszere-
sek a magas szintő találkozók.11) Kezdetben elsısorban a határellenırzés enyhí-
tése és a háború utáni bizalmatlanság orvoslása volt a legfıbb cél, és csak ké-
sıbb kerültek – elsısorban holland ösztönzésre – a figyelem középpontjába 
közlekedési és gazdasági kérdések. Ma más (határ-)régiókhoz hasonlóan a köz-
lekedési infrastruktúra fejlesztésétıl (hiányzó kapcsolatok kiépítése, szők ke-
resztmetszetek oldása) várják elsısorban a gazdasági kapcsolatok élénkülését. 
A lobbitevékenységen túl saját források elkülönítésével is ösztönzik a fejleszté-
si folyamatot. A három észak-holland megye (Groningen, Friesland, Drenthe) 
például ötmillió márka értékben támogatni kívánta a német oldalon húzódó 
Emsland autópálya hiányzó 45 kilométeres szakaszának gyorsabb megépítését 
(2013 helyett 2005), és a holland közlekedési miniszter hasonló összeget aján-
lott fel (DNHK, 2001). 

A kapcsolatok élénkítését szolgáló egyéb tevékenységek a telephelyválasz-
tással, a leányvállalat alapítással kapcsolatos kölcsönös tanácsadás, a gyakor-
nokcserék támogatása. Az évi 50–100 gyakornok cseréje azonban kevés, ráadá-
sul a keret bıvítésének határt szab, hogy bizonyos területeken (kereskedelem, 
szolgáltatás) a nyelvtudás hiánya nagyon kemény korlát. Az átlagban 50 hol-
land és német résztvevıvel zajló, évente megrendezett vállalkozói fórumok is 
lehetıséget kívánnak teremteni a kapcsolatfelvételre, -építésre. A szervezık a 
6–7 éve mőködı fórumot hatékonyabbnak értékelik a nagyszabású kiállítások-
nál, vásároknál, annak ellenére, hogy konkrét együttmőködési visszajelzésekrıl 
nem tudnak, nem tartják feladatuknak a „vállalkozók kézen fogva vezetését”.  

Az említett kamaráknak az Euregio keretein kívül, a szomszédos kamarákon 
túl kapcsolatai vannak a határ túl oldalán lévı szövetségekkel, önkormányza-
tokkal. Utóbbiak fıként telephely-választási kérdések körül szervezıdnek. A 
viszony összességében jónak mondható, ennek ellenére vannak érdekütközések. 
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A kamarák német képviselıi például nem igazán értik, hogy az általuk fenntar-
tott adatbázis – mely ráadásul kapcsolódik a teljes német adatbázishoz – miért 
nem elegendı, és az Euregio miért támogatja egy szőkített, határrégió-
specifikus információs rendszer megalkotását. A kritika mögött egyrészt való-
színőleg a konkurenciától való félelem, másrészt viszont valós párhuzamossá-
gok is húzódnak. Az mindenesetre tény, hogy utóbbi projekt megrendeléshez és 
pénzhez juttatta az eurégió egyetemeit, fıiskoláit azok informatikai karait. A 
jövı kérdése, hogy az információs rendszert használják-e, és hogy a projekt 
idején mőködı, egyetemekre épülı hálózat továbbél-e. 

Az egyetemek közötti kapcsolatokra is élénkítıen hatottak tehát az Interreg-
pénzek. Jelentısnek mondható a projektszintő kapcsolat az osnabrücki és 
enschedei fıiskolák, valamint a münsteri egyetem és fıiskola, és a Twente 
Egyetem között. Természetesen az egyetemi hálózatok tipikusan olyanok, me-
lyek kevéssé ismernek el határokat (mind tudományos, mind földrajzi – ország-, 
régióhatárok – értelemben), így a münsteri egyetem egyik legjelentısebb part-
nere a holland oldalon délebbre fekvı Nijmegeni Katolikus Egyetem, a Twente 
Egyetem pedig mőszaki irányultsága révén a Ruhr-vidéki egyetemekkel fıisko-
lákkal ápol jelentıs kapcsolatokat. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanakkor 
a közös kutatást és technológiatranszfert szorgalmazó együttmőködésekbıl a 
vállalkozói szféra meglehetısen kevés hasznot húzott. Rés tátong az egyetemek, 
fıiskolák, valamint a gazdaság- és regionális fejlesztési ügynökségek között 
is.12) Sokan azonban úgy gondolják, hogy az egyetemi szintő kutatási és oktatási 
együttmőködések, ha a jelenben és rövid távon nem is, de közép és hosszú tá-
von, a diákok gondolkodásának változásával a gyakorlati életben is mérhetı 
hasznot hoznak majd. Nem csupán a vállalkozók és a közigazgatás szereplıi 
kritizálták azonban az „elefántcsonttornyok” szereplıit, hisz fordított példával 
is találkoztunk akkor, amikor az Enschedei Egyetem professzora zárt, magába 
fordult hálózatnak írta le az Euregiot, amely külsı tudományos impulzusok 
befogadására képtelen.13) Csupán az uniós pénzek tartják életben ıket, de ennek 
nyomán apró-cseprı dolgokban vesznek el, meglehetısen opportunisztikus 
módon. Már saját dinamikával rendelkeznek akkor is, ha a helyi, a regionális és 
a nemzeti hatóságok – szavakon, szándéknyilatkozatokon túl – nem is támogat-
ják ıket. Kérdés azonban – vallja professzor van der Veen – hogy mi lesz, ha 
elfogy az uniós pénz. Egy-két praktikus gyakorlati kivételtıl eltekintve kételke-
dik a határon átnyúló közjavak hatékony és demokratikus, elszámoltatható 
„termelésében”.  

Nem egy önkormányzati, kamarai és egyetemi szakember dolgozik a koráb-
ban felvázolt problémák enyhítésén. A Münsterland 2000-program egy projekt-
je modellértékő lehet ebben a tekintetben. Egy határon átnyúló vállalkozói in-
formatikusi szövetségbe olyan, magas növekedési potenciállal rendelkezı kö-
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zépvállalkozásokat vonnak be az Euregio területérıl, amelyeknek az informati-
kai szakemberek hiánya jelenti a szők keresztmetszetet, a növekedési korlátot. 
Borken járás gazdaságfejlesztési társaságának koordinálásával tervezett projekt 
célja hat holland és hat német vállalkozás cég-, intézmény- és országhatárokon 
átnyúló összekapcsolása. Az Euregio Számítógépes Intelligencia Centrumának 
informatikusai, valamint az euregionális és a región kívüli fıiskolák számítás-
technikai mérnökei termék- és eljárásfejlesztésekben, valamint a dolgozók to-
vábbképzésében vesznek részt. A projekt egyik nagy elınye, hogy konkrét vál-
lalkozók meghatározott problémáit célozza, tehát meglévı kereslethez igazítja a 
kínálatot a vállalkozók direkt bevonásával. A potenciális eredmények a regioná-
lis és határon átnyúló hálózatok a gazdasági és tudományos szféra között, jövı-
orientált munkahelyek létesítése és az informatikus szakemberek régióban tartá-
sa, kötıdésük erısítése.  

Fontos kérdés, és egy lényeges problémára mutat rá az agrárvállalkozások 
együttmőködésének helyzete. Ugyan mind az Euregio határon átnyúló terület-
fejlesztési perspektíváiban, mind az eurégiós Interreg-prioritások kapcsán talá-
lunk utalásokat az agrárvállalkozások határon átnyúló együttmőködésére vonat-
kozóan (Gabbe, 1997, 1998), az uniós agrárpolitika egyéni termelıket közvet-
lenül támogató politikája nem teremt érdekeltséget határon átnyúló jellegő 
együttmőködésre. Az uniós Interreg-prioritások sem helyeznek hangsúlyt a 
mezıgazdasági együttmőködésekre a jelentıs rurális területekkel jellemezhetı 
Euregioban. Lehet tehát valami alulról építkezı, a helyi viszonyokhoz igazodó 
kezdeményezés, de ha nem találkozik az Európai Unióban a versenyképességet 
és a társadalmi gazdasági kohéziót célzó programok prioritásstruktúrájával, 
akkor – újabb divatos terminológiával élve – valóban csak az önerıs, endogén 
fejlesztési kapacitásokra számíthat, melyek azért a korábbi nemzeti perifériákon 
még mindig meglehetısen korlátozottak.  

Mindezek ellenére jövıkép és programszinten természetesen a határon át-
nyúló hálózatépítés – elsısorban a kis- és középvállalkozások együttmőködéseit 
illetıen – továbbra is fontos prioritás marad az Euregioban, ez az operatív prog-
ram indikatív keretszámaiból is kitőnik (1. táblázat). Kérdés, hogy a belsı 
hangsúlyokat, hogyan lesz képes alakítani az Euregio. 

Elsısorban a közigazgatási szektorok hálózatai mondhatók relatíve sőrőnek 
a közvetlen pénzügyi érdekeltség folytán. A már említett közös finanszírozási, 
végrehajtási struktúrák ugyan erısítik a közös munka objektív keretfeltételeit, a 
szubjektív, személyekhez, de általában jellemzı rutinokhoz, szervezeti és társa-
dalmi kultúrához kötıdı eltérések továbbra is nehezítik az együttmőködést. A 
hatáskörökön és pénzeszközökön túl igen sok múlik a politikusok és önkor-
mányzati dolgozók érdekeltségén, személyes elkötelezettségén. Ez rendszeres – 
ám kikerülhetetlen – fluktuációhoz vezet. Holland vélemény szerint a német 
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oldalon lassúbb a döntéshozatali folyamat, melyet indokolhat az összetettebb 
területi önkormányzati struktúra és a túl sok értékelı szereplı bevonása.  

1. táblázat 

Az Interreg III-program (2000–2006) prioritásai és a finanszírozási megoszlása 
az EUREGIO-ban 

Összes költség Finanszírozási részesedés a prioritáson belül 

EU Nemzeti Regionális Magán 

Prioritások millió 
euró 

A prioritás 
részesedése 
az összes 
költségen 
belül (%) 

millió 
euró 

% 
millió 
euró 

% 
millió 
euró 

% 
millió 
euró 

% 

1) Térszerkezet 12,0 11,5 4,2 35,0 4,8 40,0 3,0 25,0 – – 

2) Gazdaság, 
technológia 
és innováció 
(turizmus is)  

51,0 48,8 23,0 45,0 15,3 30,0 7,6 15,0 5,1 10,0 

3) Környezet, 
természet és 
táj (mezı-
gazdaság is) 

5,8 5,5 2,9 50,0 1,6 28,0 1,0 17,0 0,3 5,0 

4) Képzés és 
munkaerı-
piac  

21,0 20,1 8,4 40,0 4,2 20,0 4,2 20,0 4,2 20,0 

5) Társadalmi 
kulturális 
integráció  

8,4 8,0 4,2 50,0 2,6 30,0 0,8 10,0 0,8 10,0 

6) Technikai 
segítség  

6,4 6,1 3,2 50,0 1,9 30,0 1,3 20,0 – – 

Összesen 104,6 100,0 45,9 43,8 30,3 29,0 18,0 17,2 10,4 10,0 

Forrás: EUREGIO, 2000 (bıvítve, adatok kerekítve). 

Az Északi Területrendezési Bizottság megállapításaiban is szereplı regioná-
lis városhálózat, az Enschede/Hengelo–Münster–Osnabrück városháromszög 
eddig nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, pedig a holland kormány a 
speciális törvényi szabályozáson (Kaderwet) túl a holland ötödik területfejlesz-
tési jelentésben (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) is megkülönböztetett fi-
gyelmet szentel a Twente és Arnhem–Nijmegen városhálózatoknak, és nyoma-
tékosan kéri a provinciáktól, hogy támogassák a hálózatokon belüli és hálózatok 
közötti együttmőködést. A hálózatok olyan speciális regionális politikát igé-
nyelnek, amelyek megfelelnek a kormányzat által támasztott követelményeknek 
a telephelyi politikában, a tájgazdálkodásban, a lakáspolitikában (rehabilitáció), 
valamint a határon átnyúló együttmőködéssel kapcsolatos jövıképek és politi-
kák terén. A dokumentum a végrehajtással foglalkozó fejezetben ugyanakkor 
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már egyértelmőbben fogalmaz (VROM, 2001): a városhálózatokon belül az 
együttmőködés nem önkéntes, hanem kötelezı, bár a koordináció számára nem 
hoztak létre új, formális adminisztratív struktúrát. A városhálózatok egyedi 
szintje és a hálózatok természete más, rugalmasabb megoldásokat igényel, 
ugyanakkor elvárás a tartós, részben projekt alapú partnerség provinciák, város-
régiók és települési önkormányzatok részvételével. Minden kiemelt városháló-
zat köteles hosszú távú fejlesztési perspektívát (jövıkép) és decentralizált terü-
leti programot készíteni, amelyek a regionális és strukturális (rendezési) tervek 
alapjául szolgálnak. A nemzeti kormány véleményezi a jövıképeket és a prog-
ramokat a nemzeti területi politikával való harmonizáció tekintetében. Miután a 
kabinet dönt a beruházási források allokációjáról, minden régióban regionális 
(terv)szerzıdést (covenant) kötnek a támogatás és a politika összekapcsolása 
érdekében, jelentıs forrásdecentralizáció mellett, melynek mértékérıl és formá-
járól késıbb döntenek. Kiemelt státusz: több pénz, kevesebb önállóság. A vá-
roshálózatok határon átnyúló aspektusaival kapcsolatban az érintett provinciák 
és települések a kezdeményezık, a kormány például az akadályok lebontásával, 
a kutatási tevékenység támogatásával és a jövıképek kialakításával segíti elı a 
folyamatokat. Általánosságban a területi politikai célok megvalósításánál a más 
kormányzati szintek szabadságának maximalizálására törekszenek, ha szüksé-
ges centralizáltan, de amikor lehetséges decentralizáltan (VROM, 2001).14) Az 
Enschede/Hengelo–Münster–Osnabrück városháromszög megjelenése és tevé-
kenysége azonban mindeddig kevésbé karakterisztikus, bár Osnabrück és 
Münster eurégiós tagsága növelte a határon átnyúló tervezés és érdekérvényesí-
tés koordinációs lehetıségeit. Ugyan a határok vagy a nemzeti korlátozások 
tisztán jogi értelemben már nem gátolják a centrumok határon túlnyúló ellátó 
funkcióit, azonban a gyakorlatban az agglomerációs hatások kevés kivétellel 
még félkörökben érvényesülnek.  

Összegzés 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy bár az Euregio-t kifelé sikeres 
modellrégióként mutatják be, a tudományos elefántcsonttornyokból érkezı 
bírálatok, vagy éppen rózsaszín víziók mellett maguk az érintett szereplık egy 
része is kritikusan és reálisan értékeli az eddigi tapasztalatokat és a jövıbeni 
lehetıségeket amellett, hogy természetesen megpróbálják maximalizálni a mo-
bilizálható endogén és fıleg exogén forrásokat. Az eddig elértek inkább tekint-
hetık „jószomszédsági viszonyoknak”, és a legfıbb eredmény az elıítéletek 
fokozatos leépülése, de egyfajta határon átnyúló (euroregionális) identitás „ba-
darság” („Kwatsch”), vallja egyik interjúpartnerem. Szerinte ha lenne érdekelt-
ség a gazdasági együttmőködések tekintetében, a vállalkozások maguk formál-
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nának határon átnyúló hálózatokat. Miután azonban ez az érdekeltség nem iga-
zán létezik, nem várhatunk látványos fejleményeket. Problémákból és szüksé-
gekbıl nem születnek hálózatok („aus der Not entstehen keine Netzwerke”).  

Esettanulmányunkból láthattuk, hogy a holland–német határnak ezen a sza-
kaszán is keverednek ugyan az együttmőködésben az érdekazonosság táplálta 
funkcionális és a centrum-perifériát oldani kívánó motivációs tendenciák, de ez 
utóbbi, a belsı régióépítési folyamat tőnik a domináns tényezınek. Emellett 
persze a látszólag tartósabb hálózati struktúrák kialakulását a közszférában a 
vertikális hierarchiát erısítı uniós pénzek teszik lehetıvé. A hálózatok kezdeti 
fejlıdési lépcsıje (motivációs hálózat) ugyan megvolt, és a politikai hálózatok 
is kialakultak, de ezek statikussá váltak és félı, hogy az Interreg vertikális hie-
rarchiájába merevednek, anélkül, hogy a reálszféra és a lakosság hálózati kap-
csolataiban minıségi változások mennének végbe. 

Ennek ellenére az eurorégiók, és az (euro)regionális politika, valamint a vá-
roshálózatokban gondolkodó területi tervezés hibáikkal, korlátaikkal együtt is 
segíthetik a határrégiók revitalizációját. Egy eurégiós tisztviselı saját intézmé-
nyét „szükséges rossznak” („(damn) necessary evil”) értékelte, mely egy nega-
tív aspektuson, az együttmőködés hiányán alapul. Érzékeltette: a valós és foly-
ton a munkatársak szemei elıtt lebegı cél olyan együttmőködési színvonal el-
érése, amelyben az eurorégiókra már nincs szükség. Egy ilyen integrált, minden 
szempontból határmentes határvidéktıl azonban még meglehetısen távol ál-
lunk. 

Jegyzetek 

1) „Jobb ugyanis, ha van egy kis elıkertünk. Így a következı Hitler nem jelenik meg 
csak úgy hirtelen az elıszobánkban, mint 1940 májusában” (Forrás: Spier, Jo: A mi 
bőneink az ı bőneik. Nyomtatvány a területfoglalásról. Amsterdam 1945, Burkhert, 
2001 nyomán.) 

2) Az ezredfordulón Észak-Rajna-Vesztfália kivitelében Hollandia 9,3%-kal részese-
dett, Franciaország (10%) után másodikként (3. Belgium – 8,5%), míg Hollandia 
exportjában hagyományosan Németország vezet 24 százalékkal (2. Belgium – 12%, 
3. Egyesült Királyság – 11%). 

3) Jól jellemzi a helyzetet, hogy a szerzı egyik Németországi beszélgetése alkalmával 
a Nijmegen–Bocholt, 50 kilométeres utat – nem lévén más lehetıség – Arnhemen és 
Oberhausenen keresztül, nemzetközi gyorsvonattal (ennek megfelelı extra költsé-
gekkel), összesen mintegy 120 kilométeres kitérıvel volt kénytelen megtenni.  

4) Ahol ez a megértést nem gátolja, stilisztikai és szövegszerkesztési szempontok miatt 
a hivatalos EUREGIO írásmód helyett az Euregio alakot használjuk. 

5) Lásd bıvebben: www.zukunftsregionen.de; valamint: www2.minvrom.nl/docs/ 
internationaal/vijfdenota_engels.pdf – 2002. 02. 11. 

6) A Északi Területrendezési Bizottság tagjai: Weser-Ems kerületi kormánya 
(Bezirksregierung), Groningen tartomány, Alsó-Szászország belügyminisztériuma, 
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Emden város, Aurich, Leer, Emsland járások, Bentheim grófság, Észak-Rajna-
Vesztfália Mezıgazdasági, Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Miniszté-
riuma, Münster kerületi kormánya, holland oldalon a Lakásügyi, Területi Tervezési 
és Környezetvédelmi Minisztérium területi képviselıje, Drenthe, Overijssel és 
Gelderland tartományok és végül maguk a határrégiók, az EUREGIO és az Ems-
Dollart Régió (Stenert, 1997). 

7) A Mozer Bizottság az EUREGIO egy állandó, speciális státuszú munkacsoportja, 
mely a társadalmi és kulturális együttmőködést ösztönzi. Elnevezését a munkacso-
port elsı elnökérıl, Alfred Mozerrıl kapta. A people-to-people akciók leginkább a 
Phare CBC kisprojekt alapjához hasonlíthatók. 

8) Az arbitrázs által generált határon átnyúló gazdasági tevékenységek többnyire kor-
látozottak, rövid távúak, instabilak, informálisak. Bár a határfüggı gazdaságok 
rendkívül rugalmasak a rövid távú politikai változások tekintetében, és az arbitrázs 
ügyletek opportunista gazdasági hasznot hozhatnak olyan területeknek is, melyek 
egyébként forráshiányosak, mégis kiszorító hatásuk lehet a megalapozottabb, dina-
mikus határon átnyúló termelési hálózatok, klaszterek, tanuló régiók kialakulásában, 
és az érintett határrégió minıségileg gyenge, strukturálisan egyenlıtlen felépítéső 
marad (Anderson–Hamilton, 1999; Anderson–O’Dowd, 1999). „Amennyiben az ar-
bitrázs az egyetlen oka a határ menti telephely választásának, akkor valójában más 
gazdasági szempontok szerint egy kedvezıtlen telephelyrıl van szó. Az arbitrázs el-
torzítja a lokalizációs folyamatokat és általában a politikai gazdasági folyamatokat” 
(Anderson–Hamilton, 1999, 13. o.). 

9) Egyik német beszélgetıpartnerem biztosított a felıl, hogy a hengelói fórum repre-
zentatív mintája volt a valós helyzetnek.  

10) Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy esettanulmányunk interjúalanyai megerı-
sítik: nem csupán nemzeti határokon átnyúlóan jelentkeznek „nyelvhasználati prob-
lémák”. A közigazgatás piacosításának nyolcvanas-kilencvenes években jellemzı 
gondolata, majd a széles alapokon álló, hálózatban gondolkodó partnerségi irányítás 
(governance) ezredvégi térhódítása egyik uniós országban sem mosta el a „tehetet-
len, túlméretes bürokrácia” és „rövidlátó, önzı piac” közti határokat, bár átjárha-
tóbbá (de nem feltétlenül átláthatóbbá) tette azokat. Sokszor a regionális és gazda-
ságfejlesztési társaságok, ügynökségek piaci hálózatépítési tevékenységét is kritika 
éri, melynek hátterében az egyes ágazatok kialakult, és nehezen áttörhetı zárt háló-
zatai húzódnak. 

11) Grenzlandkammern (Határvidék Kamarák): Industrie und Handelskammer (IHK) 
Münster, IHK Osnabrück, Kamer van Koophandel Veluwe en Twente (Deventer), 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland (Arnhem). A német 
oldal (Münsterland) specialitása, hogy a Münster központú kamarának Bocholtban, 
közvetlen a határ közelében is van egy kihelyezett irodája. Ez a szervezeti megoldás 
lehetıséget ad arra, hogy a határon átnyúló ügyekben érintettekkel és érdekeltekkel 
helyben és érdemben foglalkozzanak.  

12) Nem mindenhol van ez így. A német–holland–belga hármas határnál lévı Maas-
Rhein Euregióban kialakult speciális helyzet nagy várakozásokkal töltötte el a külsı 
megfigyelıket. A városok és egyetemeik (Liege, Maastricht, Aachen) ígéretes hatá-
ron átnyúló kutatói, innovációs, gazdaságfejlesztési potenciált sejtettek. A várt kap-
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csolati hálók azonban nem, vagy nem a megfelelı mértékben alakultak ki. Ennek 
egyik legfıbb oka, hogy német oldalon található Európa legnagyobb mőszaki egye-
teme, melyhez mőködı kapcsolati hálózatok kötıdnek oly módon, hogy a végzıs 
diákok által alapított cégek szoros kapcsolatban maradnak az egyetemi bázissal. Így 
a német oldal azonnali visszacsatolásokra alkalmas regionális kutatás-fejlesztési há-
lózattal rendelkezik, míg a belga és holland oldal a német tapasztalatok megszerzé-
sén fáradozik, kölcsönös határon átnyúló tudástranszferrıl nem beszélhetünk, in-
kább az agglomerációs hatás érvényesülésérıl. 

13) Ez különösen annak a 2001 ıszén tartott weimari workshopnak a fényében figye-
lemre méltó kritika, melyen a „jövırégiók” hálózatainak sikerindikátoraival kapcso-
latban a tudományos háttér (régióban lévı egyetemek, fıiskolák) segítı szerepére 
hívták fel a figyelmet. 
(http://www.zukunftsregionen.de/ergebnisse/fachveranstaltung_1.htm – 2002-02-11)  

14) Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az állandó küzdelem a vízzel, a rendkívül magas 
népsőrőséggel és fejlettséggel járó beruházási, fejlesztési (lakásépítési, közlekedési-, 
zöld- és barnamezıs beruházási) nyomás és ennek féken tartása speciális státuszt 
kölcsönöz a holland területfejlesztésnek és területrendezésnek, ami a hazai szakem-
berek számára is tanulságokkal szolgál.  
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EUREGIO – THE FLAGSHIP OF CROSS-BORDER REGIONALISM 

Gábor Novotny 

Based on the model of EUREGIO as established along the Dutch–German border in the 
late fifties, over subsequent decades Euroregions or Euregions have become the most 
widely applied cross-border institutional forms across Europe. In this present study we 
introduce Europe’s oldest Euroregion, the EUREGIO itself, and we examine: to what 
extent we can speak of genuine cross-border relationships, and the embedding of net-
works and determine what are the supporting and the hindering factors in establishing 
different patterns of co-operation. 

Firstly, we attempt to shed light on the historical context of the wider border region 
and of the EUREGIO itself and then we attempt to analyse some of the most important 
network or quasi-network initiatives in the region. Whilst representatives of the public 
sector – fuelled by the Interreg programme – showed the most intensive co-operation 
dynamics, the private sector (especially small and medium sized enterprises) still seems 
to be reluctant to turn towards neighbours across the border. What has been achieved so 
far can be regarded as good neighbourly relations, and the most important result is a 
gradual softening of stereotypes. 
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4. A TURIZMUS ÉS A REGIONÁLIS FEJLİDÉS 
STRATÉGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI KÉT KÖZÉP-

EURÓPAI ORSZÁG TAPASZTALATAI ALAPJÁN 

Bakucz Márta 

A turizmus nemzeti sajátosságai 

A társadalmi környezet hatásai 

A tanulmány bevezetı részében elemezzük azokat a társadalmi sajátosságokat, 
amelyek a turizmus piacának alakulását alapvetıen meghatározzák a két vizs-
gált szomszédos országban: Magyarországon és Ausztriában. 

Számos társadalmi változást is elıidézı tényezınek köszönhetıen a turiz-
mus a gazdaság valamennyi szektorát túlszárnyaló húzóágazattá vált a háború 
utáni idıszakban. Ezek a változások a következık voltak: 

– a rövidebb munkahét irányába történı általános elmozdulás, 
– a fizetett szabadsághoz való törvény szerinti jog dinamikus terjedése, 
– az egyéni közlekedés mind jobban növekedı aránya, 
– a személyes rendelkezésre álló jövedelem szintjének jelentıs javulása, 

ennek következményeként pedig egy „új középosztály” kialakulása, 
– a korábbi, hagyományosabb fogyasztási szektorok telítıdésére mutató je-

lek, 
– különbözı munkavállalói problémák, 
– a tömegtájékoztatás új eszközei. 

Mindezek, a posztindusztriális társadalomra jellemzı elmozdulások mara-
dandóan befolyásolták mind Ausztria, mind Magyarország turizmusának alaku-
lását, bár fejlıdésére vonatkozóan mindkét esetben számos specifikus jellem-
vonást kell kiemelnünk. 

Elsıként a munkanélküliség megjelenését említhetjük, ami – bár jelentıs 
idıbeli eltéréssel – fıként azt az alsóközéposztályhoz tartozó társadalmi réteget 
sújtotta, amely számára mindkét országban kizárólag a nyári turizmus volt nyi-
tott. A munkanélküliség, az alacsony átlagbérek, a túlmunka vállalásának le-
csökkent esélye természetesen negatívan befolyásolták a családi költségvetése-
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ket, s így ebben a társadalmi körben az otthontól távol eltöltött szabadságra 
költhetı pénzforrások jelentısen lecsökkentek.  

Második jellemzıként megállapíthatjuk, ha demográfiai szempontok alapján 
elemezzük a turista vendégkört, hogy közöttük sokkal kevesebb fiatalt, több 
egyszemélyes háztartást fenntartót, valamint szám szerint több, és a korábbinál 
aktívabb idısebb embert találhatunk. Ez utóbbit erısítik meg az általunk Pécsett 
és Grazban végzett vendégkörfelmérés adatai, amelyek azt mutatják, hogy 
mindkét város külföldi (elsısorban német) látogatói között az idısebb – 50 év 
feletti – korosztály ötven százaléknál magasabb arányban van jelen (Bakucz, 
2001).  

Ezek a változások erıteljesen és negatívan befolyásolják a két vizsgált or-
szág nyári turizmusának alakulását, mivel az idısebb korosztály és az egysze-
mélyes háztartásban élık is jelentıs mértékben érvényesítik függetlenségüket és 
rugalmasságukat, amikor nyaralásra vonatkozó döntéseiket meghozzák. Ez pél-
dául azt is jelenti, hogy a többszemélyes, gyermekes háztartásokhoz viszonyít-
va, ık viszonylagosan alacsony utazási költségek mellett messzebbre utazhat-
nak, megengedhetik maguknak a repülıgépes utakat távoli, egzotikus tájakra, 
ily módon elkerülik és mellızik a turisztikai szempontokból hagyományosnak 
tekinthetı, közelben fekvı közép-európai régiókat. 

A „napfény, tenger és a homok” hármasával fémjelzett, tradicionálisan nyá-
ri, kizárólag repülıvel elérhetı vakációs úti célok tekintetében Ausztria világvi-
szonylatban mindig is versenyhelyzetbe kényszerült. A kilencvenes évek eleje 
azonban új versenytársakat hozott a korábbi szocialista, kelet-európai „blokk” 
nyitottá válásával. Például, a híres osztrák tóvidékekhez viszonyítva így került 
elınyösebb helyzetbe az egyébként lényegesen olcsóbb magyar Balaton part. 
Az új versenytársak jelentkezését statisztikai adatok is jól szemléltetik. Például 
a magyar 1996-os nyári adatok országos viszonylatban 24 millió vendégéjsza-
káról szólnak, amely meghaladta az ezen a téren Ausztriában tapasztalt csökke-
nést, az 1992-es 130 millióról az 1996-ban rögzített 112 millióra. A magyar 
adatból 6 millió vendégéjszakát osztrák turisták töltöttek el az országban 
(Lichtenberger, 2000). 

Ezzel szemben Kelet-Európa megnyitása kevéssé gyarapította az osztrák tu-
rizmusból származó üzleti bevételeket, ami a kelet-közép-európai országokban 
uralkodó lényegesen alacsonyabb jövedelem szintnek köszönhetı. Amennyiben 
ezekben az országokban a jövedelmek emelkednének, akkor azt a turisták 
számbeli növekedése és körük kiszélesedése is bizonyára követné, ami Ausztria 
szempontjából – középtávon – viszonylagos optimizmusra adhat okot. Egyéb-
ként, a dél-európai turisztikai célpontok biztosabb garanciát jelentenek a jó 
idıjárásra, valamint nagyobb valószínőséggel kínálnak olyan körülményeket, 
amelyek kielégítik a fiatatabb generáció szabadság- és kalandvágyát is. Ebbıl a 
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szempontból mind Ausztria, mind Magyarország relatíve rossz imázssal rendel-
kezik a fiatal turisták körében, amit alátámaszt a két vizsgált országban végzett 
vendégkörfelmérés eredménye is, amely kimutatta, hogy az izgalom, a kihívás 
és a szokatlan élmények keresését a húsz legfontosabbnak tartott választási 
motiváció közül a Pécsre látogató turisták a 8. helyre, a Grazba látogatók pedig 
csak a 19. helyre sorolták (Bakucz, 2001). Ez a nagy különbség természetesen a 
két városban választ adó turisták kor szerinti eltérését is tükrözi. 

Harmadik jellemvonásként kiemelhetjük, hogy egyéb társadalmi változások 
– amelyeket talán a „minıség iránti fokozott kereslet”, az „emberi külsı 
megnövekedett fontossága”, a „kaland és a szórakozás iránti kiapadhatatlan 
vágy”, a „klubszerő légkör” és a „felerısödött környezeti tudatosság” jellemez-
het leginkább – mindegyike, a maga sajátos módján, erıs befolyást gyakorolt a 
turizmus hagyományos szerkezetére mindkét vizsgált országban, bár – mint azt 
már korábban is jeleztük – legalább egy évtizedes idıeltéréssel. Ezeknek a vál-
tozásoknak jelentıs részét az általános háztartási fogyasztásokból eredı 
megnövekedett telítettségi érzet váltotta ki. Egyre markánsabb módon jelentke-
zett egy olyan jövedelem többlet, amelyet utazási célokra lehetett felhasználni, 
ugyanakkor az utazások színvonala iránti elvárás is jelentısen emelkedett. En-
nek egyenes következményeként megnövekedett a „minıség” iránti kereslet, s a 
turizmus üzletág, kezdetben lemaradva ezen általános fejlıdési tendenciák mö-
gött, jelentıs imázs- és keresleti veszteséget szenvedett el(Zimmermann,1991). 

Emiatt a kilencvenes évek elején Ausztriában elkerülhetetlenné vált a turiz-
mus „újradimenzionálása” és átszervezése, majd tíz évvel késıbb Magyarorszá-
gon is. Az átalakítás és a revitaliváció módszerei részben hasonlóak, de néhány 
tekintetben eltérnek egymástól a két vizsgált országban. A háborút követıen 
Ausztriában a turizmus üzletág, miután kikerült a keynesi elvek szerint állami 
támogatást élvezık körébıl, a magán érdekszféra kereteiben fejlıdött, de to-
vábbra is támaszkodhatott a fejlett jóléti államra jellemzı, szociális biztonságot 
nyújtó rendszerre. Itt a turizmus pillérét zömében családi kisvállalkozások ké-
pezik, amelyek számára az állam lehetıséget biztosít a szabadpiaci keretek kö-
zötti mőködésre és arra, hogy a maguk módján vegyenek részt a nemzetközi 
versenyben. Magyarországon az állam úgy döntött, hogy a stratégiai szempont-
ból oly fontos gazdasági szektor, a turizmus problémáit anyagi források biztosí-
tásával próbálja megoldani a kétéves Nemzeti Fejlesztési Terv keretében. 
Azonban itt is, mint Ausztriában, a turisztikai szolgáltatást nyújtók többsége 
kis- és középvállalkozás, ami azt jelenti, hogy az érdekeltek pályázati úton jut-
hatnak hozzá a vállalkozásuk fejlesztésre fordítható pénzekhez. 

Végül, külön említést érdemel az ökológiai tudatosság felerısödése, mely 
egyértelmően bizonyítja az értékek és a szabványok terén bekövetkezett válto-
zásokat. A környezeti kérdések Ausztriában, elsısorban a kilencvenes évek 
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elejétıl a turizmussal foglalkozó szakemberek figyelmének középpontjába ke-
rültek, mivel ráébredtek, hogy a turisták számára a környezet minısége döntı 
fontosságú szempont úti céljuk kiválasztásakor. A környezeti elvárások tekinte-
tében a társadalmi érzékenység Magyarországon is egyre erısebb, de még sok 
tennivaló akad addig, amíg a jelenlegi szőklátókörő, gyors profit szerzésre 
összpontosító hozzáállást sikerül ökocentrikussá átalakítani a hosszú távú tu-
rizmustervezés és -fejlesztés elınyeinek elérése érdekében. 

A külföldi kereslet, mint dinamikus tényezı  

Ausztria nagyon sajátos piaci arculattal rendelkezik az odalátogatók küldıor-
szágok szerinti megoszlásával kapcsolatban. Ez a nemzetközi piacon elfoglalt 
különös helyzet két sajátosságból ered: 

– Kiemelkedıen magas az országba látogató külföldiek aránya, ami a teljes 
évi, csaknem 115 millió vendégéjszaka 76 százalékát jelenti (Statistik 
Austria, 2000).  

Összehasonlításként, ez az arány Magyarországon 69 százalék, bár ebben 
az esetben jóval alacsonyabb, mintegy 14 millió körüli vendégéjszaka 
számról beszélhetünk éves összesítésben (KSH, 2000). 

– Ausztria rendkívüli mértékben függ egy konkrét küldıországból érkezı 
vendégektıl – a német turistáktól, akiknek az országban eltöltött vendég-
éjszakák kétharmada tulajdonítható. 

Itt a magyarországi összehasonlító adat 41 százalék, ami a német látoga-
tók részesedését jelzi az összes külföldi vendégéjszakából (KSH, 2000). 

A statisztikai adatok alapján egyértelmő a hasonlóság – mindkét ország tu-
rizmusból származó jövedelmének túlnyomó része a német turistáktól ered, míg 
a számukban mutatkozó különbség – a két ország viszonylatában – feltehetıen 
a földrajzi távolsággal magyarázható. 

A turisztikai keresletben lezajlott strukturális változások elsırendő kiváltója 
mindkét országban a német vendégek „váltása” a rövidebb tartózkodásra, vala-
mint az odairányuló nyári turizmusra való „hajlandóságuk” csökkenése. Egyéb-
ként, ebbıl a szempontból Ausztriát kárpótolja a német turisták egyre növekvı 
száma a téli szezonban, míg nyáron Olaszországból, az Egyesült Államokból és 
Japánból érkezik egyre több turista az osztrák nagyvárosokba. Nagyon hasonló 
trend figyelhetı meg Magyarországon is, amelynek szintén jelentısen gyengült 
a turizmus piacán nyári úti célként betöltött poziciója. Ezt támasztják alá a bala-
toni turizmusra vonatkozó hivatalos adatok (KSH, 2000), azok közül is elsısor-
ban a német turisták által eltöltött vendégéjszakák számára vonatkozóak. Ez 
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arra utal, hogy Magyarország a külföldiek számára az év 2. vagy 3. legfonto-
sabb nyaralási célpontját jelentheti, természetesen a hagyományos fıszezonon 
kívül. 

Elemzésünkben a hazai kereslet értékelését sem mellızhetjük. Növekedésé-
nek mindkét ország szempontjából természetes korlátai vannak, mivel a hazai 
lakosság száma viszonylag alacsony. Egyébként, ha összehasonlítjuk az elem-
zésben szereplı országok hazai turisták által eltöltött vendégéjszakáinak szá-
mát, mindkét esetben növekedést tapasztalhatunk (2000-ben Magyarországon 
4,1% [KSH, 2000], Ausztriában 2,8% [Satistik Austria, 2000]). Következés-
képpen, az adott évben nagyobb hazai forrásból származó bevétel realizálódott 
a teljes szálláskínálat segítségével. 

Bár mindkét helyen az emberek erıs hajlandóságot mutatnak a külföldi uta-
zások iránt a mediterrán régiók elınyben részesítése mellett, mégis úgy tartjuk, 
hogy egyik országnak sem kellene versenyre kelnie az olaszokkal, a horvátok-
kal, avagy a görögökkel. Ugyanakkor, mindkét ország versenyezhet – vagy akár 
együtt is mőködhet – olyan azonos vagy hasonló földrajzi adottságokkal ren-
delkezı országokkal, mint például a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelor-
szág és Szlovénia, s természetesen egymással is. Az utóbbira jó példaként szol-
gálnak azok a Prágába, Bécsbe és Budapestre szervezett, idegenvezetéssel egy-
bekötött csomagtúrák, amelyeket spanyol túraszervezık ajánlanak elsısorban 
spanyol, illetve tengerentúli érdeklıdıknek. Ugyancsak jó példa az a közép-
európai turisztikai célú együttmőködés, amely három egymáshoz közeli fıváros 
– Bécs, Pozsony, Budapest– régióinak bemutatására szervezıdött.  

A két vizsgált ország hazai turisztikai keresletét jellemzı vonásokat össze-
foglalva megállapíthatjuk, hogy a mintegy 25 százalékos piacrészesedésével ez 
a szegmens nem képes a jövıben jelentıs jövedelemnövekmény elıállítására, és 
a külföldi turistaforgalom erıteljes fluktuációját sem lesz képes kiegyenlíteni. 
Ebbıl logikusan az következik, hogy a külföldi szegmenst ésszerő olyan széles-
körő „turisztikai termékskálával” célba venni, amelyek egyaránt tartalmaznak 
hagyományos és új fejlesztéső termékeket is. Ide sorolhatjuk például a kulturá-
lis, konferencia- és üzleti turizmus megvalósításának gondolatát, a mostanában 
rendkívül népszerő termál-, hobby- és a wellness-turizmust, és mindenekfölött a 
városi turizmust, amely vitathatatlanul valamennyi fent említett elemet magá-
ban foglalhatja, illetve kapcsolatba hozható velük. 

A külföldi kereslet a „tömegturizmus rendszerének dinamikus változója-
ként” (Lichtenberger, 2000) egyre összetettebb és differenciáltabb probléma-
körré válik mind osztrák, mind magyar viszonylatban. A külföldi turisták fo-
lyamatosan változó igényeinek kielégítése, az új feltételek szükség szerinti 
megteremtése, és a turisztikai piaci mechanizmusok mőködésének biztosítása 
tekinthetı a turizmuspolitika formálói számára a legfontosabb feladatnak.  
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A turisztikai kereslet szezonális kérdései  

A földrajzi sajátosságoknak köszönhetıen a turisztikai kereslet Ausztriában két 
különbözı szezonra összpontosul. A szezonalitás vonatkozásában jelentkezı 
trendeket összefoglalva, két tényezıt kell feltétlenül kiemelnünk:  

– megkülönböztethetünk „kétszezonos” területeket, mint például az Alpok 
régiói, és „egyszezonosokat”, mint a tóvidékek,  

– a nagy múltú és sokszínő tradíciókkal rendelkezı nyári szezon az 1970-es 
évek elejétıl mindig nagy ingadozásoknak volt kitéve. 

A magyarországi turizmusra a fenti tényezık közül a második jellemzı, mi-
vel az elmúlt három évtizedben a turisták által nyaranta eltöltött vendégéjsza-
kák száma itt is állandóan ingadozott.  

Ez a probléma mindkét országban különösen jelentıs, így a turizmus üzletág 
átszervezését indokolja. A nyári idıszak vesztességei a két vizsgált ország 
egyikében sem kizárólag az „egyszezonos” régiókhoz – például a tóvidékekhez 
– kapcsolódnak. Fı okait leginkább a turisták fogadására alkalmas régiók túl 
intenzív terület- és településfejlesztésének következményeiben kell keresnünk – 
gondoljunk csak a nagy számban újonnan épített hotel komplexumokra, „máso-
dik otthonokra” vagy utakra –, amelyek létesítése együtt járt a nyári vakációs 
tevékenységekre alkalmas, vonzó természeti környezet beszőkülésével is. 
Egyéb okok, mint az év 2. vagy 3. üdülésének terjedése, a rövid szabadság nép-
szerőségének növekedése, valamint a középosztály jelentıs megerısödése, szin-
tén hozzájárultak a hagyományos fıszezonon kívüli vakációk iránti kereslet 
folyamatos növekedéséhez.  

A modern rekreációs trendek és a rövid utazások  

Az elızı részben arra törekedtünk, hogy a hosszabb ideig tartó utazások iránti 
keresleti csúcsok szezonális ritmusát meghatározzuk. A rövid utazások – mint 
az egynapos, vagy a hétvégi kirándulások – iránti igényeknek is van ritmikus 
váltakozása. Ez mindkét országban a szálláslehetıségek biztosítása szempont-
jából nagyobb rugalmasságot igényel, valamint bizonyos régiók, fıként az ur-
bánus területek szálláskapacitásának kihasználtsági fokát ronthatja. 

Ausztriában a nyolcvanas évektıl kezdve megjósolták és várták az egynapos 
kirándulások és a rövid utazások számának erıteljes növekedését, beleértve a 
német turisták keresletének ugrásszerő emelkedését is (Zimmermann, 1991). 
Magyarországon a KSH adatai alapján látható, hogy – bár egy évtizedes idıel-
tolódással – nagyon hasonló helyzet állt elı. A magyar turizmus még jelenleg is 
súlyos bevételi hiánnyal küzd, ami abból az ellentmondásos helyzetbıl ered, 
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hogy a hazánkba érkezı sok turista ellenére a vendégéjszakák száma viszonylag 
alacsony, és fajlagos költésük is kicsi. 

A turizmus üzletág szempontjából kiemelten figyelemre méltó a rövid sza-
badságok iránti kereslet megugrása, különösen, ha a hosszabb vakációk iránti 
igényekhez kapcsolódó kihasználtságot vesszük figyelembe. A rövid, illetve a 
hosszabb idıtartamú utazásokat biztosító turizmus közötti átfedés legtipikusabb 
jellemzıit az alábbiakban foglaljuk össze (Zimmermann, 1991): 

– a megnövekedett hétvégi forgalom, s az abból következı zaj- és a kipu-
fogógázszint emelkedése, ezzel egy idıben a hosszabb ideig üdülık szá-
mára parkolóhely hiány keletkezése;  

– a turisták által okozott környezetkárosítás, amely arra vezethetı vissza, 
hogy az adott régióhoz nem főzi ıket különösebb identitásérzet; 

– az infrastrukturális hálózat túlterheltsége azokban a napokban, amikor a 
turistaforgalom – beleértve az átmeneti és a huzamosabb ideig ott tartóz-
kodó turistákat is – eléri a csúcsot (az éttermek túlzsúfoltak, még az au-
tópályákon is forgalmi dugók alakulnak ki, szemétszállítási problémák 
adódhatnak stb.); 

– specifikus lokális gazdasági problémák, amelyeket a turisztikai csúcsidı-
szakok kiszolgálására létrehozott új infrastrukturális létesítmények ha-
talmas fenntartási költsége okozhat, beleértve azokat a hosszú idıszako-
kat is, amikor ez a kiterjesztett infrastruktúra kihasználatlan marad; 

– a természeti környezet fokozott kiaknázása, átalakítása sportlétesítmé-
nyek felállítása és egyéb építészeti célokból (például „második otthonok” 
építése); 

– egyes sajátságos problémák, amelyek a „második otthonok” helyi ingat-
lanpiacra gyakorolt nyomására vezethetık vissza. 

A felsorolt okok egyértelmően azt mutatják, hogy 

– a rövid utazásokat ajánló turizmus és a hosszabb kikapcsolódást biztosító 
turizmus együttes kezelését – annak néhány pozitív hatásától eltekintve 
(ilyen lehet például a pihenést szolgáló létesítmények jobb kihasználtsági 
foka, következésképpen nagyobb nyereségességük) – kerülni kellene,  

– valamint a fejlesztésükre irányuló tervezés különválasztása elkerülhetet-
lenné vált. 

Ezért javasoljuk, hogy a Nemzeti Turisztikai Fejlesztési Terven belül külön 
rész foglalkozzon a városi turizmus tervezésével. Ez a turizmusnak az a sajátos 
területe, amely fıként rövid idıtartamú túrák szervezésére összpontosít, nagy 
számban vonz külföldi és hazai turistákat egyaránt, így fejlesztése körültekintı 
tervezést és hálózatépítést igényel. Ugyanakkor, ez a megközelítés csökkent-
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hetné a helyi lakosság és a település számára felmerülı problémákat is, mivel 
segít megırizni az odalátogatók számára oly fontos rekreációs minıséget, az ott 
lakóknak pedig az egészséges lakókörnyezetet. 

A turizmus regionális sajátosságai Ausztriában 

Az osztrák turizmus területi eloszlása rendkívül aránytalan (1/a–b ábrák). A 
turisták többsége a nyugati tartományokat látogatja meg, így Tirol, Salzburg és 
Vorarlberg teljes szálláshely kapacitásának kihasználtsági foka a téli és a nyári 
szezonban egyaránt a 25–85% közötti tartományban mozog, míg Alsó- és Fel-
sı-Ausztriában, Burgenlandban és Stájerország legtöbb részén ez az érték 0–
25%-ig terjed.  

Ez a koncentráció állandóan növekedett, az 1952-es 42 százalékról (1962-
ben 50%, 1972-ben 55%) az 1982. évi 60 százalékra. Ezzel egyidejőleg a keleti 
tartományok jelentısége csökkent. Míg 1952-ben az összes vendégéjszaka felét 
tudhatták magukénak, addig az 1980-as évek közepére lecsökkent mindössze 25 
százalékra (Zimmermann, 1991).  

A szálláshelyek iránti kereslet alapján az osztrák területeket öt fı típusba so-
rolhatjuk. Ezek közül az elsı a városok kategóriája, amely magába foglalja nem 
csak az üzleti és a konferenciaturizmus kedvelt színhelyeit, de azokat a város-
okat is, amelyek kiemelkedı kulturális eseményeket, vagy látnivalókat ígérnek 
(Bécs, Salzburg), vagy képessé váltak nemzetközi sportesemények befogadásá-
ra (Innsbruck), s ezzel újszerő imázst alakítottak ki magukról. Ezek a városok a 
turizmus terén tapasztalt aggregát hanyatlás ellenére, nagyarányú növekedést 
tudnak felmutatni. Erre utal, hogy Bécs a negyedik helyet foglalja el London, 
Párizs és Róma után az európai városi turizmus listáján (FECTO 1)/ TourMIS 2), 
2000), Graz pedig az 1995-ben kialakított új, valamennyi fenti célt összeötvözı 
városi turizmus stratégia megvalósítását követıen az évezred fordulójára 22,5 
százalékkal tudta növelni a vendégéjszakák számát (ÖGAF 3)/ TourMIS, 1999).  

A második fontos turisztikai terület típus a szálláshely kereslet alapján a 
gyógyvizek környéke, amelyek a turisztikai fejlesztés különbözı fázisain men-
tek keresztül annak érdekében, hogy nagyon különleges adottságaik a modern 
kor elvárásainak megfelelhessenek. Ebbe a kategóriába tartoznak a hírneves, 
nagy gyógyfürdı kultúrával és hagyományokkal rendelkezı fürdıhelyek, – 
például a salzkammerguti Bad Gastein és Bad Ischl, a karintiai Bad Klein-
kirchheim – amelyek jelentıs téli turizmussal is rendelkeznek, így multifunkci-
onális üdülıhelyeknek tekinthetık.  
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1/a ábra 
A szálláshely kihasználtság foka a települések adatai alapján 

a 2000. év nyári idıszakában 

 

Forrás: Statistik Austria, 2000. 

1/b ábra 
A szálláshely kihasználtság foka a települések adatai alapján 

a 2000. év téli idıszakában 

 

Forrás: Statistik Austria, 2000. 
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Az Ausztria északi és keleti részén található gyógyfürdıhelyek – az utóbbi-
akhoz sorolhatjuk Stájerország termálfürdı vidékét (Bad Gleichenberg, Bad 
Radkersburg, Therme Loipersdorf, Heiltherme Bad Waltersdorf, Rogner-Bad 
Blumau) – egy következetes turizmusfejlesztési-stratégia eredményeként a ko-
rábbi kizárólagos gyógyító funkció mellett mára már az élményfürdık minden 
korszerő kellékével is rendelkeznek. A földrajzi értelemben vett közelségük 
miatt ezek értékesítésével elsısorban a közép- és kelet-európai tehetısebb turis-
tákat célozzák meg, ezáltal a magyar gyógyfürdıhelyek versenytársaként jelen-
nek meg ebben a sajátos szegmensben a turizmus piacán. 

A harmadik turisztikai területtípust a salzkammerguti és a karintiai tóvidék 
képviseli. Az itt található üdülıhelyek régi hagyományokkal rendelkeznek, 
amelyek egyben gátolják, vagy legalábbis lassítják a turisztikai fejlıdéssel je-
lentkezı új keresleti struktúráknak való megfelelést (Zimmermann, 1991). 
Azonban környezeti és infrastrukturális adottságaik tekintetében egyértelmő 
elınyökkel rendelkeznek a magyar tavakhoz – Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó – 
viszonyítva. 

A negyedik területi típust azok a nyugat-ausztriai magashegyvidéki települé-
sek alkotják, amelyek „kétszezonosságuk” és a rövid szabadságukat elsısorban 
ezeken a helyeken eltölteni kívánó turisták nagy száma miatt fı okozói az oszt-
rák turisztikai keresleti térkép aszimmetriájának. 

Az ötödik területi típust azok az üdülıtelepülések képviselik, amelyek vagy 
a jelentıs turisztikai központok közelségébıl adódó infrastrukturális elınyöket 
tudják kihasználni, vagy azok kínálatát egészítik ki alternatív, „kisebb jelentı-
ségő” lehetıségekkel. Ilyen példákkal találkozhatunk Lungauban és Kelet-
Tirolban. Magyarországon leginkább a Balaton háttértelepülései képeznek ha-
sonló turisztikai keresleti kategóriát (Területi Statisztikai Évkönyv, 2001). 

A rendelkezésre álló szálláshely-kihasználtság szempontjából az 1990-es 
évek közepétıl egy határozott területi kiegyenlítıdési folyamat indult meg, 
fıként annak hatására, hogy Ausztria az Európai Unió tagjává vált, s így a tu-
rizmus szempontjából korábban hátrányosabb helyzetben lévı tartományok 
(land-ok), mint a 2. célcsoportba besorolható NUTS 2 régiók (Horváth, 1999), a 
Strukturális Alapokból fejlesztési célokra fordítható jelentıs pénzösszegekben 
részesülhettek. Ilyen régiónak számított – iparilag hanyatló térségként – Stájer-
ország, ahol a turizmus fejlıdése az EU-csatlakozással pozitív fordulatot vett. 
Az 2. célkitőzési körbe tartozó új stratégia, a stájer gazdaság általános moderni-
zálása mellett olyan sajátos prioritásokat jelölt meg, mint a minıségjavítási 
intézkedések és a marketing támogatása a turizmus szektorban, valamint a tu-
risztikai infrastruktúra fejlesztése.  

Stájerország domborzati és természföldrajzi sajátosságai, gazdasági életének 
bizonyos tendenciái sok szempontból hasonlóak a három megyét – Baranya, 
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Somogy, Tolna – összefogó Dél-dunántúli régióhoz. Ennek alapján keressük a 
már jól bevált és adaptálásra alkalmas stratégiákat, módszereket és technikákat, 
amelyek a jelenleg gondokkal küszködı magyar turizmus számára nemzeti, 
regionális és helyi szinten is például szolgálhatnának. Meggyızıdésünk szerint 
nálunk is sokkal több külföldi és hazai turistát vonzana egy olyan komplex tu-
risztikai kínálati termékcsomag, mint a stájer tartományi fıváros, Graz városi 
turizmusát kiegészítı regionális elemek, a „stájer borút”, a „stájer várak útja”, 
vagy a „stájerországi gyógyforrások vidéke”. Lehetıségeink – bortermelı vidé-
keink, váraink és kastélyaink, termálvizes fürdıink – adottak, azonban a régió 
gazdaságát erısítı turizmus kiépítéséhez intenzív és átfogó idegenforgalmi 
marketingtevékenységre, innovatív és hatékony szervezeti- és menedzsmentkul-
túra kialakítására van szükség. 

A turizmus regionális sajátosságai Magyarországon  

A szocializmus idıszakában a turizmus szektor jelentısége egyre fokozódott a 
magyar gazdaságban. Regionális folyamatait befolyásoló rendelkezések közül 
az 1971-ben megalkotott terület- és településfejlesztési törvényt tarthatjuk nagy 
jelentıségőnek, mivel ez a turizmussal is foglalkozott, és annak két prioritását 
emelte ki: 

– a Balaton, a fıváros és a gyógyfürdık fejlesztését, mivel ezek jelentik a 
fı vonzerıt a külföldi turisták számára, valamint 

– a hétvégi kikapcsolódást biztosító turizmust az urbanizálódó térségekben. 

Következı jelentıs lépés volt az 1976. évi minisztertanácsi rendelet, amely 
határozatot hozott a kiemelt idegenforgalmi körzetekrıl – Balaton, Velencei-tó, 
Dunakanyar, Mátra és Bükk, késıbb Sopron-Kıszeghegyalja, Tisza-tó – és e 
körzetek élén álló állandó bizottságokról. Az 1980-as években létrejött egy 
olyan, a turizmus térségi folyamatait is mérı és regisztráló statisztikai rendszer 
a VÁTI 4), a BKI 5), a KSH és az Országos Idegenforgalmi Hivatal együttmőkö-
désével, amely egyben alapjául szolgált annak az 1986. évi kormányrendelet-
nek, amely a turizmus ágazati és területfejlesztési koncepcióját tartalmazta. 
Ebben három kategóriát különítettek el a térségi fejlesztésekre vonatkozóan: 

– kiemelt üdülıkörzetek, 
– regionális, valamint 
– helyi és kistérségi jelentıségő üdülıterületek. 

A szocialista korszakot jellemzı központi forrásoktól való függés, a diffe-
renciált fejlesztési prioritások, valamint az erıforrások folyamatos beszőkülése 
a turizmus térségi folyamatait is erıteljesen befolyásolták. A turisztikai infrast-
ruktúra aszimmetrikus területi képe alakult ki Budapest és a Balaton nyomasztó 
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túlsúlyával. A vidéki Magyarország idegenforgalmi térképén csak a gyógy- és 
termálfürdık jelentettek egy-egy színfoltot. 

A turizmusban a központi folyamatokat közvetítı és végrehajtó intézmény-
rendszert a megyei idegenforgalmi hivatalok jelentették. Ezek a megyei taná-
csok hatáskörébe tartoztak, és az állami vagyon kezelıiként még ma is funkcio-
náló turisztikai infrastruktúrát tudtak teremteni, valamint tevékenységi körük 
fontos része volt a beutaztatás. Azonban a központi akaraterıt ellensúlyozni 
nem tudták, és a rendszerváltással meginduló vagyonvesztésük szerepüket is 
átértékelte (Aubert, 2001). Jelenleg turisztikaiinformáció-szolgáltató irodaként 
mőködnek. A beutaztatás szervezését már nem folytatják, és sajnálatos módon 
ezt az idegenforgalmi bevételek szempontjából lényeges tevékenységet más 
intézmény vagy szervezet sem vette át tılük. 

A kilencvenes években a politikai rendszerváltással egyidıben a magyar 
gazdaságban ágazati és térbeli folyamatok is lezajlottak, amelyek jellegében 
más típusú és hatású térszerkezetet eredményeztek az országban. A korábbi 
ipari forradalmak erıforrásaira és technológiai bázisára építkezı klasszikus 
gazdasági körzetek felbomlottak. A koncentrált gazdaságfejlesztési stratégiát 
követı országos településhálózat magában hordozta az erısen urbanizált és a 
leszakadó vidéki területek ellentmondásait (Enyedi,1996). Emiatt a turisztikai 
vonzerık átstruktúrálódása a rendszerváltást követıen nehezen indult meg. 
Azonban gyökeres változást jelentett az, hogy Közép-Európa nyitott térré vált, s 
így e szempontból Magyarország elvesztette egyediségét. Ugyanakkor a határ-
melléki- és a tranzitforgalom adatai – közel 40 millió látogató – az évtized nagy 
részében elfedték a mélyben rejlı problémákat, amelyek mára már egyértelmő-
ek és strukturális jellegőnek mondhatóak. A kereskedelmi szálláshelyek kihasz-
náltságát tükrözı 2000. évi adatok szerint még mindig a Balaton és Budapest 
súlya meghatározó (2. ábra, 1/a–b táblázatok). 

2. ábra 

A kereskedelmi szálláshelyek területi megoszlása Magyarországon 2000-ben 

Forrás: KSH, 2001. 
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1/a táblázat 

A magyar üdülıkörzetek szállodáinak szállásférıhelyei 
és vendégforgalma 1990-ben 

Vendég Vendégéjszaka 
Kiemelt 
üdülıkörzetek 

Szállo-
dák 

száma 

Férı-
hely összesen 

ebbıl 
külföldi 

összesen 
ebbıl 

külföldi 

Átlagos 
tartózko-
dási idı 
(éjszaka) 

Budapest 56 20 451 1 375 295 1 278 605 3 657 164 3 485 572 2,7 

Balaton-part menti 
települések 34 9 424 230 345 189 653 842 978 735 373 3,7 

A Balaton háttér- 
települései 20 2 729 54 173 38 422 332 963 267 240 6,2 

Sopron, 
Kıszeghegyalja 17 2 578 173 256 84 106 462 174 289 122 2,7 

Mátra, Bükk 15 1 968 145 317 91 220 289 649 191 878 2,0 

Mecsek, Villány 20 2 547 120 612 79 894 227 734 148 309 1,9 

Tisza, Kırös mente 17 2 110 151 367 104 726 250 833 168 866 1,7 

Szigetköz 14 1 292 139 237 81 419 197 344 117 815 1,4 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 2001. 

 

1/b táblázat 

A magyar üdülıkörzetek szállodáinak szállásférıhelyei 
és vendégforgalma 2000-ben 

Vendég Vendégéjszaka 
Kiemelt 
üdülıkörzetek 

Szállo-
dák 

száma 

Férı-
hely összesen 

ebbıl 
külföldi 

összesen 
ebbıl 

külföldi 

Átlagos 
tartózko-
dási idı 
(éjszaka) 

Budapest 115 28 760 1 750 516 1 478 658 4 491 922 3 846 808 2,6 

Balaton-part menti 
települések 144 24 932 494 487 249 076 1 834 655 1 135 177 3,7 

A Balaton háttér- 
települései 40 6 835 185 704 95 947 1 089 371 751 061 5,9 

Sopron, 
Kıszeghegyalja 29 4 944 201 585 74 612 705 926 308 797 3,5 

Mátra, Bükk 43 4 253 216 416 47 814 513 671 125 910 2,4 

Mecsek, Villány 22 2 579 97 299 45 497 270 542 156 398 2,8 

Tisza, Kırös mente 28 3 680 128 233 40 207 345 419 82 458 2,7 

Szigetköz 40 2 708 118 547 70 894 292 055 136 817 2,5 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 2001. 
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A fenti adatok is azt jelzik, hogy a hazai idegenforgalomnak szüksége van a 
területi aszimmetria feloldására a minıségi turizmus fejlesztésével és térbeli 
kiterjesztésével. Ez a folyamat szerencsésen kapcsolódik a területfejlesztés és 
az EU-programok céljaihoz, így a turizmusnak – tudatos tervezésével és struk-
turális megújulásával – esélye van arra, hogy a magyar gazdaság egyik vezetı 
szektora maradjon. 

A regionális turizmus fejlesztése a turisztikai vonzerıkön alapszik. Ezek 
azonban ritkán követik a megyei közigazgatási határokat, így a turisztikai fej-
lesztési programokat a turisztikai kistérségek és termékcsoportok alapján állít-
ják össze. Továbbá a turisztikai terméktípusok is képezhetnek önszervezıdı 
turisztikai fejlesztési programokat, tereket. A fejlesztési téregységek alapja 
lehet egy-egy turisztikai termékcsoport dominanciája, amely meghatározza a 
fejlesztések irányait és a térség arculatát (Piskóti–Dankó–Schupler–Büdy, 
1997). 

A dél-dunántúli turisztikai régió (3. ábra), amely történelmi korok, kultúrák, 
tájegységek és népek találkozóhelyeként, az ezekhez kapcsolódó vonzerık alap-
ján az ország talán legszínesebb turisztikai kínálatával rendelkezik. A régió 
vonzerıi közül nemzetközi jelentıségőnek minısíthetjük a sokszínő kultúrát és 
az ebbıl fakadó kulturális életet, valamint a régió borászatát. Országos jelentı-
ségő kategóriáknak számítanak a történelmi helyszínek, a termál- és gyógyfür-
dık. Ezek az értékek nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékekké 
tehetık következetes és szakszerő fejlesztéssel, valamint színvonalas és komp-
lex szolgáltatáscsomag kialakításával, amit az országos (Nemzeti Fejlesztési 
Tervben, Széchenyi-tervben) és a regionális programozásban (Dél-Dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság) egyértelmően prioritásként kezelnek. 

A régió turizmusának átfogó fejlesztése – meggyızıdésünk szerint – csakis 
turisztikai üzletági központ(ok) kifejlesztésével képzelhetı el, ami pozitívan 
befolyásolhatja az infrastrukturális fejlıdést és gazdasági élet megélénkülését a 
központ(ok)tól távolabb esı területeken. Az üzletági központok tagjai között 
kialakult sokrétő kapcsolatrendszer sokkal nagyobb hatásfokú, szemben azzal, 
ha az egyes vállalatok a csoportosulásban való részvétel híján építenék ki 
együttmőködésüket. Egy tipikus turizmusközpontban például a látogató tapasz-
talatainak milyensége nemcsak az elsıdleges attrakció vonzerején, hanem a 
kiegészítı szolgáltatások – pl. szállodák, éttermek, üzletek és szállítóeszközök – 
minıségén és hatékonyságán is múlik. Mivel a tömörülés tagjai kölcsönösen 
függnek egymástól, az egyik jó teljesítménye a többiek üzletmenetét is fellendí-
ti (Porter, 1998). Az egymást erısítı kiegészítı hatások legnyilvánvalóbb pél-
dáját figyelhetjük meg a kilencvenes évek közepétıl Graz és Stájerország ese-
tében, ahol egy új összehangolt turizmuspolitika eredményeként létrejött, a 
tartományi fıváros és a tartomány által kínált sokrétő turisztikai termékcsomag-
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kínálat, és annak összehangolt értékesítése elısegítette a korábbi területi 
aszimmetria csökkenését (4a–b ábrák). 

1992-ben Stájerországban az új turizmuspolitika részeként egy komplex tu-
rizmustörvényt alkottak meg, amelynek a tartományi adórendszer egységesítése 
mellett nagy vívmánya volt, hogy a stájer tartományi területeket turisztikai von-
zerejük és az irántuk megnyilvánuló kereslet alapján kategorizálták fejlesztésük 
pontosabb tervezhetısége érdekében (5. ábra).  

A Dél-dunántúli régió turisztikai vonzerıleltára alapján hasonló kategorizá-
lási térkép megszerkesztése jelentıs elırelépést és segítséget jelentene a régió 
turizmusának következetes és hosszú távra szóló tervezéséhez. 

3. ábra 
A dél-dunántúli turisztikai régió 
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4/a ábra 

A vendégéjszakák alakulása néhány osztrák tartományban, 1990–2000, db 

  Forrás: TOURMIS, 2002. 

4/b ábra 

A vendégérkezések alakulása néhány osztrák tartományban, 1990–2000, fı 

Forrás: TOURMIS, 2002. 
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5. ábra 

A stájer tartományi területek turisztikai szempontú kategorizálása 
az 1992-es stájer turizmustörvény alapján6) 

Forrás: Statistik Austria, 2000. 
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Az osztrák és a magyar turizmus várható trendjei a jövıben 

Az osztrák és a magyar turizmus várható közös fejlıdési irányvonalait akkor 
tudjuk elıre látni, ha megkeressük a turizmus üzletág mindkét országban fellel-
hetı erısségeit és gyenge pontjait.  

Közös erısségek: 

– központi fekvés Európában (piaci közelség), 
– változatos természeti adottságok, még érintetlen tájegységek, egészséges 

klíma, 
– oktatási és kulturális tevékenységek gazdag tárháza, 
– a turizmus szerepének és a növekvı életszínvonalból adódó lehetıségek 

általános felismerése. 

Erısségek Ausztriában – Magyarországon megvalósításra váró célok:  

– a turizmus hagyományaira és tapasztalataira épülı szilárd felépítmények, 
– ésszerő mértékben terített létesítményhálózat, 
– változatos turisztikai kínálat, magas színvonalú szolgáltatások, családi 

vállalkozások, a „turista gettók” – a tömegellátásra létesített üdülıhelyek 
– teljes mellızése.  

Gyengeségek Magyarországon – Ausztriában a kilencvenes években megol-
dott problémák:  

– turisztikai célokra igénybe vehetı szabad telkek korlátozott száma, és 
ezek felhasználását szabályozó bonyolult rendelkezések; 

– a turizmus „egészséges” mőködését gátló törvények, az adózási morált és 
a munkavállalási kedvet hátrányosan befolyásoló rendeletek, az üzletek 
nyitvatartási idejének szabályozása – mindezek miatt az üzletág nemzet-
közi versenyképességének romlása, a szolgáltatás-ár viszonyának foko-
zott megterhelése; 

– túlságosan konzervatív, utánzásra hajlamos turisztikai kínálati oldal, az 
innováció hiánya, nem eléggé szegmentált piac, ahol a termékek értékesí-
tése nem elég szakszerő, túl sok átlagos színvonal alatti szálláshely és ön-
finanszírozásra képtelen létesítmény; 

– a turisztikai szolgáltatások nem kielégítı színvonala, a célcsoport-
orientáltság hiánya, a regionális és szupraregionális turizmusmarketing 
erıtlen hatása a turisztikai termék megjelenésére („csomagolás”, ár, mi-
nıség stb.); 

– a területfejlesztési elveket nélkülözı, túlzottan szétszórt építkezésben, az 
extenzív fejlesztésben és az elviselhetetlen mértékben növekvı forga-
lomban – bizonyos régiókat érintı jelentıs tranzitforgalomban – meg-
nyilvánuló felelıtlen viszonyulás a természethez, a környezethez. 
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A turizmus folyamatos minıségi fejlesztése mellett szóló érvek mindkét or-
szág vonatkozásában:  

– a megnövekedett szabadidıbıl és a turizmusban részt vevık növekvı 
számából adódó potenciál (pl.: sokkal több a még aktív idıs ember); 

– a fıszezonon kívüli növekedési lehetıségek, a rövid szabadságok egyre 
népszerőbbé válásának és az új régiók turisztikai célú feltárásának kö-
szönhetıen; 

– a turizmusmarketing-munka jelentıs javulása (nemzetközi piaci lehetı-
ségek célba vétele, piaci rések megkeresése és betöltése); 

– a célcsoportorientált tevékenységek (egészség, kultúra, oktatás) támoga-
tása; 

– restruktúrálódás a minıség fokozása érdekében, a korszerőtlenné vált 
struktúrák ésszerősítése, az „értelemhez” fordulás; 

– elınyökkel, és a verseny szempontjából hátrányokkal is járó környezet-
tudatosság; 

– a növekedési folyamat eredményeként kifinomultabb és tartalmasabb tu-
risztikai termékek létrejötte; 

– a turista szezon kiterjesztése a megelégedett és az idı szempontjából „ru-
galmasabb” vendégek igényei alapján.  

A 21. századi turista Ausztriában és Magyarországon 

A nemzetközi turizmusban érvényesülı trendek jól kifejezik azokat a tipikus 
vonásokat, amelyek a turisták igényeit leginkább jellemzik az évezred forduló-
ján: 

1) A tipikus turista összehasonlít, kritikus, mivel kialakult minıségtudata 
van, kulturált, valamint tökéletesen tudatában van a szolgáltatás-ár vi-
szonynak. 

2) Környezettudatos, inkább életstílust „vásárol”, mint egy konkrét termé-
ket. 

3) Az élet minden vonatkozásában az egészség áll gondolkodása középpont-
jában, ezért tudatos fogyasztó, aki elınyben részesíti a könnyő, természe-
tes és diétás ételeket, valamint inkább kultúra- és környezetorientált, és 
kevésbé alkoholérdekelt. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy különbözı szegmensek polarizációját 
figyelhetjük meg a turizmus piacán, ami annyit jelent, hogy egyik oldalon ott 
van a kritikus, de kezdeményezı, a magasabb értékeket keresı és képviselı 
turista, a másik oldalon pedig a passzív, átlagos turista, aki elvárja, hogy szóra-
koztassák. 
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A 21. századi turista ugyanúgy, mint a nemzetközi versenykörnyezet, egyfaj-
ta új „identitást” követel meg Ausztriától és Magyarországtól egyaránt. Ennek 
fókuszpontjai – melyek környezeti és ökológiai tudatosságot tükröznek – két-
ségtelenül mindkét ország turizmusának alapját képezik: 

1) Mővészet és kultúra: A közép-európai térségben Ausztria, mint 
kultúrország elıkelı helyet vívott ki a kultúrához és a képzéshez, okta-
táshoz kapcsolódó turizmusával. Ez a jövıben további kiemelkedı lehe-
tıségeket tartogat az országnak (pl.: ilyen a „Graz – Kulturstadt 2003” 
projekt), de a hasonló adottságokkal rendelkezı Magyarország számára 
is. Ez a szegmens, jellegénél fogva, elsısorban a városi turizmus fejlıdé-
si kilátásait erısíti, annál is inkább, mert általános tendenciaként figyel-
hetjük meg az alacsonyabb minıségő szolgáltatások iránti igény telítıdé-
sét, ezzel együtt a nem anyagi javak iránti fokozódását. 

2) Nosztalgia és hagyomány: A külföldi piacok felé történı irányultság fo-
kozása és a nagy nemzetközi jelentıségő események vállalása (ilyen le-
hetett volna 1995-ben a Bécs–Budapest Világkiállítás megszervezése, s 
ilyen lehet a nagy sportesemények vagy konferenciák megrendezése is) 
lehetıvé tenné, hogy a turizmus üzletág mindkét országban a tradicioná-
lis struktúrák hátrányaiból elınyöket kovácsoljon. Ezekben a „nosztalgia-
csomagokban” a vonzó hagyományokat össze kell kapcsolni az új és kor-
szerő turisztikai termékajánlatokkal.  

3) Egészség: Világszerte a környezeti tudatosság és az egészség középpont-
ba állítása azt eredményezte, hogy ma már a fiatalabb korosztályok ér-
deklıdése is fokozottan az egészség- és wellness-turizmus szolgáltatásai 
felé irányul. Ez a tendencia mindkét ország számára rendkívül elınyös és 
számos termékfejlesztési lehetıséget tartogat. 

4) Sport: A sporttevékenységeket az egészségturizmus fontos részeként kell 
számontartanunk. Ebben a körben az ajánlatok elsısorban az idısek fia-
talabb korosztályát célozzák meg „kíméletes” tevékenységek lehetıségé-
vel (sífutás, túrázás, kerékpározás, lovaglás stb.), melyek gyakorlása 
együtt jár a természet élvezetével. 

5) Kalandok és attrakciók: Már a kilencvenes évek a veszélyes sportok – a 
hegymászás, a siklóernyızés, a vadvízi evezés – iránti igények jelentıs 
felfutását mutatták, s ez a tevékenységi terület a turisztikai ajánlatok 
szempontjából további dinamikus fejlıdést ígér. A „kalandturizmus” el-
sısorban a 20–40 év közötti korosztályt célozza meg, gyakorlásának fel-
tételei – ugyan különbözı mértékben – de mindkét országban adottak. A 
jövıben a turizmus szakembereinek olyan befektetésekre is érdemes 
gondolni, amelyek segítségével kíváló minıségő létesítményeken és pro-
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fesszionális technológián alapuló, speciális rekreációs központokat hoz-
nának létre. Az ilyen beruházások kímélik a természetet, mivel nem von-
zanak turista tömegeket.  

Mindkét országban az egyfajta új turizmus identitás keresése a kínálat 
nagymértékő specializációját igényeli, a különbözı „vakációzási” törekvések 
adaptálási képességével együtt. Természetes elvárás, hogy a turisztikai termék-
csomagok a szabadság eltöltésének a lehetı legváltozatosabb formáit ígérjék, 
innovatívak és „felhasználóbarátok” legyenek, és mindenekfölött egyfajta élet-
stílust képviseljenek. 

Jegyzetek 

1) FECTO (Federation of European Cities’ Tourist Offices): az Európai Városok Turis-
ta Hivatalainak Szövetsége. 

2) TourMIS (Tourismus Marketing Informations System): turizmusmarketing informá-
ciós rendszer Ausztriában, amely az Osztrák Nemzeti Turista Hivatal és a turizmus 
területén alkalmazott kutatásokat végzı szakemberek közös projektje.  

3) ÖGAF (Österreichische Gesellschaft für Angewandte Fremdenverkehrswissenschaft): 
az osztrák idegenforgalom területén alkalmazott kutatásokat folytató vállalkozás. 

4) VÁTI (Városi és Területi Tervezési Intézet): Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht. 

5) BKI ( Budapesti Területi és Környezettervezési Intézet). 

6) A Stájer tartományi helységeket az 1992-ben megalkotott, valamint 1998-ban felül-
vizsgált és módosított turizmustörvény A, B, C kategóriákba sorolta a turistaforgalom 
tartományi medián értékeihez viszonyított százalékarányok alapján: 

 Vendégéjszakák 
száma 

Szálláshelyek 
kihasználtsága 

Turista- 
érkezések 

„A” helység kategória: 400 400 250 

„B” helység kategória: 200 200 100 

„C” helység kategória: 50 50 75 

Az egyes települések a turistaforgalom változásai alapján saját elhatározásból kez-
deményezhetik más kategóriába történı átminısítésüket. 
Érdekes megjegyezni, hogy a fenti besorolás alapján az összesen 543 stájer telepü-
lésbıl 348 minısült turisztikai vonzerıvel rendelkezınek, s így turisztikai forgalmat 
lebonyolítónak: 
„A” kategóriás:   60 település, 
„B” kategóriás:   72 település,  
„C” kategóriás: 215 település,  
külön kategóriát képvisel a tartományi fıváros, Graz.  
Forrás: Handbuch zum Steiermarkischen Tourismusgesetz 1992 (Ausgabe, 1998).  
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THE STRATEGIC RELATIONSHIP OF TOURISM AND REGIONAL 
DEVELOPMENT ON THE BASIS OF TWO EAST-CENTRAL 

EUROPEAN COUNTRIES’ EXPERIENCE 

Márta Bakucz 

The aim of this study is to give a thorough picture of the national and regional trends 
characterising Austrian and Hungarian tourism. Extracting information concerning these 
seems necessary from the point of view of the effective future development of the sector. 
This current analysis targets the exploration of those strategically important connections 
which give clear evidence of the existing complex system of the impact of tourism on 
local, regional and national economies. 

In the first part of the study an analysis of national characteristics is given on the ba-
sis of the social environment providing the operational framework for tourism, foreign 
demand as a dynamic factor of tourism and the seasonal characteristics of the demand 
for tourism At the same time we attempt to show the economic aspects of the “short 
holiday”, as this is a category of tourism very close to our research area, related to city-
tourism and its impacts on the local and regional economies. 

The aim of the study is to underline that particular statement of our thesis which pro-
poses that a separate section within the National Development Plan should deal with the 
development of city-tourism. This segment, typically, means short stays in the chosen 
destination, which can be visited by a high number of foreign and domestic tourists; 
related (careful) planning and networking are, therefore, of the highest importance. With 
such help, in those cities which have tourist attractions the special requirements of qual-
ity tourism can be fulfilled, and high living standards can be provided for local residents.  

The second part of the study compares the directions in the regional development of 
Austrian and Hungarian tourism with the aim of determining those “Unique Selling 
Propositions” which could increase the competitiveness of Hungarian regional tourism 
products in the Central European market. 

In this study a brief analysis of the tool- and institutional systems of regional integra-
tion between Austria and the EU is given, which can be a positive example for Hungary 
to follow.  

In the concluding part we attempt to define the future directions of tourism which 
probably will characterise both countries in searching for their “new identity” and work-
ing out “ new tourism products” reflecting the demands of the 21st. century.  
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5. ADALÉKOK A BRIT REGIONÁLIS PÉNZÜGYI 
KÖZPONTOKRÓL 

Wágner Ildikó 

A modern piacgazdaságokban a gazdasági szereplık közötti kapcsolatok megte-
remtıje és fı közvetítıje a pénz, illetve az annak áramlását biztosító pénzügyi 
szektor. Manapság azonban a pénzügyi szektoron belül – ha csökkenı mérték-
ben is, de még változatlanul – meghatározó szerepő bankszektor mellett pótló-
lagos forrásszerzési és megtakarítási lehetıségeket képesek biztosítani a gazda-
sági szereplık számára a tızsdék, a befektetési és nyugdíjalapok stb., azaz az 
egyéb pénzügyi intézmények. A pénzügyi közvetítésben játszott meghatározó 
szerep, végsı soron a versenyképesség megırzése céljából a bankok és a nem-
zetközi szereplık egy része saját, szőken vett érdekeit követve „túlfőtötte” a 
gazdaságokat, a befektetık egy része – a gyors profitszerzés reményében – a 
„forró pénzekkel” körbevándorolta a nem kellıen stabil délkelet-ázsiai és latin-
amerikai országokat. Mindez azt eredményezte, hogy az 1990-es években a 
nemzetközi pénzügyi folyamatok többször elszakadtak a reálfolyamatoktól, 
önálló életre keltek, és a nemzetek és a régiók számára bizonyos fokig ellen-
ırizhetetlenné váltak. Hasonló jelek – azaz a reálfolyamatoktól, a teljesítmény-
tıl való elszakadás – voltak megfigyelhetık számos tızsdeindex szárnyalása 
mögött is. Gondolva itt a kilencvenes évek elején a japán, az évtized közepén 
pedig az amerikai tızsdeindex páratlan szárnyalására (Wágner, 2001a).  

Napjaink erıteljesen monetáris jelleget öltı világgazdaságában zajló rendkí-
vül erıs térformáló folyamatok és a reálgazdasági szféra rovására hihetetlen 
módon felértékelıdtek tehát a nemzetközi pénzpiaci, illetve a régiók és nemzet-
gazdaságok között zajló jövedelemtranszferek. Emiatt pedig elıtérbe került a 
pénzügyi folyamatok geográfiai és regionális gazdaságtani vizsgálata. A válto-
zásokat általában a globalizáció fogalmával azonosítják (Gál, 2000a–b). 

A pénzpiacok átalakulásában a globalizáció fogalma nemcsak az erısödı 
pénzpiaci integrációt, a pénzügyi központok közötti egyre nagyobb volumenő 
nemzeti határok nélküli pénz- és tıkemozgást jelenti, hanem a pénzpiac szerep-
lıit egyre inkább érintı erısödı interdependenciákat is (Martin, 1999; Gál 
2000b). A pénzügyi globalizáció földrajzilag értelmezhetı fogalom, tehát mesz-
sze nem egy autonóm, térbeliséget nélkülözı, felülrıl vezérelt rendszer, hanem 
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egy olyan földrajzilag meghatározott folyamat, amely egy bizonyos földrajzi 
helyen elhelyezkedı vállalatok, intézmények és hatóságok szervezeti, technoló-
giai regulatív és vállalati stratégiáinak az együttes terméke (Martin, 1999; Gál, 
2000b). 

A pénzmozgások régiók közötti mozgásának vizsgálata felveti a globális és a 
helyi szintek, a centrumok és a perifériák közötti integráció problémáját, illetve 
a centrum és a periférikus térségek közötti egyenlıtlen munkamegosztást. A 
régiók közötti egyenlıtlen gazdasági potenciál kialakulását, jelentıs részben, az 
interregionális tıkeáramlás miatt kialakuló egyenlıtlenségek okozzák. A tıke 
ugyanis általában az alacsonyabb profitrátát nyújtó régiók felıl a magasabb 
megtérülést biztosító régiók felé áramlik. Következésképpen a tıkekoncentráció 
legnagyobb a magterületek pénzügyi központjaiban, a városhierarchia csúcsain 
elhelyezkedı centrumokban, mivel a bankok központjai is a legnagyobb poten-
ciálú piacra, tehát a központi, motorikus régiókba tömörülnek, ami jelentıs 
regionális egyenlıtlenségeket okoz a nemzeti, illetve a szupranacionális (EU) 
bankpiacokon is (Leyshon–Thrift, 1997; Porteous, 1995). 

A brit pénzügyi központok hierarchiája 

Nagy-Britannia példáján keresztül igazolható, hogy a centralizált banki struktú-
rán belül is lehetséges bizonyos pénzügyi szolgáltatások regionális decentrali-
zációja, amely a nemzeti bank- és pénzügyi központ (mely egyben a világ egyik 
vezetı globális pénzügyi központja is) szerepét nem kérdıjelezi meg, de a háló-
zat hatékonyabb mőködtetéséhez hozzájárulhat. A globális pénzpiaci központ-
ként is mőködı London országos hálózatot mőködtetı bankjai és egyéb pénz-
ügyi intézményei back-office funkcióik egy részét a vidéki regionális közpon-
tokba telepítették, amelyek, ha nem is függetlenek az országos központtól, de 
jelentıs autonómiát élveznek (Tickell, 1996; Gál, 2000b). Emellett számos 
pénzügyi intézmény Londonon kívül választott székhelyet és nyitott fiókot, 
valamint regionális és nemzeti adatfeldolgozó központokat hozott létre. 

Reed 1981-ben megjelent úttörı munkának tekinthetı könyvét is áttanulmá-
nyozva (amely elsısorban a nemzetközi pénzügyi központokkal és azok fıbb 
jellemzıinek meghatározásával foglalkozott), Leyshon és szerzıtársai (1989) 
konkrétan a brit pénzügyi rendszeren belüli pénzügyi központokkal, azok szere-
pének növekedésével és hierarchiájával foglalkoztak (Leyshon et al., 1989; 
Leyshon–Thrift, 1995; Leyshon, 1995; Leyshon–Thrift, 1997). Ezen publikációk, 
felmérések képezték alapját többek között Tickell (1992; 1993; 1996) munkáinak.  

Amint azt Leyshon et al. (1989)1) bebizonyította, az 1970-es és az 1980-as 
években számos Londonon kívüli, azaz vidéki pénzügyi központ fejlıdött 
Nagy-Britanniában, amelyek az 1990-es évekre jellemzı gazdasági hanyatlás 
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idején is megırizték, sıt adott térségen belül növelték szerepüket a kisebbek 
rovására (McKillop–Hutchinson, 1991). A vidéki pénzügyi központok relatív 
felértékelıdésében szerepet játszott egyrészt London nemzetgazdaságon belüli 
szerepének mérséklıdése a XX. század utolsó harmadára jellemzı térformáló 
folyamatok (globalizáció-regionalizálódás; koncentráció-dekoncentráció-agglo-
merálódás; centralizáció-decentralizáció; homogenizáció-differenciáció) hatá-
sára; másrészt az a tudatos központi, kormányzati törekvés, hogy London ún. 
„ellenpólus városait” megteremtsék (Wágner, 2001b).  

Leyshon et al. (1989) többféle mutatót (foglalkoztatási adatok, pénzügyi fog-
lalkoztatók száma, fiókok száma, külföldi bankok száma) és egyéb jellemzıket 
(értéktızsde jelenléte, pénzügyi intézmények szervezeti felépítése, az egyes 
szervezeti egységek funkciója és kompetenciája) felhasználva elıször azonosí-
totta Nagy-Britanniában a pénzügyi és termelı szolgáltatás 25 legnagyobb köz-
pontját, majd azokon belül – további közös ismérvek alapján csoportokat ké-
pezve – a brit pénzügyi központok hierarchiáját is felállította. 

A pénzügyi központok háromszintő hierarchiája Leyshon et al. (1989) sze-
rint tehát a következı (Wágner, 2001b): 

– alregionális pénzügyi központok (száma: 17), 
– regionális pénzügyi központok (száma: 7), 
– kiemelkedı pénzügyi központ (száma: 1, London) (1. táblázat). 

A brit regionális pénzügyi központok összehasonlítása 

Ebben a tanulmányban a brit regionális pénzügyi központok különbözı mutatók 
alapján történı összehasonlítására fókuszálok. Ezen keresztül bemutatható, 
hogy az elızıekben ismertetett pénzügyi központok meghatározásakor az egyes 
városok milyen pozíciót is foglaltak el az országon és adott területi egységen 
belül, illetve egymáshoz képest, s ezáltal lehetıség nyílik az egyes központok 
egymással történı összehasonlítására, és bizonyos következtetések is levonha-
tók. 

Tekintettel arra, hogy a vidéki pénzügyi központok megjelenése az 1980-as 
évekre, míg erıteljesebb növekedésük az 1990-es évek fordulójára tehetı, 
Leyshon et al. (1989) elsısorban az 1989-ig terjedı idıszakot vizsgálta. A 
Tickell (1993) által használt idısorok ennél csak néhány évvel hosszabbak, 
1981–91 közöttiek (néhány adatnál 1992. évi is rendelkezésre áll). Ezen adato-
kat a rendelkezésemre álló legfrissebb statisztikák – mely a GDP esetében 
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1. táblázat  

A brit pénzügyi központok hierarchiája 

Forrás: Leyshon et al. (1989); Tickell (1993) és Haughton–Williams (1996) alapján a szerzı összeállítása. 

Megnevezés Jellemzık Kapcsolat a nemzeti pénzügyi rendszerrel Példák 
Alregionális 
pénzügyi 
központok 

− adatfeldolgozó központ már lehet; 
− pénzügyi intézményt nem alapítanak még itt; 
− a hazai pénzügyi intézmények hatására 

felértékelıdı infrastruktúra; 
− a pénzügyi szolgáltatásban foglalkoztatottak 

száma: 7770–19 999 fı közötti. 

− kicsi helyi önállóság; 
− függıség más pénzügyi központoktól 

a fontos, ún. kritikus információk 
tekintetében; 

Aberdeen, Bootle, Bournemouth, 
Bradford, Bringhton, Cardiff, 
Coventry, Leicester, Newcastle, 
Northampton, Norwich, 
Nottingham, Oxford, Reading, 
Sheffield, Southampton, 
Southend 

Regionális 
pénzügyi 
központok 

− helyi aktivitású intézményeket kis számban 
már alapítanak itt; 

− a külföldi (pénzügyi) intézmények hatására 
felértékelıdı pénzügyi infrastruktúra; 

− a pénzügyi szolgáltatásban foglalkoztatottak 
száma: 20 000–35 000 fı közötti; 

− nagyobb önállóság és cselekvési 
képesség, ami a magasabb szintő 
pénzügyi központtól származik 
(decentralizáció); 

− eredeti információk, ún. kritikus 
információk elıállítására és 
használatára már képes; 

Birmingham, Bristol, Edinburgh, 
Glasgow, Leeds, Liverpool, 
Manchester  
 

Kiemelkedı 
pénzügyi 
központok 

− a nemzeti intézményeket itt alapítják; 
− a nagyipari társaságok székhelye nagy  

számban megtalálható itt; 
− a telekommunikációt aktívan használják itt; 
− nagy összegő eszközt és adósságot kezelnek 

itt; 
− a külföldi intézmények nagy számban 

fordulnak elı itt; 
− a pénzügyi szolgáltatásban foglalkoztatottak 

száma: 559 716 fı. 

− a fontos, ún. kritikus információk 
forrása itt található meg; 

− a nemzetközi pénzügyi központokkal 
való fontos, ún. kritikus kapcsolatot 
innen tartják. 

London 
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1991–98 közötti, a népességnél 1999. évi, a VAT2) körben regisztrált társaságok 
esetén 1991–2000 közötti, az üzleti és pénzügyi szolgáltató szektorban foglal-
koztatottak esetén az eltérı módszereket alkalmazó, és emiatt ugyanazon idı-
szakra vonatkozóan eltérı adatokat publikáló ABI3) által közzétett 1991–96, 
illetve AES4) által közzétett 1996–99 közötti adatokat jelent – alapján aktuali-
zálva azt vizsgáltam, hogy a korábban a Leyshon et al. (1989) által azonosított 
regionális pénzügyi központok helyzetében történt-e, és ha igen, akkor milyen 
változás. 

A regionális pénzügyi központok számszerő leírására elsıként a leggyakrab-
ban használt, üzleti és pénzügyi szolgáltatásban foglalkoztatottakat mérı muta-
tókat használom fel. Amint azt a 2. táblázat is mutatja 1981–91 között az e 
szektorban foglalkoztatottak száma Nagy-Britanniában 51%-kal, 2,6 millió fıre 
nıtt. A növekedés üteme késıbb ugyan mérséklıdött, összességében 1999-re 
4,7 M Ft-ra nıtt, ami évente átlagosan 8%-os növekedésnek felel meg 1991–99 
között. Azonban a regionális pénzügyi központokban jelentıs eltérés tapasztal-
ható mind a mértéket, mind az egyes alágazatokat tekintve. A szélsıértékek: 
több mint 80%-os növekedés Bristolban, illetve Edinburghban, a „negatív re-
kordot” pedig Birmingham érte el, kb. 25%-os csökkenéssel. Mindez azt ered-
ményezte, hogy 1991-re Birmingham visszacsúszott a hatodik helyre a többi 
városhoz képest, illetve a másik két város elırébb lépett néhány helyezést. 

2. táblázat 

Az üzleti és pénzügyi szolgáltatásban foglalkoztatottak számának5) alakulása 
és – a foglalkoztatási adatok alapján – a regionális pénzügyi központok sorrendje 

SIC Division 8. foglalkoztatott 
(fı) Sorrend 

Megnevezés 
1981 1991 1999 1991–81* 1981 1991 1991** 1999 

Birmingham 46 500 34 500 94 100 8. 1. 6. 5. 1. 

Bristol 25 500 46 900 67 500 1. 6. 4. 1. 6. 

Cardiff 13 900 20 000 37 200 4. 8. 8. 4. 8. 

Edinburgh 27 900 50 400 72 000 2. 4. 1. 2. 4. 

Glasgow 39 800 49 000 86 300 6. 2. 2. 8. 3. 

Leeds 27 500 45 700 91 600 3. 5. 5. 3. 2. 

Liverpool 24 800 27 900 38 400 7. 7. 7. 6. 7. 

Manchester 38 800 48 400 69 200 5. 3. 3. 7. 5. 

Nagy-Britannia 1 731 000 2 614 000 4 709 700 – – – – – 

Megjegyzés: A *-gal jelölt oszlopban a sorrend az üzleti és pénzügyi szolgáltatásban foglalkozta-
tottak számának változása alapján került felállításra, míg a **-gal jelölt oszlopban 
csak a pénzügyi foglalkoztatottak száma alapján került a rangsor megadásra. 

Forrás: Tickell (1993) publikációjából a Census of Employment (1981, 1991) adatok és ABI/AES 
(1999) adatok alapján a szerzı saját számítása. 
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A fenti foglalkoztatási adatok azonban olyan tevékenységi körrel foglalko-
zók adatait is tartalmazzák, amelyek a pénzügyi központok mőködése szem-
pontjából nem relevánsak. Emiatt célszerőbb a szőkebb értelemben használt 
pénzügyi szektorban foglalkoztatottak adatait vizsgálni. Ide tartoznak ugyanis: a 
banki tevékenység, a lakáshitelezı szövetkezetek és egyéb máshová nem sorolt 
pénzügyi intézmények tevékenysége, a biztosítás, a jogi tanácsadói és a könyve-
lıi, az adótanácsadói és a könyvvizsgálói tevékenység. Ez alapján kissé módo-
sul a felállítható sorrend, amit az 1991. évi adatok felhasználásával készített 
rangsor változása is megerısít. Így például Leedsben 1991-re a pénzügyi szol-
gáltatásokban létrejött új munkahelyek száma majdnem kétszerese az egész 
Nagy-Britanniára jellemzı növekedési rátának, Bristol és Edinburgh esetében 
pedig azt még inkább meghaladó mértékő, ami azt jelzi, hogy ezen pénzügyi 
központok megerısítették pozíciójukat a pénzügyi szektorban a többi központ-
hoz képest. Más összehasonlításban pedig Manchesterhez és Newcastle-hoz 
képest több mint ötszörös növekedést mutat Leeds, ami elég erıs bizonyíték 
arra, hogy Leeds alapvetıen javította a pozícióját, mint észak-angliai regionális 
pénzügyi központ (Tickell, 1993).  

Az 1991 utáni idıszakot vizsgálva megállapítható, hogy tovább folytatódott 
a regionális pénzügyi központokban foglalkoztattak számának a növekedése, 
ami a regionális pénzügyi szerep további erısödésére, és ezáltal a központok 
helyzetének megszilárdulására enged következtetni. Külön kiemelendı, hogy 
Birmingham ismét „visszaszerezte” elsı helyét – e mutató alapján – a közpon-
tok között, azonban a legnagyobb mértékő növekedést 1981–99 között egy má-
sik központ, Leeds produkálta évi átlagos 16,2%-os növekedési ütemével, így 
felzárkózott a második helyre. 

Összességében 1999-re a Londonon kívüli regionális pénzügyi központok-
ban az üzleti és pénzügyi szférában dolgozott az ABI által közzétett adatok 
alapján a foglalkoztatottak 29%-a Bristol, 27%-a Edinburgh, 25%-a Manches-
ter, ugyancsak 25%-a Glasgow, 24%-a Leeds és 23%-a Cardiff esetén. Ezen 
értékek minden regionális központban meghaladják az országos átlagot, ami 
19% volt. (Érdekességként: Nagy-London részesedése 32% volt.) 

A regionális pénzügyi központok mérete abszolút számokkal (például terü-
let, népesség stb.), illetve abból számolt relatív mutatókkal (például népsőrőség 
stb.) is leírható. Az elızıekben leírtaknál azonban fontosabb a gazdaság egé-
szében és adott mőködési területen játszott szerepe, amit leggyakrabban a régi-
óban keletkezı, illetve az egy fıre jutó GDP-vel, valamint az adott régió GDP-
hez való hozzájárulásával mérnek. Ezen mutatók azonban tartalmaznak néhány 
torzítást, amelyek azonban nem kiszőrhetık, így megfelelıbb adatok hiányában 
erre lehet csak támaszkodni. (Például: néhány pénzügyi szolgáltató mőködési 
területe az egész országot is lefedheti, a többség azonban helyi hatókörő; egy 
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régiónak több központja is lehet; egy régió nem feltétlen minden szolgáltatás 
regionális központja gondolva itt az észak-walesi cégekre, amelyek a magas 
hozzáadott értékő pénzügyi szolgáltatásokat inkább Liverpoolból vagy Man-
chesterbıl veszik igénybe Cardiff helyett stb.) 

A bruttó hazai termék folyó beszerzési áron 1998-ban 16,501 milliárd angol 
fontot tett ki, az elızı évihez képest a növekedés 6,1%-os volt. A régiókban 
elıállított hozzáadott érték az átlagosnál nagyobb ütemben csak a „Nagy” kele-
ti9) régióban emelkedett (melybıl Nagy-London régió 9,1%-os növekedésével 
kiemelkedett), Skóciában az átlag körül nıtt, a többi – lassabban fejlıdı – terü-
leten 0,3–2,7% közötti mértékben maradt el az országos átlagtól. Mindebbıl 
következıen a „Nagy” keleti régió,9) illetve azon belül Nagy-London régió do-
minanciája változatlan maradt, sıt a GDP-hez való hozzájárulása 0,7, illetve 0,5 
százalékponttal tovább emelkedett, 1998-ban 41,3%-ot, illetve 42,0%-ot tett ki. 
Wales és Skócia kivételével a többi régió kisebb mértékben járult hozzá a GDP 
termeléséhez, mint egy évvel korábban, bár ennek mértéke nem jelentıs, mind-
össze 0,1 százalékpontnyi. Így összességében egy-egy régió e mutató alapján 
képzett sorrendje nem változott: Nagy-London régió, a keleti és délkeleti régió, 
mint fejlett térségek domináns szerepe tovább erısödött.  

A 3. táblázat csak az egy vagy két regionális pénzügyi központú régiók 
Egyesült Királyságban megtermelt GDP-jébıl való részesedését mutatja be.  

3. táblázat 

A regionális pénzügyi központtal rendelkezı régiók hozzájárulása a GDP termeléshez, 
1981, 1986, 1991, 1996, 1998, %  

Régiók 
Regionális pénzügyi 
központok 

1981 1986 1991 1996 1998 

Délnyugat Bristol 7,3 7,6 7,7 7,6 7,5 

Yorkshire & 
Humberside 

Leeds 8,1 8,1 7,9 7,6 7,5 

Nyugat-Midlands Birmingham 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 

Skócia Edinburgh/Glasgow 8,9 8,5 8,6 8,7 8,4 

Északnyugat Manchester/Liverpool 10,8 10,5 10,2 10,5 10,1 

Forrás: A hivatalos kormányzati régiófelosztás a GORs6) adatai alapján, míg az GDP adatok az 
ONS (2001)7) adataiból a szerzı által számított százalékok. 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a regionális pénzügyi központ-
tal rendelkezı öt régióban termelıdik meg az országos GDP több, mint 40%-a. 
Ez az arány azonban évrıl évre kismértékben csökken – a GDP folyó beszerzési 
áron számított értékének többé-kevésbé folyamatos növekedése ellenére –, 
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mégpedig a londoni és délkeleti régió javára, ami jelzi, hogy Nagy-Britanniában 
a korábban fejlettebbnek minısített térség ırzi, sıt javítja gazdasági vezetı 
pozícióját. A két központú régiók GDP-hez való hozzájárulása az egy központú 
régiókkal összehasonlítva nagyobb, másként mondva a nagyobb gazdasági erı-
vel rendelkezı térségben fordult elı egynél több, de maximum kettı regionális 
pénzügyi központ. Birmingham szolgálja ki az egy központú régiók közül a 
leggazdagabb regionális gazdaságot, amelynek regionális GDP-je, annak abszo-
lút összegő növekedése ellenére, 1991-ig arányát tekintve stagnált, majd hason-
lóan a többi régióhoz a londoni és délkeleti régió további gazdasági erısödésé-
vel párhuzamosan csökkent 1998-ra. 

Az 1. ábra szemlélteti a folyó beszerzési áron számított GDP egy fıre jutó 
nagyságának alakulását. Megállapítható, hogy mindkét vizsgált évben a regio-
nális pénzügyi központokra számított értékek messze meghaladják a mőködési 
 
1. ábra 

A folyó beszerzési áron számított GDP egy fıre számított értéke, 1996, 1998,  
angol font/fı 

 
Forrás: Az ONS (2001)7) adatai alapján a szerzı szerkesztése. 
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területüket jelentı régióra számított átlagos értéket. Az elızıekben leírtak kü-
lönösen a két skót központnál és Leedsnél látványosak. Mindebbıl arra lehet 
következtetni, hogy e központok valóban a gazdasági életben is meghatározó 
központokban találhatók, még akkor is, ha a mutató néhány központban (példá-
ul Manchester, Liverpool, Birmingham) elmarad az országos átlagtól (UK = 
100%), illetve alig valamivel haladja meg régiója átlagát. 

A fenti ábra már sejteti, hogy egy-egy régión belül a gazdasági teljesítmé-
nyeket illetıen is szóródás van (2. ábra). A gazdasági fejlıdés tehát területileg 
egyenlıtlenül valósult meg, sıt az elmúlt években fokozta az Egyesült Király-
ságban a gazdasági teljesítıképességben mutatkozó regionális különbségeket, 
észak és dél megosztottságát, a területi egyenlıtlenségek mérséklését célzó 
regionális politika erıfeszítései ellenére (Wágner, 2001b).  

A regionális különbséget illetıen látványos a különbség a londoni régióban, ahol a 
két szélsıérték: Belsı-London nyugati részén az egy fıre jutó GDP 57 281 angol font, 
ami az Egyesült Királyságra számított átlag  
 
2. ábra 

A folyó beszerzési áron számított GDP egy fıre számított értékének 
regionális különbsége, 1998, UK = 100%  

 
Forrás: Az ONS (2001) alapján a szerzı szerkesztése. 
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(12 548 angol font/fı) 4,56-szorosa – az 1998. évi adatok alapján –, míg a legalacso-
nyabb érték Külsı-London keleti és északkeleti részén (8017 angol font/fı, ami az UK 
átlag 64%-a). A legkisebb a szóródás az északkeleti régión belül, mértéke 25 százalék-
pontnyi (az egy fıre jutó GDP maximuma 11 254, illetve minimuma 8199 angol font).  

Az EU tagállamok régióinak összehasonlítására szolgáló három év átlaga 
alapján, vásárlóerı-paritáson (PPS)8) számított egy fıre jutó GDP 1994–1996. 
évi átlaga 17 026 PPS volt. Ekkor a NUTS 2 szinten legfejlettebbnek számító a 
Nagy-London régióban található ún. Belsı-London, míg a legfejletlenebbnek 
számító, délnyugati régióban található Cornwall & Isles of Scilly egy fıre jutó 
GDP-je között 3,15-szoros volt a különbség az utóbbi rovására (Területi Sta-
tisztika, 1999). 

Az üzleti szektor dinamikus mérésére felhasználható az összes, illetve egy-
egy ágazatban tevékenykedı társaságok száma és annak változása, ami tovább 
finomítható a méreteloszlás figyelembevételével. Statisztikailag hozzáférhetı 
adatok azonban csak a hozzáadottérték-adó körben regisztrált2) társaságokra 
vonatkozóan vannak, az egyéni vállalkozásokra csak becslések léteznek Nagy-
Britanniában.  

Az 1981–91 közötti idıszakot vizsgálva Tickell (1993) valamennyi regioná-
lis pénzügyi központban regisztrált, pénzügyi szektorban tevékenykedı társaság 
számának drámai növekedését, megduplázódását állapította meg (3. ábra). 

 
3. ábra 

A hozzáadottérték-adó körben, a pénzügyi szektorban tevékenykedı társaságként  
regisztrált társaságok számának változása, 1981–91, % 

Forrás: Tickell (1993) publikációjának adatai alapján. 
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A legnagyobb mértékő változást Leedsben, illetve Edinburghban mutatta ki, 
ahol gyakorlatilag megkétszerezıdött ezen társaságok száma 1991-re. Abszolút 
összegét tekintve azonban még így sem érte el a birminghami 2200 darabot, 
illetve csak megközelítette a glasgow-i 1760 darabot az 1730, illetve 1720 ilyen 
tevékenységgel foglalkozó cégszámmal. Utóbbi miatt érthetı ezen központok-
ban tapasztalt kisebb mértékő növekedés. 1991-ben ezen cégek száma Man-
chesterben 1560, Bristolban 1410, Liverpoolban 960 és végül Cardiffban 850 
volt. Az adatok tükrözik: a vezetınek tartott központok mögé a „gyengébb” 
regionális pénzügyi központok fokozatosan felzárkóznak, ami egyrészt a köz-
pontok erejének kiegyenlítıdése irányában mutat, másrészt a regionális pénz-
ügyi központok tovább folytatódó fejlıdésére utal.  

Következtetések 

A XX. század második felére London kitüntetett szerepe a brit szolgáltató szek-
torban megmaradt, az ország egészében a szolgáltatások váltak a legnagyobb 
foglalkoztatóvá és a legnagyobb növekedést felmutató gazdasági szektorrá. A 
gazdasági fejlıdés azonban területileg egyenlıtlenül valósult meg. A szolgálta-
tások területén mőködı vállalkozások, valamint foglalkoztatottaik számának 
erıteljes növekedése az elmúlt években fokozta a gazdasági teljesítıképesség-
ben mutatkozó regionális különbségeket az Egyesült Királyságban, észak és dél 
megosztottságát – a területi egyenlıtlenségek mérséklését célzó regionális poli-
tika erıfeszítései ellenére.  

Ezzel ellentétben a pénzügyi szektoron belül egyfajta kiegyenlítıdés, a ko-
rábban kisebb szerepet játszó pénzügyi központok felzárkózása és helyzetüknek 
a megszilárdulása figyelhetı meg. Azonban a Londonon kívül létezı, magasabb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtására és nagyobb térség kiszolgálására képes regi-
onális pénzügyi központokon belül nehéz sorrendet felállítani, mivel a különbö-
zı mutatók és egyéb jellemzık alapján a központok sorrendje eltérı. 

Leeds a harmadik legnagyobb foglalkoztató az üzleti és pénzügyi szolgálta-
tások szektorában London és Birmingham után, de második a szolgáltatási 
szektorban foglalkoztatottaknál bekövetkezett növekedést tekintve. A legtöbb 
kereskedelmi bank Edinburghot választotta székhelyül10) London után és a leg-
több kereskedelmi bankfiók is itt található (Londont leszámítva). Manchester-
ben van a legtöbb külföldi bank és bankfiók (London után). Az elmúlt két évti-
zedben Leeds volt az Egyesült Királyság leggyorsabban növekvı pénzügyi köz-
pontjainak egyike, ami többek között azzal is magyarázható, hogy e nagyváros 
adott otthont a legújabb technológiájú, telefonalapú pénzügyi szolgáltató társa-
ságoknak, úgymint a First Direct Bank és a Direct Line Insurance. Nem csak a 
foglalkoztatás szempontjából vált Leeds jelentıs regionális pénzügyi központtá, 
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hanem a hozzáadottérték-adó körben regisztrált pénzügyi szolgáltatásokat nyúj-
tó társaságok számát illetıen is. A legelfogulatlanabb megfigyelık úgy gondol-
ják, hogy a többi regionális központ szerepének növekedése ellenére Manches-
ter megmarad fejlettebb, kifinomultabb és szofisztifikáltabb pénzügyi központ-
nak. Edinburgh és Liverpool kivételével valamennyi regionális pénzügyi köz-
pontban van tızsde. 

Nagy-Britannia példáján keresztül igazolható, hogy a centralizált banki 
struktúrán belül is lehetséges bizonyos pénzügyi szolgáltatások regionális de-
centralizációja, amely a nemzeti bank- és pénzügyi központ (mely egyben a 
világ egyik vezetı globális pénzügyi központja is) szerepét nem kérdıjelezi 
meg, de a hálózat hatékonyabb mőködtetéséhez hozzájárulhat. 

Jegyzetek 

1) A téma részletesebb bemutatása Wágner (2001b) tanulmányában olvasható. 
2) A VAT (Value-Added Tax) a hozzáadottérték-adó nemzetközi rövidítése, ami kö-

rülbelül a magyar gyakorlatban az áfának felel meg. 
3) Az ABI (Annual Business Inquiry) Nagy-Britannia egyik szervezete, amely foglal-

koztatási adatokat közöl a 10 évente készülı népszámlálások közötti idıszakokra is.  
4) A másik szervezet az AES (Annual Employment Survey). Mivel a két szervezet 

eltérı módszerekkel és metodikával dolgozik, ugyanazon idıszakra közölt adataik-
nál eltérés tapasztalható. 

5) A SIC (Standard Industrial Classification) a magyar Tevékenységek Ágazati Osztá-
lyozási Rendszer brit megfelelıje. A SIC 8. osztálya sorolja fel az üzleti és pénz-
ügyi szolgáltatások teljes körét. E 8. osztályon belül találhatók a pénzügyi szolgálta-
tások, amelyeket Wágner (2001) A brit pénzügyi központok hierarchiája c. munkája 
1. táblázatában részletesen bemutat. A szőken értelmezett banki szolgáltatások alatt 
a banki és váltóleszámítolási (8140), valamint a máshová nem sorolt banki és pénz-
ügyi (8310) tevékenységeket értik a statisztikákban. 

6) Az ONS (the Office for National Statistics) a Nemzeti Statisztikai Hivatal rövidíté-
se. A hivatal az Egyesült Királyság különbözı területi egységeire vonatkozó adato-
kat összegyőjti, feldolgozza és publikálja. 

7) A GORs (Government Office Regions) rövidítés Nagy-Britannia hivatalos kor-
mányzati régiót jelenti. Angliában 8 tervezési-gazdasági régiót alakítottak ki. Wa-
les, Skócia és Észak-Írország önálló régióként szerepel. 

8) A PPS (Purchasing Power Standards) mesterséges pénznem, ami azokat az árszint-
beli különbségeket is kifejezi az országok között, amelyeket a valutaátváltási arány 
nem tükröz. Ezáltal lehetıvé teszi az adatok jobb, reálisabb összehasonlítását. 

9) A „Nagy” keleti régióhoz tartozik London mellett a kelet-angliai és délkeleti régió. 
10) A székhely használta olyan értelemben, hogy az adott intézményt ezen a helyen 

alapították. 
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ADDITIONAL REGIONAL FINANCIAL CENTRES IN BRITAIN 

Ildikó Wágner 

As well as other forms of economic activity financial businesses are influenced by such 
considerations as agglomeration, development traditions and the location itself, and even 
within some city centres historical cluster formations can be detected. Consequently, the 
city hierarchy is also a financial hierarchy and, as a further consequence, most countries 
have regional financial centres together with one or two dominant financial centres of 
national importance. This is presented in this paper by means of the British example.  

The financial system in the United Kingdom is strongly centralised and heavily 
based on London, although the 1980s was a period in which a number of regional finan-
cial centres emerged across the UK with a series of potentially beneficial results for the 
cities concerned. Nevertheless, a hierarchy of financial centres can be identified which 
consist of the pre-eminent financial centre (such as London), regional financial centres 
and sub-regional financial centres.  

This paper concentrates on the regional financial centres and compares each of these 
cities with the others across a wide range of indicators, data and statistical measures. It 
can shown that, within the centralised financial structure, the regional decentralisation of 
certain financial services is possible without questioning the pre-eminent role of the 
national banking and financial centre, but contributing to the more efficient operation of 
the network. This example of the British financial system depicts the development of a 
series of provincial financial centres by means of decentralisation towards a more effi-
cient, autonomous banking network, which itself contributes to the success of regional 
economies. 

Such regional decentralisation is possible, indeed necessary, in a period when finan-
cial and business services are becoming decisively important for regional development, 
when the existence of well-developed business and financial services as important ele-
ments in the tertiary sector can be regarded as determining factors in the economic de-
velopment and competitiveness of the different areas and regions, in that they have the 
capacity to influence regional differences in the long term. 

 
 
 



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

6. A REGIONÁLIS POLITIKÁK ÉS PROGRAMOK 
ÉRTÉKELÉSÉNEK FRANCIA GYAKORLATA 

Póla Péter 

Az EU életében egyre fontosabb szerepet játszik a regionális politika. Az 1957-
es Római Szerzıdésben még nem fogalmazódott meg explicite a regionális 
politika szükségessége, azonban az idı múlásával egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a gazdasági integráció, az egységes belsı piac súlyosbíthatja az elmara-
dott és periférikus régiók helyzetét. Mindehhez újabb lökést adott a regionális 
támogatások elıtérbe kerülését szorgalmazó Nagy-Britannia csatlakozása.  

A regionális politika eredményeinek értékelése, legalábbis objektíven nem 
könnyő. Egyrészt a folyamatok eredményei csak hosszabb távon hoznak kézzel-
fogható eredményeket (pl. infrastrukturális fejlesztések megtérülése), másrészt 
sok esetben nem vagy csak nehezen számszerősíthetık. A fejlesztéseknek sok 
közvetett hatása is megjelenhet, s érthetıen más elıjellel értékeli az eddigi 
eredményeket egy olyan tagország, amely nettó haszonélvezıje a regionális 
támogatásoknak (pl. Portugália), mint egy nettó befizetı (pl. Németország). 
Utóbbi inkább úgy látja, hogy a regionális politika lényegében semmit sem 
oldott meg, továbbra is léteznek a régiók, illetve tagországok közötti fejlettség-
beli különbségek. Mindehhez tegyük hozzá azt is, hogy még az értékelési mód-
szerek sem letisztultak. Országonként jelentıs eltérések mutatkoznak, más és 
más mutatókat emelnek ki az értékelések során. 

A regionális politika, a területfejlesztés egyik igen fontos feladata tehát 
olyan módszerek kidolgozása, amelyek a beavatkozások eredményeit, hatásait 
megpróbálják leírni. Olyan mérési módszerek kidolgozására van szükség, ame-
lyek alapul szolgálhatnak e politikák hatékonyságának vizsgálatához. Fontos ez 
egyrészt azért, mert így olyan információhoz jut a fejlesztı, amelyek alapján 
akár a folyó programokba is beavatkozhat, s mert tanulságul szolgálhat további 
fejlesztési elképzelések kidolgozásához. A megalapozott értékelésre persze 
azért is szükség van, mert a programot finanszírozók ezt megkövetelik, hiszen 
szeretnék a megítélt támogatás hatékony felhasználását bizonyítva látni. S nyil-
ván azért is, hogy fentiek tükrében eldönthetı legyen, eredményes-e a terület-
fejlesztési politika vagy nem. 
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Magyarországon, ahol a rendszerváltozás óta a regionális egyenlıtlenségek 
folyamatosan növekednek, szintén igény van arra, hogy megfelelı jelzırend-
szert dolgozzanak ki a regionális politika eredményeinek reális megítéléséhez. 
Hazánk közelgı EU tagsága ezt az igényt erısíti. E tekintetben az egyes projek-
tek értékelési gyakorlatát is meg kell ismerni, hiszen Brüsszel ezt a támogatások 
feltételeként szabja. A magyar beszámoló (Jelentés a területi folyamatok alaku-
lásáról, a területfejlesztési politika érvényesülésérıl és az Országos Területfej-
lesztési Koncepció végrehajtásáról) számos pozitív eleme ellenére is továbbfej-
lesztést igényel. 

E dolgozatban a francia modellt mutatom be, amely több ponton tanulságos 
lehet a magyar gyakorlat számára.  

A francia közigazgatás a területfejlesztés szemszögébıl 

Franciaország unitárius állam, ahol a helyi önkormányzatok a Köztársaság 
szerves részei. A közigazgatási határok és az önkormányzatok három szinten is 
fedik egymást: település, megye, régió. A francia regionális politika három 
alapvetı fogalma: dekoncentráció, decentralizáció és szerzıdéses kapcsolat. A 
helyi önkormányzatok választott képviselıik útján szabadon intézik ügyeiket, 
az állam képviselıjének feladata a nemzeti érdekek képviselete és a törvényes-
ség ellenırzése. A központi állam a központi agy, amely programot alkot, kon-
cepciót gyárt, értékel és elemez, míg a területi dekoncentrált szervek végrehaj-
tanak, koordinálnak. 

Országos szint 

A DATAR (Területrendezési és Regionális Fejlesztési Delegáció) közvetlenül a 
miniszterelnök alá rendelt tárcaközi intézmény, amelynek feladata az állami 
hatáskörbe tartozó területfejlesztési politika elıkészítése és összehangolása. A 
DATAR tárgyalja meg és egyezteti a prioritást élvezı térségeknek szánt közös-
ségi alapok odaítélését és ez az intézmény tölti be a közvetítı szerepet az orszá-
gos szintő döntések és a helyi szintő fejlesztések között. Értelemszerően a 
DATAR kezeli azokat az erıteljes területi kihatással rendelkezı ügyeket, ame-
lyeket az ún. Tárcaközi Területrendezési Bizottság (francia rövidítése: CIADT) 
elé terjesztenek (pl. az állam–régió tervszerzıdéseket).  

A DATAR feladata a Bizottság által megállapított költségvetési tételek és a 
kijelölt programok leosztása régiókra, a programok tartalmának egyeztetése, a 
közösségi programok irányítása (információk, képzések, értékelések, módszer-
tani támogatások stb.). Tagja az uniós strukturális alapok ügyében illetékes 
tanácsnak, képviseli a francia hatóságokat az alapok felhasználását irányító 
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konzultatív testületekben, tagja a régiók fejlesztéséért felelıs bizottságnak és a 
közösségi kezdeményezésekkel foglalkozó bizottságnak. Az európai ügyekkel 
foglalkozó fıosztálya a strukturális alapok franciaországi kezelésével foglalko-
zik. Ennek a divíziónak a feladata többek között a programok értékelése.  

A DATAR látja el az Országos Területrendezési és Területfejlesztési Tanács 
(francia rövidítése: CNADT) titkársági feladatait. A CNADT a miniszterelnök 
(távolléte esetén a területfejlesztésért felelıs miniszter) elnökletével mőködı 
konzultatív szervezet. Részt vesz a területfejlesztési politikák kidolgozásában. 
A területfejlesztést érintı kérdésekben a parlament számára véleményeket fo-
galmaz meg, és információkat közöl. Tagjai között találunk: parlamenti képvi-
selıket, választott helyi képviselıket (regionális, megyei, települési), gazdasági, 
társadalmi, kulturális szervezetek képviselıit. 

Témánk szempontjából azért fontos megemlíteni ezt a szervezetet, mert 
2000 óta a CNADT feladata, hogy évente beszámolót készítsen a Parlamentnek 
a fenntartható területfejlesztés és területrendezés alakulásáról. 

A három éve mőködı Országos Értékelı Tanács (CNE) a miniszterelnök 
számára készít éves jelentéseket. Leginkább szociológia szempontúak az elem-
zései, amelyek fıként interjúkra támaszkodnak. A hangsúly a jelentés gyors 
összeállításán és a nyilvánosságon van. 

Regionális szint 

A régió prefektusa képviseli az államot és a kormányt. Feladata a törvényesség 
ellenırzése, és az országos valamint közösségi politikák végrehajtása. Vezeti az 
állami szervek helyi képviseleteit, partnere a helyi szereplıknek. A regionális 
ügyekben a végrehajtás már a választott testületek vezetıinek kezében van. A 
régió prefektusa felel az országos és az európai politika végrehajtásában alkal-
mazott stratégiákért, az állami pénzalapok tervezéséért és a területrendezési 
politikáért. A megvalósítás, a konkrét végrehajtás is (pl. projektek kiválasztása) 
a partnerségi szabályok, eljárási szabályok betartása mellett a régiók prefektu-
sainak feladata (felelıs hatóság). Ugyancsak a prefektus felel a finanszírozásért 
és a kifizetések szabályszerőségéért. A prefektus végrehajtó szervezete a Regi-
onális Ügyek Fıtitkársága (francia rövidítése: SGAR). A dekoncentráció szere-
pe bizonyos értelemben nem más, mint a decentralizáció ellensúlyozása. 
Ugyanis Franciaországban – központosító állam lévén – a központi állam jelen-
léte a helyi önkormányzatok mellett elengedhetetlen. (Digne, 2000) Eközben 
viszont a dekoncentrált szervek feladata nem csupán az ellenırzés és a törvé-
nyességi felügyelet biztosítása, hanem nagyon hangsúlyosan a helyi érdekek 
továbbítása is az álam felé.  



A regionális politikák és programok értékelésének francia gyakorlata 111 

A regionális önkormányzat hatáskörébe tartozik a területfejlesztés, terület-
rendezés, gazdaságfejlesztés, a tervszerzıdések önkormányzati oldalának koor-
dinálása. A regionális politika végrehajtói a regionális prefektusok, a központi 
államigazgatás szerepe az egyeztetésre korlátozódik (a DATAR a minisztériu-
mok munkájának összehangolásával koordinálja a regionális programokat). 

Bár a területrendezéssel, és fejlesztéssel kapcsolatos hatáskör elsısorban a 
regionális szintet illeti meg, minden helyi önkormányzat aktív szereplıje a fo-
lyamatoknak, ami az értékelés során a partnerség elvénél is megmutatkozik. 

Az állam és az önkormányzatok közötti partnerség 

A partnerségnek több megjelenési formája van.  

– jogi szempontból: törvényességi felügyelet, 
– finanszírozási oldalról: pénzügyi forráselosztás rendszere,  
– konkrét tevékenység szintjén: kooperáció, ami egyszerő véleményezést, 

hatáskörmegosztást vagy szerzıdéses kapcsolatot takar.  

A CNADT ülésein (és egyéb regionális fórumokon, konferenciákon) rend-
szeresen győlnek össze a parlamenti képviselık, a regionális, megyei közgyőlé-
sek képviselıi és az állami gazdaságpolitika szereplıi. 

Állam–régió tervszerzıdések 

A területfejlesztésben az állam elsı számú partnerei a régiók, s közöttük szer-
zıdés rögzíti a kölcsönös vállalásokat. Ezeket a szerzıdéseket a regionális köz-
győlések hagyják jóvá. (Kezdetben öt éves idıtartamra határozták meg, újabban 
az európai tervezési periódusokhoz próbál igazodni a rendszer.) A szerzıdések 
jelentısen hozzájárultak az álam és a partnerei közötti párbeszéd meghonosodá-
sához (Balladure, 1998.) 

Jelenleg a régiók prefektusainak tárgyalási és ellenjegyzési joguk van. A re-
gionális tanácsok elnökei megvitatják a szerzıdéseket apparátusukkal és szociá-
lis-gazdasági tanácsukkal. A tervszerzıdések lefedik a régiókkal kapcsolatos 
összes szerzıdéses állami közremőködést, biztosítják a területfejlesztési célú 
állami szerepvállalás összhangját. Az önkormányzatokkal folytatott tárgyalások 
révén eleget tesznek a decentralizáció és a szubszidiaritás elvének, a prefektust 
helyezve a tárgyalások középpontjába. 

A szerzıdés elsı négy évének elteltével, majd a szerzıdéses idıszak végez-
tével a megfigyelı és értékelési folyamatokat összegzik a régió prefektusai re-
gionális szinten, valamint a Tervezési Fıbiztosság és a DATAR országos szin-
ten (Balladure, 1998.). 
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A DATAR által készített éves beszámoló tartalma, szerkezete1) 

Mint az elıbbiekbıl is kitőnt, Franciaországban a DATAR tekinthetı a regioná-
lis politika, a területfejlesztés legfontosabb, integratív szervezetének. Éves be-
számolója mintegy 100 oldalon, 10 fejezetben foglalkozik a vizsgált évben 
megvalósult feladatokkal, az egyes programoktól a szervezeti-intézményi válto-
zásokon, rendezvényeken át a területfejlesztést érintı témakörökben megjelent 
kiadványok bemutatásáig. 

Egy rövid bevezetı után az év legfontosabb történéseit győjti össze pontok-
ba szedve:  

– a területfejlesztési szervezet reformja, megerısödése;  
– az információstársadalom-program terén elért eredmény; 
– a PAT (területfejlesztési támogatás) által teremtett összes új munkahely; 
– egy 2002-es országos program elıkészítése; 
– a tervszerzıdések pénzügyi vonatkozásai az adott évben; 
– a közösségi programok terén elért eredmények; 
– a vállalatok nemzetközi sikerei stb.  

A változatos tematikák eredményeinek felsorolását követıen 10 fejezet fejti 
ki ezek részleteit. 

A területfejlesztés szolgálatában 

A jelentés elsı fejezete több alfejezetre tagolva mutatja be a területfejlesztés 
szempontjából legjelentısebb regionális programokat, intézkedéseket.  

– Állam–régió tervszerzıdések vizsgálata 

A minisztériumok információit egy az alábbi szerkezető összesítı pénzügyi 
tábla (1. táblázat) foglalja össze az állam–régió tervszerzıdések esetén. 

1. táblázat 

Minisztériumok összesítı pénzügyi táblázata 

Összeg 
2000–2007 

Kihelyezett hitel 
2000-ben 

Kihelyezett hitel 
2001-ben  

Összes hitel  
2000–2001 

 

euró % euró % euró % euró % 
1. minisztérium         
2. minisztérium         
…         
Összesen         

Forrás: Raport d’activité de la DATAR, 2001. 
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– Interregionális tervezés, a fejlesztés területi direktívái. 

– A fenntartható fejlesztés jelentıs programjai (tengerpartok, hegyvidékek 
programjai). 

Az e téma keretein belül megvalósuló programokat régiónként mutatja be 
a jelentés. 2002 az ENSZ kezdeményezésére a Hegységek éve, az ezzel 
kapcsolatos programokat is külön felvázolja a dokumentum.  

– Fı gazdasági folyamatok figyelemmel kísérése. 

A tárgyévben mobilizált területfejlesztési eszközök vizsgálata során be-
mutatja a jelentés azokat az országos alapokat, amelyek a területfejlesztés 
céljait támogatják. 

Beszámol a jelentés arról, hogy milyen intézkedéseket vezettek be annak ér-
dekében, hogy a gazdasági változások jobban figyelemmel kísérhetıek és anti-
cipálhatóbbak legyenek (pl. egy országos megfigyelı állomást hoztak létre e 
célból, amely diagnózisokat készít, elemez, és figyelemmel kíséri a gazdasági 
folyamatokat.) 

Helyi fejlesztések 

Ebben a fejezetben kistérségi szintő fejlesztési programokkal kapcsolatos fel-
adatok bemutatása található. A jelentés felvázolja, hogy mely szervezetekkel 
főzte szorosabbra a kapcsolatokat a DATAR, milyen megállapodások születtek, 
külön kiemelve a nemzetközi tárgyalások eredményeit. Külön alfejezet foglal-
kozik az ún. helyi jövedelemtermelı rendszerek (SPL) támogatáspolitikájával, 
eredményeivel, bemutatva a megvalósult projekteket. Szintén külön alfejezet 
foglalkozik a vállalkozásalapítási támogatások sikereivel, alapvetıen statiszti-
kákkal igazolva az elért eredményeket. A helyi fejlesztéseket néhány ágazat 
esetén részletezi (pl. kultúra, turizmus, kézmőipar). 

Fenntartható városfejlesztés 

Különösen az agglomerációk fejlesztése áll a jelentés e fejezetének középpont-
jában. A fejezet összefoglalja azokat a legfontosabb történéseket, amelyek lö-
kést adtak vagy adhatnak a francia agglomerációpolitikának. Többek között az 
ún. agglomerációs szerzıdések új területeirıl ad számot. Végül pedig egy nem-
zetközi kitekintés zárja a fejezetet, amelyben az európai urbánus fejlesztési 
politikáról, illetve az OECD e témakörben végzett franciaországi vizsgálatáról 
számol be. 
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Területfejlesztést szolgáló államreform, modernizálódó állam 

A kiindulópont az, hogy a társadalmi-gazdasági kohézió erısítéséhez elenged-
hetetlen a közszolgáltatások színvonalának javítása, amelynek a területek ver-
senyképességét illetıen is kiemelkedı szerepe van. Megfelelı fejlesztésükhöz 
az állam megreformálása szükséges. Ez a fejezet szemben az elızıekkel inkább 
javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, mint eredményekrıl számol be. A 
DATAR és a nagy közszolgáltatók közötti kooperációs lehetıségektıl, az álla-
mi adminisztráció modernizációján át a közmunkaprogramok területi szervezé-
séig több szükségesnek ítélt intézkedést fogalmaz meg, de legalábbis irányt 
mutat. 

Gazdaságfejlesztés 

– Nemzetközi beruházások vonzása 
Beszámoló az Ügynökség a Nemzetközi Befektetésekért (AFII) megalakítá-
sáról, céljairól, szervezetérıl. 

– Regionális gazdaságfejlesztési egyesületek tevékenysége 
Az AFII-vel közösen ellátandó feladatokat veszi sorra, majd az egyesületek 
négy kiemelt feladatát mutatja be (vállalatok letelepítésének megkönnyítése; 
minıségi területi kínálat kidolgozása; propaganda; akciók szervezése érzé-
keny területeken). A jelentés egyes régiókban vagy térségekben magvalósuló 
projekteket mutat be röviden. 

– Területfejlesztési támogatásokhoz (PAT) való hozzáférés 
A jelentés bemutatja a támogatási rendszer új rendelkezéseit és természete-
sen a támogatások mennyiségét, népszerőségét (benyújtott és elfogadott pá-
lyázatok száma), hatásait (munkahelyteremtés, befektetések összesen és át-
lagosan). 

Mivel ez a fejezet nagyon jól alátámasztható adatokkal, a jelentés több táb-
lázatban és ábrában foglalja össze a területfejlesztési támogatások eredményeit. 

Mérleget állít fel az 1995 és 2001 közötti idıszakról és a tárgyévrıl (2001) a 
2. táblázat szerint. 

A tárgyévi adatoknál a támogatott vállalkozásokat is vizsgálja méretük sze-
rint, külön vizsgálja a külföldi befektetéseket. Szektor szerinti bontást is végez 
(mezıgazdaság, élelmiszeripar, ipar, tercier szektor, K+F) valamint két további 
mutatót képez: 

– átlagos befektetések összege egy munkahelyre vetítve; 
– átlagos befektetések összege egy ipari munkahelyre vetítve. 
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További osztályozások: 

– támogatott pályázatok régiónként; 
– teremtett munkahelyek régiónként; 
– beruházások összege régiónként; 
– támogatott vállalkozások megoszlása (külföldi, társas vállalkozások ará-

nya) és információt ad arról is, hogy a munkahelyteremtésnek és a befek-
tetéseknek hány százaléka származik a vállalkozásoktól. 

2. táblázat 

A területfejlesztési támogatások eredményei 

Mérleg hét évrıl 1995 … 2001 Kumulált 
Benyújtott pályázat     
Elfogadott pályázat     
Leszerzıdött PAT (euro)     
Befektetés (euro)     
Támogatott munkahely     

 
Hatás  1995 … 2001 Kumulált 

db     
Alapítás 

%     
db     

Növekedés 
%     
db     

Fellendülés 
%     

Forrás: Raport d’activité de la DATAR, 2001. 

Stratégiai tervezés 

– Tárcaközi tevékenysége révén DATAR külön foglalkozik a nagy területi 
struktúrákkal: felsıoktatás, kutatás, közlekedés, információs technológia, 
távközlés, egészségügy, kultúra, környezetvédelem. Biztosítja a területi stra-
tégiai tervezés európai szintő, országos és helyi szintő gyakorlatát a terület-
fejlesztési politika keretében. 

A közösségi terek fejlesztési koncepciója alfejezet az 1999-es potsdami ta-
nácskozáson születet megállapodások (nemzetközi kooperációk és a kon-
centráció erısítése) következtében tett francia intézkedéseket vizsgálja, fel-
sorolja az e témában született francia kezdeményezéseket.  

– E-területrendezés. A Területfejlesztési és -rendezési Tárcaközi Bizottság 
(CIADT) 2001-es tevékenységének központjában az információs társadalom 
kihívásai szerepelnek. Az alfejezet beszámol az e témában tartott Limoges-i 
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konferenciáról, nagy vonalakban felvázolja az információs társadalom 
szempontjából legfontosabb törekvéseket, célkitőzéseket és az eddig elért 
eredményeket (mobiltelefon-lefedettség, intelligens infrastruktúrákhoz való 
hozzáférés javítása stb.), az erre szánt finanszírozási forrásokkal együtt. E 
fejezet szentel keretes beszámolót az új repülıterekkel kapcsolatos fejleszté-
seknek. 

Európai projektek és nemzetközi együttmőködések 

A tárgyévben jóváhagyott, a 2000–2006 közötti programozási idıszakot érintı 
uniós programok tényleges megvalósulásának elsı éve a beszámoló által vizs-
gált év. E mellett az elızı programozási idıszaknak is vannak ezt az évet érintı 
feladatai. Külön alfejezet foglalkozik a közösségi programok értékelésével. A 
közösségi programok mellett a vizsgált évben a kelet-közép-európai országok-
kal, valamint Marokkóval volt említést érdemlı kapcsolat, elsısorban twinning-
programok keretében. A 7. fejezet e témákat mutatja be. 

– Európa: A regionális programok megvalósításának figyelemmel kísérése, 
külön vizsgálva az egyes programokat, az 1994–99 közötti programok zá-
rásának rendjét és minden olyan intézkedést, amely az Unió gyakorlatá-
val kapcsolatosan (javaslatok, új szabályozások stb.) a francia területfej-
lesztési politika területén történt. 

– Értékelés: A regionális egységes programozási dokumentumok (DOCUP) 
értékelésében a DATAR-nak meghatározó szerepe van. A 2000–2006-os 
periódusban az értékeléssel kapcsolatosan két dolog hangsúlyos: infor-
mációk begyőjtésének javítása és a közösségi és nemzeti programok 
harmonizációjának erısítése. A fejezet általános adatokat közöl a prog-
ramokról, e mellett a feladatokat veszi számba. 

– Nemzetközi kapcsolatok: kelet-közép-európai és Mediterrán partnerségi 
kapcsolatokról olvashatunk rövid beszámolót, minimális statisztikával il-
lusztrálva. 

Területi dinamikák analízise és elırejelzése 

– Jövıkép 2020: Vázlatos képet ad a jelentés az ehhez tarozó feladatokról, 
beszámol a téma kapcsán tervezett és 2000-ben indult új könyvsorozatnak és 
magazinnak a beszámoló évében történı megjelenéseirıl, és a program nem-
zetközi dimenzióiról. 

– Területi dinamikák vizsgálata, politikák értékelése: Bemutatja a 2000-ben 
felállított, az információkhoz való hozzáférést megkönnyítı rendszert.  

– A Területfejlesztési Tanulmányok Intézetének rövid bemutatása, érékelése. 
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Az aktív és kibıvített Országos Területfejlesztési Tanács (CNADT) 

E fejezet célja beszámolni a Tanács munkájáról. Bemutatja a Tanács összetéte-
lében történt változásokat, felsorolja a Tanács által készített tanulmányokat és 
kitér annak értékelési feladataira. A beszámoló e fejezete a CNADT nemzetközi 
kapcsolatait is vizsgálja. 

Egy 1999-es rendelet írja elı, hogy a CNADT évente beszámolót készít a 
parlamentnek. Itt tehát egy meglehetısen új gyakorlatról van szó. Ezt a felada-
tát a gyakorlatban 2001 ıszétıl látja el a CNADT. Annak állandó bizottsága 
kezdett információkat győjteni a különbözı folyamatban lévı értékelési mun-
kákról, leginkább a DATAR felelıseitıl, a Parlament területfejlesztési delegá-
ciójának tagjaitól kérve információkat. Ezt követıen határozták meg a követen-
dı irányokat az értékelési munka kapcsán:  

– komplementaritás (az értékelés más szereplıivel), 
– értékelési-munkacsoport felállítása,  
– fı cél: a területi kohézió vizsgálata. 

Ezek a fı irányok 2001. november végén léptek érvénybe. Megalakult az ér-
tékelı munkacsoport. Munkájukat a DATAR, a Tervezési Fıbiztosság és a 
Nemzeti Értékelı Tanács felügyeli. 

A DATAR-jelentés szerkezete 

A jelentés utolsó fejezete a DATAR mőködésének személyi és anyagi feltételeit 
elemzi.  

A tárgyév legjelentısebb eseményei, a legfontosabb adatok, információk a 
fejezetek elıtt egy összefoglaló táblázatban jelennek meg, rendkívül tömören a 
leglényegesebb információkat tartalmazzák. 

Az egyes fejezeteken belül külön hasábokon jelennek meg a legfontosabb 
információk, amelyek az alábbiak:  

– Számok: amelyek a témához szorosan kapcsolódó adatokat mutatják, ki-
emelve a szövegbıl. Minden elemzést nélkülözve csak egy adat jelenik 
meg (pl.: az adott évben hány db pályázat került elfogadásra, mennyien 
jelentkeztek egy képzésre, hány részvevıje volt egy konferenciának stb.).  

– Dátumok: amelyek jelentısebb eseményeket emelnek ki a szövegbıl (pl. 
2001. január 24.: nemzetközi területfejlesztési értekezlet). 

– Megjelent: minden könyv vagy kiadvány, ami a területi politika tárgyá-
ban, az adott fejezet témájához kapcsolódóan az adott évben megjelent. 

– Lexikon: a számtalan francia rövidítések között segíti az eligazodást. A 
fejezetben elıforduló mozaikszavakat emeli ki. 
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Programok értékelésének gyakorlata 

A közösségi programok értékelése 1989 óta vált jellemzıvé. Nagyjából ezzel 
egy idıben dolgozták ki Franciaországban az állami politika tárcaközi értékelı 
rendszerét és állították fel a Tudományos Értékelési Tanácsot. 1994-tıl a struk-
turális alapok által finanszírozott programok értékelése rendszeres és kötelezı. 
Ez a francia értékelési gyakorlatnak is lendületet adott: amellett, hogy az érté-
kelés önálló tevékenységi területté alakult, kiterjedt az állam és a régiók között 
kötendı tervszerzıdések rendszerére is. 2000-tıl annyi a változás, hogy a kö-
zösségi tervezési dokumentumok elkészítése egy idıben indul a tervszerzıdések 
kidolgozásával. Az értékelés egyben a stratégiák kidolgozásának egyik eszkö-
zévé is vált.  

Az értékelés alapvetıen három fı kérdéscsoport köré szervezıdik: Vizsgál-
ják a tevékenység hatékonyságát, eredményességét és helytállóságát. 

Egy 1999-es kormányrendelet megfogalmazása szerint szükséges annak 
vizsgálata, hogy a felhasznált jogi, pénzügyi, közigazgatási stb. eszközök meny-
nyiben teszik lehetıvé a kívánt hatás, a kitőzött cél elérését. E különféle tár-
sadalmi-gazdasági folyamatokra gyakorolt hatások mérésének, becslésének tá-
mogatására készíti el a már említett Tudományos Értékelési Tanács az ún. álla-
mi politikák értékelési kézikönyvét. 

Az értékelésre vonatkozó közösségi szabályozások 

Az értékelés kötelezı, de nem sablonos, országonként, sıt régiónként is eltérı 
lehet annak megvalósítása. 

Partnerségen alapuló értékelés 

A partnerség a Bizottság, a tagállamok, valamint a tagállamok országos, regio-
nális és egyéb helyi szintjei közötti szoros együttmőködését, rendszeres egyez-
tetését jelenti. Ez egy általános EU-alapelv, amely az értékelést is érinti. Fran-
ciaországi megvalósulását tekintve ez úgy néz ki, hogy a Monitoring Bizottság-
ba delegáltak között találhatóak az Európai Bizottság (DG V, VI, XVI), a köz-
ponti államigazgatás (DATAR és az érintett minisztériumok), a prefektúrák, a 
területi közigazgatás – mint társfinanszírozók – képviselıi, valamint a regioná-
lis és helyi szereplık képviselıi, a társfinanszírozó helyi szereplık (prefektu-
sok, helyi közigazgatási egységek) mellett a Gazdasági és Szociális Tanács, a 
kamarák stb. képviselıi is. Utóbbiak a Monitoring Bizottság társult tagjai. Ré-
giónként eltérı lehet a Monitoring Bizottság társult tagjainak összetétele (civil 
szervezetek, parlamenti képviselık stb.) (Guigou, 1998). 
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Programozott értékelés 

A tervezési ciklusok során mások lehetnek a vizsgálandó kérdések és az értéke-
lés módszerei. (Guigou, 1998). 

Éppen ezért z értékelésnek három jól elkülöníthetı szakasza létezik: 

– Ex ante értékelés: a programot az elemzések és a számszerően megjelení-
tendı célok tükrében értékeli, elemzi a várható hatásokat és nem utolsó 
sorban a kitőzendı célok, a program realitását vizsgálja. Egy átfogó tár-
sadalmi-gazdasági diagnózistól a célok meghatározásáig terjed. Fonto-
sabb mutatói ennek a szakasznak: 
– pénzügyi források rendelkezésre állása, 
– eredménymutatók (pl. különbözı (át)képzéseket elvégzık száma), 
– hatást számszerősítı mutatók (pl. várható új munkahelyek száma). 

Franciaországban az ex ante értékelések fıbb összetevıi az alábbiak: 
– az adott terület társadalmi-gazdasági elemzése, 
– a program összefüggéseinek igazolása, 
– az eredeti állapot és a célállapot számszerő megjelenítése, 
– a korábbi beavatkozások eredményeinek vizsgálata. 

– Idıközi értékelés: Az egyes intézkedések hatékonyságát hivatott vizsgál-
ni. Célja elsısorban a kiigazítások lehetıvé tétele az eredményesség javí-
tása érdekében. Feltehetıen nem csak a francia gyakorlat fordít nagy fi-
gyelmet erre a szakaszra, hiszen a Strukturális Alapok minél teljesebb ki-
használásához az idıközi értékelések során szerzett információk olyan ki-
igazításokat tesznek lehetıvé, amelyek a támogatások jobb felhasználást 
teszik lehetıvé. E mellett ebben a fázisban van lehetıség a program meg-
ismertetésére is. 

– Ex post értékelés: Csak a hatások konkrét megjelenése után kerül sor erre 
a fázisra, amely a program közvetlen hatásai mellett az általános makro-
gazdasági hatásokat is vizsgálja. Ebben a folyamatban minden fellelhetı 
információra szükség van, amely választ adhat arra, hogy a kitőzött célo-
kat sikerült-e elérni (DATAR, 1999). 

– Végsı értékelés: Nem közösségi elvárás, a francia gyakorlat azonban 
használja ezt az értékelési fázist is. Az ex post értékelést megelızıen ké-
szül, lényegében egy elsı összefoglalónak tekinthetı. Egyik alapvetı cél-
ja, hogy kielégítse a hatékonyságra vonatkozó beszámolás követelmé-
nyét, de nem kevésbé fontos célja a tanulságok megfogalmazása. Az ér-
tékelés tartalmazzák az elért eredmények mérlegét, lehetıség szerint fel-
méri a hatások jelentıségét, a foglalkoztatás terén elért értéktöbbletet, a 
környezeti hatások vizsgálatát, a nı–férfi esélyegyenlıség elvének érvé-
nyesülését (ld.: EU fıbb célkitőzései). 
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Kívülrıl jövı értékelés 

Franciaországban a regionális prefektusok mellett mőködı Regionális Ügyek 
Fıtitkársága (francia rövidítése: SGAR) felelıs az értékelésért. Feladata az 
értékelés elıkészítése, megrendelése, az értékelés eredményeinek nyomon kö-
vetése. Ám magát az értékelést egy független, külsı teamre bízzák, ami leg-
többször egy magániroda, de pl. egyetemi kutatóhelyek is többször készítenek 
értékeléseket. A külsı értékelés nyilvánvaló elınyei mellett többször okoz gon-
dot az információgyőjtés (Guigou, 1998). 

Hatékonyság 

Milyen módon érték el a kitőzött célt? Mennyiben szolgálja a program a régió 
társadalmi-gazdasági fejlıdését, jó-e az irány? A Hatékonyság méréséhez érte-
lemszerően mennyiségi mutatókat használnak (munkanélküliségi ráta, megvaló-
sult projektek száma, elért látogatottság, vállalkozások alapítása stb.) de a leg-
fontosabb szereplık szubjektív véleményét is kikérik a program hatékonyságá-
val kapcsolatosan. 

Mivel a közvetlen hatások jobban mérhetık, mint a közvetett hatások elsı-
sorban ezekre összpontosítanak, de igyekeznek a konkréttól indulva a 
multiplikátorhatásokat is számszerősíteni, vagy legalább megbecsülni a prog-
ram makrogazdasági, makrotársadalmi hatásait. 

Az értékelés és a monitoring összhangja 

A monitoring rendszer havonta, esetleg negyedévente frissített iránymutató 
táblák alapján mőködik, mely folyamatosan figyelemmel kíséri a program meg-
valósulását. Ez az iránymutató tábla fogja össze az információkat és számol be 
rendszeresen a mozgósított forrásokról. Nyilvánvaló, hogy egy program érté-
kelhetısége attól is függ, hogy milyen monitoring adatbázissal és milyen 
iránymutató táblával rendelkezik. Az értékelés tehát felhasználja a monitoring 
outputjait. 

Az iránymutató tábla mutatói (Guigou, 1998): 

– Forrásmutatók: A rendelkezésre álló források felhasználásának követése 
alaponként, területenként, intézkedésenként, megvalósítási fázisonként 
stb. A tervezett és a megvalósult kifizetések figyelemmel kísérése külön 
kezelve a közösségi, az állami és a magánszféra valamint minden egyéb 
társfinanszírozó hozzájárulásait. Könnyen mérhetı. 
Legjellemzıbb mutatói: összes forrás, éves költségvetés-felhasználás, 
költségtúllépések aránya stb. 
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– Megvalósítási mutatók: azt mutatják meg, hogy mit hozott létre a prog-
ram. Természetesen nagy változatosságot mutat a konkrét programoktól 
függıen. Mások a mutatók egy repülıtér beruházásnál, mások egy képzé-
si program esetében és megint mások egy idegenforgalmi projekt kap-
csán. Gyakran képeznek ún. megvalósítási arányt, amely az egyszerőbb 
kezelhetıséget, és jobb összehasonlíthatóságot lehetıvé teszi. 

– Eredménymutatók: a programnak a kedvezményezettek számára nyújtott 
elınyeirıl tájékoztatnak, pl. az elégedettséget vizsgálva. Néhány példa: a 
megszerzett képesítések, a beruházási ráfordítások, az új út használata 
során megtakarított idı stb.  

– Környezetfigyelı mutatók: Statisztikai forrásokból származnak és azok-
nak a társadalmi-gazdasági mutatóknak az alakulását jelzik, amelyekre a 
programnak hatással kell(ene) lennie. Átfogó célkitőzések alakulásáról 
adnak számot, mint pl. a GDP alakulása a régióban, a jövedelmi viszo-
nyok alakulása a régióban, a munkanélküliségi ráta változása, a gazdasá-
gi szervezetek általános adatai (megszőnés, bejegyzés, mőködı/regiszt-
rált) stb. 

Az elsı francia régió, ahol iránymutató táblát alkalmaztak Aquitaine régió 
volt. Itt helyzetmutatókkal elemezték a régió társadalmi gazdasági helyzetét és 
folyamatosan aktualizálták ezt az elemzést. Operatív programonként vizsgálták 
az eredménymutatókat és nyomon kísérték a megvalósítás folyamatát. Egyéb-
ként jelenleg is nagy a szórás a régiók között a tekintetben, hogy milyen minı-
ségő az iránymutató tábla vagy, hogy egyáltalán használják-e ezt az eszközt. 

A mutatók – értelemszerően – alkalmazkodnak a helyhez, a programhoz, a 
programok célkitőzéseihez. A mutatókat mindig helyi szinten határozzák meg 
és elızetesen tesztelik összegyőjthetıségüket, megbízhatóságukat. A régió pre-
fektusának feladata, hogy az értékelési folyamatot a konkrét helyzethez szabja.  

Információ források: 

– interjúk, 
– statisztikai adatok (EROSTAT, országos statisztikai hivatal, egyéb meg-

figyelıállomások), 
– az iránymutató táblák adatai, 
– a monitoring közben születı adatbázisok. 

A statisztikai adatok összegyőjtése során a SGAR-on belül mőködı forrás-
központ vagy külsı szakmai csoportok (statisztikai hivatal, egyetemek, kutató-
helyek) nyújtanak technikai támogatást. 
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Felelısség 

Az értékelésért a Monitoring Bizottság felelıs (általában évente kétszer ül ösz-
sze), ezen a felelısségen azonban osztozik egy irányító csoporttal (régiónként 
eltérı összetétel és elnevezés lehetséges, van, ahol bizottságnak, van, ahol 
szakmai értékelı csoportnak, máshol értékelı fórumnak nevezik) és a külsı 
értékelı teammel. Az irányító csoportot a Monitoring Bizottság állítja fel az 
operatív munka, a gyakori konzultációk megkönnyítése céljából. A Monitoring 
Bizottság rendeli meg az értékelést, ı véleményezi a munkát és az értékelı cso-
porton keresztül rendszeres konzultációkat tart a külsı értékelı teammel. A 
Monitoring Bizottság elnöke a régió prefektusa, a titkárságot a SGAR látja el.  

Az értékelés irányítása a régió és a program sajátosságaihoz igazodik. A 
társfinanszírozók jelen vannak ezeken a fórumokon, az operatívabb szinteken 
csak a fı finanszírozók által kijelölt szakemberek, a nemzeti programok eseté-
ben az EU Bizottság és a SGAR megbízottja is delegál az értékelési fórumba 
képviselıt. 

Az értékelés szakaszai 

– Döntés az értékelésrıl (felelıs: Monitoring Bizottság), 
– versenykiírás (irányító csoport), 
– értékelı tanulmány elvégzése (külsı értékelı team), 
– értékelı jelentés (külsı értékelı team), 
– véleményezés (irányító csoport), 
– jóváhagyás, felhasználás (Monitoring Bizottság). 

Az értékelések módszertana 

Az értékelést végzık a legkülönfélébb módszertani apparátusokat használják. 
Mint az értékelések legtöbb területén, itt is nagy eltérések figyelhetık meg a 
különbözı régiók gyakorlatát tekintve. A még be nem következett hatások vizs-
gálata során a leggyakrabban alkalmazott technikák a scenario-technika, a szak-
értıi panelek, a már megfigyelhetı hatások vizsgálata során pedig az esettanul-
mányok vagy az egyszerő statisztikai elemzések. 

Az eszközök sokfélék: 

– Az információgyőjtés eszközei: 
– kérdıívek, 
– egyéni vagy csoportos interjúk, 
– a statisztikai hivatal adatai. 
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– Az adatelemzések eszközei: 
– térképek, 
– összehasonlító elemzések, 
– esettanulmányok, 
– statisztikai elemzési módszerek, 
– ökonometriai modellek 

A konklúziók levonásához a leggyakrabban a költséghatékonyság vizsgála-
tokat használják. 

Az értékelı jelentések tartalma, szerkezete 

– A programra vonatkozó információk áttekintése, az intézkedések vizsgálata. 
– Módszertani beszámoló. 
– Az értékelést megalapozó információk prezentálása. 
– Elemzések. 
– Konklúziók. 

A leggyakoribb értékelési kérdés Franciaországban az, hogyan látják a sze-
replık a programot. (Mi a véleményük a programról, hogyan látják annak tar-
tósságát, valóban igazolható-e a finanszírozási támogatás?) 

Az értékelések költsége 

Az értékelés reálisan elfogadható költsége a teljes program mintegy 0,1–0,5%-a 
lehet, hozzátéve, hogy jelenleg az állam–régió tervszerzıdéshez kapcsolódó 
értékelések a program 0,06%-áig terjedhetnek (Guigou, 1998). 

Összefoglalás 

Az elızıekben két egymástól eltérı érékelési gyakorlatot mutattunk be. Elsı-
ként a DATAR, mint a francia területfejlesztési intézményrendszer központi 
szereplıje által készített éves jelentést, amely a területfejlesztéshez kapcsolódó 
eseményekrıl, programokról, szervezeti-intézményi változásokról számol be. 
Módszertani elemzések nélkül közöl statisztikákat. Mivel a DATAR a terület-
fejlesztés minden területét lefedı szervezet, ezért éves jelentése sokrétő infor-
mációt szolgáltat, átfogó képet ad a tárgyév területfejlesztést érintı ügyeirıl. 

Két másik szervezetnek is feladata évenkénti jelentés készítése. Az egyik a 
CNADT, amelynek nagyon szoros a kapcsolata a DATAR-ral, a másik pedig az 
Országos Értékelı Tanács (CNE). Elıbbi értékelési gyakorlata még nem érté-
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kelhetı, hiszen 2001 novemberében állt fel a szervezeten belül az értékelı 
munkacsoport. A CNE a miniszterelnök számára készít éves értékelı jelentése-
ket. 3 éve mőködı szervezet, amely szintén értékelési és nem a hagyományos 
ellenırzési funkciókkal van felruházva. Leginkább szociológia szempontúak az 
elemzései, amelyek fıként interjúkra támaszkodnak. A hangsúly a jelentés 
gyors összeállításán és a nyilvánosságon van. 

A második gyakorlat mélyebb elemzéseket mutat be, ám ezek nem a francia 
területfejlesztés éves eredményeit, hanem a konkrét programok megvalósulását 
elemzik. Sok esetben uniós szabályozások szem elıtt tartásával. Ezzel kapcso-
latban az értékelések tartalmának bemutatása mellett a módszertant és az érté-
kelési procedúra intézményi-szervezeti hátterét is megpróbáltuk bemutatni. 
Elızıekhez viszonyítva ezen értékeléseknek már több éves gyakorlata van a 
francia területfejlesztésben. 

Franciaországban, ahol a regionalizáció mintegy 30 éves múltra tekint visz-
sza, már egy kialakult regionális intézményrendszer keretébe illeszthetı a terü-
letfejlesztési politikák ellenırzése, értékelése. Ennek gyakorlata azonban az EU 
fejlıdésével együtt még változóban van, bár az utóbbi években egyes feladatok 
delegálása letisztulni látszik. A CNADT (Országos Területfejlesztési és Terü-
letrendezési Tanács) 1999-ben kapott felhatalmazást arra, hogy a területfejlesz-
tés éves értékelését elkészítse a parlament számára. E dolgozatban a CNADT 
jelentését mégsem lehetett vizsgálni, hiszen csak a 2002-es évben készítik elsı 
jelentésüket. Persze ettıl a francia területfejlesztés nem marad és nem maradt 
értékelés nélkül, hiszen a területfejlesztés francia csúcsintézménye, a DATAR 
rendszeresen beszámolót készít az aktuális folyamatokról, programokról. Ebben 
kiemelt szerepet kapnak a területfejlesztési pályázatok értékelései, amelyekrıl 
részletes, regionális különbségeket is figyelı statisztikák készülnek. Kiemelt 
szempontként kezelik a támogatások által létesült munkahelyek számát, figye-
lembe véve, hogy egy munkahelyre vetítve átlagosan mekkora befektetések 
valósultak meg. 

A tanulmányból kiderül az is: Franciaország, bár értékelési rendszere szá-
mos sajátos jegyet tartalmaz, sem hagyja figyelmen kívül az értékelésre vonat-
kozó közösségi szabályozásokat. Vagyis azokat a legfontosabb alapelveket, 
amelyeket az EU az értékelések kapcsán is szem elıtt tart. Nevezetesen: part-
nerség, programozott értékelés, hatékonyság. 

Magyarország sem tehet mást, mint az EU fent említett elveivel összhangban 
kiépíti a területfejlesztés értékelési rendszerét, amelynek módszerei, mutatói 
igazodhatnak a helyi sajátosságokhoz. Ehhez a szakmai háttér adott, s az eddigi 
beszámolóknak több eleme megırzendı. Túl kell azonban lépni azon, hogy a 
beszámoló, a regionális politika értékelése mindössze arra szorítkozzon, hogy a 
kormány mit tett, mennyit költött, milyen programokat indított, milyen intézmé-
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nyeket hozott létre. Nagyon fontos lenne, hogy a beszámoló a döntési mecha-
nizmus, az eszközrendszer hatékonyságára vonatkozóan is fogalmazzon meg 
véleményt, vagyis az intézmény- és eszközrendszer értékelését mélyebb elem-
zésekkel kell alátámasztani. Lényeges, hogy az értékelésben megkülönböztes-
sük az eszközrendszer szerinti koncepcionális elemzést és a konkrét programok 
értékelését. Az intézményrendszer értékelésénél figyelmet kell fordítani a rend-
szer EU kompatibilitására, ráfordítás–haszon elemzést kell végezni, s azt kell 
vizsgálni, hogy az intézményrendszer mennyiben segíti a területfejlesztési poli-
tika érvényesülését.  

Ahhoz, hogy a területfejlesztésrıl és az egyes fejlesztési programokról még 
jobb, célzottabb jelentések, értékelések készülhessenek, mindenekelıtt a terü-
letfejlesztés szereplıinek egymáshoz való viszonyát, az egész területfejlesztés 
struktúráját célszerő újragondolni. Tisztázni a szerepeket, a feladatokat. Mint 
látjuk, ez a területfejlesztés intézményi kereteinek kiépítését nálunk lényegesen 
elıbb elkezdı Franciaországban sem mindig egyszerő. 

Jegyzetek 

1) A DATAR 2001-es jelentése alapján. 
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THE EVALUATION OF REGIONAL POLICIES AND PROGRAMMES 
IN FRANCE 

Péter Póla 

One major task for regional policy is to devise methods on which to base the assessment 
of the effectiveness of these policies. One the one hand this is important since in this way  
developers can extract information, based on which they can intervene in operating pro-
grammes, and, on the other hand, since such findings can be most useful in the elaboration 
of further development concepts. As yet the methods of evaluation are not finalised and 
there are significant differences among individual countries which focus on different indi-
ces during the evaluation process. 

In Hungary also there is a need for an adequate system of indices to be devised for a 
realistic assessment of the achievements of regional policy, a need reinforced by Hun-
gary’s approaching accession to the EU. This essay introduces the French model, several 
aspects of which may well be important for Hungarian practice. It focuses on the annual 
report issued by DATAR, together with the methods for the analysis of the implementa-
tion of concrete programmes and the institutional–organisational background of the 
evaluation process. 

In France, where regionalisation has a history of some thirty years, the control and 
evaluation of regional policy fits into the framework of an already functioning regional 
institutional system. The practice of control and evaluation, however, is still changing, 
together with the progress of the EU, although the delegation of certain responsibilities 
seems now to have been settled over recent years. 

Hungary has no choice but to further develop its evaluation system of regional de-
velopment in harmony with EU principles. The professional background for this is al-
ready in place and several elements of earlier reports are worth retaining. That form of 
report, however, in which the evaluation of regional policy was nothing but a single 
statement of what the government had done, of how much money had been spent, what 
programmes had been started and which institutions they had established, is inadequate. 
The evaluation of an institutional and tools system should be supported by more in-
depth analysis and it is highly important to separate in this evaluation the conceptual 
analysis of the tools system for the assessment of concrete programmes. We must exam-
ine the extent to which the institutional system promotes the implementation of regional 
development policy. 



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
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7.  A SZLOVÉN REGIONÁLIS POLITIKA 
TÖRVÉNYI HÁTTERE 

Tüske Tamás 

A Szlovén Köztársaság az európai uniós tagságra törekvı kelet-közép-európai 
országok egyik legesélyesebbike. A csatlakozási tárgyalások lezárásának szük-
séges feltétele, különös tekintettel a regionális politikára vonatkozó fejezetre, 
hogy a tagjelölt az Európai Unió regionalizmusát befogadó struktúrát állítson 
fel a regionális politika mőködtetése és intézményei terén. 

Ennek kapcsán a szlovén regionális politika mérföldkövének tekintendı a 
Szlovén Köztársaság Regionális Fejlesztési Törvénye, amelyet 1999. július 29-
én hirdettek ki. A törvényt 2000. év folyamán számos végrehajtási rendelet, 
jogszabály követte, amelyek a szlovén regionális politikájának peremfeltételeit 
rögzítı törvényt kiegészítve keltették életre a rendszert. 

A szlovén regionális törvényhez kapcsolódó rendeletek a következık: 

– A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti felépítésérıl, 
struktúrájáról, feladatairól szóló miniszteri rendelet (gazdasági miniszter, 
2000. május 22.); 

– A Strukturális Politikai Tanács felállításáról, szervezeti felépítésérıl, 
struktúrájáról, feladatairól szóló kormányhatározat (2000. június 22.); 

– A regionális fejlesztési ügynökségek felállításáról és feladataik teljesíté-
séhez szükséges mőködési feltételekrıl szóló miniszteri rendelet (gazda-
sági miniszter, 2000. május 29.); 

– A regionális fejlesztési programok elkészítésének módszertanáról, mini-
málisan elvárt strukturális követelményeirıl és azok monitoringja értéke-
lésének módszereirıl szóló miniszteri irányelv (gazdasági miniszter, 
2000. május 22.); 

– A speciális fejlesztési problémával rendelkezı területek kritérium értéke-
inek meghatározásáról és az ezen kritériumoknak megfelelı önkormány-
zatok meghatározásáról szóló kormányhatározat (2000. június 22.); 

– A kiegyensúlyozott regionális fejlesztés számára lényeges ösztönzık al-
kalmazásának ismérveirıl és kritériumairól szóló kormányhatározat 
(2000. június 22.). 
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A területfejlesztési törvény 

A szlovén területfejlesztési törvény meghatározza a kiegyensúlyozott regionális 
fejlesztés elısegítésének céljait, alapelveit, a fejlesztési ösztönzık alkalmazását 
és a speciális fejlesztési problémákkal küzdı térség kritériumát. Deklarálja 
továbbá, hogy a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés elısegítése a regionális 
struktúrapolitika fontos alkotóeleme. 

A kiegyensúlyozott regionális fejlesztésnek a következı fı célkitőzéseken 
kell alapulnia: 

– elısegíteni a kiegyensúlyozott fejlesztést gazdasági, társadalmi és területi 
aspektusból egyaránt; 

– csökkenteni a gazdasági fejlettség szintjében és az életszínvonalban meg-
mutatkozó különbséget, a rurális térségek fejlesztésében az integrált meg-
közelítés hangsúlyozásával; 

– megelızni újabb lényeges fejlesztési problémával küzdı területek kiala-
kulásának a veszélyét; 

– megırizni Szlovénia egészének „elrendezését” policentrikus fejlesztési 
koncepció alkalmazása révén; 

– elısegíteni a környezetbarát termelés fejlesztését, megvédeni a természeti 
erıforrásokat, a nemzeti és a kulturális örökséget és az egyéb közjavakat. 

A szlovén területfejlesztési törvény szerint a kiegyensúlyozott regionális fej-
lesztés fı alapelvei a következık: 

– Szlovénia egészére vonatkozó regionális struktúrapolitika általános ki-
dolgozása; 

– Partnerség az állam és az önkormányzatok, illetve a magán- és a közszfé-
ra között; 

– Koordináció az egyes minisztériumok és a helyi önkormányzatok között 
a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés ösztönzıinek tervezésében az ál-
lami költségvetéssel összefüggésben; 

– Szubszidiaritás, amely meghatározza, hogy a programok tervezése, meg-
valósítása, monitoringja és értékelése során magasabb szintő területi ha-
tóság csak azon feladatokat végzi, amelyeket alacsonyabb szinten maga-
sabb hatékonysággal nem lehet elvégezni; 

– A kiegyensúlyozott regionális programokban és projektekben foglalt cé-
lokhoz rendelt fejlesztési ösztönzık programozása; 

– A regionális fejlesztési ösztönzık hatásának értékelése az elosztás és a 
felhasználás procedúrája jogszerőségének monitoringja és azok sikerének 
értékelése összehasonlítható európai statisztikai módszerekkel; 

– A kiegyensúlyozott regionális fejlesztés társfinanszírozása önkormány-
zati, állami, magán és egyéb forrásokból. 
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A regionális politika joganyagának definíciói 

A szlovén regionális fejlesztési törvény az általános rendelkezések közt számos 
olyan alapfogalmat definiál, amely nemcsak a regionális fejlesztés jogszabályi 
rendszerét alapozza meg, hanem a szlovén kormányzati regionalizmusról is 
képet alkot. 

Régió 

A régió funkcionális területi egység a regionális politika kidolgozására. A valós 
régiók (a törvény betője szerint „provinciák”) megalakulásáig a regionális 
strukturális politikák végrehajtásának egysége az érvényes statisztikai metodo-
lógiai definíció szerinti statisztikai régió lesz. 

Regionális strukturális politikák 

A regionális strukturális politikák állami, helyi önkormányzati és egyéb regio-
nális fejlesztésben érdekelt szervezetek fejlesztési tevékenységét, programokat 
és intézkedéseket jelent, amely a fejlesztési célok elérését célozza meg a ki-
egyensúlyozott regionális fejlesztést számításba véve. 

Ágazati fejlesztési program 

Az ágazati fejlesztési program nemzeti hosszú távú végrehajtási dokumentum, 
amely priorizált projekteket és programokat határoz meg az adott ágazat fejlesz-
tési stratégiája céljainak elérése érdekében. 

Regionális fejlesztési program 

A regionális fejlesztési program régió szintő alapprogram és végrehajtási do-
kumentum, amely a régió fejlesztési prioritásait és pénzügyileg értékelt prog-
ramokat és projekteket tartalmaz. A regionális szint, amelyre a regionális fej-
lesztési program készül több önkormányzatból álló terület kell legyen, amely 
földrajzilag homogén, és hasonló fejlesztési problémákkal rendelkezik. Ez egy-
beeshet a statisztikai régióval, habár ez nem szükséges. Egy nagyobb statiszti-
kai régió számos funkcionálisan homogént területre osztható, amelyek számára 
fejlesztési program készíthetı együttesen vagy külön-külön. 

Közös regionális fejlesztési program 

A közös regionális fejlesztési program „önkormányzatközi” végrehajtási doku-
mentum több önkormányzatból álló terület olyan egyedi problémájának megol-
dására, amelyben az önkormányzatok egyaránt érdekeltek. 
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Nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia 

A nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia olyan hosszú távú nemzeti stratégiai 
dokumentum, amely  

a) definiálja 
– a gazdasági és társadalmi fejlesztés faktorainak fejlesztését, 
– a célokat és az egyes fejlesztési scenáriókat, 
– a célok elérését szolgáló eszközöket és irányelveket, 
– az ágazati fejlesztési irányelvek mőködtetésének fı irányait; 

b) meghatározza, koordinálja és összekapcsolja a fejlesztési programokat 
egy egységes programmá, és pénzügyi keretbe helyezi; 

c) meghatározza az állam fejlesztési feladatainak prioritásait. 

Nemzeti regionális fejlesztési stratégia 

A nemzeti regionális fejlesztési stratégia olyan hosszú távú nemzeti stratégiai 
dokumentum, amely a nemzeti gazdaságfejlesztési stratégiával és a nemzeti 
területfejlesztési stratégiával összhangban 

1) definiálja a regionális fejlesztés céljait, és 
2) meghatározza az eléréséhez szükséges eszközöket és irányelveket. 

Speciális fejlesztési problémával küzdı térségek 

A speciális fejlesztési problémával küzdı térségek olyan több önkormányzatot 
magában foglaló, összefüggı – külön jogszabályban nevesített – területek, ame-
lyek kedvezıtlen fejlesztési feltételrendszerrel rendelkeznek és a regionális 
politika kialakításakor és a fejlesztési ösztönzık allokációja során speciális 
figyelmet kívánnak. Szlovénia ilyen típusú önkormányzatait a speciális fejlesz-
tési problémával rendelkezı területek kritérium értékeinek meghatározásáról és 
az ezen kritériumoknak megfelelı önkormányzatok meghatározásáról szóló 
kormányhatározat nevezi meg. 

A regionális strukturális politika végrehajtása 

A fejlesztési dokumentumok hierarchiája, összefüggései 
és a felelısségi körök 

A regionális struktúrapolitika végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a politika 
elemei kölcsönösen harmonizáljanak egymással, és nyilvánosan elérhetı legyen 
a nemzeti regionális fejlesztési stratégia, az ágazati fejlesztési stratégia, a regi-
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onális fejlesztési programok és a közös regionális fejlesztési programok össz-
hangja. 

A nemzeti regionális fejlesztési stratégia a kiegyensúlyozott regionális fej-
lesztés elısegítésének nézıpontját szem elıtt tartva fejezi ki és egészíti ki a 
nemzeti gazdasági fejlesztési stratégiában és a területfejlesztési tervben megha-
tározott célokat, irányelveket és feladatokat. A nemzeti regionális fejlesztési 
stratégia a regionális fejlesztési és a közös regionális fejlesztési programok 
alapja. 

A nemzeti regionális fejlesztési stratégia célkitőzéseinek számításba kell 
venniük az ágazati fejlesztési programokat, amelyekért a miniszterek a felelı-
sek, és a nemzeti területfejlesztési jogszabályokat is. Szlovénia kormánya köte-
les a nemzeti regionális stratégiát követni a fejlesztésért felelıs miniszter elı-
terjesztései alapján, amelyeket elızetesen a nemzeti tanácsnak bemutattak és a 
nemzetgyőlés is megvitatott. A regionális struktúrapolitika megvalósulásáról a 
fejlesztésért felelıs miniszter évente beszámol a kormánynak. A nemzeti regio-
nális fejlesztési stratégia megvalósulásáról és a regionális fejlesztési törvény 
végrehajtásáról a kormány évente beszámol a nemzetgyőlésnek. 

A regionális fejlesztési programok tartalma 

A regionális fejlesztési programoknak a régióban zajló folyamatok és problé-
mák elemzésére alapozva, az ágazati fejlesztési programokat számításba véve 
koordinálniuk kell az állam és az önkormányzatok fejlesztési prognózisait és 
feladatait az egyes régiókban, a gazdasági, társadalmi, területi, környezeti és 
kulturális fejlesztés szférájában. A regionális fejlesztési programok stratégiai és 
végrehajtási részbıl állnak.  

A stratégiai rész 

– egy vagy több régió több önkormányzatából álló terület számára készül, 
– tartalmazza az adottságok és problémák elemzését, 
– harmonizálja az ágazati programok elıirányzott fejlesztéseit, 
– meghatározza az önkormányzatok közös regionális fejlesztési érdekeit, 

céljait és orientációját; 

A végrehajtási rész 

– magában foglalja önkormányzati vagy regionális jelentıségő fejlesztési 
projekteket, 

– leírja a projektek idıbeli ütemtervét és pénzügyi értékelését, beleértve az 
elıirányzott pénzügyi források kimutatását és a megvalósításért felelıs 
szervezeteket, 
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– tartalmazza az állami és önkormányzati regionális fejlesztési ösztönzık 
egyéb formáit, 

– az érintett terület önkormányzatainak bevonásával készül. 

A regionális fejlesztési programoknak a nemzeti regionális fejlesztési prog-
ramon és a nemzeti területfejlesztési terven kell alapulniuk. 

A fejlesztésért felelıs miniszter elıírja a regionális fejlesztési programok el-
készítésének, végrehajtásának módszertanát, minimálisan elvárt strukturális 
követelményeit, és meghatározza a programok monitoringjának és értékelésé-
nek metódusait. A gazdasági miniszter 2000 májusában irányelvet adott ki a 
regionális fejlesztési programok elkészítésének módszertanáról, minimálisan 
elvárt strukturális követelményeirıl, azok monitoringjának és értékelésének 
módszereirıl. 

A regionális fejlesztési programok elkészítése 

A regionális fejlesztési ügynökség a nemzeti regionális fejlesztési stratégia 
keretein belül dolgozza ki a regionális fejlesztési programok elkészítésére vo-
natkozó útmutatót. Az egy vagy több régió önkormányzatai felelısek a regioná-
lis fejlesztési programjuk elkészítéséért, annál fogva, hogy a régió szomszédos 
önkormányzatai határozhatnak arról, hogy a szomszédos régió regionális fej-
lesztési programjának elkészítésében részt vesznek-e. A regionális fejlesztési 
program elkészítésének elhatározását követnie kell az elkészítésében érintett 
önkormányzati képviselıtestületnek, egyéb magán- és közjogi szervezetnek, 
amelyek a regionális fejlesztési program elkészítésében együttmőködnek. A 
közszféra és egyéb szervezetek hatóságai, amelyek helyi és nemzeti szinten 
érdekeltek, a regionális fejlesztési program elkészítésében együtt kell mőködni-
ük. Az egyes minisztériumoknak a felelısségi körükön belül kell közremőköd-
niük. Az önkormányzatok a regionális fejlesztési program elkészítésének koor-
dinálásával a regionális fejlesztési ügynökségeket bízzák meg. Amennyiben egy 
önkormányzat nem talál regionális fejlesztési ügynökséget és a regionális fej-
lesztési program elkészítését a nemzeti regionális fejlesztési stratégia meghatá-
rozza, a regionális program elkészítését a nemzeti regionális fejlesztési ügynök-
ségnek kell irányítania. Az egyes regionális fejlesztési programok érvényesek 
mindazon önkormányzatokra, amelyek az elkészítésében érintettek voltak. 

A közös regionális fejlesztési programok esetében, több önkormányzat ér-
dekkörébe tartozó ügyekben, különösen a rurális fejlesztéssel összefüggı prob-
lémák megoldására, az infrastrukturális fejlesztésekre, a természeti, illetve kul-
turális örökség védelmére irányuló programoknál a fentiek szerint általában a 
regionális fejlesztési programok elkészítésére vonatkozóak az irányadóak. 
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A nemzeti területfejlesztési terv 
és a regionális fejlesztési program kapcsolata 

Regionális fejlesztési programok készítésére vállalkozó önkormányzatoknak a 
területi tervezésért felelıs minisztériumnak jelezniük kell kezdeményezésüket, 
és meg kell kérniük a régió területére vonatkozó egyeztetı területfejlesztési 
dokumentumot. A regionális fejlesztési programok nem tartalmazhatnak el-
lentmondást a területfejlesztési dokumentumokkal. 

A regionális strukturális politika intézményrendszere 

Szlovénia területfejlesztési törvénye meghatározza a regionális strukturális 
politika hatóságait, azokat a szerveket, amelyek az ország egész területére vo-
natkozó regionális politikában szerepet játszanak. Ezek a következık: 

– Struktúrapolitikai Tanács, 
– Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség, 
– Regionális Fejlesztési és Rurális Településvédelmi Alap, 
– regionális fejlesztési ügynökségek, 
– regionális fejlesztési célú ösztönzıket alkalmazó minisztériumok. 

A Struktúrapolitikai Tanács 

A Struktúrapolitikai Tanács olyan kormányzati koordinációs testület, amely 
felelıs 

– a regionális strukturális politika nemzeti szintő megvalósításának koordi-
nációjáért, 

– a nemzeti fejlesztési ösztönzık kialakításáért és koordinációjáért, 
– a nemzetközi pénzügyi támogatások koordinációjáért. 

A tanács a Szlovén Köztársaság kormányának koordinációs testülete a struk-
turális politika és a regionális fejlesztés terén. A tanács tagjai a kiegyensúlyo-
zott regionális fejlesztés szempontjából fontos ösztönzıket alkalmazó miniszte-
rek és minisztériumi államtitkárok. A tanács elnöke a regionális fejlesztésért 
felelıs miniszter. A regionális fejlesztésért felelıs Gazdasági Minisztérium 
szakmai és adminisztratív támogatást, hátteret nyújt a tanácsnak. A tanács alel-
nöke a környezetvédelmi és területrendezési miniszter. 

A tanács mőködésérıl szóló kormányhatározat a következı fı feladatokat 
emeli ki: 

– Felülvizsgálja, áttekinti a hosszú távú fejlesztés dokumentumait, koordi-
nál az ágazatok közt a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés szempont-
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jából, beépíti a Szlovéniának juttatott nemzetközi strukturális pénzügyi 
támogatásokat; 

– Koordinálja a kezdeményezéseket és változtatásokat, módosításokat ja-
vasol a kormánynak a hosszú távú fejlesztés tervezési dokumentumaiban, 
továbbá a központi kormányzati hatáskörbe tartozó területi vonatkozású 
törvények megalkotását és/vagy módosítását javasolja; 

– Koordinálja az ágazati jellegő regionális fejlesztési programokat, és fe-
lülvizsgálja azokat a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség által ki-
bocsátott állásfoglalások alapján; 

– Ellenırzi a nemzeti fejlesztési program megvalósítását a Nemzeti Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség idıközi beszámolóinak áttekintésével és in-
dokolt esetben speciális riportok révén; 

– Felülvizsgálja és koordinálja az irányelveket a költségvetési elıterjesztés 
azon részeinek elkészítéséhez, amelyek a hosszú távú fejlesztés tervezési 
dokumentumainak megvalósítására vonatkoznak; 

– Áttekinti a fejlesztési programtervezeteket a költségvetésben a nemzeti 
fejlesztési program kidolgozására vonatkozóan és ezen program megva-
lósítása szempontjából; 

– Koordinálja a fejlesztési ösztönzıket, a támogatások és a tevékenységek 
egyéb formáit, amelyek az ágazatok közti kiegyensúlyozott regionális fej-
lesztés tekintetében kiemelkedı fontosságúak; 

– Felülvizsgálja és koordinálja az ágazatok közt a nemzeti fejlesztési prog-
ramok kiegészítı társfinanszírozása nemzetközi egyezményeinek elıké-
szítését, koordinálja a szlovén kormány és a minisztériumok döntéseit és 
irányelveit a nemzetközi pénzügyi alapokat, a külföldi támogatásokat il-
letıen a program végrehajtási periódus alatt; 

– A strukturális és regionális politikával kapcsolatos egyéb feladatokat lát el. 

A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség 

A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség (Agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj [ARR]). Az ügynökség a regionális fejlesztésért felelıs mi-
nisztérium alá tartozó testület, ljubljanai székhellyel.  

Szlovéniában jelenleg a regionális fejlesztésért a Gazdasági Minisztérium a 
felelıs. Az ügynökség nemzeti fejlesztési, tanácsadó, promóciós, és koordináló 
feladatokat lát el a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés elımozdítása érdeké-
ben. Az ügynökségnek kell megteremteni a szakmai bázist az ágazati fejlesztési 
programok koordinációja számára, és az állami költségvetés összeállításának 
folyamata során az egyes minisztériumok regionális struktúrapolitikai ösztönzı-
inek allokációja számára. A fejlesztésért felelıs minisztérium koordinálja a 
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szakmai bázis elkészítését a Pénzügyminisztérium és egyéb más minisztériumok 
közt. 

Az ügynökség felügyeli a regionális fejlesztési ösztönzıkre vonatkozó in-
formációkat, különösen a következıket: 

– a fejlesztési ösztönzık formáit, allokációjuk és felhasználásuk formáit; 
– az allokált fejlesztési ösztönzıket formájuk, céljaik, színvonaluk és föld-

rajzi eloszlásuk szerint; 
– a fejlesztési beruházási projekteket és igényeket; 
– a fejlesztési területeken mőködı tanácsadó és a fejlesztési promóciós 

munkát végzı szervezeteket; 
– a szakmai felkészítı programokat. 

Az ügynökség értékeli a fejlesztési ösztönzık hatását és véleményezi a regi-
onális fejlesztési programokat. A törvény maximum 60 napos határidıt ad az 
ügynökségnek a véleményalkotásra. A regionális fejlesztési programok megva-
lósításának bármely szakaszában az ügynökség szerzıdéses, külsı, független 
szakértıt bízhat meg az értékeléssel. Amennyiben a regionális fejlesztési prog-
ram megvalósításának monitoringja a felállított program tartalmától szignifi-
káns eltérést jelez, az ügynökségnek értesítenie kell a Struktúrapolitikai Taná-
csot, és javasolhatja az alapból történı kifizetések felfüggesztését az eltérés 
megszüntetéséig. 

Az ügynökségnek együtt kell mőködnie a Regionális Fejlesztési és Rurális 
Településvédelmi Alappal, a regionális fejlesztési ügynökségekkel és a regioná-
lis fejlesztésben érintett intézményekkel. A regionális fejlesztésért felelıs mi-
niszternek külön rendeletben kell elıírnia a regionális fejlesztési ösztönzık 
monitoringjának és értékelésének módszertanát, továbbá a Nemzeti Regionális 
Fejlesztési Ügynökség szervezeti felépítését, struktúráját és feladatait. 

Az ügynökség igazgatóját a regionális területfejlesztésért felelıs miniszter 
javaslata alapján a Szlovén Köztársaság kormánya nevezi ki és hívhatja vissza, 
az igazgatóhelyettest az igazgató javaslata alapján a felelıs miniszter nevezi ki. 

A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség munkaterületei a gazdasági 
miniszter rendelete szerint a következık: 

Az ügynökség mint a strukturális politikát Szlovéniában koordináló központi 
nemzeti intézmény felelıs: 

– a nemzeti regionális fejlesztési stratégia és a nemzeti fejlesztési program 
megszerkesztéséért, monitoringjáért és értékeléséért; 

– szakmai támogatást ad a nemzetközi szervezetekkel történı tárgyalások 
során és elıkészíti az egységes szlovén tárgyalási pozíciót a strukturális 
politika terén; 

– kidolgozza az addicionalitás elvének megvalósításával kapcsolatos fel-
adatokat; 
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– a strukturális politika terén figyelemmel kíséri a folyamatok menedzselé-
sének hatékonyságát és a pénzügyi folyamatok monitoringját; 

– egységes rendszerben kezeli az információs-ellenırzési rendszert és a re-
gionális programok, alprogramok összetevıinek és a nemzeti fejlesztési 
programban elıírt célkitőzéseknek az ellenırzéséhez kapcsolódó szakér-
tıi munka centralizált végrehajtását; 

– rendszeres és eseti beszámolókat készít a nemzeti fejlesztési program 
megvalósulásáról a struktúrapolitikai tanácsnak és a nemzeti fejlesztési 
program társfinanszírozására vonatkozó nemzetközi egyezményben kije-
lölt testületeknek; 

– a nemzeti fejlesztési program és részei értékelésének kielégítı voltát fi-
gyelemmel kíséri; 

– a strukturális politikai programok értékelésére vonatkozó központi fel-
adatokat elvégzi; 

– a strukturális politika megvalósítására vonatkozóan központi ellenırzı 
szerepet tölt be; 

– kommunikációt folytat és fejleszti a kapcsolatokat a társadalom partner-
szervezeteivel, a civil szervezetekkel; 

– együttmőködik a regionális fejlesztési ügynökségekkel; 
– együttmőködik a szakmai munkacsoportokkal a költségvetési elıterjesz-

tési tervezet összeállításában; 
– koordinált elıterjesztést készít a fejlesztési programok költségvetési ter-

veinek azon részeire, amely kapcsolatban van az alprogramokkal, a prog-
ramokkal, illetve a nemzeti fejlesztési program nemzeti fejlesztési priori-
tásival; 

– az állami költségvetés kidolgozásában együttmőködik a Pénzügyminisz-
térium munkacsoportjaival a közvetlen költségvetési szervezeti egységek 
(direct spending units) pénzügyi tervének koordinációjában. 

A feladatainak teljesítése során az ügynökség munkakapcsolatot alakít ki a 
regionális fejlesztési ügynökségekkel, támogatja azok munkáját, ösztönzi a re-
gionális fejlesztési programok készítését, segíti a régiókat a társadalmi-gazdasá-
gi fejlesztési problémák megoldásában, információt nyújt a fejlesztési ösztön-
zık teljes körérıl, konzultációs szolgáltatást nyújt, támogatja az európai struk-
turális alapok projektjeinek megvalósulását, és segíti a szükséges helyi és nem-
zeti társfinanszírozási források igénylését. Az ügynökség kapcsolatban áll a 
közigazgatási szervezetekkel, testületekkel is. Feladatkörébe tartozik, hogy tu-
dományos intézetekkel, szakértıkkel rendszeresen tapasztalat-, adat-, informá-
ció- és eszmecserét tart. Ennek érdekében a szlovén ügynökség országos és 
nemzetközi értekezleteket, konferenciákat szervez az együttmőködési lehetısé-
gek újabb formáinak feltárása érdekében. 



A szlovén regionális politika törvényi háttere 137 

Amennyiben valamely önkormányzat nem alakít regionális fejlesztési ügy-
nökséget, illetve nem csatlakozik regionális fejlesztési program vagy közös re-
gionális fejlesztési program alá, akkor a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség feladata annak elkészítése. 

Az ügynökség feladatait a következı szervezeti rendben hajtja végre: 

– strukturális és kohéziós politikai osztály, 
– regionális fejlesztési osztály, 
– programmonitoring és értékelési osztály, 
– elemzési és információs osztály, 
– know-how transzfer és public relations osztály. 

A regionális fejlesztési programokhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat, 
kifizetéseket Szlovéniában a Regionális Fejlesztési és Rurális Településvédelmi 
Alap végzi. A pénzügyi tranzakciókat elızıleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség hagyja jóvá. Az Európai Uniótól kapott pénzügyi támogatások felhasználá-
sa során a szlovén alap kifizetı ügynöki funkciót lát el az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap részére. 

Regionális fejlesztési ügynökségek 

A Szlovén Köztársaság önkormányzatai (občinák) (Tüske, 2001) köz- és ma-
gánjogi szervezetekkel regionális fejlesztési ügynökségeket alapíthatnak a regi-
onális fejlesztési programok elkészítésére és külön megegyezés szerinti feladat-
ra a regionális strukturális politika terén, különös tekintettel a gazdasági, szoci-
ális, területi és környezeti fejlesztések elısegítésére. A regionális fejlesztési 
ügynökségek a regionális strukturális politika „végrehajtásának” feladatait is 
ellátják. Az önkormányzatok a regionális fejlesztési ügynökségi feladatokkal 
szerzıdéses alapon bármely szervezetet megbízhatnak. Az ügynökségek felada-
tait a regionális fejlesztésért felelıs miniszternek külön rendeletben kell megha-
tároznia. 

A gazdasági miniszter 2000. május 20-i rendelete szerint regionális fejlesz-
tési ügynökségek egy vagy több statisztikai térségben végzik feladatukat. Az 
ügynökségek mőködhetnek egy vagy több helyi fejlesztési intézmény közti 
szerzıdéses kapcsolat alapján is egy statisztikai régió keretén belül. 

A regionális ügynökségek szervezeti formáját és kialakítását illetıen megle-
hetısen liberális szabályozás következtében igen változatos formák alakultak 
ki. Több régióban a vezetı regionális fejlesztési ügynökség mellett szubregio-
nális ügynökségek is mőködnek, illetve a feladatok elvégzésébe további intéz-
mények is bekapcsolódnak. Jelenleg huszonkét ügynökség tevékenykedik. 
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A rendelet a regionális fejlesztési ügynökségek feladatait az alábbiakban ha-
tározza meg: 

– összeállítja a regionális fejlesztési programokat és a közös regionális fej-
lesztési programokat; 

– koordinálja a regionális fejlesztési programok kidolgozásában és megva-
lósításában kooperáló helyi fejlesztési intézmények munkáját; 

– a regionális fejlesztési programok megvalósulását figyelemmel kíséri, el-
lenırzi és beszámolókat készít; 

– tanácsadói szolgáltatást nyújt és tenderrel elnyerhetı regionális fejleszté-
si ösztönzıkre pályázik; 

– a regionális strukturális politika terén felmerülı egyéb feladatokat szer-
vezi, koordinálja; 

– együttmőködik a nemzeti fejlesztési tervezési dokumentumok elkészíté-
sében. 

A regionális fejlesztési ügynökségeket a Nemzeti Regionális Fejlesztési 
Ügynökség jegyzi be a következık alapján: 

– alapítói okirat és/vagy a regionális fejlesztési ügynökségi tevékenység 
végzésére vonatkozó megbízási szerzıdés; 

– a regionális fejlesztési programok elkészítését célzó önkormányzati köz-
győlési határozat(ok), amely meghatározza, hogy milyen programok ké-
szülnek és ezekhez a résztvevı intézmények feladatait és felelısségi terü-
leteit; 

– az egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkoza-
tok, tanúsítványok; 

– két vagy több szervezet közti szerzıdéses kapcsolat esetén vezetı intéz-
ményt kell meghatározni. 

A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a szükséges dokumentu-
mok kézhezvételét követı három héten belül döntést kell hoznia arról, hogy a 
regisztrációt kérı intézmény megfelel-e a követelményeknek, és errıl írásos 
értesítést kell küldenie. Az alkalmatlanná vált intézményeket a nyilvántartásból 
törlik. 

Regionális Fejlesztési és Rurális Településvédelmi Alap 

A Regionális Fejlesztési és Rurális Településvédelmi Alap hosszú távú közér-
dekő regionális célkitőzések megvalósítását szolgáló pénzügyi szervezet. Az 
alap győjti össze és allokálja a regionális struktúrapolitika forrásait. Az alap 
jogi személyiséggel rendelkezik. 

Az alap által végzett tevékenységeket az alapszabályában kell részletesen 
meghatározni. 
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Regionális ösztönzık 

A kiegyensúlyozott regionális fejlesztési ösztönzık forrásai 

A kiegyensúlyozott regionális fejlesztés szempontjából lényeges ösztönzıket a 
Regionális Fejlesztési és Rurális Településvédelmi Alapból allokált forrásokból 
és a minisztériumok költségvetési forrásaiból kell megteremteni, beleértve a 
nemzetközi pénzügyi támogatásokat, és a regionális fejlesztési programokhoz 
kell rendelni megfelelı összehangolással. 

A költségvetési keretein belül maradva a kormány határozza meg a regioná-
lis politikát és a pénzügyekért, a gazdasági kapcsolatokért és a fejlesztésért 
felelıs miniszterek ajánlásai alapján definiálja a regionális fejlesztési ösztönzık 
típusait és a felhasználható források kereteit. Amennyiben a projektet nemzet-
közi pénzügyi forrásokból is finanszírozzák, a felelıs minisztériumnak vagy a 
kormánynak kell összehangolnia az egyes pénzügyi forrásokat. A regionális 
fejlesztésre fordítandó állami költségvetési forrásoknak a GDP legalább egy 
százalékát el kell érnie. 

Az ösztönzık allokációjakor prioritást élveznek 

– azok a régiók vagy térségek, ahol az egy fıre jutó, vásárlóerı-paritáson 
számított GDP az országos átlagtól több, mint 20%-kal elmarad, (vagy a 
munkanélküliségi ráta az országos átlagot több, mint 20%-kal meghalad-
ja), 

– a speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségek. 

Az ösztönzık allokációja 

Az ösztönzıket a regionális fejlesztési programokon, illetve közös regionális 
fejlesztési programokon alapuló nyilvános tender útján allokálják önkormány-
zatoknak, jogi és természetes személyeknek egyaránt. 

A speciális fejlıdési problémákkal küzdı térségeknek szánt ösztönzıket 
azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fejlesztési programjait elfo-
gadják. 

A ösztönzık allokációjának ismérveit és kritériumait a fejlesztésért felelıs 
miniszter elıterjesztése alapján a kormány határozza meg. 

Az ösztönzık célja és formái 

Az ösztönzıket az állami támogatásokról és az önkormányzatok finanszírozásá-
ról szóló rendeletekkel megegyezı módon kell allokálni a következı célokra: 

– vállalkozói beruházásokra, 
– társaságok folyamatos mőködéséhez, 
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– gazdasági struktúraváltáshoz, 
– humánerıforrás-fejlesztésrre. 

Az ösztönzık a következı formákban használhatók fel: 
– támogatások (vissza nem térítendı pénzügyi juttatások), 
– kedvezményes kölcsönkonstrukciók, 
– garanciák, 
– adómentesség, adókedvezmény az adójogszabályok keretein belül 
– tıkebefektetések, 
– állami tulajdonú vagyonelemek átadása állami alapok kezelésébe, 
– vállalkozói övezet státusz megítélése, 
– állami tulajdonú vagyonelemek átadása helyi önkormányzatok kezelésé-

be vagy tulajdonába fejlesztési célú felhasználásra. 

Speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségek 

A speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségek a területfejlesztési törvény 
értelmében több önkormányzatot magában foglaló, területileg összefüggı térsé-
get jelent. Ezen területek kedvezıtlen fejlesztési feltételrendszerrel rendelkez-
nek, ezekre a szlovén regionális politika kiemelt figyelmet fordít. 

A területfejlesztési törvény külön szakaszban határozza meg, hogy a regio-
nális fejlesztési politikának a speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségek 
területén mely kiemelt célokat kell követnie: 

– a fejlettségi színvonalban tapasztalható lemaradás csökkentése, 
– a fejlettségi szint növelése, 
– a magas munkanélküliség enyhítése és a strukturális problémák megoldása, 
– a kedvezıtlen demográfiai trendek megakadályozása, különösen a határ-

területeken és a korlátozott fejlesztési potenciállal rendelkezı térségek-
ben. 

A törvény a speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségeket a következı 
kategóriák szerint csoportosítja: 

1) hátrányos gazdasági helyzető térségek, 
2) strukturális problémákkal és a magas munkanélküliségi rátával küzdı tér-

ségek, 
3) korlátozott potenciállal rendelkezı és a kevésbé fejlett határterületek. 

A regionális törvény elıírja, hogy a speciális fejlesztési problémákkal küzdı 
térségek behatárolását több mutató értékelése alapján kell elvégezni, amelyek a 
városi és a rurális térségek sajátosságainak leírására is alkalmasak.  
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A problémás területek jellemzésére definiált mutató megfelelı értéke szük-
séges feltétel egy térség speciális fejlesztési problémákkal küzdı térséggé nyil-
vánításához. 

A speciális fejlesztési problémákkal küzdı térségeket Szlovéniában a terü-
letfejlesztési törvény elıírása szerint következı kritériumok alapján kell lehatá-
rolni: 

1) Hátrányos gazdasági helyzető térség vagy önkormányzat: 
– az egy fıre jutó adóköteles bruttó jövedelem kevesebb vagy egyenlı 

az országos átlag 80%-ával, 
– csökkenı népesség. 

2) Strukturális problémákkal és a magas munkanélküliségi rátával küzdı 
térség vagy önkormányzat: 
– a regisztrált munkanélküliségi ráta az önkormányzat területén több, 

mint 20%-kal meghaladja az országos átlagot, 
– az agrárnépesség aránya több, mint 20%-kal meghaladja az országos 

átlagot. 
3) Korlátozott potenciállal rendelkezı és a kevésbé fejlett határterületek: 

– az önkormányzat korlátozott potenciállal rendelkezı területének ará-
nya a teljes területéhez képest és csökkenı népesség az önkormányzat 
területén, 

– az önkormányzat határterületen fekvı területeinek aránya az önkor-
mányzat teljes területéhez képest és csökkenı népesség az önkor-
mányzat területén. 

A kedvezményezett térségek besorolása Szlovéniában EU-kompatibilisnek 
tekinthetı (1. táblázat). 

Összegzés 

A Szlovén Köztársaság az európai uniós csatlakozásra való felkészülés része-
ként, a csatlakozási tárgyalások regionális politikára vonatkozó fejezet kapcsán 
1999 júliusában területfejlesztési törvényt alkotott, amelyet számos lényeges 
végrehajtási rendelet egészítet ki a 2000. év során. A szlovén regionális politika 
jogszabályi alapköveit lerakó törvény és a regionális fejlesztésért felelıs gazda-
sági miniszter rendeletei, irányelvei határozzák meg a regionális politika intéz-
ményi rendszerének kereteit. 

A Strukturális Politikai Tanács a regionális politika kormányzati szintő je-
lenlétét biztosítja és a strukturális politika nemzeti szintő megvalósítását szol-
gálja. A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség a regionális fejlesztésért 
felelıs Gazdasági Minisztérium szerveként Szlovénia egész területére vonatko-
zóan a regionális politika központi végrehajtó-koordináló intézménye. A szlo-
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vén regionális politikai forrásai kezelésének fı szerve a Regionális Fejlesztési 
és Rurális Településvédelmi Alap, amely az állami költségvetésbıl allokált 
forrásokon kívül a nemzetközi források kezeléséért is felelıs. 

A helyi területi politika fıszereplıi a regionális fejlesztési ügynökségek, 
amelyek hálózata jelenleg a szlovén statisztikai régiók területéhez igazodva 
alakult ki. A helyi ügynökségek a nemzeti ügynökség által „auditált”, regisztrált 
szervezetek, a nemzeti regionális fejlesztési ügynökséggel szorosan együttmő-
ködve végzik a régió területfejlesztési politikájának kialakítását és megvalósítá-
sát. 

 
1. táblázat 

Szlovén regionális politi-
kai kategória 

Definíció kulcsszavai, 
A térség problémái 

Analóg 
Európai Uniós célcsoport 

1. Hátrányos gazdasági 
helyzető térségek 

– hátrányos gazdasági 
helyzet 

– alacsony egy fıre jutó 
adóköteles jövedelem  

– csökkenı népesség 

1. célcsoport: elmaradott régiók fejlıdé-
sének és szerkezeti alkalmazkodásának 
elısegítése 

2. célcsoport: ipari hanyatlás térségeinek 
átalakítása 

2a Strukturális problé-
mákkal és a magas 
munkanélküliségi rá-
tával küzdı térségek 

– strukturális problémák 
– magas munkanélküli-

ség 

3. célcsoport: tartós munkanélküliség 
leküzdése, munkaerıpiacról kirekesz-
tettek beillesztése 

4. célcsoport: a munkások alkalmazkodá-
sának megkönnyítése az iparban és a 
termelési rendszerekben végbemenı 
változásokhoz 

2b Strukturális problé-
mákkal küzdı térségek 

– a mezıgazdaságban 
foglalkoztatottak ará-
nya magas 

5. célcsoport: mezıgazdasági területek 
fejlıdésének elısegítése 

3a Korlátozott potenciál-
lal rendelkezı és a ke-
vésbé fejlett határterü-
letek 

– korlátozott fejlesztési 
potenciál 

– csökkenı népesség 

1. célcsoport: elmaradott régiók fejlıdé-
sének és szerkezeti alkalmazkodásának 
elısegítése 

2. célcsoport: ipari hanyatlás térségeinek 
átalakítása 

3b Korlátozott potenciál-
lal rendelkezı és a ke-
vésbé fejlett határterü-
letek 

– határterületek 
– csökkenı népesség 

1. célcsoport: elmaradott régiók fejlıdé-
sének és szerkezeti alkalmazkodásának 
elısegítése 

2. célcsoport: …, határvidékek átalakítása 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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LEGAL BACKGROUND OF REGIONAL POLICY OF SLOVENES 

Tamás Tüske 

The study gives the overall introduction to Act on Slovenian Regional Development and 
relevant regulations, rules and decrees that are the followings: 

– Rules on the structure, organisation and tasks of the National Agency for Re-
gional Development, 

– Resolution on the funding, structure, organisation and tasks of the Council for 
Structural Policy, 

– Rules on the organisation and conditions for performing the tasks of regional de-
velopment agencies, 

– Instructions on the minimum obligatory structure and methodology for the Prepa-
ration of regional development programmes and the method of their monitoring 
and evaluation, 

– Decree on values of criteria for determining areas with special development 
problems and determining municipalities fulfilling these criteria, 

– Decree on the detailed terms and criteria for allocating incentives relevant for 
balanced Regional Development and the forms of these incentives. 

The study describes the most important definitions of Regional Act, principles of 
balanced regional development.  

You can although get a brief introduction of regional structural policy authorities co-
operating in conducting the Slovenian structural policy, which Council for structural 
policy, National Agency for Regional Development, regional development agencies, 
Found for Regional Development and for Preservation of the Settlement of Rural Areas 
in Slovenia. 

We present the types of areas with special development problems and criteria for de-
termining those. 

The areas with special development problems are grouped as below: 

– economically weak areas, where taxable gross earning per capita is less than 80% 
of national average and having decreasing population 

– areas with structural problems and high unemployment, where registered unem-
ployment rate exceeding the national average by more than 20%, the portion of 
agricultural population exceeding the national average by 20% 
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– developmentally limited and areas with limited potentials, where the are of region 
with limited potential or underdeveloped is high and/or portion of area lies in ten 
kilometre border belt along the border with Austria, Italy, Hungary and Croatia 



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

8.  A HATÁROK NÉLKÜLI BERLIN ÚJ IMÁZSA 
– ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

Varró Krisztina 

Bevezetés 

A versenyképesség napjainkban a területi kutatások egyik közkedvelt fogalma. 
Városi, regionális és nemzeti gazdaságok törekednek az intenzívebbé váló ver-
senyben minél jobb pozíció elérésére, s e törekvések a gazdaság generátorának 
tekintett tıke vonzásában öltenek testet. Dolgozatunkban a városi gazdaságra 
szőkítjük le megállapításainkat, a gazdaságfejlesztés dimenziói közül a város-
marketing szerepére, és azon belül is az imázsalakító tevékenységre helyezzük a 
hangsúlyt. Berlin példáján arra keressük a választ, hogy milyen üzeneteket fo-
galmaz meg ma egy többmilliós európai nagyváros a versenyképessége hangsú-
lyozására, illetve fokozására? Mindamellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy 
mi a közvetített üzenetek realitása, illetve melyek azok a potenciális mellékha-
tásai egy, a tıkevonzást elıtérbe helyezı város-irányításnak, melyekrıl − érte-
lemszerően − kevesebb szó esik. 

Világgazdasági változások és szemléletváltás a városfejlesztésben 

A világgazdaság 1970-es években bekövetkezett paradigmaváltása, a posztin-
dusztriális társadalom kialakulása, a világpiac nemzetköziesedése nem csak 
nemzetállami és regionális szinten kívánt alkalmazkodást, hanem a városi kor-
mányzásban is. A versenyképesség megszőnt pusztán vállalati-üzemi kategória 
lenni, és ma különbözı területi szintek gazdasági szerkezetének vonatkozásában 
is bevett a használata (Horváth, 1998). A gazdaság globalizálódásával, a nem-
zetállami gazdasági autonómia térvesztésével a szubnacionális szintek úgymond 
leszakadnak a nemzetállamuk köldökzsinórjáról és jobban magukra vannak 
utalva saját gazdaságuk versenyképessé tétele tekintetében. Ezt országonként 
eltérı mélységő reform kísérte a területi hatalom- és munkamegosztásban. A 
különbözı szubnacionális területi egységek versengése közül kiemelendı a 
metropoliszoké, mely a vállalati székhelyekért, a stratégiai vállalati funkciókért 
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és a termelıi szolgáltatásokért folyik. Sassen szerint ez érthetı, hisz „a világ-
gazdaság kulcsfontosságú elemei szükségszerően a városokban találhatók”, me-
lyek „helyzetét meghatározza a nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt he-
lyük és a globalizációs folyamatban játszott szerepük” (idézi Hill–Kim, 2000). 

A városmarketing, mint újfajta településtervezési és -fejlesztési szemlélet-
mód a fenti világgazdasági változások következtében a ’70-es évek végén, majd 
elsısorban a ’80-as évtizedben kezdett elterjedni azokban a társadalmakban, 
ahol a városok piaci helyzetbe kerültek és más, összehasonlítható helyi jellem-
zıkkel bíró városokkal versenyezni kényszerültek a beruházásokért, a turisták 
odavonzásáért és a helyi lakosság elégedettségéért. Következésképp a közszféra 
olyan, eddig csak a magánszektorhoz kötıdı jellemzıket öltött magára, mint a 
kockázatvállalás, a leleményesség és a profitérdekeltség, melyeket összefoglaló 
néven vállalkozói kormányzásnak is neveznek (Hubbard, 1996).  

A tıkevonzás érdekében kialakult versengést Harvey szerint két csoportba 
sorolhatjuk: a különbözı javak és szolgáltatások elıállítása terén a nemzetközi 
munkamegosztásban elfoglalt jobb helyre való törekvés mellett nem elhanya-
golható a fogyasztás területi megoszlásában elfoglalt jobb helyért való küzde-
lem sem. Az elsı kategóriában a telephelyválasztás során a helyi piacok közel-
sége és hozzáférhetısége, a helyi gazdasági környezet jellemzıi és növekedési 
potenciálja mellett életminıségi jellemzık is befolyásolják a döntést. A máso-
dik kategória a fogyasztói kiadásokért folyó versengést takarja és gyakran új 
„fogyasztási terek” (nagy bevásárlóközpontok, szórakoztatóipari létesítmények 
stb.) kialakításában ölt testet (Rogerson, 1999). 

A város – ellentétben egy vállalat által kínált termékkel − azonban nehezen 
definiálható, s tulajdonképpen egy szorosan összefüggı termékhalmaznak 
mondható. Van der Berg és Erik Braun (1999) három termékszintet különböztet 
meg: az elsı egy adott helyre, szolgáltatásra vagy nevezetességre, a második 
összekapcsolódó termékek vagy szolgáltatások klaszterére (például városi tu-
rizmus, vagy kikötıi infrastruktúra) vonatkozik, végül a harmadik, amely maga 
a város vagy az agglomeráció szintje, a legnehezebben definiálható, és tulaj-
donképpen a város identitásával és imázsával kapcsolatos. 

Imázsalakítás 

Egy város imázsát úgy foghatjuk fel, mint a különbözı egyénekben a városról 
kialakult kép és a város mint valóságos, objektív tér közötti kapcsolatot. A vá-
rostermék egyik sajátossága, hogy sem az eladó (itt elsısorban a helyi önkor-
mányzat), sem a vevı (vagyis tényleges illetve potenciális használó) nincs tisz-
tában a termék valamennyi jellemzıjével (Probáld, 1995). Hogyan is jön létre a 
város imázsa? Az objektív környezetbıl egy szelekció eredményeképp csak 
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egyes elemeket észlelünk, s azokat interpretáljuk. A városról illetve annak ré-
szeirıl kialakított képek mint negatív vagy pozitív imázs jelennek meg, és ezek 
összessége alakítja végsı soron a város egészének imázsát. 

Az egyéni városkép milyensége az azt kialakító egyén személyes jellemzıi-
tıl függ: a számunkra releváns elemek kiemelése és az ahhoz történı értéktársí-
tás is függ a társadalmi helyzettıl, a pszichológiai jellemzıktıl, a motivációktól 
és a tapasztalatoktól.  

A város imázsa közvetíti azt az identitást, mely más városoktól megkülön-
bözteti és pozicionálja a piacon lévı többi várostermékkel szemben. Egy pozi-
tív imázs elınyösen befolyásolja a lakosok azonosulását a várossal, mely végül 
növeli a külsı vonzerıt is. A belsı (lakosok számára megjelenı) és külsı vonz-
erı nagy gazdasági jelentıséggel bír. Egy város elrendezése, építészete, közle-
kedése, iparszerkezete és rekreációs lehetıségei olyan tényezık, melyek erısí-
tik egy város gazdasági erejét.  

Azonban az eladói oldal nem passzív szereplıje a fenti folyamatnak, hanem 
aktívan befolyásolhatja az imázskialakítás folyamatát. Az imázskialakító tevé-
kenység a városmarketing-stratégián alapul és épülhet tényadatok közlésére, 
illetve emocionális hatásra vagy ezek kombinációjára, kiemelheti a vonzó tulaj-
donságokat vagy törekedhet a létezı negatív imázs megszüntetésére (Probáld, 
1995).  

Azonban a befektetések vonzásához napjainkban már kevésnek bizonyul egy 
„hagyományos marketingstratégia” és egyre inkább jellemzıvé válik a városi 
design, a „városi táj” megfelelı alakítása. Harvey szerint a posztmodern építé-
szeti elemek megjelenése szorosan összefügg a vállalkozói orientációjú város-
menedzsmenttel, melynek célja, hogy az addigi standardizált, modern építészet-
tel szemben egy differenciált városképet alakítson ki (idézi Hubbard, 1996). A 
stratégiai üzleti funkciók és üzleti vállalkozások igényeit kielégítı infrastruktú-
ra megléte csak szükséges, de nem elégséges feltétel a nemzetközi metropolisz 
státuszhoz. Az elmúlt évtizedekben kibontakozó irodanegyed-projektek ezért 
nemcsak a modern szolgáltató és információs társadalom csomópontjai, hanem 
az adott város innovációs képességének, a globalizálódó gazdaságba való integ-
rációjának szimbólumai, olyan márkajelzések, melyek pozicionálják a nemzet-
közi metropoliszok között. A befektetık és az ingatlanfejlesztési társaságok 
ezért arra törekednek, hogy egyedi identitással rendelkezı telephelyeket hozza-
nak létre, melyek megfelelnek a potenciálisan megtelepedı vállalatok presz-
tízsigényének és imázselképzeléseinek. Kritikusok szerint a telephelyidentitásra 
való törekvés végül nem nagy értékő, maradandó építészeti értékekkel rendel-
kezı épületek létrehozását tartja céljának, hanem a posztmodern kellékek segít-
ségével az ingatlanok piaci értékének növelését (Rudolph et al., 2001). 
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Berlin: új város, új imázs 

Berlin esetében szintén bekövetkezett változás a városmenedzsment szemléle-
tében a fent vázolt világgazdasági térformáló folyamatok hatására. Az 
imázs(át)alakítás itt azonban szükségessé vált egy másik, nem mindennapi fej-
lemény miatt is: Németország egyesítésével az egykor Kelet- és Nyugat-
Berlinre osztott város ismét egy várossá vált, sıt, 3,5 milliós lakosságával (a 
metropoliszi régió perifériájának lakosságát beleszámítva 4,3 millió) Németor-
szág legnagyobb városa lett. Emellett a Bundestag 1991. június 20-i határozatá-
nak megfelelıen ismét Berlin ad otthont a szövetségi kormányhivataloknak és a 
parlamentnek, így a nemzeti politikai színtér irányítója egyben. 

Tehát nemcsak a meglévı várostermékrıl kellett új üzeneteket megfogal-
mazni, hanem egy gyökeres változásokon átment, szerkezetében más városból 
kellett kiindulni. 

Az egykoron a zártság és tökéletes elkülönülés szimbólumának számító Ke-
let- és Nyugat-Berlin ma elsısorban a nyitottság városa szeretne lenni (Sónyák, 
2001), és nem csak a két, addig elválasztott város összekapcsolásának vonatko-
zásában. Az 1989-es kelet- és közép-európai rendszerváltással létrejövı új eu-
rópai geopolitikai helyzetben Berlin megszőnik a Nyugat keleti perifériáján 
lenni és a két nagy gazdasági térség metszéspontján vezetı szerepre pályázik, 
hangoztatva hogy a két „térfélre” vonatkozó politikai, gazdasági és kulturális 
ismeretei képessé teszik erre (Partner für Berlin, 2001b). Így a két gazdasági 
térség közötti egyre intenzívebbé váló kooperáció kulcsfigurája szeretne lenni, 
ugródeszkát kínálva a kelet- és közép-európai piacok meghódítását célul kitőzı 
vállalatok számára. A nyitottság tehát a gazdasági és politikai környezet válto-
zásaira fogékony, befogadókész várost is jelent egyben. 

A vállalati szféra irányába megfogalmazott üzenetek így egyrészt egy berlini 
telephely illetve székhely stratégiai fontosságát hangsúlyozzák. Emellett a jövı 
szektorainak jelenléte (multimédia, információ- és kommunikációtechnológia, 
közlekedéstechnológia, biotechnológia, orvosi- és környezettechnika), a jelen-
tıs K+F-potenciál (összesen 250 állami és magán kézben lévı kutatóhely meg-
léte), valamint a kulturális infrastruktúra fejlettsége egy olyan gazdasági kör-
nyezetet hoz létre a berlini marketingkiadványok szerint, mely kedvezı a kuta-
tás- és technológia-orientált iparágak számára. Mindezek igazolására felsorolás-
ra kerülnek a legjelentısebb német és nemzetközi vállalatok, konszernek, me-
lyek már létesítettek központi irodát Berlinben. Az olyan vállalatok, mint a 
KPMG, Debis, Lufthansa, Allianz, Deutsche Bahn AG vagy a Sony berlini 
telephelyválasztása által Berlin „Európa gazdaságilag legerısebb országának 
döntési központjává” vált és az 1989 óta létrejött 130 000 új munkahellyel úgy-
mond „szolgáltatói metropolisszá” nıtte ki magát (Partner für Berlin, 2001b). 
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A befektetık vonzására irányuló stratégia Berlinben is kiegészül „megfogha-
tó” elemekkel, a látványos városi táj kialakítására irányuló törekvésekkel. Ki-
emelendı a lebontott fal közvetlen szomszédságában, évtizedekig elhanyagolt 
területen létrejött Potsdamer Platz futurisztikus designja, ahol irodák mellett 
üzletek, éttermek sora és szórakoztatóipari létesítmények (médiatéka, modern 
moziközpont – többek között – háromdimenziós moziteremmel, musicalszínház 
és kaszinó, valamint szállodák) kerültek kialakításra.  

A Potsdamer Platz esetében azonban nem egy új telephelyimázs kialakításá-
ról volt szó, hanem a történelmi múltú „tér-mítoszának” méltó folytatásáról. A 
II. világháború elıtt a modern nagyvárosi élet központjának számító Potsdamer 
Platz a német megosztottság idıszakában senki földjévé vált, mely hozzájárult a 
mítosz továbbéléséhez. Az újraegyesítés után elfogadott nagyszabású projektet 
a „berlini háztömb korhő újrainterpretálása”-ként ünnepelték. A környezı pro-
jekteket nem számítva 500 000 m2 bruttó alapterület jött létre, melynek kéthar-
mada iroda. Az irodák értékesítése sikeresnek volt mondható és turisztikai von-
zereje is jelentıs. A jövıorientációt sugalló, kozmopolita atmoszférát teremtı 
épületkomplexumban közterek is kialakításra kerültek, szökıkutakkal, fákkal 
(Rudolph et al., 2001). A történelmi örökség és a high-tech építészeti elemek 
ötvözésére került sor a Bundestag üvegkupolájának megépítésével. Ez a poszt-
modernre jellemzı, múltbeli és új stílusjegyeket egymás mellé állító gyakorlat 
egyszerre néz tekintéllyel a múltbeli pozíciót megtestesítı épületre és hangsú-
lyozza az új iránti fogékonyságot és kreativitást. 

A városfejlesztés a befektetıi tıkén kívül a fogyasztói kiadások minél na-
gyobb szeletét is szeretné kiszakítani a „fogyasztói terek” létrehozásával és 
emellett a kulturális programok változatosságának segítségével. Mint említet-
tük, ezek a tényezık nemcsak a lakosok és turisták vonzására és megtartására 
irányulnak, hanem a befektetık életminıségi tényezıkkel kapcsolatos megfon-
tolásait is figyelembe veszik. A marketingkiadványok szerint Berlin egy olyan 
nyílt és kozmopolita város, ahol jó élni. Mindenféle életstílusnak van tere, meg-
található a nyüzsgı, a történelmi emlékekben és a jelen új létesítményeiben 
gazdag belváros, és emellett a nyugalom szigetei is (Partner für Berlin, 2001b). 

A kialakított imázs realitása 

A következıkben azt vizsgáljuk, mennyire megalapozottak a Berlinrıl kialakí-
tott üzenetek. Mindenekelıtt a következı három fı imázselem hátterére va-
gyunk kíváncsiak: 

– Berlin összekötı kapocs a nyugati és kelet-és közép-európai gazdasági tér 
között, 

– gazdasági döntési központ,  
– szolgáltató metropolisz. 
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Összekötı kapocs Nyugat és Kelet között 

Ami a város összekötı kapocs szerepét illeti, Berlinben 240 Kelet-Nyugat ko-
operációs intézmény található, melyek az infrastruktúra, az átalakulás és a pri-
vatizáció terén rendelkeznek kiterjedt know-how-val és információszolgáltatási, 
tanácsadási vagy képzési tevékenységet látnak el. Emellett a kelet-európai rész-
vényekkel való kereskedésben is erısödik pozíciója és immár azok forgalmának 
40%-a itt bonyolódik. A kelet-európai vállalatok saját tıke emelését támogatva 
Berlin az EU-hoz csatlakozó országok modern tıkeállományának felépítésében 
nélkülözhetetlen szolgáltató funkciókkal rendelkezik (Wirtschaftsbericht, 2001). 

1. táblázat 

Berlin export- és importszerkezete 2000-ben, % 

Országcsoportok Export megoszlása Import megoszlása 

EU 47,1 37,0 

Kelet-és Közép-Európa 12,1 18,8 

    ebbıl Lengyelország 3,53 8,3 

EFTA 4,0 5,1 

NAFTA 11,9 20,9 

ASEAN 2,4 2,9 

Egyéb 22,5 15,3 

Forrás: Wirtschaftsbericht, 2001; különbözı oldalak alapján saját számítás. 

Másrészt, a berlini export és import országcsoportonkénti megoszlását te-
kintve láthatjuk, hogy Berlin gazdasága ma még sokkal erısebb szálakkal kötı-
dik az Európai Unióéhoz, mint a kelet-közép-európai gazdaságéhoz (1. táblázat).  

Egyes kritikus vélemények szerint az utóbbi területre irányuló külföldi 
mőködıtıke-befektetések is könnyen irányíthatók más német gazdasági köz-
pontokból, például Düsseldorfból vagy Hamburgból. Mindamellett Berlin jó 
eséllyel válhat a német–lengyel gazdasági együttmőködés központjává (Krätke, 
2001). A kelet- és közép-európai országokkal bonyolított export-import adatok 
közül is Lengyelország vonatkozásában találjuk a legmagasabb értéket. 

Gazdasági döntési központ 

Másodsorban, annak eldöntésére, hogy Berlin mennyire tekinthetı gazdasági 
döntési központnak, elıször is annak meghatározására van szükség, mi is te-
kinthetı gazdasági metropolisznak, illetve globális városnak. Nos, Krätke sze-
rint ez nem annyira a marketing prospektusok által elıszeretettel felsorolt olyan 
tényezıkön múlik, mint a népességszám, infrastruktúra, K+F kapacitások stb., 
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hanem azon, hogy szupraregionális tıkeérdekeltségi kapcsolatokkal és irányító 
funkciókkal bír-e az adott város (Krätke, 2001). A világvárosok kisszámú szek-
torban érnek el nagyfokú specializációt (pl. a magas színvonalú pénzügyi és üz-
leti szolgáltatások), s a vállalati székhelyek, valamint a pénzügyi szektor és az 
üzleti szolgáltatások közötti kölcsönhatásban rejlik megkülönböztetı kompe-
tenciájuk, melyre támaszkodva tartják fenn gazdasági ellenırzı funkciójukat. 
Egy világvárosnak emellett nemcsak gazdasága nemzetköziesedett magas fo-
kon, hanem társadalma is. 

Berlin gazdasági téren betöltött központi irányító szerepét − még nemzeti vi-
szonylatban is − megcáfolni látszik az 1997-es adatokon alapuló empirikus 
felmérés (2. táblázat), amely Berlin és a többi német nagyváros irányító szere-
pét hasonlította össze (Krätke, 2001).  

2. táblázat 

A berlini vállalati szektor interregionális kapcsolatai 1997-ben 
 

cégek tıke  

száma % millió DM % 

Privátszektorbeli cégek*  265 100,0 6629,05 100,0 

Berlini többségirészvény-tulajdonnal 
   rendelkezı cégek 

118 44,5 2066,19 31,2 

Berlinben található, külsı irányítású 
   cégek 

147 55,5 4562,86 68,8 

Berlinbıl kiinduló, külsı irányítás 
   alatt álló cégek 

41  943,27  

Egyenleg −106  −3619,59  

* 0,5 millió DM alaptıke Berlinben, egyértelmő többségirészvény-tulajdonnal. 
Forrás: Krätke, 2001. p. 1783. 

A 265, Berlinben székhellyel rendelkezı vállalat alaptıkéje 6629 millió DM 
értékő volt; az ebbıl kívülrıl irányított 147-nek megfelelı tıkemennyiség 
(mely a külsı részvénytulajdonos részesedése alapján adódott) 4562 millió 
DM-re rúgott. Ezzel szemben állt a berlini székhelyő 41 vállalat külsı terüle-
tekhez kapcsolódó érdekeltsége, amely 943 millió DM-et tett ki. Összességében 
elmondható, hogy Berlin mérlege negatív (–3620 DM); a felmérésbe bevont 
vállalatok mintegy 55%-a kívülrıl irányított.  

A többi német nagyváros viszonylatában Berlin egyedül Hamburggal tudott 
pozitív mérleget elérni, a külsı irányítás München, Frankfurt am Main és a 
Ruhr-vidéki agglomeráció tekintetében a legnagyobb (3. táblázat). Figyelembe 
véve ezen eredményeket, Berlint nem tekinthetjük stratégiai jelentıségő, irányí-
tási potenciállal rendelkezı metropolisznak. 
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3. táblázat 

A berlini vállalati szektor regionális tıkekapcsolatai 1997-ben a többségi részesedéső 
részvényesek/cégek 

földrajzi elhelyezkedése szerint 

Forrás: Krätke, 2001. p. 1784. 
 

Kívülrıl irányított cégek Berlinben 
Berlinbıl kiinduló, 

külsı irányítás alatt álló cégek 

cégek tıke cégek tıke 
Földrajzi hely 

száma % millió DM % száma % millió DM % 

Tıkére 
vonatkozó 
egyenleg 

Hamburg 5 5,7 25,92 0,8 4 14,8 172,26 21,5 146,34 

München 9 10,2 809,45 24,2 1 3,7 41,80 5,2 −767,65 

Frankfurt am Main 18 20,5 811,00 24,3 3 11,1 59,00 7,4 −752,00 

Stuttgart 6 6,8 622,44 18,6 7 25,9 314,60 39,3 −307,84 

Ruhr-vidék 35 39,8 836,56 25,1 8 29,6 198,25 24,8 −638,31 

Leipzig 0 0,0 0,00 0,0 1 3,7 1,00 0,1 1,00 

Hannover 2 2,3 2,00 0,0 1 3,7 12,00 1,5 10,00 

Bréma 3 3,4 11,00 0,3 0 0,0 1,10 0,0 −11,00 

Mannheim 6 6,8 193,31 5,8 1 3,7 0,00 0,1 −192,21 

Nürnberg 2 2,3 10,10 0,3 0 0,0 0,00 0,0 −10,10 

Karlsruhe 1 1,1 10,00 0,3 0 0,0 0,00 0,0 −10,00 

Bielefeld 1 1,1 6,60 0,2 0 0,0 1,00 0,0 −6,60 

Chemnitz 0 0,0 0,00 0,0 1 3,7 801,01 0,1 1,00 

Agglomerációk 88 100,0 3338,38 100,0 27 100,0 142,26 100,0 −2537,40 

Egyéb régiók 27  233,64  14  943,27  −91,38 

Összesen 115  3572,02  41    −2628,75 
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Szolgáltató metropolisz 

A harmadik megvizsgálandó állítás a berlini struktúraváltáshoz és a berlini gaz-
daság „szolgáltató metropolisszá” válásához kapcsolódik. Krätke (2001) kieme-
li, hogy a „szolgáltató metropolisz” kifejezés nem megfelelı egy nagyváros 
gazdasági szerkezetének leírására. Általánosságban helytelennek tartja a gazda-
sági tevékenységek három szektorba sorolását a társadalmi munkamegosztás 
egy olyan modern korában, amikor a tevékenységek döntı része a szolgáltatá-
sok körébe tartozik. A nagyvárosi régiók összehasonlító elemzésénél ezért a 
megszokott háromszektoros megközelítés helyett funkcionális csoportokra tá-
maszkodott. Ezeket, szám szerint ötöt, a foglalkozási csoportokra vonatkozó 
munkaügyi statisztikák alapján alakította ki:  

– államigazgatási funkciók, 
– társadalmi reprodukciós funkciók (egészségügy és oktatásügy), 
– „absztrakt” termelési funkciók (K+F, menedzsment és vállalati ügyvitel, 

üzleti tranzakciós szolgáltatások), 
– „konkrét” termelési funkciók (mezıgazdasági és ipari termelés, kulturális 

ipar és fogyasztási szolgáltatások), 
– elosztó funkciók ( kereskedelem, szállítás, tárolás). 

Berlin gazdaságának funkcionális szerkezetét ezután összevetette Hambur-
géval, illetve a nemzeti szintő összetétellel. A 4. táblázatból – többek között – 
kitőnik, hogy az „absztrakt” termelési funkciók mindkét városban túlreprezen-
táltak a nemzeti átlaghoz képest, de Hamburg esetében nagyobb a nemzeti 
szinttıl való eltérés. Egyedül a K+F-et illetıen billen a mérleg Berlin javára; a 
többi, e funkcionális csoportba tartozó alkategóriában (menedzsment és szerve-
zés, információfeldolgozás, pénzügyi tranzakciók) azonban sok esetben még az 
országos szintet sem üti meg, ami megkérdıjelezi annak létjogosultságát, hogy 
Berlint „szolgáltató metropolisz”-ként emlegessük.  

Az alábbi összehasonlítást Párizzsal is elvégezve Krätke (2001) megerısíti, 
hogy Berlin még messze van attól, hogy az európai szolgálató metropoliszok 
között vezetı szerepet töltsön be. Az adatok összevetésébıl elıször is kitőnik, 
hogy az államigazgatási funkciók sokkal nagyobb arányban vannak jelen a né-
met fıvárosban, holott egy föderalizált országban éppen az ellenkezıjére számí-
tanánk. A K+F terén Berlinnek sikerült erıs pozícióra szert tennie, bár az ösz-
szehasonlítást némileg torzítja az a tény, hogy a párizsi agglomeráció peremén 
elhelyezkedı K+F kapacitás nem került számbavételre. A stratégiai vállalati 
funkciókat (a menedzsment és az üzleti szolgáltatások terén) tekintve azonban 
nyilvánvaló Berlin lemaradása, pedig azok a stratégiai gazdasági központ stá-
tusz szempontjából kulcsfontosságúak lennének.  
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4. táblázat 

Városi gazdaságok funkcionális struktúrájának összehasonlítása 
a tb-járulékot fizetık megoszlása alapján 1997-ben 

 

 Jelenléti index 

A funkcionális szerkezet kategóriái NSZK = 100 Franciaország = 100 

 Berlin Hamburg Párizs1) 

1) Állami funkciók (kormányzat, állam-
igazgatás, igazságszolgáltatás, rendırség) 

160,1 116,4 124,8 

2) Társadalmi reprodukció funkciói 
(egészségügy és szociális szolgáltatások, 
oktatás) 

121,6 92,5 84,4 

3) „Absztrakt” termelési funkciók 112,0 137,5 162,2 
K+F 132,3 117,4 140,6 
Menedzsment és szervezés 85,3 118,6 166,82) 

Ügyvitel 122,7 135,9 n. a. 
Üzleti tranzakciós szolgáltatások 89,7 162,0 163,6 
Információ átalakítás 73,3 132,0 n. a. 
Üzleti, jogi és adótanácsadás, marketing, 
könyvvizsgálat 

106,9 192,0 n. a. 

Pénzügyi tranzakciók 94,2 170,6 n. a. 

4) „Konkrét” termelési funkciók 85,7 74, 70,4 
(Ipari) termékek elıállítása 71,1 57,0 50,5 
Személyi szolgáltatások 105,6 93,6 96,9 
Kulturális javak elıállítása 132,4 147,9 273,2 
Technikai szolgáltatások, javítás 
és karbantartás 96,6 90,0 65,5 

Takarítás 137,8 121,9 101,3 

5) Elosztási funkciók és mellékes 
szolgáltatások 

100,9 108,7 83,4 

Kereskedelem 87,6 101,6 81,1 
Raktározás és szállítás 109,6 129,0 85,5 
Biztonsági szolgáltatások 169,8 104,8 n. a. 

Forrás: Krätke, 2001. Különbözı oldalak alapján. 

Természetesen nem várható el, hogy Berlin hét éven belül „behozza lemara-
dását”. Azonban ennek, és így a háború elıtti berlini fejlıdési pálya folytatásá-
nak esélye azért is kisebb, mert idıközben Németországban policentrikus városi 
struktúra alakult ki, ahol egyetlen város sem szerzett domináns metropoliszi 
szerepet, hanem több nagy agglomeráció osztozik ezeken a funkciókon. A 
pénzügyi szektort illetıen például Frankfurt áll az elsı helyen, és pozíciója 
erısödött is azáltal, hogy az Európai Központi Bank ott jelölte ki székhelyét. 
Így Berlin Frankfurt árnyékában marad, pedig a nemzetközi pénzügyi életben 
betöltött vezetı szerep a világváros-koncepció központi eleme (Krätke, 2001). 
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Társadalmi dimenziók 

Berlin fejlıdési pályájának tárgyalásakor fontos annak társadalmi vonatkozásai-
ra is kitérni. A világvárosok társadalmát általában magas fokú nemzetköziese-
dettség jellemzi, és Berlin lakosságának összetételét figyelembe véve a város 
megfelel ennek a kritériumnak (Krätke, 2001). A marketingkiadványok (Partner 
für Berlin, 2001a; 2001c) is elıszeretettel hangsúlyozzák, hogy 180 nemzet fiai 
illetve leszármazottaik teszik ki a lakosságot, aláhúzandó Berlin multikulturális 
jellegét. A világvárosokat egyúttal a társadalom fokozottabb megosztottsága is 
jellemzi, s úgy tőnik, Berlinre is igaz ez az állítás: az 1991-es 10%-os munka-
nélküliségi ráta 18%-ra nıtt 1998-ban. A volt nyugati részben a szegregáció 
sokkal nagyobb méreteket ölt, a munkanélküliek és az alacsony jövedelmőek a 
belsı kerületekben koncentrálódnak, szemben a volt keleti résszel. Bár a társa-
dalmi megosztottság még messze van az „igazi” globális városokétól, mint New 
York vagy Los Angeles, de a jelenlegi folyamatok a helyzet rosszabbodására 
utalnak. Úgy tőnik, Berlin a globális városok jellemzıi közül, ha a gazdasági 
irányító szerepkörre, nem is tesz szert, a társadalmi jellemzık terén már mutat 
világváros-specifikus jegyeket (Krätke, 2001).  

A Berlin által is folytatott vállalkozói városvezetés egyik nagy veszélye, 
hogy még inkább elısegíti a társadalmi különbségek növekedését. A város von-
zerejének növelése érdekében eszközölt kiadások mennyisége mellett alacso-
nyabb a redisztribúció aránya. Az elıbbiek egyrészt a befektetık, turisták felé 
irányulnak, másrészt a helyi lakosság megtartását is célozzák. Csakhogy utób-
biból is az értelmiség és a magas jövedelmőek igényeinek való megfelelés van 
elıtérben. A város imázsát tehát a befektetıi és fogyasztói tıke igényeihez iga-
zítják. Mayer szerint (idézi Rogerson, 1999) nem az életmódok és a fogyasztási 
szokások sokszínősége jellemzi a mai várost, hanem a magas jövedelmő fo-
gyasztók „jó élet”-rıl alkotott elképzelései a döntıek. Azok a társadalmi cso-
portok, melyek nem ítéltetnek fontosnak a tıke vonzásában, perifériára szorul-
nak, és életminıséggel kapcsolatos igényeik kevésbé találnak meghallgatásra. 

Az imázsalakítás azonban egyesek szerint nem csak a külsı befektetık szá-
mára igyekszik vonzóvá tenni a várost, hanem a helyieket is meggyızi a vállal-
kozói szemlélető városvezetés helyességérıl. Harvey (idézi Rogerson, 1999) 
szerint a látványos építészeti alkotások a „kenyeret és cirkuszi játékokat” logi-
kájának legújabb megnyilvánulásai, hisz elvonják azokról a társadalmi és gaz-
dasági problémákról a figyelmet, amelyek aláásnák a vállalkozói politikák ko-
herenciáját. Másrészt hozzájárul a város önbizalmának erısítéséhez, mely külö-
nösen a leromlott gazdaságú és infrastruktúrájú városokban játszik fontos sze-
repet. Végeredményben tehát a városi kép új designja legitimálja a vállalkozói 
szemlélető városvezetést, annak minden hátrányos következményével együtt. 
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Meg kell jegyezni, hogy sokan kritizálták ezt az álláspontot, hangoztatva, hogy 
a városi tájat sokféleképpen lehet értelmezni, és a látványos építészeti formák 
lehetnek közösségi tiltakozó akciók kirobbantói is (Rogerson, 1999).  

Mivel Berlinrıl nem áll rendelkezésünkre olyan felmérési eredmény, mely 
az átalakuló városkép különbözı társadalmi csoportok általi értelmezését bemu-
tatná, nem tudunk érdemben arról nyilatkozni, hogy a hátrányos helyzető cso-
portok hogyan viszonyulnak ezekhez. Mindenesetre helyzetük romlását egyre 
kevésbé lehet ellensúlyozni a kirakatfejlesztésekkel, fokozatos kirekesztıdé-
sükkel Berlin megszőnik számukra „nyitott” város lenni. 

Összegzés 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy Berlin, amely, mint egységes város nem-
rég született újjá, egyelıre jelentıs lemaradást mutat a többi gazdasági metro-
polisz, világváros mögött. Szupraregionális és nemzetközi irányítási kapacitása, 
szolgáltatói metropolisz státusza sok tekintetben elmarad attól, amit a város 
imázsalakító tevékenysége sugallni próbál. Természetesen nem várható ilyen 
rövid idıtáv alatt látványos átrendezıdés a policentrikus német városszerkeze-
ten belüli funkciómegosztásban, és csak néhány évtized után vonhatunk mérle-
get a berlini imázsalakító tevékenységbıl. Úgy tőnik, hogy egyelıre késik a hın 
áhított vezetı gazdasági pozíció megszerzése, jelentkeznek viszont a világvá-
rosok szociális gondjai, még ha kisebb mértékben is. Az érthetı megkésettség 
ellenére Berlin – úgy látszik – nem okult az elıtte járók példájából és a gazda-
ságfejlesztésben a tıkevonzás kapott prioritást, a szociális megfontolások ke-
vésbé érhetık tetten. Az imázsformálás azonban hosszú távon csak akkor lehet 
sikeres, ha szilárd alapokon áll, vagyis egyrészt hiteles üzeneteket fogalmaz 
meg, másrészt széleskörő támogatottságot élvez a helyi társadalom részérıl. 

Jegyzetek 

1) A Párizsra vonatkozó adatok 1990-bıl származnak. 
2) Az adat itt a menedzsment és az ügyvitel kategória foglalkoztatottjait mutatja, elté-

rıen a német adatoktól. 
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THE NEW IMAGE OF AN UNDIVIDED BERLIN – AND WHAT LIES 
BEHIND IT 

Krisztina Varró 

Due to tough inter-urban competition cities have developed an entrepreneurial approach 
to urban governance in order to make themselves as attractive as possible for residence, 
for the location of business, for investment and as a tourist destination. Image-building 
is at the core of their marketing techniques which target these various groups. Recently it 
has also been backed by the construction of spectacular urban landscapes which are 
thought to give cities a unique identity. 

This paper analyses that much sought-after image of a European metropolis in the 
making: the reunified Berlin. The newly emerging entrepreneurial landscape with its 
post-modern appearance might be spectacular, but is far from sufficient to create an  
international city of the first magnitude.. 

Empirical data do not support Berlin's positioning as the link between East and West 
European economic space and neither as a centre of strategic economic functions nor as 
a  service metropolis.  

Only in its social dimensions does the city seem to achieve the characteristics of a 
"typical" metropolis: it hosts an increasingly multicultural population and is developing 
a greater degree of  polarisation.  

It is, of course, early to evaluate the image-building efforts of Berlin and it remains 
to be seen to what extent the current German and European urban economy's functional 
structure allows the city to  acquire a more important position. 

However, being a “latecomer” offers the advantage of learning form the problems of 
established metropolises and, instead of focusing primarily on attracting capital, greater 
emphasis should be placed on maintaining social cohesion. Image-building can only be 
successful in the long-term if the messages formulated are valid and if development 
objectives do not conflict with the interests of a considerable number of local residents. 
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9. REGIONÁLIS VÁLLATOK SZÁMVITELI 
RENDSZEREI 

Novák Miklós 

Regionális jelentıségő nagyvállalatok létrejötte 

Azt, hogy milyen vállalatokról is beszélünk akkor, amikor regionális mérető 
társaságokról van szó, jól mutatja egy magyar példa, amely a következıképpen 
hirdeti magát: Richter, a regionális multi (Richter Gedeon Rt., 2001). Legalább-
is kis hazánkban regionális, hiszen nemzetközi szemmel nézve már nála sokkal 
nagyobb vállalatok sem biztos, hogy regionálisnak számíthatnak a Magyaror-
szágnál jóval nagyobb területő államok esetében. 

Ma már egyre gyakrabban hallani a fúziós lázról (1. ábra) és az ennek kö-
szönhetıen egyre nagyobbra növekvı vállalati méretekrıl, amely nem csak a 
piacra lesz hatással (piacstruktúra változása), de maga a vállalat (megnöveke-
dett piacrészesedés, értékesítés, bevétel és foglalkoztatottak száma) és annak 
környezete is megváltozik. E trendet manapság a globalizáció ellen tiltakozó 
egyre szaporodó megmozdulásokban is szemmel kísérhetjük. Nem kevés eset-
ben azonban az EU versenyhivatala torpedózza meg a fúziót, lásd a General 
Electric és a Honeywell fúzióját, amelyet az amerikai versenyfelügyelet már jó-
vá is hagyott.  

Meg kell azt is jegyeznem, hogy a nagyvállalatok létrejötte több módon is 
történhet. Kezdetben a vállalatok csak saját erıforrásaik, dolgozóik által nö-
vekednek, azonban minden igazán jelentıs vállalat életében bekövetkezik egy 
olyan idıpont, amikor már elég érett ahhoz, hogy a piacrészesedését már ne 
csak az értékesítés volumenének növelésével emelje, hanem más eszközöket is 
igénybe vegyen.  

Egyik leggyakoribb eset egy konkurens vállalat felvásárlása, amely föld-
rajzilag más piaccal rendelkezik, vagy egy nem azonos termékskálával rendel-
kezı cég megvétele, amely jól kiegészíti az eredeti vállalat profilját. Mindkét 
esetben az így létrejövı vállalat piacrészesedése is növekszik. Ezt a gyakorlatot 
követik manapság nem csak a külföldi multinacionális vállalatok, de a hazai üz-
leti életben meghatározó jelentıséggel bíró vállalatok is. Csak az utóbbi egy-két 
évet figyelembe véve ilyenek voltak a MOL, az OTP és a Richter Gedeon kül-
földi piacszerzései is. 
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1. ábra  
Fúziós hullámok 

Forrás: Figyelı, 2001. 

 

Ezek a folyamatok nem csak a piacra vannak jelentıs hatással, de magára a 
vállalatokra is. Mind jogi, mind számviteli szempontból változásokat eredmé-
nyezhetnek. Jogilag lehet, hogy semmi nem változik egy egyszerő felvásárlás-
sal, de összeolvadás esetén a fúzió után már egy jogutódról beszélhetünk, amely 
azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, amelyeket a megszőnt 
jogelıdök hordoztak. Tény, hogy bármely módon történik is a növekedés (beol-
vadás, összeolvadás, felvásárlás, részvénycsere stb.) az minden egyes esetben 
az addig megszokott számviteli szabályozásban, illetve tevékenységben változá-
sokat okoz. Mire is van hatással egy ilyen regionális vállalat létrejötte, illetve 
növekedése számviteli szempontból: 

1) Minden egyes jogi aktus számviteli leképezése meg kell, hogy törtéjen, 
ami annak függvényében, hogy milyen módon történik, más és más lehet (1. 
táblázat). 

Összeolvadás során az átalakulásban résztvevı társaságok mindegyike meg-
szőnik, és ezzel egyidejőleg új általános jogutód társaság jön létre, amelyre az 
összeolvadó társaságok jogai és kötelezettségei szállnak át és amelynek va-
gyona az egyesülı társaságok vagyonából áll. 

A beolvadás az átalakulásban részt vevı társaságok olyan fúziója, amikor a 
részt vevı társaságok közül az egyik (beolvadó társaság) megszőnésével az 
egyik vagyona – mint egész – a másik társaságra (mint átvevı társaságra) száll 
át. Az átvevı társaság formája változatlan marad, és általános jogutódja lesz a 
beolvadó társaságnak (Németh–Tétényi, 1999). 
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1. táblázat 

Az átalakulások jogi következményei 

Jogi 
következmények 

Felvásárló/átvevı 
vállalat Beolvadó vállalat Új vállalat 

Összeolvadás 
Jogelıdként 
megszőnik 

Jogelıdként 
megszőnik Jogutódként jön létre 

Beolvadás 
Megmarad, 
jogfolytonosság 

Beolvad, jogelıd- 
ként megszőnik 

Az átvevı vállalat lesz 
a jogutód, tehát nincs 
új vállalat 

Felvásárlás Megmarad Megmarad Nincs 

Forrás: Saját szerkesztés. 

2) Más módon történik ez a felvásárló és más módon a célpont szemszögé-
bıl. Ezt, mivel más gazdasági eseménynek tekintik, másképp is kell elszámol-
niuk (2. táblázat). 

2. táblázat 

Az átalakulások számviteli következményei 

Számviteli 
következmények 

Felvásárló, átvevı 
vállalat 

Beolvadó társaság Új társaság 

Összeolvadás 
Vagyonmérleg-készítés, 
nyitó adat lesz 

Vagyonmérleg-készítés, 
nyitó adat lesz 

A vagyonmérleg záró 
(a két jogelıd adatai-
nak összege) adataiból 
indul 

Beolvadás 

Vagyonmérleg-készítés, 
nyitó adat lesz, a záró 
adata a beolvadó társa-
ság adataival nı 

Vagyonmérleg-készítés, 
nyitó adat lesz 

Nincs 

Felvásárlás 

A tranzakció befektetés-
ként való könyvelése, 
majd késıbbiekben 
konszolidáció, ameny-
nyiben meghatározó 
befolyást gyakorol 

A tranzakció könyve-
lése, majd a késıbbiek-
ben az anyavállalatnak 
való csoportjelentés 
készítése 

Nincs 

Forrás: Saját szerkesztés. 

3) A helyzetet nehezíti a tény, ha már igazi regionális vállalatok jönnek lét-
re, mert ekkor már általában más országban szemelik ki a felvásárlásra kerülı 
vállalatot, amely adott esetben más számviteli szabályozás, elszámolási rend-
szer alá eshet.  
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Fúzió a jelentéseiket különbözı számviteli rendszerek szerint készítı 
vállalatok között 

Vegyük csak a következı esteket, amelyek földrajzilag jól mutatják a különbsé-
get minden egyes esetben tekintettel arra is, hogy a fúzió mekkora horderejő 
nemzetközi tekintetben. 

1) A Mizo Baranyatej Rt. létrejötte különbözı tejipari vállalatok fúziójával. 
2) A Richter Gedeon vállalatfelvásárlásai Ukrajnában, Romániában, vagy az 

OTP kereskedelmi bankok felvásárlása Szlovákiában pl.: Investicna a 
rozvojva banka, a MOL külföldi olajipari vállalatokban való részesedés-
szerzése pl.: lengyel PKN. 

3) A Daimler Benz (Németország) és a Crysler (USA) összeolvadása. 

Az itt említett fúziók közül leginkább az utóbbit érdemes részletesebben 
megvizsgálni, annál is inkább, mert ebben az esetben a fúzióban részt vevı két 
fél nem csak más számviteli rendszer szerint készítették beszámolóikat, de 
alapvetıen nagy különbséget rejtett történelmi alapokon nyugvó egész számvi-
teli szemléletmódjuk. Éppen ezért a következıkben elıször a két ország számvi-
teli szabályozását vizsgálom meg, majd a hazai helyzetet. 

Az amerikai számviteli rendszer kialakulása 

Az Egyesült Államokban a számvitel szabályozása az úgynevezett „kék ég” 
törvényekkel kezdıdött (1911). Átfogóbb szabályozást csak az 1934. évi érték-
papírtörvény teremtett (Ferenczi, 1998). E törvény alapján hozták létre az ér-
téktızsde-bizottságot, ami jogosult a tızsdei bejegyzési követelmények kialakí-
tására és a számvitel szabályozására, pl. a könyvvezetésre és a beszámolók ki-
alakítására vonatkozóan. Több szervezet szabályozását, irányelvét is követni 
kell. 

A SEC (az Egyesült Államok Tızsde- és Értékpapír Felügyelete) szigorú 
szabályokat és szabályzatokat állapít meg, amelyeket minden amerikai nyilvá-
nos részvénytársaságnak be kell tartania. Erıs kényszerítı erıt jelent, hogy a 
szabályokat megszegıket a SEC ki is zárhatja a tızsdérıl.  

A FASB (Pénzügyi, Számviteli Standard Bizottság) nemzeti standardalkotó, 
olyan számviteli szabványokat (SFAS) bocsát ki, amelyeket minden vállalatnak 
alkalmaznia kell éves beszámolójának elkészítésénél. A FASB egy olyan szer-
vezet, amely független mind a kormánytól, mind a számviteli szakmától 
(Baricz, 1997). 

Az 1887-ben alakult AICPA (Hites Könyvvizsgálók Amerikai Intézete), 
amely a számviteli szakma érdekképviseleti szerve, tagjainak ad ki állásfoglalá-
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sokat (SOP), amelyeket általánosan elfogadott számviteli és beszámoló-
készítési elveknek tekintenek (Nagy–Friedrich, 1994). Ezek megsértése esetén 
akár ki is zárhatja tagját és eltilthatja tevékenységétıl. A közel 200 000 könyv-
vizsgáló feladata a standardok betartásának ellenırzése. 

A szabályozás alapvetıen a tulajdonosok és hitelezık érdekeit védi abból a 
célból, hogy megalapozott befektetési, hitelezési és üzleti döntéseket hozhassa-
nak, és döntéseik idızítését és bizonytalanságát megbecsülhessék. Ezzel össz-
hangban a szabályozás alapvetı filozófiája, hogy az általánosan elfogadott 
számviteli alapelvek és standardok (GAAP) alapján készített (pénzügyi) beszá-
moló hően tükrözze a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulását.  

A szabályozás egyrészt a beszámolókra terjed ki, másrészt a mérleg összeál-
lítása során alkalmazandó értékelési elvekre és eljárásokra. A könyvviteli elszá-
molásokra különbözı standardok vonatkoznak. 

A német számviteli rendszer kialakulása 

Németország számviteli szabályozása alapvetıen eltér az elızıektıl. Elıször a 
jogi keret létrehozása valósult meg 1937-ben a Kötelezı Birodalmi Számlakeret 
elıírásával, majd a Német Gyáriparosok Szövetsége által 1947-ben kidolgozott 
számlakerettel (GKR), amelynek jelentısége, hogy további átdolgozásokkal, de 
továbbra is ez az ajánlott számlakeret (IKR). Ezek mellett a kereskedelmi, rész-
vénytársasági, jövedelemadó- és nyilvánossági törvények írnak elı kötelezı 
érvényő szabályokat. Nincs igazi nemzeti standardalkotó szervezet, alapvetıen 
törvényekkel szabályoznak (Baricz, 1997). 

Ily módon a német szabályozás alapvetıen három elemre támaszkodik: tör-
vényekre (fejlett kodifikált mérlegjog), az ehhez szorosan kapcsolódó számla-
keretre, valamint az elvekre és a könyvelésre vonatkozó alapelvekre. Ez utóbbi-
hoz nyújt segítséget a német számviteli elveknek és a szabályszerő könyvelés 
alapelveinek győjteménye (GOB). A szakmai szervezeteknek csak kis szerep jut 
(Novák, 2001). 

A kormány a szabályozásnak elsısorban adóztatási céljait tartja szem elıtt, 
így filozófiájuk is közelebb áll a vállalkozásról szóló teljes és pontos kép kiala-
kításához, még akkor is, ha egyre inkább figyelembe veszik a befektetık és a 
hitelezık érdekeit. Ennek megfelelıen az elıírások betartását a könyvvizsgálók 
mellett az adóellenırök is felügyelik. Más országokban nem látott intézmény, 
legfıbb adóbíróság is (Szövetségi Pénzügyi Törvényszék) mőködik a pénzügyi 
fellebbviteli bíróságok mellett, amelyek nem csak bírósági ítéleteket hoznak, de 
egységes jogértelmezést és szakértıi véleményezést is adnak, hogy megköny-
nyítsék a szabályok betartását. A tızsdén jegyzett társaságok viszont készíthetik 
IAS vagy US GAAP szerint a beszámolóikat, ha azok megfelelnek az EU-
direktíváknak is (Nobes, 2000). 
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A helyzetet még az is nehezíti, hogy egy cég amerikai tızsdére való bekerü-
léséhez alapvetı követelményként fogalmazza meg a SEC (az amerikai tızsde-
felügyelet), hogy a beszámolóikat a US GAAP szerint készítsék el. A Daimler–
Crysler esetében engedélyezték, hogy ne az US GAAP, hanem az IAS szerint 
készítsék el jelentéseiket, de meglepı módon a nyereségbıl meglehetısen nagy 
veszteséget sikerült kimutatni az átkonvertálásnak köszönhetıen. 

Konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége 

Az elıbbiekben említett problémák azonban nem csak abban az esetben merül-
hetnek fel, ha fúzió történik, elég az is, ha az adott vállalatban egy másik meg-
határozó befolyást szerez. Így további problémákat jelent az is, hogy ma már 
minden valamire való számviteli rendszer konszolidált (összevont) beszámolók 
készítését követeli meg azoktól a vállalatoktól, amelyek eleget tesznek az adott 
rendszer követelményeinek. Ezeket a vállalatokat anyavállalatnak (parent 
company) nevezik. A követelmények a magyar számviteli szabályozásban is 
megfigyelhetıek. Nálunk a törvény a következı kritériumokat vizsgálja: 

Anyavállalat: az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiak-
ban: leányvállalat) közvetlenül, vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meg-
határozó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbiak közül legalább egy felté-
tellel rendelkezik: 

1) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot 
meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy 

2) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a 
szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy 

3) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezetı 
tisztségviselık és a felügyelı bizottság tagjainak többségét megválassza 
vagy visszahívja, vagy 

4) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerzıdés (vagy a létesítı 
okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szava-
zati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntı irányítást, el-
lenırzést gyakorol (Számviteli törvény, 2000). 

A kérdés ezekben az esetekben is fennmarad, vajon milyen elvek alapján le-
het egy ilyen összevont jelentést elkészíteni, ha az anyavállalatnak olyan leány-
vállalata van, amely más ország számviteli rendszere szerint vezeti kimutatásait. 
Minden ilyen esetben egy közös nevezı keresése a kiút. Ez legtöbb esetben 
természetesen azt is jelenti, hogy vagy az anyavállalat elvei, vagy egy másik 
nemzetközi szemmel is elfogadható rendszer szerint kell ilyenkor elkészíteni 
jelentéseiket. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy magyar leányvállalat az 
angol, amerikai, német vagy éppen holland anyavállalat miatt kénytelen a UK 
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GAAP, US GAAP stb. elveket követni amellett, hogy eleget kell tenniük a helyi 
kötelezettségeiknek is. E kettıs jelentési kötelezettség sok esetben probléma 
forrása, hiszen technikailag nem mindig oldható meg az egyre részletesebb 
jelentési kötelezettségeknek való megfelelés több egymástól esetleg a formai és 
az értékelési módszerek tekintetében is eltérı rendszerek esetében. Ilyenkor két 
lehetıség adódik: 

1) Lehetıség van ma már az egyre kifinomultabb vállalatirányítási rendsze-
reknek köszönhetıen arra is, hogy minden egyes gazdasági eseményt kü-
lönbözı módon rögzítsenek egyazon rendszeren belül. Ez azt jelenti, 
hogy egy esemény a magyar számvitel szerint lehet a jelentési idıszakra 
vonatkozóként kezelni, míg ugyanezt az eseményt a külföldi, mondjuk 
US GAAP jelentés szerint már nem fogják annak tekinteni. Amennyiben 
ez minden egyes gazdasági esemény esetében és minden szempont sze-
rint is (pl.: ÁFA, teljesítési idıpont, értékcsökkenési kulcsok, eredmény-
kimutatás és mérlegsorokba való besorolás stb.) megtehetı, akkor ezek 
után már csak a megfelelı lekérdezéseket kell elindítani és meg is kapjuk 
a kívánt beszámolót. Ennek legtöbb esetben csak két gátja van. Az egyik 
és leggyakoribb korlát az adott vállalat anyagi háttere, mert az integrált 
rendszerek bevezetése meglehetısen drága. Másfelıl a megfelelıen kép-
zett humán tıke is hiányozhat. 

2) Ezzel szemben a második megoldás már sokkal nagyobb mértékben ha-
gyatkozik a humán tıkére, hiszen itt arról van szó, hogy csak az adott or-
szágban kötelezı rendszernek megfelelı nyilvántartásokat vezetik. Tehát 
minden esetben át kell konvertálni (mind formai besorolás, mind értéke-
lés szempontjából) minden olyan tételt a jelentésekben, melyek esetében 
a két számviteli rendszer egymástól eltér. Itt meglehetısen nagy kocká-
zattal kell számolni abból a szempontból, hogy minden olyan tételt át-
konvertáltak-e, és azt olyan módon tették-e, ahogy azt kell.  

A tıkepiaci integráció és a számviteli standardok harmonizációja 

A fokozatos integrálódás mellett a sokrétő szabályozás következtében bonyo-
dalmat jelent a cégek számára, hogy mindig az adott szituációhoz kapcsolódó 
elvek és eljárások szerinti pénzügyi kimutatásokat készítsék el. Annak a válla-
latnak, amely meg akar jelenni egy külföldi értéktızsdén két mérleget kell ké-
szítenie. Egy olyat, amely a hazai elıírásoknak és egy másikat, amely a tızsde-
bizottság szabályzatának felel meg. Erre a problémára megoldás a harmonizáció 
lehet. Ebbe az irányba az elsı lépés egy minimumstandard létrehozása lehet, 
amely a mérlegek összehasonlíthatóságának alapvetı feltételét biztosítaná.  
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Az európai standardok harmonizációja és az éves jelentések kölcsönös elis-
merése megkönnyíti a nemzetközi befektetéseket és a külföldi tıkepiacok 
igénybevételét (Eperjesi, 1996). Az Európai Unió tagállamaiban valamennyi 
olyan éves beszámoló elismerése garantált, amelyet a bizottság számviteli, 
könyvvizsgálati és értékpapír-direktívái alapján készítettek és auditáltak. Az 
Európai Unión kívül a kölcsönös elismerés hátránya lehet, hogy a szabályozók 
megkívánják a saját, nemzeti általánosan elfogadott számviteli elvekkel 
(GAAP) való összehangolást. Így az USA Értékpapír- és Tızsdefelügyelete 
(SEC) is megkívánja az US GAAP-vel való összehangolást és a számszerő elté-
rések bemutatását és indoklását.  

Franciaországban törvény teszi lehetıvé a vállalatok számára, hogy beszá-
molóikat az IAS vagy az US GAAP elveinek megfelelıen állítsák össze 
(Bienert, 1997). Hasonló törvénytervezet vár elfogadásra Németországban is, 
mivel nem sikerült elfogadtatni a SEC-vel a német GAAP szerint összeállított 
vállalatok beszámolóját az amerikai tızsdére való bevezetések során.  

Az IASC és az IOSCO 1995-ben kötött megállapodása alapján legkésıbb 
1999-re ki kellett volna dolgoznia a Nemzetközi Számviteli Standardok Bi-
zottságának a 16 alapstandardból álló standardtervezetet, melyek nemzetközi 
elismerése segítené a nemzetközi tıkepiacokon való befektetéseket. Azonban, 
ha az IOSCO el is készíti az alapstandardokat az még nem jelenti azt, hogy a 
SEC is el fogja fogadni azokat. Márpedig az Egyesült Államok a tıkepiacok 
50%-át birtokolja, így aligha lehet nélküle egységesen elfogadott számviteli 
standardokról beszélni. Ezt a tényt erısíti az is, hogy a hatalmas piaci kapitali-
záció mellett, amely a befektetések likviditását növeli, a tranzakciós költségek 
is itt a legalacsonyabbak, ezért a befektetık elıszeretettel fektetik be tıkéjüket 
amerikai piacokon és tızsdéken. Addig is egyre több cég jelenti be, hogy a jö-
vıben az US GAAP szerint készíti beszámolóit és az idı elırehaladtával egyre 
nehezebb lesz elfogadtatni az IAS-t.  

Egy tanulmány szerint (Bryan, 1995) az IAS és az US GAAP között 56 
olyan komoly eltérés tapasztalható, ami jelentıs különbségeket rejthet, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy az US GAAP sokkal részletesebb szabályozás az IAS-
szel szemben. Erre az USA-ban azért van szükség, mert sokkal több a pereske-
dés és a kártérítési ügy, mint Európában, ahol az EU-direktívák csak két lénye-
ges ponton térnek el az IAS-tıl. Az IAS és az US GAAP közötti fıbb különbsé-
geket tartalmazza az alábbi táblázat. 



A Pécsi Tudományegyetem szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben 167 

3. táblázat 

IAS versus US GAAP 

A beszámoló általános követelményei 

Vizsgált szempontok IAS US GAAP 

A beszámoló elemei 

Két év mérlege, 
eredménykimutatás, cash flow, 
sajáttıke-változás, számviteli 
politika és kiegészítı melléklet. 

Ugyanaz, mint IAS, de 3 évre 
(kivéve a mérlegnél). 

Igaz és valós kép domi-
nanciája a standardok 
felett 

Bizonyos esetekben eltérhetnek a 
standardoktól az igaz és valós kép 
bemutatása érdekében. 

A standardokat mindenképp 
be kell tartani. 

Értékelési eljárások  
Múltbeli költségek alapján, de 
néhány eszköz átértékelhetı. 

Nem lehet újraértékelni, 
kivéve néhány értékpapírt. 

A számviteli politika 
változásai 

Vagy a hasonlító adatokat is mó-
dosítja (és az elızı évi eredmény-
tartalékot) vagy csak a folyó évet 
érinti. 

A folyó év eredmény-
kimutatásában számolja el. 

Változások a költség- 
elszámolásban 

Az érintett idıszakban kell el-
számolni. 

Hasonló IAS-hez. 

Cash flow-kimutatás 

Kevés speciális formai köve-
telmény, közvetett vagy közvetlen 
mód, készpénznek számít a szám-
lahitel és minden 3 hónapnál rövi-
debb lejáratú pénzeszköz.  

Hasonlóak az elemek az IAS-
hez, de sokkal részletesebb 
meghatározások vonatkoznak 
minden egyes direkt vagy 
indirekt elemre. Számlahitel 
nem, de a rövid lejáratú pénz-
eszközök is készpénznek 
számítanak. 

Tételes 
eredménykimutatás 

Tételes eredménykimutatást kell 
készíteni az elsıdleges kimutatá-
soknak megfelelıen, vagy külön be 
kell mutatni azokat a saját tıke 
változásaként. 

Be kell mutatni külön, tétele-
sen a bevételeket vagy az 
eredménykimutatással kombi-
náltan, vagy az IAS-hez ha-
sonlóan. Halmozott összege-
ket is ki kell mutatni. 

Üzleti és pénzügyi helyzet 
Nincs kötelezı standard, analitikai 
elemzés és pénzügyi információ 
ajánlott. 

Nyilvános társaságoknak kö-
telezı a vezetıi elemzés, 
fıként likviditás, tıkeforrások 
és üzleti eredményre vonatko-
zóan. 

Forrás: Accountancy, 1998. 
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ACCOUNTING SYSTEMS IN REGIONAL 
COMPANIES  

Miklós Novák 

We can all observe the ways in which small- and medium-size companies can expand 
seemingly limitlessly, even if this does not apply to all of them but only to the most 
ambitious. As soon as they became sufficiently strong whilst still striving to grow more 
quickly than their current organisational structure permits, it is time for them to re-
orientate themselves by changing their methods. Very common in practice are mergers 
and other forms of business combination (e.g. subsidiaries, associates and joint ven-
tures). These are more popular than ever and sometimes develop into enterprises with 
worldwide markets. If we consider merely our own region we also have our own region-
ally known companies now facing new challenges when growing across national bor-
ders. They need to acclimatise - to adjust all their internal accounting policies and rules - 
to ensure the true and fair presentation of their financial statements. This is one of the 
main issues to be resolved if “the back office” is to keep abreast of growth. When this is 
not assured then investors, owners and other business entities may lose faith in the com-
pany, a process which might even end in collapse or failure in today’s highly competi-
tive markets. 
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10. AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA 
ÉS A REGIONÁLIS ETNIKAI NACIONALIZMUS  

Gulyás László 

Bevezetés 

1526 és 1918 között Közép-Európát a Habsburg-dinasztia (1526-tól 1867-ig 
Habsburg Birodalom, 1867 után Osztrák–Magyar Monarchia néven) uralta.1) A 
Habsburgok dunai államának határai az állam négy évszázados története során 
számos esetben változtak (16–17. századi török háborúk, örökösödési háború, 
hétéves háború, Lengyelország felosztása, Bosznia-Hercegovina bekebelezése), 
de az I. Ferdinánd által 1526-ban létrehozott ún. magterület, az osztrák örökös 
tartományok, Cseh- és Morvaország, illetve a Magyar Királyság stabilan egy-
ben maradt. 

1526-ban az ún. osztrák örökös tartományokat birtokló Habsburgok, II. La-
jos – aki egyszerre volt cseh és magyar király – halála után (Csele-patak, 1526. 
augusztus 29.) megszerezték a cseh és magyar koronát, s ezzel a két korona alá 
tartozó országokat és tartományokat is. A rendileg különálló tartományokat a 
Habsburg uralkodók jó ideig csak lazán fogták össze, ráadásul a magyar korona 
alá tartozó területek nagy részét a török uralta. A cseh önállósulási törekvések-
nek a fehérhegyi csatában elszenvedett veresége után (1620. november 28.) a 
cseh korona tartományait az uralkodói abszolutizmus az örökös tartományokkal 
szorosan egybezárta, s meghódított országként kezelte. 

A Habsburg uralkodók ugyanezt a receptet kísérelték meg alkalmazni a tö-
rök uralom alól felszabadult magyar területeken is. Thököly Imre, majd Rá-
kóczi Ferenc felkelése azonban ezt megakadályozta, végül az abszolutizmus, 
valamint a magyar nemzet közötti küzdelem az 1711-es szatmári kompromisz-
szummal és az abból következı Pragmatica Sanctióval (1723. évi I., II., III., 
törvénycikkek) zárult. A megállapodás kimondta – a magyar állam önállóságá-
nak csorbítása nélkül a közös védelem jegyében – az együttbirtoklás és a per-
szonálunió elvét. Magyarország tehát közjogilag nem olvadt be a Habsburg 
Birodalomba, de funkcionálisan sok tekintetben nem államszövetségként mő-
ködött a képzıdmény. Mária Terézia államjogi reformja gyakorlatilag kodifi-
kálta a történeti fejlıdés következtében kialakuló helyzetet, amikor 1749. évi 
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államigazgatási szabályzatával az örökös tartományokat és a cseh korona tarto-
mányait egységes államként fogta össze, míg a Szent István-i Magyarországot 
önálló tömbként kezelte.2)  

Véleményünk szerint fennállása során a Habsburgok államát három külön-
bözı okra visszavezethetı regionális kihívás érte, úgymint: 

1) A gazdaságból, avagy gazdasági fejlıdésébıl eredı regionalizmus. 

Tóth József mutat rá (Tóth, 1997), hogy a 19. század végére az Osztrák–
Magyar Monarchia keretei között körvonalazódni kezdtek a regionális fejlıdés 
magterületei, elkülöníthetık bizonyos régiókezdemények, melyekbıl zavartalan 
fejlıdés esetén minden bizonnyal definitív régiók alakulhattak volna ki.3) 

2) Regionalizmus felülrıl, avagy a Habsburg uralkodók által kezdeménye-
zett átszervezési kísérletek. 

Magyarországot illetıen két ilyen irányú komoly kísérlet történt a Habsburg 
állam fennállása alatt.4)1786-ban II. József (1780–1790) a modernizáció és a 
centralizmus jegyében megszüntette a nemesi megyék autonómiáját és hozzáfo-
gott egy radikális közigazgatási reform végrehajtásához. 

Magyarország radikális regionális átszervezésének második kísérletére az 
1849–49-es szabadságharc leverése után került sor. Az osztrák abszolutizmus 
1849-ben elıször ideiglenesen, majd 1854-ben „véglegesen” is rendezte az 
ország közigazgatási területbeosztását. Ez volt az ún. Bach Sándor-féle köz-
igazgatási beosztás. 

Mindkét esetben a regionális átszervezési kísérletek Magyarországot mint-
egy fölülrıl érték, a bécsi udvar politikai-hatalmi szempontok miatt próbálko-
zott meg Magyarország regionális átszervezésével. 

3) Regionalizmus alulról, avagy regionális etnikai nacionalizmus. 

A 19. század folyamán a nacionalizmus elıretörése következtében egyre 
markánsabban jelentkezett az ún. „regionalizmus alulról” elnevezéső folyamat, 
mely elnevezés alatt regionális etnikai nacionalizmust értünk. Tanulmányunk-
ban ezt az utóbbi folyamatot vizsgáljuk meg részletesen, majd konkrét példa-
ként bemutatjuk a szlovák regionális etnikai nacionalizmust, illetve kitérünk a 
különféle regionális etnikai nacionalizmusokat felhasználni kívánó Ferenc Fer-
dinánd törekvéseire is. 
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Az etnikai regionalizmus alapjai, avagy a Monarchia etnikai viszonyai 
a 20. század elején 

A dunai Habsburg Birodalom történetében az 1867-es osztrák–magyar kiegye-
zés nagy sorsforduló, ugyanis ekkor lesz a birodalomból dualista állam, azaz 
Osztrák–Magyar Monarchia.5) Jogi szempontból a kiegyezést két alaptörvény 
alkotja, a bécsi Reichsrat által megalkotott Reichgesetzblatt 146, illetve a ma-
gyar országgyőlés által megalkotott 1867. évi XII. törvénycikk. Ezek értelmé-
ben az Osztrák–Magyar Monarchia két államból állt:  

1) A Szent István-i Magyarországból (a továbbiakban a Magyar Királyság 
kifejezést használjuk) és 

2) Ciszlajtániából (a továbbiakban az Osztrák Császárság kifejezést hasz-
náljuk). 

Az Osztrák–Magyar Monarchia népessége az elsı világháborút megelızı 
utolsó évben 52,1 millió fı volt, s mint az az 1. táblázatból kiolvasható, a Mo-
narchia népességszámát tekintve a 19. és 20. század fordulóján a világ negyedik 
nagyhatalma volt. 

1. táblázat 

A nagyhatalmak össznépessége 1890–1920 között 

Ország 1890 1900 1910 1913 1920 

Oroszország 116,8 135,6 159,3 175,1 126,6 

Amerikai Egyesült Államok 62,6 75,9 91,9 97,3 105,7 

Németország 49,2 56,0 64,5 66,9 42,8 

Osztrák–Magyar Monarchia 42,6 46,7 50,8 52,1 -  

Japán 39,9 43,8 49,1 51,3 55,9 

Franciaország 38,3 38,9 39,5 39,0 41,0 

Nagy-Britannia 37,4 41,1 44,9 45,6 44,4 

Olaszország 30,0 32,2 34,4 35,1 37,7 

Forrás: Kennedy, 1992, 190. o.  

A Monarchia területén Európa népességének egynyolcada talált otthont. Ha 
azonban részletesebben megvizsgáljuk a Monarchia népességét, azt láthatjuk, 
hogy állampolgárai valójában 11 különbözı nyelvet beszélı nemzet és kisebb-
ség soraiból kerülnek ki. Vizsgáljuk meg a Monarchiát alkotó két állam etnikai 
összetételét külön-külön, kezdjük az Osztrák Császársággal (1–2. ábra, 2. táb-
lázat).  
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1. ábra  
Az Osztrák Császárság etnikai összetétele 1900-ban 

Forrás: Saját szerkesztés.6)  

2. ábra 

Az Osztrák Császárság etnikai összetétele 1910-ben (Galícia nélkül)∗ 

∗ Mivel a lengyelek túlnyomó része egy tartományban, Galíciában élt, indokolt szemügyre venni 
az Osztrák Császárság etnikai összetételét az autonómiát nyert tartomány nélkül is.  

Forrás: Saját szerkesztés.7) 
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2. táblázat  

Az Osztrák Császárság etnikai összetétele 1910-ben 

Tartomány  Nemzetiségi megoszlás 

Alsó-Ausztria  német 95,91% cseh 3,75%  

Bukovina rutén 38,80% román 34,37% német 21,24% 

Csehország cseh 63,19% német 36,76%  

Dalmácia szerb-horvát 96,19% német 0,40%  

Felsı-Ausztria német 99,70% cseh 0,23%  

Galícia lengyel 58,55% rutén 40,20% német 1,13% 

Görz és Gradisca szlovén 61,85% olasz 36,06% német 1,79% 

Isztria olasz 38,14% szlovén 14,27% német 3,29% 

Karintia német 78,61% szlovén 21,24%  

Krajna szlovén 94,36% német 5,36%  

Morvaország cseh 71,75% német 27,62%  

Salzburg német 99,73%   

Szilézia német 43,90% lengyel 31,72% cseh 24,33% 

Steier német 70,50% szlovén 29,37%  

Tirol német 57,31% olasz 42,00%  

Trieszt olasz 62,31% szlovén 29,81% német 6,21% 

Voralberg német 95,36% olasz 4,41%  

Forrás: Saját szerkesztés.8) 

A két kördiagramból és a táblázatból az alábbi fontos következtetések von-
hatók le az Osztrák Császárságra vonatkozóan: 

1) Az Osztrák Császárság államalkotó nemzetének – a németek – aránya 
nem éri el az 50%-ot, még abban az esetben sem, ha Galíciát kiemeljük 
az összehasonlításból. 

2) A 17 tartományból mindössze négy tartomány – Alsó-Ausztria, Felsı-
Ausztria, Salzburg és Voralberg – volt olyan, amelynek lakossága 1–2%-
os kivételtıl eltekintve tisztán német ajkú volt. 

3) További három tartományban – Steier-ben (70,5%), Karintiában 
(78,61%), Tirolban (55,31%) – a német elem többségben volt. 

4) Továbbá egy tartományban – Sziléziában – a német a legnagyobb nemze-
ti elemet alkotta, de nem volt abszolút többségben (németek 43,9%, len-
gyelek 31,7%, csehek 24,3%). 

5) A német után a legerısebb nemzeti elem a cseh, amely két tartományban 
– Cseh- és Morvaország – többségben, míg egy harmadik tartományban – 
Szilézia – jelentıs kisebbségben volt. Érdemes felhívni a figyelmet arra 
is, hogy a fentebb említett három cseh tartományban – pontosabban a 
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cseh korona három országában a csehek mellett jelentıs német népesség 
is lakott. 

6) A harmadik legerısebb elem a lengyel volt, melynek túlnyomó része egy 
tartományban, Galíciában lakott, ahol abszolút többséget alkotott. Emel-
lett még Szilézia tartományában éltek lengyelek, ahol a lakosság 28%-át 
képezték. 

7) A ruténok két tartományban – Galíciában 40,2%, Bukovinában a 38,8% – 
a lakosság jelentıs részét, de nem a többségét alkották. 

8) Néhány tartományban egy-egy nemzetiség képezett többséget, így a szlo-
vének Krajinában (94,6%), Görz és Gradisca tartományokban (61,8%), a 
szerbek és horvátok Dalmáciában (96,1%), és az olaszok Triesztben 
(62,3%). 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Osztrák Császárság esetében a tar-
tományi tagozódás nem felelt meg a nemzeti tagozódásnak. Csupán a tartomá-
nyok egyharmada (a szlovén Krajina, a szerb-horvát Dalmácia, továbbá a német 
Alsó- és Felsı-Ausztria, Salzburg, Voralberg) tekinthetı homogénnek, azaz 
olyan tartománynak, amelyben csak egy nemzetiség élt. Ezzel szemben a tarto-
mányok túlnyomó többségében kettı vagy még több nemzetiség élt együtt. Eb-
bıl következıen az Osztrák Császárságban a nemzetiségi kérdés kezelése szo-
rosan összefüggött a tartományi rendszerrel. Galántai mutat rá, hogy a tartomá-
nyi tagozódás megtartása és a tartományoknak biztosított bizonyos mértékő bel-
igazgatási jog nem oldhatta meg a nemzeti kérdéseket (Galántai, 1985). Hiszen 
a tartományi autonómia semmiképpen nem jelenthetett nemzeti autonómiát. Ha 
a bécsi központi hatalom a tartományoknak messzemenı autonómiát ad – ebbe 
beleértve a nemzetiségi kérdések kezelését is –, akkor a tartomány többségi 
nemzetisége hegemón pozícióba juthat, és így a német lakosság igen nagy része 
számos tartományban kisebbségi helyzetbe kerülhet. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a nemzeti és a tartományi autonómia fedésére mindössze egy kivételes 
esetben került sor, Galícia az osztrák–magyar kiegyezést követı években széles 
körő autonómiára tett szert (Kann, 1964). 

A Monarchia másik felét alkotó Magyar Királyság etnikai jellemzıit jól mu-
tatja a 3–5. ábra: 

A két kördiagramból, illetve a térképbıl az alábbi fontos következtetések 
vonhatók le a Magyar Királyságra vonatkozóan: 

1) Magyarországon (Horvátország nélkül) a magyar nemzeti elem aránya 
51,1% volt, azaz alig haladta meg az 50%-ot. 

2) Magyarországon (Horvátország nélkül) a magyar elem mellett három 
nemzeti elem aránya haladta meg a 10%-ot. Ráadásul ezek közül kettı 
erıs területi koncentrációt mutatott: 
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3. ábra 

A Magyar Királyság etnikai összetétele 1900-ban 

Forrás: Saját szerkesztés.9) 

4. ábra  

A magyar anyaország etnikai összetétele 1900-ban 

Forrás: Saját szerkesztés.10) 
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5. ábra 

Magyarország nemzetiségei 1910-ben 

    Forrás: Romsics, 2000. 46. o. 

3) A román és a szlovák után a harmadik legerısebb nemzetiség a német 
volt (11,9%), amely a Délvidéken, a Dunántúlon, a Felvidéken és Er-
délyben szétszórtan élt.  

4) A történeti Erdélyben, a tág értelemben vett Partiumban és a Bánság ke-
leti részén honos románok száma közel hárommillió (16,6%),  

5) A Felvidéken kétmillió (11,9%) szlovák élt. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Magyar Királyság soknemzetiségő 
ország volt, de azt is le kell szögeznünk, hogy ennek ellenére a magyar uralko-
dó osztályok egységes nemzeti államnak tekintették. Felfogásuk szerint Ma-
gyarország különbözı nemzetiségei politikai szempontból egyetlen nemzetet 
alkotnak „az egységes magyar politikai nemzetet”. Ez a politikai-jogi fikció 
alkotta a „magyar állam eszme” elvi alapját, amely a dualizmus korában pártok 
felett álló, szent és sérthetetlen dogmává vált. 

Ennek megfelelıen a magyar uralkodó osztályok – a horvátok kivételével – 
nem ismerték el a magyarországi nemzetiségek külön nemzeti létét, elutasítot-
ták a nemzeti autonómiát, csupán korlátozott, helyi nyelvhasználatot engedé-
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lyeztek. A törvényhozásból és az államigazgatásból teljesen kiszorították a 
nemzetiségek képviselıit, és a nyelvi és kulturális magyarosítást erıltették 
(Hanák, 1975). 

Ha a dualista Monarchia két részét együtt vizsgáljuk az alábbi kördiagramot 
és térképet érdemes megvizsgálnunk. 

6. ábra 
Az Osztrák–Magyar Monarchia etnikai összetétele 1910-ben  

Forrás: Saját szerkesztés.11) 

Az eddig bemutatott kördiagramokból az alábbi fontos következtetések von-
hatók le az Osztrák–Magyar Monarchia egészére vonatkozóan: 

1) A két államalkotó nemzet – a 12 millió 107 ezer német (a lakosság 
23,7%-a) és a 10 millió 61 ezer magyar (a lakosság 19,8%-a) – az összla-
kosságnak csupán 43,5%-t teszi ki, azaz kisebbségben van a Monarchián 
belül. 

2) Az összlakosság 46,6%-a szláv volt (lásd: 12,7% cseh, 9,8% lengyel, 
7,9% kárpátukrán, 5,8% horvát, 4,0% szerb, 3,9% szlovák, 2,4% szlo-
vén), amely arány meghaladja a két uralkodó nemzet 43,5%-os arányát. 

3) A két uralkodó nemzet közül a németnek centrifugális erıt jelentı nagy-
hatalmi anyanemzete van. Bár Jászi Oszkár a német irredentát ál-irreden-
tának nevezte, mivel véleménye szerint a német irredenta mozgalom in-
kább csak a Németországhoz való érzelmi kötıdést jelentett (Jászi, 
1983).  

4) A némettel szemben a magyar nemzet egészében a Monarchián belül he-
lyezkedik el, ebbıl a szempontból a Monarchia összetartó ereje. 
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5) A nem uralkodó nemzetek közül négy – a cseh, a horvát, a szlovák és a 
szlovén – lényegében csak a Monarchiában található, így elvben annak 
összetartó erıi. Bár a horvát és a szlovén nemzet esetében a délszláv ösz-
szetartozás gondolata miatt a centripetális jelleg átfordulhat centrifugá-
lisba. 

Befejezésképpen meg kell állapítanunk, hogy a Monarchiában, amely nem-
csak sok nemzetet fogott össze, hanem el is vágta ıket – lásd lengyelek, ruté-
nok, románok, délszlávok, olaszok – az anyaországtól, a nemzeti kérdés nem 
lehetett puszta belügy. A fı centrifugális erıt az az öt nemzet jelentette, amely-
nek a Monarchián kívül saját anyanemzete (lengyelek és ukránok), vagy már 
saját nemzetállama is volt (olasz, román, szerb). Ráadásul a fentebb említett öt 
nemzetiség nemzetének túlnyomó része élt a Monarchia határain kívül. Azaz a 
Monarchia sorsa szorosan összekapcsolódott Közép- és Délkelet-Európa nem-
zeti újjárendezésével, ily módon a nemzeti kérdés rendezése a Monarchia lét-
kérdésévé vált (Diószegi, 1984). 

Az elsı világháború felgyorsította ezt a folyamatot, a Monarchia népeinél az 
állam iránti hőség konfliktusba került a nemzet iránti hőséggel, és ebbıl a konf-
liktusból a nemzeti kérdés került ki gyıztesen, és ez megpecsételte a Monarchia 
sorsát. 

Egy példa az etnikai regionalizmusra: a szlovákok 

A magyar és szlovák nép több évszázadon keresztül élt békésen egymás mellett 
a történelmi Magyarország állami keretei között. A középkor folyamán a magu-
kat kitüntetı szlovák fegyverforgatók várjobbágyok lettek, a nemesi megyék 
kialakulásakor pedig a köznemesség soraiba emelkedtek, s így a feudális ma-
gyar nemzet a „natio Hungarica” tagjaivá váltak.12) 

Magyar és szlovák nemzeti ellentétrıl a 19. századig nem igen lehetett szó, 
mivel a szlovák feudális uralkodó osztály a „natio Hungarica” tagja lett, semmi-
féle igény a területi elhatárolódásra nem merült fel. Ennek következtében a 
szlovákság nem rendelkezett területi privilégiummal, tucatnyi magyar nemesi 
megye fennhatósága alatt éltek. E békés egymás mellett élésben nagy változás 
következett be a 19. században, amikor a nagy francia forradalom nyomán Eu-
rópa keleti felében is megjelent a nacionalizmus.13) 

A nacionalizmus elsı szakaszát kulturális szakasznak nevezzük. E szakasz-
ban mindenütt jelszóvá vált, hogy nyelvében él a nemzet, a nemzeti nyelv ki-
mővelése és terjesztése érdekében mozgásba jött az egész társadalom. Költık, 
történetírók fedezték fel az országaik dicsıségét, hogy a lanyha utókort a hısök 
példájával sarkallják nemes tettekre.  
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A nacionalizmus második szakasza ún. politikai nacionalizmus, amelyre az 
jellemzı, hogy nem elégszik meg a nyelvi és kulturális sajátosságok hangsúlyo-
zásával, hanem különállásának területi formában is kifejezést kíván adni. A 
költık helyét a „térképrajzolók” foglalják el, akik megrajzolják a „Nagy térké-
peket” (Nagyrománia, Nagyszerbia stb.) 

A nacionalizmus fenti általános jellemzése a szlovák nacionalizmusra is 
igaz. A nacionalizmus elsı szakaszában a szlovák történetírók munkáiban meg-
jelenik Pribina és Szvatopluk (a magyar Árpád fejedelem kortársai) nagymorva 
birodalma. Kollár és Holly a szlávok dicsı múltjáról énekelnek eposzaikban 
(Rátz, 1932). Közben óriási nyelvharcok folynak a szlovák irodalmi nyelvért, 
egyrészt a magyar állammal, másrészt a beolvasztó cseh törekvésekkel szem-
ben.  

Kitőzött témánk szempontjából azonban sokkal érdekesebb a szlovák nacio-
nalizmus második, ún. politikai szakasza. Mint a bevezetı sorokban említettük, 
a szlovákok eltérıen a szászoktól vagy horvátoktól, semmiféle területi privilé-
giummal nem rendelkeztek, így a territoriális igények – elıképek nélkül – vi-
szonylag késın jelentkeztek.  

A Népek Tavaszán, 1848. március 21-én Liptószentmiklóson ült össze egy 
nagy szlovák nemzeti győlés, amely megfogalmazza a „Szlovák nemzet követe-
lései” címő kérvényt (Steier, 1912). Ebben foghatjuk meg elıször a szlovák 
territoriális nacionalizmust, ugyanis az egyik pontban kimondják, hogy állapít-
sanak meg a szlovákság és a magyarság között etnográfiai határt a célból, hogy 
létrehozhassanak egy szlovák etnográfiai körzetet. 1848 légkörében, amikor a 
magyarság saját nemzeti létéért küzdött, nem csodálkozhatunk Kossuthon, aki 
azt válaszolta, hogy becsukat mindenkit, aki a liptószentmiklósi követelésekhez 
hasonló hangot hallat.  

1849-ben, amikor már egyértelmő, hogy a Kossuth vezette küzdelem elbu-
kik, a liptószentmiklósi kérvény készítıi, Daxner és Francisci, azonban újabb 
kísérletet tettek, de már Bécsben. A petícióban, amelyet a szlovák küldöttség 
Ferenc Józsefnek átadott, azt kérték, válasszák le a szlovák területeket Magyar-
országról, és az így kialakított „Szlovákiának” legyen saját országgyőlése és 
saját közvetlenül Bécsnek alárendelt államigazgatása. Ezen az autonóm terüle-
ten a hivatalos nyelv a szlovák legyen (Steier, 1912). Tervezetüket azonban a 
bécsi udvar is elhárította, a birodalom olyan típusú decentralizálása, amely fi-
gyelembe vette volna a szlovák igényeket, nem állt Bécs szándékában. 

1861-ben, amikor Ferenc József a februári pátenssel ismét visszatért az al-
kotmányossághoz, a szlovák nacionalizmus újból megfogalmazza igényét a 
területi elhatárolódásra (Steier, 1912). A nagygyőlést ezúttal Turócszentmárton-
ban tartották meg 1861. június 6–7-én, ahol a szlovákság összes vezetı szemé-
lyisége egybegyőlt, hogy megvitassák és kihirdessék a szlovákok politikai prog-
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ramját. Az itt elfogadott dokumentum a „Szlovák nemzet memoranduma” nevet 
kapta. Ebben Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Torna, Abaúj és 
Zemplén vármegyék szlovák lakta részeit az ún. felsı-magyarországi szláv ke-
rületté – szlovákul okolie – kívánták kikerekíteni. E kerület fıvárosául Beszter-
cebányát nevezték meg (Borsody, 1991). 

A magyar országgyőlés az ezeréves történelmi állam területi egységét védte, 
így az azt sértı szlovák követeléseket elutasította. Magyarország akkori politi-
kusai – a nagy generáció: Deák, Eötvös – úgy látták, hogy a nemzeti létproblé-
ma (a nemzetiségi kérdés) megoldására csak két út kínálkozik:  

1) Kiegyezés a Habsburgokkal a nemzetiségek ellen. 
2) Kiegyezés a nemzetiségekkel és szembefordulás a Habsburgokkal.  

1867-tel – azaz az osztrák–magyar kiegyezéssel – az elsı számú lehetıség 
valósult meg. Ismerve a késıbbi eseményeket – amelyrıl az utókor mindig töb-
bet tud – nem kívánjuk megróni ıket választásukért. Így csupán azt jelezzük, 
hogy a kiegyezés eltorlaszolta az utat a Monarchia többi népével való jó vi-
szony elıl. Ez a magyarázata annak, hogy 1867 és 1918 között olyan nagy szlo-
vák javaslatokat – a tárgyalásokra az etnikai határok megvonásáról –, mint ami-
lyen a turócszentmártoni és a liptószentmiklósi voltak, nem találunk.  

A szlovákok az osztrák–magyar kiegyezés után igen nehéz helyzetbe kerül-
tek, a magyar kormánytól és országgyőléstıl nem várhatták nemzeti követelése-
ik kielégítését. Az egységes magyar politikai nemzet eszméje hivatalos ideoló-
giává vált.14) 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szlovák nacionalizmus feladta vol-
na territoriális céljait, az igények megfogalmazása tovább folyt. Ez azonban 
nem emelkedett a korábbi szintre, amikor a szlovák nemzetgyőlés a magyar 
országgyőlésnek küld memorandumokat. A helyzetet úgy kell elképzelnünk, 
hogy kisebb-nagyobb súlyú szlovák csoportok megfogalmazzák a maguk elkép-
zeléseit, jobb esetben térképeket rajzolgatnak, míg a magyar államhatalmi szer-
vek le nem csapnak rájuk.  

Az elıbb vázolt viszony egyik tipikus terméke az ún. Triasmappa. E térképet 
egy szlovák csoport megbízásából Heinricka Hanau rajzolta 1910-ben, Bécsben 
adta ki Freytag és Berndt Kartográfiai Intézet. A térképen Hanau meghúzta a 
magyar-szlovák etnográfiai határt, így jelölve ki Szlovenskó déli határait. A 
késıbbi trianoni döntés ismeretében azt mondhatjuk, hogy e térkép mértéktartó 
volt. Szó sincs rajta a Dunánál futó etnikai határról – mint ahogy a békekonfe-
rencián 1919-ben Benes érvel – Pozsony, Csallóköz a Hanau-féle térképen ma-
gyar területnek van feltüntetve. 

Természetesen ez a „mértékletesség” nem befolyásolta a magyar államha-
talmat. A magyar államegység eszméjének és szuverenitásának sértı módon 
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való ábrázolása miatt a postai szállítás és terjesztés jogát a magyar korona or-
szágaira nézve megvonta.15) 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a magyar–szlovák kiegyezésre irányuló siker-
telen kísérletek a szlovákság öntudatos rétegeiben igen megerısítették a cseh-
szlovák szolidaritás gondolatát. 1895-ben a Prágában megrendezett néprajzi 
kiállítással összefüggésben aktivizálódott a csehek szlovákbarát csoportja, és 
1896-ban megalapította a Cseh–Szláv Egységet (Jednota), amely a cseh–
szlovák együttmőködés és a szlovákoknak nyújtott cseh segítség fı szervezıjé-
vé vált. A Jednota nagyon aktív volt, gondoskodott szlovák egyetemi hallgatók 
és középiskolások cseh- és morvaországi elhelyezésérıl, könyvgyőjteményeket 
küldött Szlovákiába stb. 1908-tól kezdve a Jednota évente megszervezte a mor-
vaországi fürdıhelyen, Luhacovicén a rendszeres cseh–szlovák találkozókat, 
amelyeket cseh–szlovák parlament néven ismertek (Kovac, 2001). 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 1914 elıtt volt egy nagyon erıs szlovák 
törekvés, hogy valamiféle etnográfiai határt meghúzzanak a szlovák és a ma-
gyar nemzet között és létrehozzanak valami területi különállást.  

A 19. századi magyar politikai elit elıtt azonban a nemzeti állam eszménye 
lebegett. Amikor a magyarság 1867-ben pozíciókat szerzett – a Monarchia 
egyik uralkodó nemzete lett – a nehezen megszerzett pozíciót nem volt hajlandó 
azokkal a nemzetiségekkel megosztani, akik 1848–49-ben az ellenlábasai vol-
tak.  

1918 elıtt nem jött létre semmiféle hivatalos, etnográfiai határ a magyarok 
és a szlovákok között. Ez a tény késıbb, a versaillesi békekonferencián súlyo-
san visszaütött Magyarországra. A Benes vezérelte csehszlovák delegáció ki-
használva a határhiányt, igényeivel alaposan belevágott a magyar etnikum nem-
zeti testébe, mondván, hogy Szlovákia határai ott húzódnak.  

Ferenc Ferdinánd elképzelései 

A kibontakozó etnikai alapú regionalizmusokat Ferenc Ferdinánd trónörökös 
egy ideig támogatta, ezért indokoltnak tartjuk tanulmányunk záró részében en-
nek bemutatását is. 

Ferenc Ferdinánd trónörököst – 1896-ban, atyja halála után hárult rá ez a 
tisztség – élénken foglalkoztatta a Monarchia helyzete, lehetıségei és további 
sorsa.16) Politikai meggyızıdésének három sarkalatos pontja a klerikalizmus, az 
antidemokratizmus és a magyarellenesség volt. A kiegyezést és a reá épülı 
dualista rendszert elvetette, abban a magyar túlhatalom eszközét látta.17) 

Hamarosan egy új politikai központot alakított ki maga körül a Belvedere-
palotában – ez volt a rezidenciája – a dualizmus ellenfeleibıl. Ez az ún. „Gross-
österreich-csoport” – amely Ferenc Ferdinánd „nemzetiségi mőhelyének” szere-
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pét töltötte be – fontosabb tagjai az alábbiak voltak: a szlovák Milán Hodza, a 
cseh Ottokar Czernin, a román Vaida-Voevod és Aurel Popovici, a bánsági 
német politikus Steinacker, a horvát Ivo Frank, továbbá a magyar Kristóffy 
József.18) 

Ferenc Ferdinándnak, illetve az általa létrehozott csoportnak voltak bizo-
nyos trialista tervei, bár azt nem tudták eldönteni, hogy a három központúvá 
fejlesztendı birodalom harmadik súlypontjába a délszlávok, a csehek vagy a 
lengyelek kerüljenek (Mérei, 1965).  

1903 és 1905 között például a trónörökös felkarolta és támogatta a Horvát-
ország bevonásával alkotandó trializmus koncepcióját, majd 1905 ıszén elve-
tette azt. Ferenc Ferdinánd tulajdonképpen a trializmusnak éppúgy elvi ellenzı-
je volt, mint a dualizmusnak 

Véleményünk szerint Ferenc Ferdinánd „reformelképzeléseinek” lényege a 
tartományokra támaszkodó „föderalizmussal” álcázott centralizmusban ragad-
ható meg. A Monarchia országainak és tartományainak olyan „föderációját” 
kívánta létrehozni, amely a császári centrális hatalmat jobban az elıtérbe he-
lyezte volna. Koncepciójában megpróbálta összeegyeztetni a föderalizmust 
(Kronlandföderalizmus) az erıs központi hatalommal (Zentralgewalt), melynek 
eredményeképpen a Monarchia átalakult volna egy tartományi beosztású cent-
ralizált állammá. 

Ferenc Ferdinánd egy alkalommal Margutti bárónak – egyik legközelebbi 
bizalmasa – az alábbi hasonlattal világította meg elképzelései lényegét: „Éppen 
úgy, amint a megbízhatóan és tulajdonképpen határtalanul tartós beton elıállí-
tásánál a nagyobb köveket és kavicsokat széttörik, hogy a betonmasszát átható 
cement az összeilleszkedı köveket homogén módon összeforraszthassa és belı-
le mesterségesen egy széttörhetetlen kıtömböt alkothasson, ugyanúgy egy föde-
rációs állam elemeinek is egynemőeknek és egyenértékőeknek kell lenniük 
ahhoz, hogy tartósságát a szilárd és minden antagonizmus feltörését kizáró ösz-
szetartást biztosíthassa. Ezért szeretném a jelenlegi Magyarországot négy vagy 
öt ilyen államelemre, a mai Csehországot két, a jelenlegi Galíciát ugyancsak két 
részre széttagolni: akkor a német nép Magyarországon és Csehországban épp-
úgy megerısödhet, mint a tulajdonképpeni osztrák anyatartományban.”  

Ferenc Ferdinánd „reformelképzelései” a magyar politikai elit körében he-
ves ellenállást váltottak ki, a trónörököst Magyarországon mélységesen győlöl-
ték. 

A „Grossösterreich-csoport” által kidolgozott tervek közül rendkívül fontos 
Aurél Popovici terve – melyet 1906-ban német nyelven publikált Lipcsében19) –
, hiszen ebben már konkrét belsı határokra is javaslatot tett (7. ábra). Popovici 
tizenöt, nemzetileg lehetıleg egységes, autonóm tagállamra kívánta osztani a 
Monarchiát. Az alábbi egységeket tervezte:  
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1) Német-Ausztria,  
2) Horvátország,  
3) Német-Csehország, 
4) Erdély (mint román autonóm állam),  
5) Német-Morvaország (Szilézia),  
6) Székely terület,  
7) Csehország, 
8) Vojvodina (mint szerb autonóm állam),  
9) Szlovákia, 
10) Krajina (mint szlovén autonóm állam), 
11) Nyugat-Galícia (mint lengyel autonóm állam), 
12) Trentino (mint olasz autonóm állam), 
13) Kelet-Galícia (mint ukrán autonóm állam), 
14) Trieszt (mint olasz autonóm állam), 
15) Magyarország. 

7. ábra 

Aurél Popovici terve, 1906 

 
Forrás: Popovici, 1906, melléklet.  
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Ha a Popovici által javasolt tagállami határokat megnézzük, megállapíthat-
juk, hogy lényegében az etnikai-nemzeti elvet követte kijelölésükkor, pedig 
ezeket az etnikai határokat sokszorosan átszelték a gazdasági határok. 

Popovici terve azonban papíron maradt, maga Ferenc Ferdinánd se támogat-
ta. Hiszen a nagy egységek kisebb egységekre való bontása a trónörökös gondo-
latrendszerében többnyire nem nemzeti egységekre való osztódást jelentett, 
azaz nem volt híve a nemzeti elvre épülı – nyelvhatárok szerinti – belsı tago-
zódásnak. Ehelyett inkább a történelmileg kialakult tartományi tagozódást tá-
mogatta (Kann, 1964). 

Összegzés 

Az Osztrák–Magyar Monarchiát tizenegy nemzet lakta, de közülük egyik sem 
rendelkezett döntı számbeli túlsúllyal. A két uralkodó nemzet – a német és 
magyar – százalékos aránya együtt alig haladta meg a 40%-ot.  

A 19. században megjelenı nacionalizmus természete szerint törekedett az 
elkülönülésre, azaz a lehetıleg önálló nemzeti állam megalakítására. Ennek 
megfelelıen a Monarchia keretei között élı tizenegy nemzet politikai elképze-
léseiben is benne volt az önálló nemzeti állam létrehozásának igénye. Tehát 
gyakorlatilag etnikai alapon kibontakozó regionalizmusról beszélhetünk.  

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Monarchián belüli nacionalizmusok 
nem feltétlenül törekedtek az államkeret felbontására. Mérsékeltebb változataik 
az adott keretek (értsd a Monarchia határai) között próbálták politikai és territo-
riális céljaikat megvalósítani. Ennek megfelelıen, véleményünk szerint, a kü-
lönféle izmusok, úgymint centralizmus, dualizmus, trializmus, föderalizmus, 
nem egyebek, mint a Monarchián belüli belpolitikai és területi berendezkedés 
különféle variációi.  

Az 1867-es kiegyezéssel a dualizmus minden egyéb regionális etnikai naci-
onalizmust háttérbe szorított. A nemzeti kérdések rendezése nem történt meg. 
Az elsı világháború ismét a felszínre hozta ezt a kérdést. 

A Monarchia népeinél az állam iránti hőség konfliktusba került a nemzet 
iránti hőséggel, és ebbıl a konfliktusból a nemzeti kérdés került ki gyıztesen, 
és ez megpecsételte a Monarchia sorsát. 
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THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY AND REGIONAL ETHNIC 
NATIONALISM 

László Gulyás 

Eleven distinct nations lived within the Austro-Hungarian Monarchy, but none 
dominated numerically The percentage of the two largest nations – German and 
Hungarian – combined did not exceed 40%. 

A common feature of nationalism in the 19th. century was the will to create an 
independent nation-state, and such independent statehood was indeed the main aim of 
these eleven nations of the Monarchy,  

We can, therefore, speak of the concept of ethnic regionalism and in this paper we 
attempt to investigate the characteristic features of this form of nationalism. 
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11. KLASZTERKEZDEMÉNYEZÉSEK  
MAGYARORSZÁGON –  

A PANNON AUTÓIPARI KLASZTER (PANAC) 

Grosz András 

A regionális és iparági klaszterek és a klaszterorientált fejlesztési politikai meg-
közelítés a fejlett nyugati országokban az elmúlt évtizedben a gazdaságfejlesz-
tés és a területfejlesztés egyik legsikeresebb eszközévé vált. A klaszterkezde-
ményezések, egy adott ágazaton belül mőködı vállalkozások, a kapcsolódó és 
háttéripar, a gazdasági és kutatói szféra (egyetemi és kutatóintézeti), valamint a 
gazdaságfejlesztési (vállalkozásfejlesztési) és területfejlesztési szervezetek kö-
zötti hálózati együttmőködések erısítése a világ számos pontján jelentısen hoz-
zájárul a régiók gazdaságának, illetve az ott mőködı vállalkozások versenyké-
pességéhez.  

A külföldi tapasztalatok sikere alapján, valamint a hálózatok, a klaszterek és 
a klaszterorientált politika nemzetközi szakirodalmával összhangban, hazánk-
ban is számos klaszterkezdeményezés látott napvilágot. Az alulról érkezı kez-
deményezések szerencsésen találkoztak a kormányzat elképzeléseivel, melyben 
erıteljes prioritásként a hálózatorientált gazdaságfejlesztési modellt, azon belül 
is a klaszterek létrehozásának, mőködésének, és az általuk nyújtott szolgáltatá-
soknak a támogatását fogalmazták meg.  

Magyarországon az elsık között alakult meg a Pannon Autóipari Klaszter 
(PANAC), melyet – hazánk egyik legdinamikusabb térségében, – a Nyugat-
dunántúli régióban hoztak létre 2000-ben a gépjármőipar legfontosabb szereplıi 
azzal a céllal, hogy a Nyugat-dunántúli régióból kiindulva az egész Pannon 
térségben elısegítse a autóipari cégek együttmőködési hálózatának kialakulását, 
a már letelepedett vállalkozások hazai, illetve regionális gazdaságba történı 
beágyazását, új beszállítói kapcsolatok létesítését és további külföldi autóipari 
cégeknek a régióban történı letelepedését.1) 

Regionális és iparági klaszterek, 
a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés új formái 

A regionális és iparági klaszterek egymástól szervezetileg teljesen független 
vállalkozások, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó intézmények és egyéb köz-
bensı szereplık (egyetemek, gazdaság- és területfejlesztési ügynökségek, ka-
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marák stb.) olyan földrajzi koncentráción alapuló együttmőködési hálózata, 
amelyben a résztvevık közötti szoros kapcsolat és a folyamatos és gyors infor-
máció-, illetve tudásáramlás hozzájárul a tagok, valamint az egész térség ver-
senyképességének növeléséhez. A legfontosabb közös jellemzıjük az erıteljes 
specializációhoz kapcsolódó kifinomult munkamegosztás, a földrajzi közelség 
és a spill-overeknek és szinergiáknak köszönhetı gazdasági externáliák (Steiner, 
1998). 

Az agglomerációs externáliákat, a földrajzi közelségbıl származó elınyöket 
és a hálózati együttmőködésben rejlı lehetıségeket az elmúlt évtizedben, úgy 
tőnik, mintha újra felfedezték volna azt követıen, hogy a XX. század elején 
megfogalmazott elméletek mintha kissé feledésbe merültek volna (Marshall, 
1890). A nemzetközi szakirodalomban egyre többen foglalkoznak a regionális 
és iparági klaszterekkel, az azok által nyújtott gazdasági elınyökkel, kialakulá-
sukkal, fejlesztési lehetıségeikkel és a klaszterorinetált gazdaságfejlesztéssel, 
melyek legfontosabb elemei a regionális klasztermappingtıl, a kis- és középvál-
lalkozások támogatásán, az ágazatfüggetlen innovációpolitikán, a beszállítói 
lánc kezdeményezéseken és a klaszterfüggı technológiapolitikán keresztül egé-
szen a hálózatorientált fejlesztési politikáig terjednek. Csak a legjelentısebb 
munkákat említve Bergman–Feser, 1999; Lagendijk, 1999; Porter, 1998, 2000; 
Roelandt–Hertog, 1998; Steiner, 1998.  

A téma az OECD által irányított kutatásokban is elıkelı helyet kapott az 
elmúlt évek során. A szervezeten belül a klaszterek és a klaszterorientált politi-
ka képezte a fı tárgyát az egyik Fókusz Munkacsoportnak.2) Az igen alapos, 
átfogó és kiterjedt munkát két dokumentumban foglalták össze, melyek részle-
tesen bemutatják és összegzik 16 OECD ország klaszteralapú politikájának 
legfontosabb tapasztalatait (OECD, 1999, 2001). A téma jelentıségét mutatja, 
hogy már önálló nemzetközi konferencia szervezését is indukálta.3) 

A nemzetközi szakirodalom, valamint a közelben mőködı klaszterkezdemé-
nyezések sikerének köszönhetıen hazánkban is a figyelem középbonjába került 
a regionális és iparági klaszterek kutatása az elmúlt néhány évben, annak elle-
nére, hogy az Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési stratégiája kapcsán már 
az elmúlt évtized közepén is felmerült lehetıségként a gazdasági specializáció-
ból és koncentrációból fakadó elınyök és a klaszterek, mint belsı, endogén 
 
erıforrások hasznosítása egyes térségek fejlesztésében (Máthé, 1997; Lados–
Rechnitzer, 1997; Rechnitzer, 1998). A nyugat-európai tapasztalatok alapján az 
együttmőködések és az iparági klaszterek jelentıségére hívta fel a figyelmet a 
regionális fejlıdés, a regionális versenyképesség és a területi politika szempont-
jából Horváth is (Horváth, 1998). 
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Az elmúlt években többen próbálkoztak a klaszterek legfontosabb jellegze-
tességeinek elméleti oldalról való megközelítésével. Megfogalmazásra kerültek 
már – elsısorban a versenyképességen és a Porter-féle rombusz modellen ke-
resztül – a klaszterek sajátosságai, kialakulásuk folyamata, legfontosabb típusa-
ik, lokalizációjuk (Buzás, 2000; Grosz, 2000a; Lengyel, 2000b, 2001), de a 
klaszterorientált fejlesztési politika legfontosabb elemeit is felvázolták az helyi, 
lokális (önkormányzati) szerepvállalástól kezdve a gazdasági szféra kezdemé-
nyezésén át, egészen az állam támogató, stimuláló funkciójáig (Buzás, 2002; 
Grosz, 2000c; Lengyel, 2000a, 2001; Szalavetz, 2001).  

Az elméleti megközelítés mellett számos példa található a térségi együttmő-
ködések, az iparági klaszterek külföldi és hazai tapasztalatainak feltárására is. 
Dıry elsısorban a gazdasági szereplık kutatás-fejlesztési tevékenységének 
empirikus vizsgálatára, különösen a gazdasági szféra és a különbözı, e tevé-
kenységet segítı intézmények (felsıoktatási és kutatóintézetek) közötti együtt-
mőködésre helyezi a hangsúlyt (Dıry, 1998), míg Borbély és Grosz az egy-egy 
ágazaton belüli (gépjármőgyártás, elektronikai ipar), illetve az azt képviselı 
nemzetközi nagyvállalatra jellemzı együttmőködési kapcsolatok nemzetközi és 
hazai tapasztalatait tartja fontosnak (Borbély, 2001; Grosz, 2000b, 2001a). A 
tudomány mellett már a gyakorlatban is sikerült a fogalmat meghonosítani, amit 
mutat, hogy a kis- és középvállalkozások fejlesztésével kapcsolatosan számos 
konferencia került megrendezésre hasonló témakörben (MVA, 2001) és a klasz-
terizációs folyamat elısegítését szolgáló szervezetek létrehozása, illetve az 
általuk nyújtott szolgáltatások támogatása bekerült a Széchenyi terv programjai 
közé is (Regionális gazdaságépítési program, 2000). 

Az Észak-dunántúli régió gazdasági szerkezetének átalakulása 

A gépipar mindig is meghatározó jelentıségő volt Magyarország gazdasági 
fejlıdésében, az elmúlt évtizedben azonban egyértelmően a legfontosabb gaz-
dasági szektorrá vált. A politikai, társadalmi és gazdasági rendszerváltást köve-
tıen Magyarország gazdasága radikális átalakuláson ment keresztül. A hajdani 
állami tulajdonú nagyiparon alapuló tervgazdaság helyett viszonylag rövid idı 
elteltével sikerült magántulajdonon nyugvó piacgazdaságot létrehozni. A nyu-
gati irányba történı politikai és gazdasági nyitásnak, a privatizációnak, vala-
mint a zöldmezıs beruházásoknak köszönhetıen jelentıs mennyiségő külföldi 
tıke érkezett az országba, azon belül is az észak-dunántúli térségbe. 
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A külföldi tıke szerepe hazánk gazdasági és ipari szerkezetváltásában 

Az elmúlt tíz évben hazánkba érkezett külföldi tıkebefektetések értéke 2001-
ben már meghaladta a 24,5 milliárd eurót. Bár állományát tekintve az átalakuló 
gazdaságok közül Lengyelország már megelızte Magyarországot, az egy fıre 
jutó külföldi tıkeállomány még mindig nálunk a legmagasabb, megközelíti a 
2400 eurót.  

Az 1990-es évtized elején elsısorban a privatizáció vonzotta hazánkba a kül-
földi befektetéseket, és inkább az évtized közepén váltak dominánssá elıször az 
ipari tevékenységekhez kapcsolódó, majd az évtized második felében a keres-
kedelemhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó zöldmezıs beruházások. Az elsı 
zöldmezıs beruházások egyértelmően a nagy multinacionális vállalatok nevé-
hez főzıdnek, amelyek fıleg az európai piacok ellátása érdekében hazánkba 
telepítették összeszerelı üzemeik egy részét (pl.: Alcoa, Audi, Flextronics, 
Ford, General Electric, General Motors, IBM, Nokia, Philips, Samsung, Sie-
mens, Suzuki stb.). İket rövid idın belül követte a hozzájuk szorosan kapcso-
lódó, közepes mérető, külföldi beszállító és alvállalkozó cégek serege (pl.: 
Delphi Packard, Hammerstein, Konorr-Bremse, Lear Corporation, Luk-Savaria, 
Souftec, Tyco, Weslin stb.).  

Az 50% feletti külföldi részesedéssel bíró vállalkozások száma 17 ezerre te-
hetı, és az általuk foglalkoztatott munkaerı száma, pedig meghaladja a félmil-
lió fıt (550 ezer fı), ami megközelítıleg az összes foglalkoztatott 15%-a. A 
vállalkozások számában, illetve a foglalkoztatottak arányában játszott szere-
püknél sokkal nagyobb a külföldi tulajdonnal rendelkezı cégek súlya, ha mő-
ködésüket, tevékenységüket vizsgáljuk. A külföldi tıkének a jegyzett tıkéhez 
viszonyított aránya az ország területének közel felében meghaladja a 30%-ot. A 
hozzáadott értéket tekintve pedig e cégek felelısek annak 49%-áért, és náluk 
realizálódik a nettó árbevétel fele. Jelentıs beruházási aktivitásukat mutatja, 
hogy az összes beruházás 57%-át részben, vagy egészen külföldi tulajdonban 
lévı vállalkozások hajtották végre. Még nagyobb a szerepük azonban a külpiaci 
tevékenységet nézve. Részesedésük az összes importot tekintve 76%, míg az 
exportban elérte a 80%-ot.  

A külföldi tıke szerepe hazánk gazdaságában természetesen jóval jelentı-
sebb a közvetlen foglalkoztatásnál és a kibocsátáshoz, illetve az exporthoz való 
hozzájárulásnál. Multiplikátor hatásánál fogva rendkívül nagymértékben járult 
hozzá a hazai modernizációhoz, és gazdasági szerkezetváltáshoz, amellett, hogy 
sajnos arra is található példa, amikor a külföldi tıkeberuházás enklávéként 
megmaradva nem tudott beágyazódni a térség és az ország gazdasági vérkerin-
gésébe, kapcsolatai a minimálisra korlátozódnak. A dualitás kialakítása mellett 
a külföldi mőködı tıke jelentıs mértékben hozzájárult bizonyos térségek gaz-
daságának gyors, dinamikus átalakulásához és a fejlıdés megindulásához 
(Barta, 2000). 



Klaszterkezdeményezések Magyarországon – a Pannon Autóipari Klaszter 195 

A gépjármőipar észak-dunántúli koncentrációja 

1994-tıl a gépipar éves növekedési üteme folyamatosan 20% feletti. Az export-
növekedés 80%-áért ezen iparág a felelıs. A gépiparon belül kiemelkedı súly-
lyal bír a számítógépgyártás, az elektronikaialkatrész-gyártás, a gépjármő-
gyártás és a gépjármőalkatrész-gyártás (a gépjármőalkatrész-gyártás területén 
az éves növekedési ütem értéke az elmúlt hat-hét évben 30–50% között moz-
gott). Ez a négy ágazat adja a gépipari termelés több mint 80%-át, ami elsısor-
ban annak köszönhetı, hogy a külföldi mőködı tıke a gépjármőiparhoz és az 
elektronikai iparhoz kapcsolódik. A gépipar termelésének egyharmada szárma-
zik az autóiparból, ami a teljes ipari termelés 10%-át jelenti.  

A gépjármőiparon belül az 1990-es évek elején hatalmas beruházások való-
sultak meg. Egymás után több multinacionális autógyár is Magyarországot vá-
lasztotta új beruházása telephelyéül. A Ford 1990-ben néhány autóalkatrész 
gyártását (sebességváltó, elektronikus önindító, üzemanyagpumpa, megszakítás 
nélküli gyújtótekercs stb.) a jelentıs gépipari hagyományokkal rendelkezı (Ika-
rusz, Videoton) és a válságból éppen kínálatorientált gazdaságfejlesztési politi-
kával kilábalni igyekvı Székesfehérvárra helyezte.4) Ugyanebben az évben a 
General Motorshoz tartozó Opel közvetlenül az osztrák határ mentén, Szent-
gotthárdon több mint 1 milliárd márkás beruházással felépítette motorgyárát, 
mely egyéb alkatrészgyártás mellett autó-összeszereléssel is bıvült.5) 1991-ben 
a japán Suzuki Esztergomba helyezte az elsısorban az EU piacára szánt új mo-
delljének gyártását. Mára a Magyar Suzuki Rt. befektetése elérte a 700 millió 
márkát. 1993-ban végül a Volkswagen csoporthoz tartozó Audi Gyırbe, az Észak-
dunántúli régió jelentıs gépipari hagyományokkal rendelkezı gazdasági központ-
jába helyezte a legmodernebb motorjainak gyártását, majd 1998-ban ugyancsak 
Gyırben kezdte meg az Audi TT Coupe és Roadster gyártását is, amelyet késıbb 
az A3-as modellel egészít ki. A mára közel 2,5 milliárd márkás beruházásoknak 
köszönhetıen a gyıri Audi Hungária Motor Kft. az Audi motorok elsıszámú 
beszállítójává vált. Tekintettel a zöldmezıs beruházások volumenére, valamint a 
cégek hosszú távú terveire és fejlesztéseire e négy multinacionális vállalat külön-
leges jelentıséggel bír a gépipar fejlıdésének alakulására. 

A multinacionális vállalatok magyarországi – különösen az észak-dunántúli 
térségben való – letelepedésében a viszonylag fejlett közlekedési infrastruktúra, 
és kiváló földrajzi elhelyezkedés, valamint a relatíve olcsó de szakképzett, ta-
pasztalt rendelkezésre álló munkaerı mellett a rendszerváltást követı politikai, 
jogi és gazdasági stabilitás, a központi kormányzat és a helyi szereplık befekte-
tés ösztönzı politikája, valamint a meglévı magas mőszaki kultúra és az elis-
mert ipari (gépipari) tradíciók voltak a legfontosabb tényezık. 



196 Grosz András 

A külföldi tulajdonú vállalatok mellett meg kell említeni a gépjármőipar te-
rületén tevékenykedı, tradicionális magyar cégeket is, melyek számos problé-
mával kellett, hogy szembe nézzenek a rendszerváltást és a KGST-piac össze-
omlását követıen, azonban mára valamelyest konszolidálódott a helyzetük. A 
100 éves múltra visszatekintı gyıri volt Rába Magyar Vagon és Gépgyár jelen-
leg holdingként mőködik. Stratégiai területe a futómőgyártás, melyben a vilá-
gon a negyedik legnagyobbnak számít (legfontosabb piaci az Amerikai Egyesült 
Államokban találhatók), érdekeltségei azonban jóval szélesebb területre terjed-
nek ki.6) Pillanatnyilag a Rába a legjelentısebb hazai beszállítója mind a Ma-
gyar Suzukinak, mind az Opel Magyarország Jármőgyártó Kft-nek. Az Ikarus 
Rt. legfontosabb tevékenysége a buszgyártás, azonban a Rábához hasonlóan a 
csoporthoz tartozó vállalkozások gépjármőipari alkatrészgyártással is foglal-
koznak. Az egyik legfontosabb célkitőzése a vállalatnak, hogy a hazai kis- és 
középvállalkozásokat integrálva domináns rendszerbeszállítóvá váljék.  

A külföldi mőködıtıke-beruházásokat magas fokú területi koncentráció jel-
lemzi. A kiváló közlekedési és kommunikációs lehetıségeknek (az elérhetıség, 
a nyugati határ, illetve a fıváros közelsége, a termelést szolgáló viszonylag jól 
kiépített infrastruktúra), valamint a már meglévı gépipari hagyományoknak és a 
meglévı munkaerı képzettségének köszönhetıen a letelepedett vállalkozások 
egyértelmően a fıvárost és agglomerációját, illetve az észak-dunántúli régiót 
részesítették elınyben. A térség iparának fejlıdési dinamikája jelentıs mérték-
ben meghaladja az országos átlagot. Itt realizálódik az ipari termelés 70%-a és 
az export több mint 80%-a. 

A négy multinacionális autógyár, vagy autóalkatrész-gyártó (Audi, Opel, 
Suzuki, Ford), a gépjármőipar hazai képviselıi (a Rába és az Ikarus mellett a 
kis- és középvállalkozások döntı többsége) és a multikat követı kisebb, illetve 
közepes mérető külföldi tulajdonban lévı autóalkatrész-gyártó vállalkozások 
(pl.: Denso, Hammerstein, Luk-Savaria, Souftec, Tyco, VAW, Weslin stb.) 
többsége egyaránt az Észak-Dunántúlon koncentrálódik (1. ábra). Budapest 
mellett különösen kiemelkedik Gyır, Székesfehérvár, Tatabánya, Sopron, Zala-
egerszeg, Esztergom, Veszprém, Szombathely és azok környéke. A térségben 
több olyan felsıoktatási intézmény is mőködik (Budapesti Mőszaki Egyetem, 
Széchenyi István Egyetem, Veszprémi Egyetem), ahol komoly mérnökképzés 
folyik, többek között gépészmérnök, közlekedésmérnök, mőszaki menedzser 
stb. szakon. Ezek nemcsak a folyamatos munkaerı-utánpótlást képesek biztosí-
tani, hanem biztosítják a közös kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel 
lehetıségét is. Különösen szoros kapcsolat alakult már ki a gyıri Széchenyi 
István Egyetem és a térségében mőködı autóipari vállalkozások között. 

„A gazdasági klaszterek a leggyakrabban olyan térségekben alakulnak ki, 
ahol a vállalkozások kritikus tömege biztosítja a skálamegtakarítást, erıs tudo-
mányos és technológiai bázis áll rendelkezésre és a meglévı kulturális miliı 
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elısegíti az innovációt és a vállalkozást” (OECD, 1999. 7. o.). A multinacioná-
lis vállalatok koncentrációja, a régióban található felsıfokú intézmények nyúj-
totta lehetıségek és Gyır, illetve Székesfehérvár ipari és innovációs tradíciója 
arra predesztinálja a térséget és azon belül is a gépjármőipart, hogy – mintegy 
potenciális iparági klasztert – a jövıbeli fejlesztéseknek és a versenyképesség 
javításának a középpontjába a már meglévı és az újonnan kialakításra kerülı 
hálózati együttmőködéseket helyezze. 

1. ábra 

A gépjármőiparban tevékenykedı vállalkozások területi elhelyezkedése 
az Észak-Dunántúlon és a Közép-magyarországi régióban* 

 

* Az ábra csak a közvetlenül az autóiparhoz kapcsolódó vállalkozásokat tartalmazza, melyek fı 
tevékenységi köre a KSH szakágazati besorolásában a TEÁOR 3400 (közúti jármő gyártása), 
3161 (máshova nem sorolt motor-, jármővillamossági cikk gyártása), valamint a 3140 (akkumu-
látor, szárazelem gyártása) valamelyikébe tartozik. Nem foglalja magába azon cégeket, amelyek 
azt csupán melléktevékenységként folytatják, vagy más, egyéb az autóiparhoz kapcsolódó, vagy 
háttéripar részesei. 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A gépjármőgyártás versenyképességének tényezıi 
Észak-Dunántúlon 

Melyek az észak-dunántúli gépjármő-, illetve gépjármőalkatrész-gyártás ver-
senyképességének legfontosabb tényezıi? Ezek a tényezık mennyiben járulnak 
hozzá a klaszterizációs folyamatokhoz, vagy éppen gátolják, korlátozzák ezeket 
a tendenciákat? Az iparág versenyképességi tényezıit a mára már klasszikusnak 
mondható Porter-féle rombusz modell segítségével szeretnénk felvázolni 
(Porter, 1990), melynek a területi versenyképesség mérése, valamint a regioná-
lis fejlesztési stratégiák kidolgozása során való alkalmazhatóságával és alkal-
mazásával hazánkban mindenekelıtt Lengyel foglalkozik behatóan (Lengyel, 
2000c). Így vizsgálatunk elsısorban a termelési, vagy tényezı feltételekre (in-
putokra), a piaci keresleti feltételekre, a támogató (kiegészítı) és kapcsolódó 
iparágakra, valamint a vállalati stratégiákra koncentrál. 

a) Termelési, tényezı feltételek 

A munkaerıpiac helyzetét az iparágon belül egy kis ellentét jellemzi. Képzett-
ségi szintjét tekintve az ipari átlagnál magasabb szinttel jellemezhetı, azonban 
a foglalkoztatottak nagy része a tömegtermelésben vesz rész. Mára már hagyo-
mányos iparág lévén a bérek nem tekinthetıek különösen magasnak. A termelé-
si tevékenység közepesen tudásintenzív. A hosszú távú fejlesztéseket már egyér-
telmően negatívan befolyásolja a régióban a szakképzett munkaerı hiányának 
jelentkezése. Ennek következtében a nagyobb cégek 50–60 km-es körzetbıl kény-
telenek már ma is kielégíteni munkaerı keresletüket. A jövıben ez a tényezı így 
elsısorban a viszonylag kevés fıt foglalkoztató, de magasabb hozzáadott értéket 
képviselı kis- és középvállalkozások letelepedését és fejlıdését teszi lehetıvé.  

A termeléshez nélkülözhetetlen alapanyagok, alkatrészek, részegységek és 
komponensek többsége a régión kívülrıl származik. A helyi alapanyagok fel-
használása minimális. Az elmúlt években az ágazatba érkezett külföldi tıkének 
köszönhetıen (multinacionális nagyvállalatok mellett kis- és középvállalkozá-
sok is) az iparág külföldi érdekeltségő vállalkozásainak eszközellátottsága igen 
jónak mondható, megtalálhatók a legmodernebb technológiák, gépek, berende-
zések, amelyek magas szintő termelést tesznek lehetıvé. Velük szemben hát-
rányban vannak a hazai cégek, melyek technológiai szintje ettıl jelentısen el-
marad, versenyelınyük elsısorban a béreken alapul, ami azonban már sokáig 
nem tartható. 

b) Piaci keresleti feltételek 

A multinacionális vállalatok új technológiát hoztak, azonban nem voltak képe-
sek integrálódni a helyi, regionális gazdaságba. Továbbra is a már meglévı, 
fıleg nyugat-európai beszállítóikkal dolgoznak együtt, míg a hazai, vagy a régi-
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óban található vállalkozásoktól származó beszállítás mértéke rendkívül ala-
csony, aminek több oka is van. Az egyes multinacionális vállalatok különbözı 
mértékben kezdték kiépíteni saját hazai beszállítói hálózatukat. Legnagyobb 
mértékben a Suzukinak sikerült létrehozni egy magyar beszállítói hálózatot, 
melynek hozzáadott értéke ma már meghaladja a 35%-ot is.7) A másik három 
vállalat esetében ez – a kisebb-nagyobb erıfeszítések ellenére – nem haladja 
meg a 10%-ot. Elsı szintő beszállítóvá válni csak a Rábának, illetve az Ikarusz-
nak van reális esélye, míg a kisebb hazai vállalkozások csak másod-, vagy in-
kább harmadszintő beszállítóként kapcsolódhatnak a multikhoz. 

A legfontosabb akadályozó tényezı a magyar kis- és középvállalkozások tı-
kehiánya, mely jelentıs mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a vállalkozások 
nem képesek teljesíteni az elvárt minıségi követelményeket. A legfontosabb 
beszállításra kerülı hazai termékek között a karosszéria elemeket, az üvegeket, 
az elektronikus alkatrészeket, a kábelkötegeket, a biztonsági öveket és az ülése-
ket lehet megemlíteni. Megfigyelhetı, hogy a fejlettebb nyugati országokból a 
termelés munkaintenzív részét fokozatosan kitelepítik az alacsonyabb termelési 
költségeket és magasabb kedvezményeket biztosító térségekbe.  

c) Támogató és kapcsolódó iparágak 

Az azonos értéklánc mentén szervezıdı vállalkozások közötti kapcsolatok a 
termelésben és a fejlesztési tevékenységben egyelıre egyaránt rendkívül ala-
csony fokúnak mondhatók. A régióban számos olyan iparág is megtalálható, 
amely kapcsolódó, vagy háttériparként közvetlenül kapcsolódhatna gépjármő-
gyártáshoz, illetve a gépjármőalkatrész-gyártáshoz (pl. elektronikai ipar, mő-
anyagipar, üvegipar stb.). Egyelıre ritka az egyetemekkel és a tudásintenzív üz-
leti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal kialakított együttmőködések szá-
ma. Az együttmőködési kapcsolatok alacsony szintjének egyik legfontosabb 
oka, a vállalkozások egymással szemben, illetve más szervezetekkel szemben 
érzett, egyelıre csak nagyon kis mértékben csökkenı bizalmatlansága. 

d) Vállalati stratégiák 

Az Észak-Dunántúlon körülbelül 200–250 vállalkozás érintett közvetlenül a 
gépjármőiparban. Ezek többsége átlagosan 50–60 fıt foglalkoztató kis- és kö-
zépvállalkozás, azonban található néhány nagyobb vállalkozás is (az Audi közel 
5000 fıt, az Opel több mint 2500 fıt, a Suzuki pedig körülbelül 2100 fıt fog-
lalkoztat). Az észak-dunántúli régióban letelepedett vállalkozások által folyta-
tott tevékenységek erısen specializáltak. A vállalkozások többsége csak egy-
egy komponens vagy alkatrész gyártására koncentrál, ritka a szélesebb termék-
családokat, termékcsoportokat elıállító cégek száma. Ezek közül a legfontosab-
bak a motor, a sebességváltó, a hengerfej, a kipufogócsonk, a könnyőfém-felni, 
a kábelkötegek, az ülések és a zárak gyártása. 
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A technológiai innovációk volumene rendkívül alacsony. A vállalkozások 
alacsony K+F-ráfordításokkal jellemezhetıek és még alacsonyabb a K+F terü-
letén foglalkoztatottak száma és aránya. Hiányoznak a térségbıl a független 
kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézetek vagy vállalatok, bár az elmúlt években 
erıfeszítések figyelhetık meg néhány vállalkozásnál, hogy K+F részlegüket is 
hazánkba telepítsék.8) A külföldi vállalkozások erıteljesen exportorientáltak, 
míg a hazai cégek elsıdleges célja a már letelepedett külföldi vállalkozásokhoz 
való kapcsolódás lehetıségének megtalálása. A versenyképesség alapvetıen az 
olcsó munkaerın és az egyéb olcsó termelési költségeken alapul.  

Az észak-dunántúli gépjármőiparon belül két, viszonylag jelentıs eltérést 
mutató csoport különböztethetı meg. A külföldi tulajdonban lévı, végtermék-, 
komponens- és alkatrészgyártók általában modernebb technológiával és infra-
strukturális háttérrel rendelkeznek, illetve megfelelı tıke áll rendelkezésre a 
további fejlesztésekhez. Ezzel szemben a hazai tulajdonban lévı vállalkozáso-
kat – és ez a kis- és középvállalkozások mellett a nagyvállalatokra is igaz – 
állandó tıkehiánya akadályozza a multinacionális cégekhez való bekapcsolódás 
minıségi követelményeit lehetıvé tevı fejlesztések megvalósításában. Így a 
hazai vállalkozások többsége nem versenyképes a nemzetközi piacon megjelenı 
külföldi versenytársakkal szemben. Sajnos a hazai kis- és középvállalkozások 
többsége nem rendelkezik középtávú jövıképpel vagy stratégiával, egyelıre a 
túlélésre koncentrál.  

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) kezdeményezés 

Egy autóipari vagy gépjármőipari klaszter létrehozásának ötlete 1999 végén 
merült fel elıször Magyarországon néhány gazdaságfejlesztéssel, vállalkozás-
fejlesztéssel, illetve területfejlesztéssel foglalkozó helyi szakemberben és poli-
tikusban, miután egy tanulmányút keretében alkalmuk volt betekintést nyerni a 
linzi központtal mőködı Felsı-Ausztriai Autóipari Klaszter (Automobil Cluster 
Ober Österreich, bıvebben lásd Grosz, 2000b) tevékenységébe. Ezt követıen, 
felismerve az észak-dunántúli régióban formálódó hasonló hálózati együttmő-
ködésben rejlı lehetıségekbıl származó elınyöket, a térségben mőködı legna-
gyobb gyártók (Audi, Opel) a kezdeményezés élére álltak. Hamarosan csatlako-
zott hozzájuk a gyıri székhelyő Rába Rt., mely – az MVA koordinálásával foly-
tatott beszállítói programban való aktív részvételének köszönhetıen – már szer-
zett némi tapasztalatot a beszállítóilánc-menedzsmentben. 
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A PANAC megalakítása 

A klaszterkezdeményezés jelentıs támogatást kapott a gazdasági szférán kívül 
az iparág szervezeteit tömörítı szervezetektıl (pl. MAJSOZ, MGOSZ) és a 
térségben mőködı vállalkozásfejlesztési szervezetektıl (MVA helyi egysége), 
valamint mindenekelıtt az 1996-ban elfogadott, majd 1999-ben módosított 
területfejlesztési és -rendezési törvény alapján felállt Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács és annak munkaszervezete a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség részérıl. Az elıkészítı munkák során mindenek-
elıtt szükség volt egy átfogó felmérésre, melyet az Ipargazdasági Kft. végzett el 
2000 decemberében (Ipargazdasági Kft., 2000).  

A felmérés kiterjedt az egész észak-dunántúli térségre, azonban nem tartal-
mazta a budapesti cégeket. A mintegy 150 a gépjármőiparban, illetve az ahhoz 
szervesen kapcsolódó területeken mőködı vállalkozásra kiterjedı felmérés célja 
a cégek tájékoztatása a klaszterkezdeményezésrıl, annak céljairól, a gépjármő-
ipari vállalkozások alapadatainak összegyőjtése, a vállalkozások részérıl meg-
fogalmazódó lehetséges klaszterszolgáltatások valamint együttmőködési projekt 
kezdeményezések iránti igények felmérése, végül az eredmények alapján egy 
konkrét klaszterszolgáltatásokra vonatkozó javaslat megfogalmazása.9) A vál-
lalkozások döntı többsége kedvezıen fogadta a kezdeményezést, szinte vala-
mennyien jelezték a kezdeményezéshez történı csatlakozási szándékukat (Ipar-
gazdasági Kft., 2000).   

A legnagyobb gyártó cégek közötti számos egyezetést követıen végül is 
2000 végén került aláírásra a Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) létrehozását 
megcélzó együttmőködési megállapodás, melyhez mint külsı támogató fél a 
Gazdasági Minisztérium is csatlakozott. A PANAC tevékenységét részben elı-
segíti, másrészt azonban nagymértékben megnehezíti az alapítók igen eltérı 
érdekeltsége. A jármő-, illetve jármőalkatrész-gyártók (Audi, Opel, Suzuki,10) 
Rába és Luk-Savaria) mellett megtalálhatók közöttük a pénzügyi szféra képviselıi 
(az alapító Citybank mellett csatlakozott alapító már a HVB Bank is), a területfej-
lesztésben és ebbıl kifolyólag a lokális, regionális gazdaságfejlesztésben egyre 
nagyobb szerephez jutó Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, illetve 
tanácsadóként az Ipargazdasági Kft. Jelentıs eredménynek tekinthetı, hogy az 
alapítói körhöz csatlakozott a régió legfontosabb mőszaki felsıoktatási intézmé-
nye, a 2002-tıl már egyetemként mőködı Széchenyi István Egyetem.  

A klaszteren belül az operatív munkáért a különbözı szolgáltatások koordi-
nálásával a Klaszter Menedzsment felelıs, mely a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht.-n belül, önálló költségvetéssel rendelkezı, speciális 
divízióként mőködik. A legfontosabb stratégiai kérdésekben azonban természe-
tesen az alapító tagok döntenek. A döntés fóruma a Klaszter Bizottság, melynek 
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tagja valamennyi alapító, illetve késıbb csatlakozott alapító vállalkozás és 
szervezet, valamint a Gazdasági Minisztérium képviselıje. A 2. ábra a klaszter 
szervezeti felépítését mutatja.   

Az együttmőködés stratégiai irányait meghatározó alapító és a csatlakozó 
alapító tagok mellett, a kezdeményezés elsırendő kedvezményezettei a partner 
tagok. A klaszterkezdeményezéshez való csatlakozásnak (partner tagságnak) 
nincsenek különösebb feltételei. Az annak céljait elfogadó, szolgáltatásait 
igénybe venni kívánó, termelési tevékenységet folytató vállalkozások – az or-
szág bármely térségébıl – egy egyszeri regisztrációs díj befizetésével (éves tag-
díj nincs),11) illetve egy, a vállalkozásra kiterjedı diagnosztikai felmérés térítés-
mentes igénybevételével válhatnak partnertagokká. Partner tagok azonban csak 
magyarországi gyártóbázissal rendelkezı, termelési tevékenységet végzı cégek 
lehetnek. A kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások számára külön regisztrá-
ció szolgál, s a regisztrációt követıen kiajánlásra kerülnek a partner cégek szá-
mára.  

2. ábra 
A PANAC szervezeti felépítése 

Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht.

Menedzsment partnerek

és külsı szakértık

Klaszter Bizottság
(az alapító tagok képviselıi +

Gazdasági Minisztérium)

Vállalkozások – klaszter tagok és potenciális klaszter tagok

Alapító klaszter tagok
(8+3 csatlakozó alapító)

Gazdasági

Minisztérium

Autógyártók: Audi Hungária Motor Kft.,
Opel-Magyarország Jármőgyártó Kft., Magyar
Suzuki Rt., Rába Jármőipari Holding Rt., Luk-

Savaria Kft., GM-Fiat Worldwide Purchasing Kft.

Bankszféra: Citibank Rt., HVB Bank Rt.,

Tanácsadás: Ipargazdasági Kft.

Oktatás: Széchenyi István Egyetem

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Klaszter Menedzsment Munkatársak

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

A klaszterkezdeményezés, a menedzsment és az együttmőködı vállalkozá-
sok további kapcsolódási pontjait jelentik a klaszterszolgáltatások és a közös 
projektek kialakításában közremőködı vállalkozások, szervezetek és intézmé-
nyek, mint a projekt partnerek, az alap és alkalmazott kutatásokat folytató kuta-
tóintézetek és egyetemi központok (pl. Széchenyi István Egyetem), a kapcsoló-
dó programokkal a különbözı szakmai szervezetek (pl. MGSZ, MAJOSZ stb.), 
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és a vállalkozásfejlesztés legfontosabb területi képviselıi (MVA, ITDH, Kama-
rák stb.), valamint a különbözı fejlesztési koncepciók és programok megvalósí-
tása révén a központi és a regionális gazdaságirányítás legfontosabb szereplıi 
(3. ábra). 

3. ábra 
A PANAC és a hozzá kapcsolódó különbözı szervezetek,  

intézmények alkotta hálózati rendszer 

Szolgáltató, keresked ı cégek

kereskedelmi ajánlatok

Szakmai szervezetek

(pl. MGSZ, MAJOSZ, MMT stb.)
kapcsolódó programok

Központi és regionális
gazdaságirányítás

fejlesztési stratégiák, programok

Alapító tagok

követelményrendszer, elvárások
megfogalmazása

Projekt partnerek

együttm őködési szándék

Partner tagok

szolgáltatási igény,
projekt javaslatok

Vállalkozásfejl. szervezetek

(pl. MVA, Kamarák, ITDH stb.)
kapcsolódó programok

 Kutatóintézetek és
egyetemek (K+F)

elméleti és alkalmazott kutatások

PANAC

Menedzsment

 

Forrás: Pannon Autóipari Klaszter, 2002. 

Jelenleg a klaszterkezdeményezés legnagyobb problémáját a forráshiány je-
lenti. Mivel a klasztertagság a vállalkozások számára csak minimális költsége-
ket jelent, az alapítókat pedig egyáltalán nem terheli semmilyen hozzájárulás, 
rendkívül csekély a szolgáltatásokra fordítható összeg. Kisebb hozzájárulás 
mindössze a klasztert kezdetektıl támogató Gazdasági Minisztériumtól, illetve 
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól származik. 

A PANAC szolgáltatásai  

A PANAC célkitőzése az alapítók megfogalmazása értelmében, a térségben 
letelepedett nagy multinacionális autógyártók és a kisebb külföldi tulajdonú 
jármőalkatrész-gyártó cégek beágyazása a regionális és a kelet-közép-európai 
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nagytérség gazdaságába, valamint egy dinamikus, innovatív autóipari együtt-
mőködési hálózat létrehozása az egész dunántúli térségben. A PANAC tevé-
kenységének elsı éve elsısorban a kezdeményezés minél szélesebb körben 
történı megismertetésére, a potenciális vállalkozások figyelmének felhívására 
és a partnerek számának növelésére koncentrált, aminek keretében számos ren-
dezvényt szervezett. Ennek eredményeként jelenleg már közel 50 vállalkozás 
csatlakozott a kezdeményezéshez (4. ábra). 

4. ábra 
A PANAC tagjainak területi elhelyezkedése 

 

Forrás: Pannon Autóipari Klaszter, 2002. 

2000-ben, még a PANAC megalakítását megelızıen a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából kidolgozásra került egy, a cél-
régióban tevékenykedı autóipari vállalkozások igényeinek a felmérésén alapuló 
részletes szolgáltatási terv. E terv célja az volt, hogy még a klaszterkezdemé-
nyezés létrehozását megelızıen meghatározza azokat a legfontosabb területe-
ket, amelyeken az érintett vállalkozások segítséget várnak. A legfontosabb szol-
gáltatások, a megkérdezett vállalkozások válaszai alapján, a következık voltak 
(Ipargazdasági Kft., 2000): 

– pályázati rendszerő támogatások és kedvezményes forgóeszközhitelek 
szervezése, összegyőjtése, azok elérésében való segítségnyújtás; 
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– rendszeres információszolgáltatás (üzleti, piaci, tıkebefektetési, együtt-
mőködési, tender, pályázati, jogi stb. információk); 

– partnerközvetítés, együttmőködési partnerkeresés; 
– a termelést támogató, a minıség növelését és dokumentálását segítı 

Technológiai Centrum-szolgáltatások (mérı- és vizsgálóeszközök kalib-
rálása, speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése stb.); 

– a termelés hatékonyságát növelı együttmőködési projektek (közös gyár-
tási projektek kidolgozása, szállítási idı lerövidítése) létrehozásának se-
gítése. 

A vállalkozói felmérés eredményeivel összhangban, és figyelembe véve a 
külföldön mőködı hasonló klaszterkezdeményezések több éves tapasztalatait a 
PANAC a következı szolgáltatásokat kívánja nyújtani a partner tagok számára. 
A szolgáltatások egy része már jelenleg is elérhetı, míg néhány csak a jövıben 
kerül bevezetésre. 

1) Együttmőködés elısegítése és fejlesztési tıke:  

A klasztertagok közötti együttmőködési projektek kidolgozásának, fejlesztésé-
nek, finanszírozásának segítése, különösen a kutatás-fejlesztés, a közös gyártási 
tevékenység, a minıségfejlesztés, valamint a logisztika és a beszerzés területén. 
Partnerkeresés közös adatbázis, rendszerkatalógus, és az internet segítségével. 
A tervek között szerepel pénzügyi segítség nyújtása a legalább három vállalko-
zást magába foglaló közös fejlesztési elképzelések, projektek megvalósításához 
az együttmőködés elısegítése és támogatása érdekében. Jelenleg a klaszter fi-
nanciális lehetıségei még nem adottak konkrét projektek pénzügyi finanszíro-
zásában való közremőködésre, azonban a különbözı pályázati lehetıségek fi-
gyelésével és ez irányú tanácsadással segítik a partnerekt ebben (pl. a Gazdasá-
gi Minisztérium pályázatai, az Oktatási Minisztérium K+F támogatásai, a Regi-
onális Fejlesztési Tanács elızetes regionális fejlesztési programja keretében 
kiírt pályázatok stb.). 

2) Információ és kommunikáció:  

Adatbázisok összeállítása és az abban felhalmozott információ közzététele 
(PANAC-tagokról, a legfontosabb autóipari K+F szolgáltató vállalkozásokról, 
képzéssel és oktatással foglalkozó intézményekrıl és vállalkozásokról, szolgál-
tatásokat nyújtó cégekrıl). Az adatbázisok elısegítik a tagok közötti kommuni-
kációt és megkönnyítik az együttmőködéshez kapcsolódó partnerkeresést a 
különbözı projektek során. Az együttmőködés elısegítése érdekében elindult 
egy közös adatbázis létrehozása. Már ma is elérhetı a kommunikáció elsıdleges 
felületét szolgáló saját honlap (www.panac.hu), ahol az aktuális iparági hírek 
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mellett, a klaszter szolgáltatásaival kapcsolatos információk, szakmai fórumok, 
programajánló és rengeteg egyéb hasznos link segíti a partnereket. A jövıben a 
különbözı adatbázisok is elérhetıek lesznek. Gyárlátogatások a közvetlen kap-
csolat megteremtésének elısegítésére.  

3) Technológiai Centrum-szolgáltatások:  

A partner tagok számára különbözı Technológiai Centrum-szolgáltatások biz-
tosítása kedvezményes formában. A szolgáltatások a régióban megtalálható ka-
pacitásokra épülnek. Ezek közül a legfontosabb a Széchenyi István Egyetem 
TÜV Rheinland akkreditációval rendelkezı vizsgálócentrumában mechanikai 
és roncsolás mentes anyagvizsgálatra, háromdimenziós mérésre nyílik lehetı-
ség. Emellett az egyetem partnerként együttmőködik CAD/CAM tervezési mun-
kákban, mechanikai rendszerek tervezésében, vizsgálatában, üzem- és gyártás-
tervezésben és számos egyéb területen stb., míg a Gyıri Nemzetközi Ipari Park-
ban található INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Szolgáltató Köz-
pont számítógépes oktatótermében nyújt lehetıséget hiba- és hatásanalízisre, 
mérıeszköz-vizsgálatra. 

4) Diagnosztika és tanácsadás:  

A klaszterhez csatlakozott vállalkozások technológiai, szervezeti és pénzügyi 
felmérése, hogy megismerjék lehetıségeiket és a beszállítóvá váláshoz szüksé-
ges beavatkozások legfontosabb területeit. Folyamatos tanácsadás és szakértıi 
szolgáltatások a tagok számára. Az alapítók követelményrendszerén és az irány-
adó nemzetközi szabványokon alapuló vállalati diagnosztika minden csatlakozó 
fél számára kötelezı jellegő, az a partnerek csatlakozást követıen automatiku-
san megtörténik. Ez alapján történik meg a tagok beszállítói profiljának megha-
tározása. 

5) Képzési és szakképzési projektek szervezése: 

A klaszterhez csatlakozott vállalkozások menedzsmentje számára képzési prog-
ramok összeállítása és megszervezése, marketing, naprakész menedzsment 
(kontrolling, benchmarking, TQM, KVP, stb.), humánerıforrás-fejlesztési is-
meretek elsajátítása érdekében. Jelenleg a tagvállalatok számára térítésmente-
sen minıségbiztosítási, logisztikai és vállalatirányítási, menedzsment workshop 
jellegő képzések folynak a multinacionális cégek részvételével. Emellett vám-
ügyintézési témában önköltségi képzést kínál a klaszter. Speciális szakmai kép-
zési lehetıség a tagoknál a Széchenyi István Egyetem végzıs hallgatói számára 
(elsısorban gépészmérnököknek, közlekedésmérnököknek és mőszaki mene-
dzsereknek). Az Audi az egyetemen 2001-ben adta át saját oktató centrumát, 
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mely a színvonalas képzést segíti. Nemzetközi tanulmányutak szervezése ha-
sonló klaszterkezdeményezésekhez, vagy multinacionális vállalatokhoz. 2000-
ben kisebb csoportnak volt lehetısége egy autóipari szakmai program keretében 
Japánba látogatni. 

6) Marketing és PR-tevékenység, nemzetköziesítés:   

Rendszeres információszolgáltatás, negyedéves hírlevél keretében a tagok leg-
újabb beruházásairól, tevékenységérıl és sikereirıl, tervezett, vagy már futó 
közös projektjeikrıl, szakmai rendezvényekrıl, eseményekrıl, és aktualitások-
ról. A klasztermenedzsment által szervezett szakmai rendezvényekrıl, szeminá-
riumokról, workshopokról való beszámoló. Folyamatos sajtókapcsolat és rek-
lám Magyarországon és a szomszédos országokban egyaránt. A PANAC nem-
zetközi megjelenése, reprezentációja. Részvétel nemzetközi eseményeken. Há-
lózati együttmőködés hasonló külföldi autóipari kezdeményezésekkel (különö-
sen AC, ACstyria, BAIKA, VIA NRV). A tagok nemzetközi vásárokon, kiállí-
tásokon való részvételének támogatása. 

7) Virtuális vállalkozás (csak hosszú távon):  

Az elektronikus kereskedelem fejlesztése a tagok között, annak érdekében, 
hogy hosszú távon egy „virtuális vállalkozásként” mőködhessen. Közös elektro-
nikus beszerzés a kis- és középvállalkozások számára.  

Klaszterorientált fejlesztési politika Magyarországon 

Hazánkban, a Nyugat-dunántúli régióban merült fel és körvonalazódott elsıként 
a klaszterorientált fejlesztés gondolata, ahol az alulról érkezı kezdeményezés 
szerencsésen találkozott a regionális fejlesztési tanács és az ügynökség támoga-
tásával. A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programjában egyébként a 
regionális és iparági klaszterek a régió innovatív gazdasági bázisának egyik 
legfontosabb sarokkövét alkotják. A hálózatorientált regionális gazdaságfejlesz-
tés érdekében a régióban Pannon Gazdasági Kezdeményezés néven egy egye-
dülálló kezdeményezést indítottak útjára, amely talán a hazai klaszterfejlesztés 
modelljévé válhat. E kezdeményezés a már bemutatott gépjármőipari együtt-
mőködési hálózat megteremtése mellett három másik hasonló kezdeményezést 
is útjára indított a faipar, a termál turizmus, illetve az elektronikai ipar területén 
azzal a céllal, hogy e szektorok hálózatorientált fejlesztése elısegítse egy att-
raktív és innovatív gazdasági miliı kialakulását, a Nyugat-dunántúli régió ko-
héziójának erısödését, és hozzájáruljon a társadalmi-gazdasági struktúra meg-
újulási képességéhez. 
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Természetesen nem csak a Nyugat-dunántúli régióban tapasztalható a klasz-
terek felfedezése. Az ország szinte valamennyi régiójának az elmúlt néhány év-
ben kidolgozott regionális fejlesztési koncepciója, területfejlesztési programja 
tartalmaz, illetve megfogalmaz hasonló célokat (lásd Közép-Dunántúl, Dél-Du-
nántúl, Dél-Alföld stb.). Egyfelıl a regionális fejlesztéssel foglalkozó legfonto-
sabb szereplık (ügynökségek) közremőködésének hatására, másfelıl pedig a 
vállalati szféra saját érdekeiket felismerı tagjainak kezdeményezésére egyre 
több klaszterkezdeményezés alakult és alakul.12) 

A hálózatorientált politika a Széchenyi terv kidolgozásával 2000-tıl egyre 
erıteljesebben jelenik meg a központi kormányzat politikájának szintjén is, an-
nak ellenére, hogy ezzel a célkitőzéssel némileg ellentétes a szintén megfigyel-
hetı centralizációs tendencia. A klaszterek támogatása az innováció mellett az 
egyik kiemelt részét képezi a regionális gazdaságépítési programnak, melynek 
legfontosabb célja, hogy megteremtse és kiszélesítse a hosszú távú fejlıdéshez, a 
gazdasági növekedéshez szükséges regionális bázist. Ennek érdekében elsısorban 
a beszállítói hálózatok építésére, az ellátó láncok javítására és az integrált beszál-
lítói rendszerekre, valamint a kis- és középvállalkozásokra koncentrál.  

A 2001-ben kiírásra került pályázatok értelmében maximálisan 25–25 millió 
Ft támogatás szolgálta a klasztermenedzsmentek kiépítését, létrehozását, vala-
mint ugyancsak 25–25 millió Ft-ot lehetett megszerezni a klasztermenedzsment 
mőködésének, az általa nyújtott szolgáltatások költségeinek finanszírozására. 
Kilenc pályázat összesen valamivel több mint 194 millió Ft-ot nyert, köztük 
olyan kezdeményezések is, mint a nyugat-dunántúli faipari klaszter, a Suzuki 
Rt. és Esztergom városa által organizált közép-magyarországi autóklaszter, 
vagy az ország egyik legkevésbé fejlett térségében lévı, mátészalkai opto-
mechatronikai klaszter. Az új iparági és regionális klaszterek (klasztermenedzs-
mentek) létrehozása, valamint a klaszterek által nyújtandó szolgáltatások támo-
gatása mellett az egyes térségekben igen nagy szükség van a kapcsolódó és a 
háttéripar fejlesztésére is. A kormányzatnak csak a jól megalapozott, a potenci-
ális partnerek (különösen a gazdasági szféra szereplıi) részérıl támogatásban 
részesülı kezdeményezéseket szabad támogatnia. 

A Pannon Autóipari Klaszter egyik kezdeményezıje bár a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére jött létre, a partnertagjait, a 
kínált szolgáltatásokat figyelembe véve, annál jóval nagyobb területre terjed ki. 
A szomszédos régiók fejlesztési tanácsainak csatlakozása, támogatása illetve 
valamilyen szintő részvétele kifejezetten jó példája lenne a regionális együtt-
mőködésnek. A PANAC, mint az ország egyik elsı, és talán legsikeresebb kez-
deményezése tapasztalataival, kialakított menedzsmentjével, szervezeti modell-
jével nagymértékben hozzájárulhat az országban található többi, hasonló törek-
vés sikeréhez is.  
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Végül utolsó gondolatként emlékezzünk rá, hogy a politikusok általában sze-
retik a rövid távon jelentkezı sikereket, így sokan a klasztereket is egyfajta 
csodaszerként kezelik és a klaszterorientált politikától azt várják, hogy rövid 
idın belül érzékelhetı eredményeket legyen képes felmutatni. Ezzel szemben az 
innovatív hálózatokat, szoros együttmőködési kapcsolatokat elıtérbe helyezı 
politika csak hosszabb idı elteltével képes létrehozni azokat a területi koncent-
rációból fakadó sajátosságokat, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások és a tér-
ség versenyképességének növekedéséhez. Hiszen maga a klaszterépítés a gazda-
ságfejlesztés (gazdasági szerkezet átalakítása, stabilizálása, versenyképességének 
hosszú távú biztosítása) mellett igen jelentıs területfejlesztési hatásokat is képes 
elérni. Az ágazati koncentráció megjelenése egy-egy térségben, a gazdasági szféra 
és az oktatási-tudományos-kutató szféra közötti kapcsolatok intenzivitásának fo-
kozatos növekedése elısegítheti, és stimulálhatja a szőkebb térség, illetve meg-
felelı kapcsolatok hatására az ahhoz csatlakozó tágabb vonzáskörzet fejlıdésének 
folyamatát. A jövıben – hasonlóan a nyugati példákhoz – elıtérbe kerülhetnek 
mind a gazdaságkutatók, vállalat-gazdaságtani szakemberek, mind pedig a területi 
folyamatokat kutatók munkáiban a klaszterekre, egy-egy térség gazdaságszerkeze-
tére, versenyképességére, valamint az egész térség fejlıdésére gyakorolt területi, 
területfejlesztési hatásokra vonatkozó széleskörő vizsgálatok. 

Összefoglalás 

Az észak-dunántúli térségben az autóipart tekintve még nem beszélhetünk telje-
ses mértékben kialakult és mőködı klaszterrıl. Ennek oka elsısorban a meglé-
vı, a térségben már letelepedett vállalkozások közötti beszállítói és kutatás-
fejlesztési együttmőködések, közös innovációs projektek alacsony foka, a gaz-
dasági szféra és a tudományos kutatóintézetek, egyetemek együttmőködési kap-
csolatainak mélysége és intenzitása.  

Ugyanakkor a multinacionális vállalatok koncentrációja, a régióban található 
felsıfokú intézmények (a gyıri Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Mősza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Veszprémi Egyetem) nyújtotta 
lehetıségek és Gyır, illetve Székesfehérvár és térségük ipari (különösen gépi-
pari, jármőipari) és innovációs tradíciója arra predesztinálja a térséget és azon 
belül is az autóipart, hogy a jövıbeli fejlesztések és a versenyképesség javításá-
nak a középpontjába a már meglévı és az újonnan kialakításra kerülı hálózati 
együttmőködéseket helyezze. 

E folyamatot nagymértékben elısegíthetik a mind a vállalkozásoknál, mind a 
területfejlesztési, gazdaságfejlesztési szereplıknél megfigyelhetı elıremutató 
törekvések. A térség adottságaiban megfigyelhetı változások következtében a 
korábbi alacsony bér- és telepítési költségen alapuló elınyök kihasználása által 
meghatározott telepítési döntéseket a magasabb hozzáadott értéket képviselı 
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folyamatok telepítése, a logisztikából, illetve az együttmőködési kapcsolatok-
ból, a beszállítói hálózatok létrehozásából fakadó elınyök kiaknázása válthatja 
fel. Az ez irányba történı lépések közül elég, ha csak a fejlesztési tevékenysé-
gek megjelenését (Knorr-Bremse: termékfejlesztı központ, Audi: motorfejlesz-
tı központ, Luk-Savaria: fejlesztési tevékenység telepítése, Magna Steyr: fej-
lesztési központ, WET Automotive: K+F központ), vagy a hazai beszállító cé-
gek felkutatására és fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket említjük (Suzuki, 
Audi, Opel). Egyre szorosabbá válik a kapcsolat a térség felsıoktatási intézmé-
nyei és a vállalkozások között, mely a gyakorlatorientált képzés elısegítése 
mellett már néha konkrét fejlesztési együttmőködésekben is megnyilvánul. A 
klaszteresedési folyamathoz jelentıs mértékben hozzájárul a folyamat erısíté-
sét, ösztönzését maga elé célul kitőzı klaszterszervezet (PANAC) létrejötte, és 
tudatos stratégián alapuló munkája.  

Jegyzetek 

1) Jelen tanulmány a 2001. szeptember 15–18. között Gdanskban megrendezett 
„Regional Transitions – European Regions and the Challenges of Development, 
Integration and Enlargement” nemzetközi konferencián elhangzott elıadás kibıví-
tett és átdolgozott változata. 

2) OECD National Innovation Systems (Nemzeti Innovációs Rendszerek – NIS) projekt 
keretében négy különbözı, de egymáshoz szorosan kapcsolódó téma került feldol-
gozásra. Az elsıt az innovatív vállalkozások hálózatainak (Innovative Firm Net-
works), a másodikat az iparági klaszterek (Industrial Clusters), a harmadikat a hu-
mán erıforrások mobilitásának (Mobility of Human Resources) feltárása jelentette, 
míg a negyedik területet egyfajta szervezeti mapping adta (Organisational Mapping). 

3) Az OECD és a DATAR szervezésével 2001. január 23–24-én Párizsban megrende-
zésre került az elsı nagy nemzetközi klaszter konferencia (World Congress on 
Local Clusters – Local Networks of Enterprises in the World Economy), míg 2001. 
november 12–13-án Kielben az OECD LEED programjának keretében a Kieli 
Egyetem Világgazdasági Intézetével együttmőködve nemzetközi workshopot tartot-
tak a témakörben a legnevesebb nemzetközi szaktekintélyek részvételével (Inter-
national Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition). 

4) A Fordon belüli átszervezések következtében, melynek során az alkatrészgyártás 
önálló vállalkozásba szervezeték ki, a székesfehérvári vállalkozás Visteon Hungary 
Kft.-vé alakult. 

5) Bár az Opel Magyarország Jármőgyártó Kft.-nél az autó-összeszerelést néhány év 
után megszüntették, a motorgyártás és alkatrészgyártás további fejlesztésével az 
Opel délkelet-európai központjává vált. 

6) A Rába Jármőipari Holding Rt. összesen négy divíziót foglal magába: futómő (Rába 
Futómő Kft.), az alkatrészgyártás (Rába Sárvár Kft., Rába Mór Kft.) a jármőgyártás 
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(Rába Jármő Kft.) és a motorgyártás (Rába Motor Kft.) jelenti. A négy üzletág mel-
lett több kisebb vállalkozása segíti még a holding mőködését. 

7) A Suzuki esetében nem szabad elfeledkezni arról, hogy az Európai Unió piacán, a 
tengeren túlról származó termékek magasabb vámjának elkerülése érdekében leg-
alább 50% feletti magyar hozzáadott értéket kell elérnie, amihez elengedhetetlen a 
magyar beszállítókra való támaszkodás. 

8) Audi Hungária Motor Kft. Gyırbe telepített egy új motorfejlesztı központot, mely 
várhatóan több mint 200 mérnököt kíván foglalkoztatni, de 2002-ben fejlesztési te-
vékenység letelepítése mellett döntött a szombathelyi Luk-Savaria Kft. is. 

9) A felmérés jellegénél fogva a potenciális vállalkozásokat két csoportba osztotta 
(jármőipari beszállító vállalkozások, illetve kiemelt jármőipari beszállító vállalkozá-
sok). A két csoport számára hasonló, de egyes elemiben eltérı kérdıívet alkalma-
zott. 

10) A Magyar Suzuki Rt. alapító tagként csatlakozott a PANAC kezdeményezéshez, 
azonban mellette részt vesz a Közép-magyarországi Autóklaszter (Esztergom 
Klaszter) szervezésében is. Az Esztergom Klaszter célja a kis- és középvállalkozá-
sok versenyképességének növelésén túl az Esztergomi Ipari Park infrastrukturális 
adottságaira épülı fejlesztések koordinálása, és a Suzuki partnereinek a parkba tör-
ténı letelepítése, ezért az sokkal inkább tekinthetı egy a Suzuki köré szervezıdı 
lokális beszállítói hálózatnak, mint egy regionális, vagy iparági klaszternek. 

11) A regisztrációs díj mértéke is rendkívül alacsony, kis- és középvállalkozások eseté-
ben 15 ezer Ft, míg a többi vállalkozás számára ennek duplája, 30 ezer Ft. Ezzel 
szemben a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végzı vállalkozások 100 ezer 
Ft regisztrációs díj ellenében válhatnak regisztrált szolgáltatóvá, és kerülhetnek be a 
klaszter adatbázisába. 

12) A klaszterek számának növekedését és a klaszterpolitika gyors terjedését mutatja, 
hogy 2002. február 21-én, Esztergomban a gazdasági és a politikai szereplık rész-
vételével megrendezésre került az Elsı Országos Klaszter Konferencia. 
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CLUSTER INITIATIVES IN HUNGARY –  
THE PANNON AUTOMOTIVE CLUSTER (PANAC) 

András Grosz 

Regional and industrial clusters and the cluster-oriented regional policy approach have 
become some of the most successful tools of economic and regional development in the 
advanced Western countries over the recent decade. Inspired by the successful foreign 
experiences and in harmony with the international literature of clusters and cluster-
oriented development policy, several cluster initiatives have been launched in Hungary, 
too. The bottom-up initiatives luckily coincided with the intentions of the government, 
in which the network-oriented economic development model was given a great empha-
sis, including the support to the establishment and operation of the clusters as well as to 
their services.  

In Hungary one of the first clusters to be created was the Pannon Automotive Cluster 
(PANAC), which was established in one of the most dynamic Hungarian regions, West 
Transdanubia, in 2000. The founders were the most important actors of the automotive 
industry, their intention was to promote, starting from West Transdanubia but in the 
whole of the Pannon (i.e. Transdanubian) region, the formation of a co-operative net-
work of businesses involved in the automotive industry, the embedding of the already 
operating Hungarian businesses into the national and the regional economy, the birth of 
new supply relations and the settlement of new foreign automotive businesses in the 
region. 
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12. A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
HELYZETE AZ EU-CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN  

Borbás László 

Amikor a magyar gazdaság helyét keressük az Európai Unióban, és a mőködı 
tıke beáramlásának további ösztönzésén, a hazai vállalkozások beszállítói sze-
repének növelésén, a kis- és középvállalkozások támogatási célprogramjának 
kidolgozásán és mőködtetésén dolgoznak az apparátusok, elgondolkodtató, 
hogy milyen szerep jut az eddigi tapasztalatok alapján a magyar kis- és közép-
vállalkozásoknak a csatlakozás után. Fel tudják-e venni a versenyt a külföldi 
konkurenciával, egyáltalán kikkel kell versenyezniük? 

A kis- és középvállalkozások meghatározása 

A vállalkozásokat méretük alapján, a nemzetközileg elfogadott kategorizálás 
szerint alapvetıen négy csoportba szokás sorolni. Az 1–10 fıt foglalkoztatók 
mikrovállalkozásnak minısülnek, a 11–50 közötti alkalmazotti létszámmal dol-
gozók kisvállalkozásnak számítanak, az 51–300 fıs cégeket középvállalkozás-
ként tartják nyilván, míg az e fölöttieket nagyvállalatnak tekintik. 

Az 1999. évi a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 
XCV. törvény ettıl némiképp eltérı kategorizálást alkalmaz. Eszerint: 

1)  kis- és középvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek 
– összes foglalkoztatotti létszáma 250 fınél kevesebb, 
– éves nettó árbevétele legfeljebb 4000 millió Ft, vagy mérlegfıösszege 

legfeljebb 2700 millió Ft, továbbá 
– megfelel a törvény 3. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

2)  Kisvállalkozásnak minısül az olyan vállalkozás, amelynek 
– összes foglalkoztatotti létszáma 50 fınél kevesebb, 
– éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy mérlegfıösszege 

legfeljebb 500 millió Ft, továbbá 
– megfelel a törvény 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

3)  Mikrovállalkozásnak minısül az olyan vállalkozás, amelynek 
– összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb, 
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– megfelel a kisvállalkozásokra vonatkozó fenti árbevétel- és mérleg-
fıösszeg-korlátoknak. 

A törvény 3. § (3) bekezdése akkor minısít egy vállalkozást kis- és közép-
vállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat vagy a kis- és középvállal-
kozásokon kívül esı vállalkozások tulajdoni részesedése – tıke vagy szavazati 
jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. 

Vizsgálatunk tárgya szempontjából lényeges kiemelni, hogy a különféle for-
rásokra támaszkodó statisztikák gyakran nem tesznek különbséget a mikro- és 
kisvállalkozások között, ezért az elemzések szintjén sem mindig könnyő az 
összehasonlítás. Mivel a mikrovállalkozások késıbbi sorsa és versenyképessége 
szempontjából sok hasonlóság tapasztalható a kis- és középvállalkozásokkal, a 
levont következtetések – ha korlátokkal is – rájuk is vonatkoztathatók. Összeha-
sonlítható adatok hiányában az elemzés megbízhatósága azzal is fokozható, ha 
adott esetben a mikrovállalkozásokat kiemeljük és eltekintünk ettıl a kategóriá-
tól. Ennek a megoldásnak kétségtelen hátránya, hogy a magyarországi vállalati 
kör döntı része ilyenkor kimarad a vizsgálódásból. 

A kis- és középvállalkozások szerepének alakulása  

A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe a rendszerváltás után 
lényegesen megváltozott. A szocialista vállalati szerkezet egyik alapvetı jel-
lemzıje az volt, hogy a termelı, a szolgáltató, és a kereskedelmi szektorban a 
központi hatóságok által jól irányítható és ellenırizhetı nagyvállalatok játszot-
tak döntı, a többiekre nézve nyomasztó szerepet. Ezek a cégek az állam meg-
hosszabbított karjaként, az állam által létrehozott monopolista szervezetekként 
mőködtek. Így nem is nevezhetık a szó klasszikus értelmében vállalkozások-
nak, hanem a korabeli jogászi kifejezéssel élve az államigazgatási hierarchia 
legutolsó láncszemeként funkcionáltak. Mellettük marginális szerepet játszottak 
az ún. maszekok, vagyis a kiskereskedık és a kisiparosok, akik sokáig az ideo-
lógia által is megbélyegzetten fejthették ki tevékenységüket.  

A 80-as évek elejétıl a szocialista gazdálkodási rendszer válságjelenségei-
nek manifesztálódásával és a korabeli reformerık megerısödésével a kisvállal-
kozások szerepe felértékelıdött. Lehetıség nyílt a vállalati gazdasági munkakö-
zösségek, majd késıbb kisszövetkezetek alapítására. Ezek a formák amolyan 
félszocialista-félkapitalista jelleggel mőködtek, de mégis sok tekintetben alapját 
képezték a késıbbi valódi társaságoknak.  

A nagyarányú átalakulás az 1988. évi VI. törvény hatályba lépésével kezdı-
dött. E gazdasági társaságokról szóló törvény lehetıvé tette – a piacgazdasá-
gokban szokásos társasági formákban – cégek alapítását magánszemélyek ré-
szére is. A fentieknek és az ún. spontán privatizáció lehetıségének az összekap-



216 Borbás László 

csolódása valóságos, a századforduló környékihez hasonlítható gründolási láz-
hoz vezetett. Miközben békésen folyt az állami vagyon magáncégekbe történı 
átváltása, az  állampolgárok is szabadon alapíthattak gazdasági társaságokat.  

A korábbi állami monopolista nagyvállalatok többsége tönkrement. Romjai-
kon új vállalati struktúra épült. Ahol az elıd piacképes termékekkel rendelke-
zett, immár külföldi tulajdonú, általában valamely multinacionális cég magyar-
országi vállalataként mőködı, és – legalábbis a hazai piac vonatkozásában – 
szintén monopolista pozíciókkal rendelkezı cégek alakultak. Nagyrészt ezek 
képezik ma is a nagyvállalati szektor alapját. 

A kis- és különösen a középvállalati szektor létrejöttében is döntı szerepet 
játszott a szocialista nagyvállalatok szétesése, illetve részekre bontása. Az 
egyes nagyvállalatok privatizációjánál alapvetı kérdésként merült fel, hogy 
egészben vagy részekre bontva kell-e értékesíteni ıket. Természetesen súlyos 
érdekek főzıdtek ahhoz, hogy – a gyakran egész vertikumokat átfogó – nagy-
vállalatok egyes, önmagukban is életképes részeit sikerüljön privatizálni. Az 
így létrejött cégek jelentıs pozíciókat tudtak szerezni, illetve megtartani, külö-
nösen a volt anyavállalat részére történı szállításoknál élveztek, illetve élvez-
nek elınyös helyzetet. 

A kis- és középvállalati szektor másik jelentıs rekrutációs bázisát az újon-
nan alakuló és általában valamely piaci rés igényeinek kielégítésére specializá-
lódott gyártó és szolgáltató vállalkozások képezik. Akik úttörıként és megfelelı 
vállalkozói képesség birtokában idejében alapítottak céget, az átlagosnál sokkal 
gyorsabb növekedést tudtak produkálni. Közismert tény, hogy konszolidált 
körülmények között sokkal kisebb esély van a gyors felfutásra és sikerre, mint 
egy átmeneti, sok szempontból zőrzavaros helyzetben. A tisztulási folyamat 
már nagyjából Magyarországon is lejátszódott, a mai induló vállalkozások piac-
ra lépését és sikerét a nagyszámú konkurens mellett az objektív piacra lépési 
korlátok is hátráltatják. 

Szót kell még ejteni a mezıgazdaságban mőködı kis- és középvállalkozá-
sokról. Ezek jelentıs számban alakultak a volt termelıszövetkezetek vagyoná-
nak kft.-kbe való transzferálásával. Mint a késıbbiekben látni fogjuk, ezek sze-
repe a szektoron belül jelentısnek mondható. 

A jogszabályi környezet változása  

Az utóbbi évtizedben nemcsak a magyar gazdaság vállalati szerkezete, hanem a 
vállalkozások tevékenységének jogi-közgazdasági szabályozó rendszere is gyö-
keresen átalakult. Megváltozott a szabályozás alaplogikája is. A csak kvázi 
vállalkozásként mőködı szocialista vállalatnak azt volt szabad cselekednie, 
amit a szabályok illetve a hatóságok megengedtek. A piaci jellegő szabályozás 
vonatkozásában az alapelv az, hogy amit a jogszabály nem tilt, azt szabad cse-
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lekedni. Ebbıl az általános keretbıl érdemesnek tőnik néhány részmomentumot 
kiemelni. 

A késıbbiekre nézve döntı jelentıségőnek bizonyult a külkereskedelem li-
beralizálása. Nemcsak a profilírozott külkereskedelmi vállalatok szőntek meg, 
hanem 1988 és 1991 között a magyar behozatal mintegy 90%-a liberalizálttá 
lett, vagyis az állam semmilyen kontrollt nem gyakorolt felette. Akinek forint-
fedezet rendelkezésre áll, szabadon importálhat azóta. Az évtized közepére 
gyakorlatilag feloldódott a Magyar Nemzeti Bank devizamonopóliuma. Ehhez 
szorosan kapcsolódik a tıkeforgalom liberalizálása, a forint konvertibilitásának 
kiteljesedése. Ide kapcsolódik a beruházásvédelmi megállapodások és a kettıs 
adózást kizáró egyezmények sora, amelyek alapvetıen a szabad tıke és profit-
áramlást hivatottak elısegíteni. 

Eközben, illetve a fenti változások segítségével és azokkal kölcsönhatásban 
a magyar gazdaságdiplomáciában is irányváltás következett be. A korábbi szov-
jet, illetve szocialista orientáció helyére a fejlett nyugattal való kapcsolatok 
erısítése lépett. Ennek következtében átrendezıdött a magyar külkereskedelem 
relációs és áruszerkezete. 

Az orientációváltás konkrét diplomáciai leképezıdése, hogy Magyarország 
elsı szabadon választott kormánya 1991. december 16-án – Csehszlovákiához 
és Lengyelországhoz hasonlóan – társulási megállapodást írt alá az Európai Kö-
zösségekkel. A megállapodás kereskedelmi része 1992. március 1-jétıl hatá-
lyos. Az egyezmény az ún. aszimmetrikus vámlebontás elvét alkalmazva 2001. 
január 1-jéig az ipari termékek teljes vám- és mennyiségi korlátozásmentességét 
tőzte ki célul, míg az agrártermékek vonatkozásában lényeges könnyítéseket 
tartalmazott. 

Magyarország 1994 áprilisában kérte teljes jogú tagként való felvételét az 
idıközben az integráltság magasabb fokára lépı és immár új elnevezéső Euró-
pai Unióba. 

Hazánk leendı EU tagságához számtalan – sok esetben megalapozatlan – 
várakozás tapad. Sokan a jólét általános növekedését, a fejlett nyugathoz való 
gyors felzárkózást várják a belépéstıl, míg mások csak egyszerően abban re-
ménykednek, hogy szabadon vállalhatnak munkát tılünk nyugatra. Mint min-
den változásnak, így Magyarország EU-hoz történı csatlakozásának is, nyil-
vánvalóan lesznek vesztesei és haszonélvezıi egyaránt. Hogy melyikbıl lesz 
több, néhány éven belül kiderül, de a rendszerváltás óta lezajlott és az elıbbiek 
során említett folyamatok egyértelmően arra utalnak, hogy a korteni szóhaszná-
lattal élve (Korten, 1996) libertariánus gazdaságfilozófia eddigi és feltehetıleg 
késıbbi érvényesülése elég pontosan kijelöli a haszonélvezık szők körét, míg a 
többiek – némi túlzással – csak a mindennapi létfenntartásért harcolhatnak. 
Csekély vigasz, hogy nem speciálisan magyar jelenségrıl van szó. Ebben az 
értelemben hazánk is csak a globalizáció gızhengerének egyik áldozata. 
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A magyar kis- és középvállalkozások esélyei az EU piacain 

A magyar kis- és középvállalkozások hazai és EU-beli piaci esélyeit az utóbbi 
években számos tanulmány elemezte. Megállapításaikra támaszkodva és azokat 
továbbgondolva, az alábbiakban megkiséreljük felvázolni azt az objektív hely-
zetet, amelyben a magyar kis- és középvállalkozásoknak bizonyítani kell élet-
képességüket. A helyzetelemzés módot nyújt arra, hogy értékelni tudjuk azt, 
hogy milyen valós esélyük van ezeknek a vállalkozásoknak a belépés után ver-
senyképességük megırzésére, esetleg javítására.  

Elıször néhány alapmutató összehasonlító elemzését célszerő elvégezni, an-
nak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a magyar és a konkurens EU-beli 
vállalkozások egymáshoz viszonyított nagyságáról és gazdasági erejérıl. 

Az 1. táblázat adataiból világosan kitetszik, hogy a két vizsgált egység né-
pessége és gazdasági potenciálja nagyságrendileg különbözı. Az EU-nak mint-
egy 37-szer annyi lakosa van, mint Magyarországnak. Ezt figyelembe véve az 
egy fıre jutó vállalkozások számát tekintve még felül is múljuk az Uniót, hiszen 
nálunk harmincad annyi vállalkozás létezik, mint az EU-ban. Természetesen ez 
önmagában semmiképpen sem nevezhetı minıségi mutatónak, különösen ha 
figyelembe vesszük, hogy a nagy átalakulás tömegével szüntette meg a munka-
helyeket, külsıvé változtatva a belsı munkanélküliséget. Ennek egyik követ-
kezményeként a munkaerıpiacról kiszorultak egy jelentıs része – sokszor a 
vállalkozáshoz szükséges alapvetı személyi és tárgyi feltételek hiányában is – 
vállalkozóvá vált. A vállalkozások méret szerinti megoszlását tekintve megálla-
pítható, hogy ezek eloszlásában nincs jelentıs különbség a két vizsgált terüle-
ten. Ami mégis figyelemre méltó, az az, hogy az EU-ban a 11–50 fıt foglalkoz-
tató kisvállalkozások aránya több, mint kétszerese a hazainak. Nálunk a döntı-
en önfoglalkoztató mikrovállalkozások viszik el a kisvállalkozásoknál adódó 
különbözetet. 

Ha az egyes vállalkozástípusok foglalkoztató képességét vizsgáljuk, azt lát-
juk, hogy összhangban a kisvállalkozások szám szerint is nagyobb súlyával, az 
EU-ban ezek közel 6 százalékponttal többet foglalkoztatnak, mint Magyaror-
szágon. Nálunk a közepes mérető vállalkozások azok, amelyek összsúlyukhoz 
viszonyítva kiemelkedı foglalkoztatónak minısíthetık. Ezt támasztja alá az a 
tény is, hogy a magyarországi középvállalatok átlagos méretüket tekintve hu-
szonnégy fıvel nagyobbak EU-beli társaiknál. Az egyéb kategóriákban nincs  
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1. táblázat 
A magyar és az európai uniós vállalkozások néhány fıbb mutatója vállalati méretkate-

góriánként, 1997 

 Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás Összesen 

 Európai 
Unió 

Magyar- 
ország 

Európai 
Unió 

Magyar- 
ország 

Európai 
Unió 

Magyar- 
ország 

Európai 
Unió 

Magyar- 
ország 

Európai 
Unió 

Magyar- 
ország 

Vállalkozások 
   száma (1000 db) 17 285 596 1 105 16 165 5 35 0,9 18 590 618 

Vállalkozások 
   aránya (%) 

93,0 96,4 5,9 2,6 0,9 0,8 0,2 0,2 100 100 

Foglalkoztatottak 
   száma (1000 fı) 37 000 986 21 110 372 15 070 528 38 220 959 111 410 2 848 

Foglalkoztatottak 
   aránya (%) 

33,2 34,7 18,9 13,1 13,5 18,5 34,4 33,7 100 100 

Átlagos méret (fı) 2 2 20 23 90 114 1 035 1 062 6 5 

Árbev./vállalk. 
   (millió ECU) 0,2 0,036 3 0,9 16 3,5 175 33,7 0,8 0,13 

Hozzáadott érték/fı 
   (1000 ECU/fı) 

30 1,6 40 4,2 50 5,5 55 5,8 40 4,1 

Munkaktg./VA (%) 38 83 63 81 60 80 53 84 53 82 

Arányok (Magyarország/Európai Unió), % 

Átlagos méret 0,83 1,16 1,27 1,03 0,77 

Árbev./vállalkozás 0,18 0,31 0,22 0,19 0,17 

Hozzáad. érték/fı 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 

Munkaktg./VA 2,18 1,28 1,33 1,58 1,54 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete, 1998. 
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vagy alig van differencia az átlagos vállalati méreteket tekintve az EU és 
Magyarország között.  

A jövedelemtermelı képességet mérı mutatók vonatkozásában a fentiektıl 
lényegesen eltérı képet kapunk. Valamennyi esetben szinte szakadékszerő kü-
lönbség tapasztalható az EU-beli és a magyarországi vállalatok között. 

A kevésbé minıségi jellegő árbevétel/vállalkozás mutató esetében elmond-
ható, hogy a legkisebb különbséget jelzı kisvállalkozások esetében is több mint 
háromszoros a differencia az EU-s vállalkozások javára. Érdemes megjegyezni, 
hogy éppen a 11–50 fıt foglalkoztató kisvállalkozások esetében tapasztalhatjuk 
– számukat tekintve is – a legnagyobb lemaradást magyar részrıl az egy vállal-
kozásra jutó árbevétel vonatkozásában, mégis itt a legkisebb a hátrányunk. En-
nek lényegében az ellenkezıje tapasztalható a mikrovállalkozásoknál, amelyek 
hazánkban kiemelkedıen nagy súllyal vannak jelen számukat és a foglalkozta-
tottak számát tekintve, míg az árbevétel/vállalkozás mutatójuk relatíve a leg-
rosszabb.  

Ami a közepes mérető vállalkozásokat illeti, látható, hogy a hazaiak átlago-
san 24 fıvel többet foglalkoztatnak, mint EU-beli társaik, ezzel szemben az egy 
vállalkozásra jutó árbevételt tekintve mintegy 4,5-szeres a hátrányuk. Igaz 
ugyanakkor, hogy így is a relatíve kevéssé lemaradó kategóriába sorolhatók. 

A táblázatban szereplı mutatószámok közül az egy fıre jutó hozzáadott-
érték-termelés képes leginkább megjeleníteni a minıségbeli különbségeket és 
ezáltal az itt szereplı mutatók közül a legjobb indikátora a versenyképességnek. 

A hozzáadott érték termelıképességénél minden kategóriában egészen durva 
különbség mutatkozik a közösségi vállalkozók javára. Az átlagosan több, mint 
9-szeres differencia akár ijesztınek is mondható. Ezen belül különösen szembe-
szökı a mikrovállalkozások pozíciója, ahol közel 20-szoros az EU elınye. Fi-
gyelemre méltó, hogy a nagyvállalkozások sem emelkednek ki a sorból, pedig 
jelentıs részük valamelyik multinacionális cég tulajdonában van. 

A hozzáadott érték belsı szerkezetét vizsgálva az tapasztalható, hogy a ma-
gyarországi vállalkozásoknál a munkabérköltség (bér és közterhei) aránya min-
den vállalkozástípusnál egységesen 80% feletti és lényegesen magasabb minden 
kategóriában, mint az EU-beli vállalkozások hasonló mutatója. 

A hozzáadott érték/fı és a munkabérköltséghez viszonyított hozzáadottérték-
mutatók jól rávilágítanak Magyarország nemzetközi munkamegosztásba való 
bekapcsolódásának jellegére. Hazánk az Európai Unió perifériájához tartozó 
ország, amely követı jellegő gazdaságstratégiát alkalmaz (Palánkai, 1999). A 
lényege ennek az, hogy hozzánk általában a már a fejlett, a centrumhoz tartozó 
országokban levetett gyártási eljárások és termékek kerülnek. Olyan árukat 
importálunk döntıen, amelyek nyugaton a termék életciklusuk érett vagy már 
hanyatló periódusában vannak, a periferikus piacokon, mint újdonság újra be-
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vezethetık. A nemzetközi technológiai transzfert többek között az jellemzi, 
hogy a kutatás-fejlesztés, illetve általában a nagy hozzáadott érték tartalmú 
szellemi munka a centrum országaiban összpontosul, míg a kisebb kreativitást 
igénylı összeszerelı jellegő tevékenységeket a perifériára helyezik ki (Szentes, 
1995). Ebbe a rendszerbe illeszkedik Magyarország is. A nemzetközi munka-
megosztásba való bekapcsolódás jellege egyre kevésbé függ egy ország auto-
nóm döntésétıl. A globalizációs folyamatok kiteljesedése és a hozzá kapcsoló-
dó liberalizációs tendenciák a nemzetállamok szintjén egyre kevésbé teszik le-
hetıvé a szuverén döntéshozatalt. A technológiák, termékek és a tıke nemzet-
közi áramlása alapvetıen a nagy multinacionális társaságok érdekei szerint tör-
ténik. Ezeket az érdekeket jelenítik meg az olyan nagy nemzetközi gazdasági és 
pénzügyi szervezetek is, mint a Világbank, az IMF és a WTO. İk diktálják 
világszerte a követendı, de még sehol be nem vált gazdaságpolitikai lépéseket a 
„szuverén” államok vezetıinek. Aki nem hajlandó beállni a sorba, annak elszi-
getelés, a sajtó általi lejáratás és a kölcsönök megvonása a büntetése (Korten, 
1996). Magyarország az eminens diákok közé tartozik, eddig minden külsı 
kívánalomnak fegyelmezetten eleget tett. 

A fentieknek több szempontból is jelentısége van a magyar kis- és közép-
vállalkozások EU-csatlakozás utáni versenyképessége szempontjából. 

Hazánk, mint a perifériához tartozó ország, elkeseredett küzdelmet folytat 
más hasonló sorsú országokkal együtt a külföldi tıke becsalogatása érdekében. 
A tıketulajdonosok alapvetıen multinacionális vállalatok, amelyek globális 
méretekben szervezik és optimalizálják termelésüket, adózásukat és ennek meg-
felelıen mozgatják kapacitásaikat világszerte, végletesen kiszolgáltatottá téve a 
kisebb ún. beszállító cégeket (Korten, 1996; Huszár, 1997). 

A globális gazdasági verseny megállíthatatlannak látszó növekedési kény-
szert szül, és a technikai fejlıdés a termelés minden szintjén – így a beszállí-
tóknál is – koncentrációhoz vezet. Tény, hogy csak az európai vállalati fúziók 
értéke az 1990-es évtized közepétıl évi több százmilliárd USD-t tett ki. Egy kis-
, illetve közepes mérető vállalkozásnak saját országában is nehézséget jelent a 
megrendelı nagyvállalat igényeinek a kielégítése. A koncentrációs és centrali-
zációs folyamatok a beszállítók között is egy nemzetköziesedési tendenciát in-
dítanak be. Amennyiben a megrendelı valamilyen megfontolásból áttelepíti a 
termelést más országba, a beszállítóknak az új befogadó ország beszállítóival 
kell(ene) felvenni a versenyt.  

EU-csatlakozásunk – úgy tőnik – ebbıl a szempontból többes hatású lehet.  
Arra nyilvánvalóan kevéssé számíthatunk, hogy a magyar beszállítói kör, 

vagyis a közepes mérető hazai vállalkozások olyan pozíciókra tesznek szert az 
EU egységes piacán, amelyek esetleg a beszállítók között kitüntetett helyet 
biztosítanának nekik. Sokkal inkább arra, hogy amennyiben Magyarországról a 
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termelés tılünk keletre, a nálunk szegényebb volt szocialista országokba vándo-
rol, akkor, részben a korábbi kapcsolatokat kihasználva, sikerülhet versenyké-
pességüket beszállítóként fenntartaniuk. Az igazi veszélyt a magyar kis- és kö-
zépvállalatokra az EU-beli társaiknak a magyar piacon való aktivizálódása je-
lentheti. Azon túl, hogy a kelet-európai piacokon való megjelenés önmagában is 
ésszerő magatartás az EU kis- és középvállalkozói részérıl, ezt a folyamatot az 
Unió két legutóbbi, ún. többéves, a fent említett vállalati körre vonatkozó prog-
ramjai is kifejezetten ösztönzik. Hozzá kell tenni – mint arra már a bevezetıben 
utaltunk –, hogy jelenleg sem kell lényeges adminisztratív vagy más piacra 
lépési korláttal számolniuk az EU-s cégeknek Magyarországon. Az egységes 
piac inkább az „eligazodás” szempontjából lényeges számukra, és hazai pályán 
érezvén magukat még inkább felbátorodhatnak. 

Mivel a technológiatranszfer iránya egyértelmően nyugat–keleti, a tılük 
hozzánk áthelyezett kapacitások vonatkozásában számítani kell a verseny kiéle-
zıdésére a beszállítók között. 

A versenyhelyzet differenciáltabb megközelítéséhez figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások részesedését az egyes ágazatok termelésében. A 2. 
táblázatból kitőnik, hogy néhány szektorban a vizsgálat tárgyát képezı vállal-
kozási típusok kitüntetett szerepet játszanak. Ezek közül egyes esetekben (leg-
inkább a mezıgazdaságnál) különösen éles versenyre és komoly érdekellenté-
tekre kell számítani az egységes piacra való bekerülés után.  

A táblázat adatait vizsgálva látható, hogy egyes ágazatokban a kis- és kö-
zépvállalkozások szerepe meghatározó, míg másoknál, így például a feldolgozó-
iparban nem éri el a fejlett piacgazdaságokban megszokott arányt. Kiemelkedı-
en magas a vizsgált vállalkozáscsoport részesedése a mezıgazdaságban, a vad- 
és erdıgazdálkodásban, valamint a halászatban. Ezeken a területeken a ver-
senyképesség értelmezése különösen nehéz feladat, és más megközelítést kíván, 
mint az egyéb szektorokban. Köztudomású, hogy az EU agrárrendtartásában 
csak nyomokban fedezhetık fel piaci elemek, a rendszer protekcionista jellege 
vitathatatlan. Az EU-n belüli „szabályozott piac” számtalan elınyt kínál a hazai 
termelık számára. A termékek mintegy háromnegyedénél a külsı protekció 
belsı intervencióval párosul, és a felhalmozódott, felesleges készletek leépítése 
érdekében az exportot erıteljesen szubvencionálják. A fentiekbıl következik, 
hogy minden új belépı „ellenségnek” számít a már bent lévı országok gazdái 
számára, hiszen az agrárköltségvetésbıl való részesedésük ez által csökkenhet. 
Magyarország csatlakozása ezen a területen azért kelt riadalmat, mert kelet-
európai árszinten jó minıségő termékeket képes piacra vinni. Unión kívüli or-
szágként jelenleg Magyarországnak az EU-ba irányuló agrárexportja lényege-
sen alatta marad annak a potenciálnak, amelyet valóságos piaci viszonyok kö-
zepette vagy éppen az EU teljes jogú tagjaként teljesíthetne. Ebben természete-
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sen az EU protekcionista agrárpolitikáján túl szerepet játszik az a nem elhanya-
golható tény is, hogy a mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek „piaci ver-
senyét” az exportır országok szubvencionáló képessége dönti el. Ebben a vo-
natkozásban is, mint sok egyéb területen, hazánk lehetıségei nem mérhetık az 
egyébként is sokkal gazdagabb 370 milliós Európai Unióhoz. Éppen a fentiek 
miatt, jelenleg is nagy mennyiségő olyan, az EU-ból származó mezıgazdasági 
termék kerül a magyar piacra, amely támogatás híján nyilvánvalóan verseny-
képtelen lenne. Ezek beáramlásában döntı szerepet játszanak a külföldiek által 
privatizált, illetve az eredetileg is külföldi tulajdonú kereskedelmi láncolatok. 

2. táblázat 

A különbözı mérető vállalkozások részesedése az ágazat nettó árbevételébıl, 
1998, % 

Megnevezés 
Mikro-

vállalkozás 
Kis-

vállalkozás 
Közepes 

vállalkozás 
Kis-közepes 
vállalkozás 

Nagy-
vállalkozás Összesen 

Mezı-, vad- és 
   erdıgazdaság 15,4 22,5 43,0 65,5 19,1 100,0 

Halászat 26,5 43,2 30,3 73,5 0,0 100,0 
Bányászat 4,8 8,8 20,9 29,7 65,5 100,0 
Feldolgozóipar 8,9 10,6 22,9 33,5 57,7 100,0 
Villamosenergia-, 
   gáz-, vízellátás 1,9 0,9 4,3 5,2 92,9 100,0 

Építıipar 25,9 25,6 27,5 53,1 21,0 100,0 
Kereskedelem, 
   jármőjavítás 34,4 28,3 21,3 49,6 15,9 100,0 

Szálláshely, 
   vendéglátás 26,6 22,2 18,3 40,5 32,9 100,0 

Szállítás, posta, 
   távközlés 14,7 14,9 8,7 23,6 61,6 100,0 

Pénzügyi 
   tevékenység 8,9 14,1 29,6 43,7 47,5 100,0 

Ingatlanügyletek 46,3 26,0 19,3 45,3 8,4 100,0 
Oktatás 59,3 30,6 10,1 40,7 0,0 100,0 
Egészségügy és 
   szociális ellátás 63,7 22,7 6,5 29,2 7,2 100,0 

Egyéb közösségi 
   szolgáltatások 47,3 12,0 15,7 27,7 25,0 100,0 

Összesen 21,8 18,7 21,1 39,8 38,5 100,0 

Forrás: KFI az 1998-as adóbevallások alapján számolva. 

Egy, az Integrációs Stratégiai Munkacsoport megbízásából készült tanul-
mány (Kovács–Szentgyörgyi–Kıhalmi, 1998) egyebek mellett az EU-csatlako-
zás szempontjából két jelentıs tényezınek, a különféle kis- és középvállalati 
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létszám kategóriákban foglalkoztatott diplomások számának és a minıségellen-
ırzés helyzetének a hatását vizsgálta. A vizsgálatok eredményébıl az alábbi kö-
vetkeztetések adódtak:  

– a 10–50 fıt foglalkoztató cégek mintegy felénél a foglalkoztatottak 10–
20%-a, míg kb. egyharmadánál 30–50%-a diplomás, vagyis ezek erısen 
tudásintenzív tevékenységet folytatnak, 

– az 51–250 fıt foglalkoztató közepes mérető cégek mutatói alig rosszab-
bak, figyelemre méltó, hogy 3%-uk esetében több mint száz a diplomások 
száma. 

A fentieket a hasonló tartalmú európai uniós adatokkal összevetve, úgy tő-
nik, hogy a magyar ipar szellemi háttere semmivel sem rosszabb, mint a közös-
ségé. 

A minıségellenırzés vonatkozásában még, úgy látszik, erısen élnek a szoci-
alista hagyományok, itt a helyzet a közösségihez viszonyítva lényegesen rosz-
szabb. Különösen szembetőnı, hogy a válaszadók jelentıs hányada nem is tud-
ja, hogy mőködik-e cégénél minıségellenırzési részleg. Az ISO tanúsítvány 
megszerzése sem látszik túl sürgetınek, a vállalkozások mintegy fele kívánja 
belátható idın belül megszerezni. 

A hazai és az exportárbevétel alakulásának vizsgálata az 1995–97 közötti 
periódusban tovább árnyalja a képet. A cégek zöme a hazai piacból élt meg, az 
export aránya átlagosan 15% körül mozgott mindvégig.  

Figyelemre méltó a cégek innovativitásának alakulása. Mind a belföldi, 
mind pedig a külföldrıl származó bevétel alapját a már meglevı, bevezetett 
termékek és szolgáltatások adták. A cégek belföldi értékesítésének 75, míg ex-
portjának 62%-a úgy realizálódott, hogy teljesítményét kizárólag változatlan 
termék vagy szolgáltatás értékesítésével érte el. Igaz viszont, hogy a belföldi ér-
tékesítésben a cégek kb. felénél teljesen új vagy módosított termék is volt. Az 
exportıröknek ugyanezt csak mintegy negyede mondhatta el magáról. 

A cégek tulajdonosi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az összes ma-
gyarországi vállalkozás 73%-ában volt hazai magántulajdon, az eloszlás méret-
kategóriánként nem egységes. A hazai kisvállalkozásoknak több, mint fele, a 
közepeseknek pedig egyharmada volt teljesen magánkézben. Ugyanez a nagy-
vállalkozások esetében 20%-nyi. 

A hazai vállalkozások ágazati szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az 
élelmiszer-, ital- és dohánytermék-elıállításban a legnagyobb, 72% a teljes 
hazai magántulajdon aránya.  

Állami tulajdonrész a szervezetek egynegyedében volt, 14%-uk teljesen ál-
lami tulajdonú.  
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A külföldi magántulajdon a cégek egyötödében volt jelen, 5%-uk teljesen 
külföldi kézen volt. A legnagyobb tulajdonosi arány a közepes mérető vállalko-
zásoknál mutatkozott. 

Félrevezetı lenne, ha csak a külpiaci versenyképességet tartanánk szem elıtt 
a magyar kis- és középvállalkozások sorsát illetıen. Úgy tőnik, hogy a kilenc-
venes évtized második felében a kizárólag külföldi tulajdonú nagyvállalatok 
térfoglalása a hazai piacon újra átrendezte a tulajdonosi arányokat. Az 1995–99 
közötti években tovább bıvült a külföldi érdekeltségő vállalkozások köre. En-
nek következményeként a külföldi érdekeltségő vállalkozások összvagyona alig 
négy év alatt háromszorosára emelkedett, miközben a kizárólagos külföldi tu-
lajdonba tartozó tıkerészesedés megközelítette a 60%-ot. Ezzel szemben áll a 
kizárólagosan hazai tulajdonú vállalkozások (a kis- és középvállalkozások dön-
tı része ide tartozik) igen szerény vagyongyarapodása, amelyre az jellemzı, 
hogy hozzájárulásuk a nemzetgazdaság vagyonnövekményéhez alig haladja 
meg az újonnan alakult társaságok vagyonának vállalkozási célú hasznosítását 
(Pitti, 2001). A fentieket támasztja alá a vállalkozások jegyzett tıkéjének tulaj-
donosonkénti megoszlását és létszám-kategóriánként a vállalkozások fıbb tu-
lajdonosi arányait mutató 3. és 4. táblázat.  

3. táblázat 

A magyarországi vállalkozások jegyzett tıkéjének megoszlása tulajdonosonként, 
1998–2000, % 

Év Állami Bel. magán Bel. társas Külföldi Egyéb Összesen 

1998 12,0 10,7 25,6 40,3 11,3 100,0 

1999 9,2 9,1 20,6 51,6 9,5 100,0 

2000 7,9 9,2 18,0 58,5 6,4 100,0 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete, 2001, 61. p. 

4. táblázat 

Az egyszeres és kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások fıbb tulajdonosi arányai 
létszámnagyság-kategóriánként 2000-ben, % 

Vállalkozások Állami Bel. magán Bel. társas Külföldi Egyéb Összesen 

Alk. nélkül 0,4 11,0 4,4 1,0 2,6 2,6 

Mikro 0,5 34,3 5,0 1,3 4,1 5,1 

Kis 0,3 16,3 3,0 0,8 4,3 2,8 

Közepes 6,7 28,1 22,6 5,9 18,1 11,8 

Nagy 92,1 10,3 64,9 91,0 70,9 77,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete, 2001, 61. p. 
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Az 1998–2000 közötti periódust, mint látható, egyértelmően a külföldi tu-
lajdonú vállalkozások tıkerészesedésének növekedése kísérte. Ennek eredmé-
nyeként a versenyszférában a külföldiek rendelkeznek az összes jegyzett tıke 
58, a belföldi társaságok a 18, a belföldi magánszemélyek pedig a 9 százaléká-
val. 

Az EU és a magyar szervezetek 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás megkívánja a közösség belsı mőködési 
mechanizmusának, normáinak az ismeretét. Érdemes tehát arról tudakozódni, 
hogy a magyar szervezetek milyen ismeretekkel rendelkeznek az EU-ról (Ko-
vács–Szentgyörgyi–Kıhalmi, 1998). 

Az idézett vizsgálat megállapítása szerint a belépni szándékozók számára az 
Európai Unió kétségtelenül egy elıírás- és szabványgyőjtemény. Talán nem is 
meglepı, hogy a megkérdezettek elsısorban a közösségben érvényes szabvá-
nyok iránt mutatják a legintenzívebb érdeklıdést, hiszen a saját tevékenységük 
folytatásához ennek ismerete megkerülhetetlen. Feltőnı viszont, hogy a WTO 
(korábban GATT) elıírásait – bár ezek kétségtelenül nem EU specifikusak – a 
megkérdezetteknek csak igen kis százaléka ismeri, pedig ezek ismerete alapve-
tınek számít minden exportır cég esetében. 

Az EU elıírásainak megfelelı mérleg készítése már jó indikátornak látszik a 
felkészültség tekintetében. A vizsgálat tanúsága szerint a mérlegkészítésre köte-
lezett vállalkozások 24%-a készít EU-konform mérleget. Igaz, hogy ennek elké-
szítése – ha egyébként például a külföldi anyacég ezt nem követeli meg – sen-
kinek sem érdeke közvetlenül, ráadásul drága is. 

Az eddigiekhez képest kissé váratlan, hogy arra a kérdésre, kísérelt-e már 
meg a cég kapcsolatfelvételt EU-beli céggel, a szervezetek több mint kétharma-
da esetében igen volt a válasz. Ez a tény arra utal, hogy a vállalatvezetık és a 
tulajdonosok fejében az EU-csatlakozás kérdése ott motoszkál, és a maguk 
módján, pragmatikusan igyekeznek is tenni az ügy érdekében. Feltőnı a kisvál-
lalkozások aktivitása ezen a téren.  

Az ágazati szerkezetet tekintve kiemelkedik az ún. designipar (textil-, bır- és 
cipıgyártás) szerepvállalása. 

Külön is érdekes, hogy ott, ahol volt innovációs tevékenység, a kapcsolat-
felvételi készség 15%-kal magasabb, mint ahol nem volt. 

Bár a kapcsolatfelvétel kísérlete is sokatmondó, de a gyakorlatban a sikeres 
kísérletek az igazán fontosak. Ezen a téren világosan látszik, hogy a sikeres 
kísérletek száma a cég létszámával párhuzamosan nı. Ennek oka leginkább 
abban keresendı, hogy a nagyobb létszámú és általában nagyobb tıkeerejő vál-
lalkozások vannak inkább abban a helyzetben, hogy a kapcsolatépítés költségeit 
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viselni tudják hosszabb távon is. A nagyobb létszámú cégek mellett szól az is, 
hogy felkészültebb szakembergárdát mozgósítva nagyobb esélyük van a vevı 
igényeinek minél szélesebb körő kielégítésére. 

A kapcsolatfelvételi kísérletek tekintetében az ágazatok közül a mezıgazda-
ságot, az élelmiszeripart és az élvezeticikk-elıállítást magában foglaló élelmi-
szer-, ital- és dohánytermékek gyártása elnevezéső ágazat a kísérletek számát 
tekintve a legaktívabbak között volt (mintegy 80%-uk próbálkozott), a sikeres 
kapcsolatok vonatkozásában ellenben a sereghajtók közé szorult a maga 20% 
körüli sikermutatójával. Ennek ellenpontjaként a szintén nagyon aktív „design-
ipar” szinte 100%-ban sikeres is volt. Az elıbbi mérsékelt sikerét talán köny-
nyebb megmagyarázni. Az Európai Unió agrárpolitikája hosszú ideje, teljes 
joggal, minden nemzetközi fórumon a támadások kereszttüzében áll nagyon 
erısen protekcionista jellege miatt, ezért valószínőleg a magyar vállalkozások 
kapcsolat felvételi kísérletei is emiatt bizonyultak nagy számban sikertelennek. 
Ez a helyzet egyben arra is utal, hogy nem szabad túlzott reményeket táplálni a 
csatlakozás utáni idıkre sem ebben az ágazatban, hiszen a már piacon lévık 
akkor sem lesznek puhábbak a konkurenciával szemben. 

A „designipar” sikeressége mögött – azon túl, hogy relatíve magas a 100%-
ban külföldi tulajdonú cégek aránya, és ez nagyobb esélyt ad a sikeres kapcso-
latfelvételre – vélhetıen az húzódik meg, hogy itt igen nagy hányadot képvisel 
a bérmunka. Erre utal az is, hogy ez az iparág annak ellenére, vagy talán éppen 
azért lett sikeres a kapcsolatfelvételben, mert szinte nulla volt a K+F az iparág-
ban. Kétségtelen, hogy ha a klasszikus centrum–periféria ellentétpárt elıvesz-
szük, nem csodálkozhatunk rajta, hogy a mi K+F-ünkre nincs nagy fogadókész-
ség. Némi általánosítással akár törvényszerőnek is nevezhetnénk ezt a helyzetet. 

A sikeres kapcsolatfelvételek célországok szerinti megoszlását tekintve a 
magyar külkereskedelem relációs szerkezeténél koncentráltabb képet kapunk. A 
német nyelvterület domináns, ezen belül is Németország kiemelkedı. Azon túl, 
hogy a német nyelvterületen esetleg fennállhat a veszélye a kapcsolati piac 
telítıdésének, és a többi piacért folytatott versenyfutásban lemaradhatunk, a 
fentiek leképezik a rendszerváltás utáni radikális irányváltásnak az anomáliáit. 
Arra gondolok, hogy a nagyon erıs szovjet függést egy, még ennél is intenzí-
vebb EU-tól való függés váltotta fel a külgazdaság területén. Az Európai Unión 
belüli kapcsolataink pedig legerısebben Németországhoz kötnek bennünket. 
Úgy tőnik, hogy ennek bizonyos fokú lazítása az ország elemi érdekeit szolgál-
ná. Különösen a szomszédos volt szocialista országokkal való gazdasági kap-
csolataink intenzitása alacsony, pedig velük szemben kerülhetnénk el nagy 
eséllyel a centrum–perifériás munkamegosztás hátrányait. 

A fenti vizsgálathoz kapcsolódóan néhány összefoglaló következtetés levo-
nása célszerőnek látszik: 
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– A gazdálkodó szervezeteket nem önmagában az EU-csatlakozás foglal-
koztatja, hanem csak az, hogy nekik konkrétan milyen elınyük vagy hát-
rányuk származhat ebbıl. 

– A nyereségorientált szervezetek az EU-csatlakozás kérdését az üzleti si-
ker szemszögébıl tekintik, és olyan idıtávlatban, amelyet pillanatnyi 
helyzetük, üzleti lehetıségeik lehetıvé tesznek. Mivel a kis- és középvál-
lalkozások jelentıs része a fentiek miatt nem tud hosszabb távra elırete-
kinteni, jelentıs versenyhátrányba kerül. 

– A cégeknek – a korábbiakhoz képest legalábbis – egy jelentıs része is-
merte fel a minıség szerepét az üzleti kapcsolatokban, és sokuk tett is lé-
péseket a minıség javítása érdekében. 

– Az EU cégeivel a magyar vállalkozások többsége megkísérelte felvenni a 
kapcsolatot, igaz változó sikerrel. Ezen a téren is a kisvállalkozások bi-
zonyultak eredményesebbnek a közepes mérető társaiknál. Említést ér-
demel, hogy az elsı sikeres kapcsolatot még átlagosan legalább kettı kö-
veti. 

– A kisvállalkozások igazolták vissza jobban a hozzájuk tapadó általános 
vélekedéseket, vagyis, hogy mozgékonyak, rugalmasak, ebbıl fakadóan 
életképesek. A középvállalkozások mintha nem találnák helyüket, min-
den szempontból a lemaradók közt vannak, így nem válthatják be a hoz-
zájuk főzött, sokszor túlzónak látszó reményeket (például, hogy a gazda-
sági növekedés motorjai stb.). Ez azért is baj, mert szakmai körökben el-
terjedt vélemény szerint ık tudnának megfelelı feltételek megléte esetén 
a leghatékonyabban alkalmazkodni az EU piacaihoz.  

– A magyar szervezetek túlnyomó többségében megvan a szándék, hogy 
kapcsolatot keressenek az EU-beli cégekkel, de ezen igyekezetük megva-
lósítását több tényezı akadályozza. Ilyen a tapasztalat, illetve a helyisme-
ret hiánya, valamint a tıkeszegénység. Sok esetben az adott ágazatban 
való sikeres mőködéshez minimálisan szükséges vállalatméret szab gátat 
a törekvéseknek. 

Az Európai Unió kis- és középvállalatokra vonatkozó politikája 

Ha a magyar kis- és középvállalkozások várható versenypozícióit kívánjuk föl-
térképezni, ismernünk kell az EU-nak ezen cégekre vonatkozó programját, hi-
szen a jelenben ezen keresztül kaphatunk hozzávetıleges képet arról, hogy a 
versenytársak milyen környezetben tevékenykednek és jövıbeni kilátásainkat is 
alapvetıen ez a politika határozza meg. 

Az Európai Közösségben a nyolcvanas évek közepén vált világossá az ille-
tékes döntéshozók és más érdekelt felek számára, hogy a gazdasági és társadal-
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mi vonatkozásban is rendkívül jelentıs kis- és középvállalati szektornak olyan 
speciális problémái vannak, amelyekkel közösségi szinten is foglalkozni kell 
(Román, 1998). Ennek érdekében elıször egy ún. független munkacsoportot 
alakítottak, majd 1989-ben a feladatot a XXIII. Fıigazgatóságra bízták. 

A közösségnek a fenti vállalati körre vonatkozó kezdeti célkitőzései egyebek 
mellett az alábbiak voltak: 

– a vállalkozások gazdasági, jogi környezetének javítása; 
– olyan rendszer létrehozása, amely képes segítséget nyújtani a vállalkozá-

soknak az EU óriási közös belsı piacán a lehetıségek kihasználásában; 
– a vállalkozások fejlıdésének támogatása. 

A programokat a kilencvenes évek folyamán konkretizálták és aktualizálták, 
így a fıbb elemei az alábbiakban foglalhatók össze: 

– fel kell számolni ezen vállalkozások fejlıdését gátló valamennyi admi-
nisztratív, jogi és gazdasági korlátot; 

– több információt és hatékonyabb támogatást kell nyújtani a cégeknek a 
nemzeti és közösségi célok megvalósításához; 

– erısíteni kell az együttmőködést és a partnerkapcsolatokat a kis- és kö-
zépvállalkozások között mind az EU-n belül, mind pedig azon kívül. 

Mivel az EU tagországai külön-külön is megfogalmazzák a saját kis- és kö-
zépvállalati szektorra vonatkozó politikájukat, érdemes röviden áttekinteni, 
hogy a közösségi szintő elvek és az egyes tagországok gyakorlata mely fıbb 
pontokon találkozik. Eszerint figyelemmel kísérik a vállalkozások számának, 
gazdasági helyzetének és teljesítményének alakulását. Megfigyeléseik eredmé-
nyét 1-2 évente átfogó jelentésben összegzik és teszik közzé. A gazdaság- és 
társadalompolitikai célkitőzések megfogalmazásakor és a döntések elıkészítése 
folyamán messzemenıen figyelembe veszik azoknak a kis- és középvállalkozá-
sokra gyakorolt várható hatásait. A döntések meghozatala elıtt meghallgatják 
az érdekképviseleti szervek véleményét. A kis- és középvállalatok sokoldalú 
segítséget kapnak abban, hogy a nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányu-
kat ellensúlyozni tudják. Érdemes kiemelni, hogy a segítség különféle pénzügyi 
kedvezményeket és támogatásokat foglal magában, amelyek elosztási rendsze-
rének kidolgozása, illetve a konkrét elosztása is a szubszidiaritás elvének figye-
lembevételével, az érintett szervezetek bevonásával történik. 

1991 óta összesen öt összefoglaló tanulmány készült az EU tagországok kis-
vállalati politikájáról. Úgy tőnik ezek alapján, hogy az eltelt idı alatt az egyes 
tagországok kis- és középvállalati politikái közeledtek egymáshoz, bár – külö-
nösen a támogatások vonatkozásában – az eredeti különbségek sem voltak túl 
nagyok.  
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Jelenleg az említett vállalati csoportra vonatkozóan a fı cél- és eszközrend-
szer többé-kevésbé azonosnak látszik, noha kisebb különbségek a prioritások-
ban és az intézményrendszerben felfedezhetık. Magyar szempontból is kieme-
lendı, hogy mindenhol elfogadják azt a megközelítést, hogy az államnak és az 
önkormányzatoknak segítséget kell nyújtaniuk a nagyvállalatokkal szemben 
mutatkozó versenyhátrányok kiegyenlítésében. Önmagunknak lefordítva ez azt 
jelenti, hogy nem kell elfogadni azt az elméletileg is könnyen cáfolható megkö-
zelítést, hogy a „piac majd mindent megold”, különösen akkor nem, amikor a 
külföldi nagyvállalatok „versenysemlegesen” például 100%-os adókedvezmény-
ben részesülnek. 

Arról természetesen az EU tagállamaiban is vita folyik, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozásokat milyen eszközökkel és milyen mértékben támogassák. Újra 
és újra felmerülı kérdés az, hogy szabad-e az alapvetıen normatív kedvezmé-
nyeket külön preferenciákkal kiegészíteni, igazságos-e az egyedi elbíráláson 
alapuló támogatás stb. (Kállay, 2002). A támogatási rendszer mőködtetésére 
hivatott intézményrendszer felépítésében is vannak eltérések az egyes tagor-
szágok közt. Így találkozhatunk központilag irányított hálózattól kezdve a ka-
marai és érdekképviseleti szerveken keresztül a magán tanácsadó cégekig sok-
féle szereplıvel. A kis- és középvállalatokra vonatkozó állami politika irányítá-
sa, összefogása is többféle módon valósul meg. Egyes országokban, mint pél-
dául Franciaországban külön kis- és középvállalati minisztérium is mőködik.  

Az Európai Unió a foglalkoztatási problémák enyhítésében is jelentıs szere-
pet szán a kis- és középvállalati szektornak. Mint tudjuk, a globális versenyben 
az EU a fıbb vetélytársaihoz képest – gazdasági szektoronként különbözı mér-
tékben – némiképp lemaradt (Artner, 1997). Ennek hatása erıteljesen tükrözı-
dik a magas munkanélküliségi rátákban. Az Európai Bizottság ezen felismerés 
jegyében 1995 novemberében az Európai Tanács elé terjesztette jelentését „A 
kis- és középvállalkozások: a foglalkoztatás, a növekedés és versenyképesség 
dinamikus forrása az Európai Unióban” címmel. A jelentés azt vette alapul, 
hogy az Európai Unióban a munkahelyek durván 2/3-át és az új munkahelyek 
többségét ezek a cégek biztosítják. Ugyanakkor a jelentés kiemelte, hogy ezen 
vállalkozások fokozottan sérülékenyek, mivel az elsı öt éven belül kb. a felük 
megszőnik. A jelentés a kis- és középvállalkozások gyengeségeinek fıbb forrá-
sait is taglalta. Eszerint kedvezıtlenül hat rájuk az egyre összetettebb jogi, 
pénzügyi és adminisztratív környezet. Nehézséget jelent az is, hogy a kutatási 
programokhoz való hozzájutás és azok eredményeinek a hasznosítása akadá-
lyokba ütközik. Piaci pozícióikat rontja, hogy a nagyvállalatokhoz képest veze-
tési kapacitásuk gyenge, a képzési programokat nem megfelelıen alkalmazzák. 
További alkalmazkodási problémát jelent számukra, hogy ésszerő, elfogadható 
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költségszint mellett alig juthatnak pénzforrásokhoz, valamint, hogy a termék és 
szolgáltatás piacokra való kijutásuk korlátokba ütközik.  

A fenti gyengeségekbıl kiindulva az EU kis- és középvállalati politikájának 
céljait 1996-ban az alábbi két fı irányban határozták meg: 

– a kis- és középvállalatok fejlıdéséhez kedvezı gazdasági környezet elı-
segítése az Európai Unióban, és 

– a kis- és középvállalatok versenyképességének a javítása és az európaizá-
lódásuk, a nemzetköziesedésük elısegítése. 

Ezen célok elérését két közösségi szintő program, az Integrált kis- és közép-
vállalati program valamint a Többéves kis- és középvállalati program révén 
kívánták megvalósítani.  

Az Integrált kis- és középvállalati program egyik része a tagországok közös 
akcióit tervezi meg, valamint konzultációkat szervez, míg a másik ága haszno-
sítja és erısíti a kis- és középvállalatok számára is kedvezı egyéb, például nem-
zetközi együttmőködési, Strukturális Alap-, K+F-, innovációs és más közösségi 
programokat. 

A fentieket egészíti ki az 1997–2000 közötti idıszakra szóló ún. Harmadik 
többéves kis- és középvállalati program (3rd Multiannual Programme for Small 
and Medium-sized Enterprises in the European Union (Council Decision 
97/15/EC)), amelyet elızetesen egyeztettek az üzleti életet és a kis- és közép-
vállalati szektort képviselı európai szervezetekkel. A program az alábbi fıbb 
fejezeteket tartalmazza:  

– Az adminisztrációs és jogszabályi környezet egyszerősítése és javítása; 
– A vállalatok pénzügyi környezetének javítása; 
– A kis- és középvállalatok segítése az európai és a nemzetközi piacra ju-

tást célzó stratégiájuk kidolgozásában, különösen jobb információs szol-
gáltatások révén; 

– A kis- és középvállalatok versenyképességének erısítése és a kutatási, 
innovációs és képzési lehetıségekhez való hozzájutásuk javítása; 

– A vállalkozói szellem fejlesztése és célcsoportok támogatása. 

A kis- és középvállalati politika és program jobb megalapozása érdekében a 
tervekben szerepelt az ezen vállalati körrıl szóló statisztikai rendszer fejleszté-
se, a róluk szóló jelentések készítésének és közreadásának folytatása. 

A program komolyságát alátámasztandó, az EU Tanácsa a program irányítá-
sára tanácsadó testületet hozott létre a tagországok képviselıibıl. A testületnek 
rendszeresen be kell számolnia az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a gazda-
sági és szociális bizottságnak, valamint a regionális bizottságoknak és egy külsı 
szakértıkkel készíttetett, költséghatékonységi elemzést is tartalmazó értékelést 
kell beterjesztenie az idıszak végén. A programhoz részletes költségvetés ké-
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szült és a költséghatékonysági elemzés fıbb szempontjait is meghatározták. 
Összességében megállapítható, hogy a program számos területen segítette a kis 
cégek versenyképességének javítását, informálását, jogi és pénzügyi környeze-
tének fejlesztését, kutatási és innovációs lehetıségeiket. Érdemes áttekinteni a 
program egyes elemeihez rendelt költségkereteket, amelyek jól kifejezik a prog-
ramon belüli prioritásokat és a magyar cégek számára is támpontot nyújtanak a 
fejlıdés fı irányait illetıen. 

Az adminisztratív elıírások egyszerősítésére 5,75 millió ECU, a pénzügyi 
környezet javítására 2,25 millió ECU, a nemzetköziesedési programra 103,44 
millió ECU, a versenyképesség erısítésére 18,25 millió ECU, míg az egyes 
célcsoportokra 26,96 millió ECU, a kis- és középvállalati politika fejlesztésére 
pedig 23,35 millió ECU jutott a 180 milliós költségvetésbıl. A fentiekbıl vilá-
gosan látszik, hogy az Európai Unió komoly erıfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy saját kis- és középvállalatait piacra segítse az Unión kívüli területe-
ken. Ennek érdekében a költségvetési keret több mint felét ilyen célokra szánta. 
A nemzetköziesedés támogatása az Unión kívüliek számára, így természetesen 
a mi vállalkozásaink számára is, mindenképpen fenyegetı, hiszen az Unión be-
lül eladhatatlan készleteket a külsı piacokon próbálják elhelyezni. A nemzetkö-
ziesedésnek a másik iránya sem sok jóval kecsegtet, hiszen az Uniós kis- és 
középvállalatok támogatást kapnak ahhoz, hogy a multik beszállítójaként is 
megjelenjenek a mi piacainkon, ezáltal szőkítve a magyar vállalkozások lehetı-
ségeit. 

Jelenleg a IV. Többéves Vállalat- és Vállalkozásfejlesztési Program megva-
lósításán dolgoznak, amelynek az elindításáról az EU Tanácsa 2000 decembe-
rében hozott határozatot (Council Decision 2000/819/EC).  

A program fıbb célkitőzései az alábbiak: 

– a vállalkozások versenyképességének és növekedési potenciájának foko-
zása, 

– a vállalkozói szellem elımozdítása, 
– a vállalkozások adminisztratív és szabályozási környezetének egyszerősí-

tése, 
– a kis- és középvállalkozások pénzügyi helyzetének javítása, 
– a közösségi támogató szolgáltatások, programok igénybevételének meg-

könnyítése, a koordináció javítása. 

A most futó program célkitőzései csak részben újak. Figyelmet érdemel, 
hogy közvetlen, ún. piachelyettesítı támogatást nem ígér, hanem a szabályozási 
környezet egyszerősítésén, a támogató szolgáltatások igénybevételének széles 
körben hozzáférhetıvé tételén keresztül kívánja jobb versenyhelyzetbe hozni a 
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KKV-ket. Ez arra enged következtetni, hogy az EU gyakorlatában is bekövet-
kezni látszik a támogatások terén egy paradigmaváltás.1) 

Számunkra szintén lényeges, hogy az ún. JEV program európai vegyes-
vállalatok létrehozását ösztönzi, hozzásegítve az unió kis- és középvállalkozása-
it, hogy élni tudjanak az egységes piac nyújtotta elınyökkel. Megjegyzendı, 
hogy a csatlakozásra váró országok számára – külön tanácsi felhatalmazás ese-
tén – nyitva áll a lehetıség a programhoz való csatlakozásra. 

A kis- és középvállalkozások támogatásának elvi kérdései  

Abban szinte mindenki egyetért, hogy e vállalati kör támogatásra szorul ver-
senyképességének megırzése, esetleg megteremtése érdekében. Abban már 
igen eltérıek a nézetek, hogy kit, mikor és milyen módon kell, illetve lehet tá-
mogatni. Érdemes ezért röviden összefoglalni azokat az állandó vitapontokat, 
amelyek a kis- és középvállalkozások támogatásának szükségességével kapcso-
latban idırıl idıre visszatérnek. A következı kérdések merülnek fel visszatérı-
en: 

– Milyen határig nem sérti a versenysemlegesség elvét ezen vállalatok ki-
emelt támogatása?  

– A kapott támogatás nem csökkenti-e a vállalkozók saját erıfeszítéseit? 
– A támogatásra ténylegesen rászorulók tényleg ismerik-e a lehetıségeket 

és alapvetıen ık részesülnek-e a támogatásokból? 
– Az indulást, a növekedést vagy a túlélést kell-e támogatni? 
– Kik kapjanak inkább támogatást, a mikro-, a kis- vagy a közepes vállala-

tok? 
– Hatékonyak-e, megtérülnek-e az erre fordított összegek? 
– A hatékony felhasználást vizsgálják-e független szakértık és ezen vizsgá-

latok eredményei rendszeresen nyilvánosságot kapnak-e? 
– A támogatási mechanizmusok adminisztrációs terhei mekkorák? 

A fenti kérdésekkel részletesen is foglalkozott az 1996 novemberében 
Dublinban megrendezett EU-konferencia. Végsı konklúzióként az fogalmazó-
dott meg, hogy nem mellızhetı a kis- és középvállalkozások indulásának, nö-
vekedésének és alkalmazkodóképességének támogatása. Ugyanakkor az általá-
nosan elfogadott igény szintjére emelkedett a támogatások hatékonyságának és 
átláthatóságának a fokozása.  

A fentiekben megfogalmazott, a támogatások létjogosultságára vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatban néhány megjegyzést érdemes tenni.  

 A kis- és középvállalati szektor életképessége valóban bizonyos szempont-
ból lenyőgözı, de nem szabad elfelejteni, hogy az egész szektor fennmaradása 



234 Borbás László 

úgy valósul meg, hogy élete elsı 5 évében az ilyen vállalkozások fele tönkre 
megy. Támogatás nélkül ez az arány feltehetıleg rosszabb lenne. Arról nem is 
beszélve, hogy ennek a szektornak a stabilitása elemi érdeke a nagyvállalatok-
nak is, hiszen kiszámítható beszállítói háttérre van szükségük. 

 A versenysemlegesség követelése azonos induló pozícióból startoló ver-
senytársak esetében indokolt. Az összes többi eset ettıl eltérı bánásmódot kí-
ván. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok, akik a versenysemlegességet emlegetik 
fıleg a nagyvállalati, különösen a multinacionális vállalati érdekeket látják 
sértve. 

A támogatás vagy bármilyen egyéb ingyenes juttatás esetében valóban fel-
merülhet az a probléma, hogy az csökkenti a juttatásban részesülık egyéni erı-
feszítésre való hajlandóságát. Amennyiben a támogatás a piaci versenyt helyet-
tesíti, akkor a félelem valósnak látszik. Amennyiben viszont a versenyben ma-
radás esélyét adja meg, és a kis- és középvállalkozásoknál inkább ez a helyzet, 
akkor az elkényelmesedés veszélye nem túl nagy. 

 A támogatásoknál talán a legvalósabb aggály azzal kapcsolatban merülhet 
fel, hogy valóban azokhoz jut-e el, akiket eredetileg megcélzott, és akik legjob-
ban rászorulnak. Szinte bármely támogatási elemeket tartalmazó rendszerrıl 
elmondható, hogy valamilyen szinten diszfunkcionálisan mőködik. Nyilván így 
van ez az EU kis- és középvállalati programja esetében is, hiszen sok esetben a 
megcélzottak nincsenek is tudatában annak, hogy elvileg támogatásban része-
sülhetnének, míg az igazán jól informáltak, a rászorultságuk mértékénél na-
gyobb támogatáshoz jutnak. A támogatásokhoz való hozzáférés a csatlakozás 
után a magyar vállalkozások számára is alapvetı jelentıségőnek ígérkezik, ezért 
már a felkészülés szakaszában célszerő feltérképezni a megfelelı információs 
csatornákat is. 

Az indulás, a túlélés és a növekedés támogatása is fontos, csak más-más 
eszközökkel. Mindegyik esetre igaz, hogy olyan feltételeket kell teremteni, 
hogy az egész rendszer kiegyensúlyozott fejlıdését tudja biztosítani. 

Arra a kérdésre, hogy a mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat kell-e támo-
gatni, szintén az látszik a legelfogadhatóbb megközelítésnek, hogy mindegyik-
nek megvan a maga sajátos szerepe, és mindegyik van annyira sérülékeny a 
maga módján, hogy nem vagy-vagy alapon kell támogatni ıket.  

A támogatások hatékonyságának mérése, illetve maga a kívánalom, hogy az 
elvileg rászorultsági alapon juttatott támogatás „hatékony” legyen, bizonyos 
önellentmondással terhes. Hatékonyság címén legfeljebb azt lehet megpróbálni 
hozzávetılegesen feltérképezni, hogy azokhoz jutott-e el a pénz, akik az azt 
juttató szerint leginkább rászorulnak. A kérdés ilyetén való felmerülése az EU 
esetében arra utal, hogy az egymással alapvetıen összeegyeztethetetlen haté-
konysági és méltányossági elv „versenyébıl” az elıbbi került ki gyıztesen.  
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A kis- és középvállalkozások fejlesztésének feladatai 

Ahhoz, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak legalább minimális esé-
lyük legyen az EU-csatlakozás utáni eredményes szereplésre, mindenképpen 
támogatásra szorulnak. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ki kell fejlesz-
teni azt az eszköz- és intézményrendszert, amely más országok gyakorlatában – 
többek között az EU-ban is – bizonyította mőködıképességét. A rendszer fıbb 
elemei a technológiai tanácsadás és az innováció infrastruktúrájának az erısíté-
se, ezáltal az innováció kockázatának a csökkentése. Ennek keretében hálózato-
kat hoztak létre a termelési és marketing céllal valamint know-how, K+F és 
technológiai leírásokat közvetítenek a kis- és középvállalkozásokhoz. Össze-
kapcsolják a K+F-forrásokat az eredményeket megvalósító cégekkel, ún. mag-
vetı pénzforrásokat biztosítanak az innovatív vállalkozásoknak. A fentieknek a 
hazai viszonyokra való átültetése – lehetıleg minél több EU-s pénzforrás 
igénybevételével – feltétlenül szükségesnek látszik. Ennek részeként ösztönözni 
kell a szervezeti innovációkat és az emberi tıkébe történı beruházásokat. Erısí-
teni kellene a tudás-menedzsment készségeket, javítani az innovációs kockáza-
tok kezelését és csökkenteni az adminisztrációs terheket. Kiemelten fontosnak 
látszik a technológia diffúziójának a kis- és közepes vállalkozások irányába 
való segítése és a nemzeti innovációs rendszer megújításához kapcsolódó gaz-
daságpolitikai eszközrendszer kidolgozása. Pénzügyi oldalról a közvetlen finan-
szírozású vállalkozásfejlesztési programok és a vállalkozásoknak nyújtott köz-
vetlen kedvezmények tőnnek a legfontosabbnak. Bár állandó vita tárgya – a 
Gazdasági Minisztérium programja sem támogatja –, de fontosnak látszik egy, 
csak a kis- és középvállalkozásokat finanszírozó bank létrehozása. 

A vállalkozói szemlélet kialakítása, illetve a vállalkozások konkrét vezetésé-
re és mőködtetésére való felkészítés tekintetében – összhangban a modern mi-
nıségbiztosítási követelményekkel – szükségesnek látszik egy minısített ta-
nácsadói kör kialakítása.  

Az intézményrendszer vonatkozásában elmondható, hogy az alapintézmé-
nyek (mint a szakmai kamarák, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a 
Magyar Kisvállalati Társaság stb.) léteznek és mőködnek, de tevékenységük 
jellege és funkciójuk folyamatos újragondolást, esetenként átalakítást igényel. 
Az intézményrendszer erıssége nagyban meghatározza a szektor érdekérvénye-
sítı képességét, különösen a különféle hazai és EU-s alapokból való részesedés 
vonatkozásában (Losoncz, 1999). 

A kis- és középvállalatok helyének és szerepének meghatározása a nemzet-
gazdaság teljes rendszerén belül alapvetıen közérdek és ebbıl kifolyólag min-
denkor politikai töltete is van. A politikai váltógazdaság lényegéhez tartozik, 
hogy négyévente akár egymástól gyökeresen különbözı koncepciók váltogat-
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hatják egymást. Ezért is lényeges, hogy egy ilyen kialakulóban és állandó válto-
zásban lévı szféra, mint a kis- és középvállalkozások egyébként is heterogén 
csoportja, viszonylag állandó és kiszámítható feltételek között fejlıdhessen és 
képessé váljon az Európai Unió által támasztott versenyképességi követelmé-
nyekhez való alkalmazkodásra.  

Jegyzet 

1)  Ennek lényegérıl lásd bıvebben: Kállay, 2002. 
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THE SITUATION OF HUNGARIAN SMALL- AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE LIGHT OF HUNGARY’S 

ACCESSION TO THE EU 

László Borbás 

It is one of the key issues for Hungary on the road to accession to the European Union to 
create a solid future for Small-and Medium-Sized Enterprises(SMEs). To be able to 
discuss their future, however, we must have a realistic picture of their past and present.  

The author of this paper gives an overview of the history of  Hungarian SMEs from 
the Socialist era to the present day. He deals with their development and classification 
by comparing Hungarian and international, mainly EU, practice. 

On the basis of the data published by the Hungarian Statistical Office, the Hungarian 
Tax Office, Eurostat and other sources we can acquire a reliable picture of the relative 
siTuation of Hungarian and EU-based SMEs. A detailed analysis of the present 
encourages the author to forecast certain tendencies in the competitiveness of Hungarian 
SMEs after Hungary’s accession to the EU. 

Although the probable influence of accession on SMEs depends on the sector in 
which they are active, all will have to face fierce competition in both Hungarian and 
foreign markets. The Hungarian government has to make progress towards a soundly-
based SME policy which will facilitate their integration into the EU’s Single Market. 
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A TERÜLETI FINANSZÍROZÁSI RENDSZERBEN 

Szebellédi István  

Vállalkozások és decentralizáció 

„A magyar modernizáció egy újabb szakaszba érkezett, kérdés tehát az, hogy 
képesek vagyunk-e decentralizáció révén elindítani a regionalizációt, vagy min-
den marad a régiben” (Rechnitzer, 2001. p. 10.). 

Ha nagyon keménynek is tőnik ez az idézet, a magyar gazdaság struktúrapo-
litikája az elmúlt idıszakban egy-két progresszív irányba mutató évet kivéve 
túlzottan hektikusan alakult ahhoz, hogy megállapíthatnánk, az eddig kipróbált 
irányok összessége megfelelne céljainknak és az európai uniós elvárásoknak, a 
globalizáció ki nem kerülhetı követelményeinek. 

A csak hazai kiegyenlítési mechanizmusoknak, és szándékolt fejlıdési irá-
nyoknak való megfelelés és az eddig alkalmazott eszközök nem egyeztethetık 
feltétlenül össze a világgazdasági, de az európai uniós folyamatokkal sem. An-
nak dacára, hogy meg-meg újuló erıvel a területi politika eszközrendszerét 
hangos indoklások mellett változtatjuk a korszerőség, az Európai Unió köve-
telményrendszerének irányában, összességében két jól kitapintható ellentétes 
irány valósul meg. Az utóbbi idıszakban, a regionális berendezkedésre való 
törekvés mellett egy, feltétlenül a centralizáció irányába mutató eszközrendszer 
alkalmazása az egyik oldalról, a másik oldalról a területi fejlıdés spontán fo-
lyamatainak kiegyenlítésére való törekvés számos eszköz felhasználásával, 
illetve keretei között.  

Ezek a folyamatok azt sugallják, hogy a területi politika irányítói nem min-
dig és nem következetesen veszik figyelembe az alapvetı változásokat. Neveze-
tesen, hogy a magyar gazdaság sem lehet általánosan és valamennyi területére 
kiterjedıen a világgazdaság vagy a szőkebb európai viszonyok között jó, vagy 
rossz, hanem ezzel szemben lesznek olyan területek, amelyek képesek igazodni 
a versenyfeltételekhez, és olyanok, amelyek nem. Az elıbbieket a versenypozí-
ciók elérésében és megtartásában kell támogatni. Lesznek olyan területek, ága-
zatok, amelyek úgy a gazdaságon belül, mint kívül csak különleges gondosko-
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dás mellett tudnak egy kívánatos hasonló, de semmiképpen nem egyenlı szintre 
kerülni a versenyszférával. 

Természetesen még halványan sem lehet az a cél, hogy a gazdaság érezhetı-
en két minıségre szakadjon, hanem úgy kell a területi politikát, annak eszközeit 
kialakítani, hogy decentralizált (regionális) szinteken az ésszerő munkamegosz-
tás feltételei közepette a szükséges szintő nivelláció ki tudjon alakulni. 

A magyar területi politika szempontjából már több vonatkozásban megfo-
galmazott regionális decentralizáció feltételeit alapvetıen módosítja az a tény, 
hogy világmérető gazdasági folyamatok és hálózatok is diktálnak nem elhanya-
golható követelményeket. 

„Az elmúlt évtizedben az internalizáció helyébe a globalizáció, a nemzetközi 
(nemzetek közötti) verseny helyébe a globális verseny lépett, amelynek egyik 
jellemzıje, hogy a verseny a régiókhoz kötıdı vállalatok között zajlik, ezáltal 
lényegében a régiók, városok gazdasági bázisai vetélkednek egymással. Azaz, a 
régió nemcsak egy országon belüli területi szint, hanem napjainkban a globális 
verseny alapegysége is” (Horváth, 2001. p. 7.). 

Tehát az egyébként a még általunk ma sem teljesített regionalizációs, de-
centralizációs követelmények mellett megjelentek azok a követelmények, ame-
lyek a globalizációból fakadnak, és végsı soron erısebb viszonyok mellett 
kényszerítik a nemzetközi versenyképességet és az ezekben lévı viszonyokhoz 
való nagyobb alkalmazkodást.  

A versenyszféra megváltozott követelményrendszere a globalizált hálóza-
tokban, illetıleg ezek mellett ismételten felhívja arra a figyelmet, hogy a 
regionalizáció nem lehet csak és elsısorban közigazgatás-szervezési cél, hanem 
egy adott viszonyokhoz igazodó, a stratégiai célokat leképezni tudó, esetlegesen 
hosszan elnyúló folyamat az ésszerő munkamegosztások mellé.  

A magyar gazdaság tapasztalatai is azt igazolják, hogy a globális hálózatok 
részeként nálunk meglévı multinacionális cégek mintegy „páncélt” jelentenek a 
kis- és középvállalatok számára, igazolva azt, hogy a versenyfeltételek kielégí-
téséhez szükséges innovációs lehetıségek és információk itt állnak rendelkezés-
re. Amennyiben a magyar vállalkozásoknak ez a köre képes az innovációs fo-
lyamatok megtartása mellett valamennyi szegmensében megfelelni a multinaci-
onális cégeknek, úgy viszonylagosan rövid idı alatt azt a vállalati réteget képe-
zik majd a magyar gazdaságban, amely képes lesz önállóan is a nemzetközi 
versenyfeltételeknek megfelelni. 

Természetesen látni kell azt, hogy a multinacionális cégek direkt és indirekt 
támogatása mellett megkülönböztetett figyelmet kell fordítani ezen vállalkozói 
csoportokra, mert a rájuk is kötelezı, minıségileg is magasabb követelménye-
ket támasztó elvárásoknak sem induláskor, sem folyamatosan nem tudnak meg-
felelni.  
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A globális folyamatok megjelenésével tehát a versenyszféra követelményei 
is átalakultak, nemcsak a magyar gazdaság és a gazdaság szereplıi számára, 
hanem európai viszonylatban is. Az e témával is foglalkozó kutató összefogla-
lója ékesen fogalmazza meg a versenyképesség felfogását és követelményeit, 
lehetıségeit. „A globális versenybıl kiindulva a vállalati, regionális és makro-
gazdasági versenyképesség különbözı megközelítései három csoportba sorolha-
tók: 

– A „gyakorlatias” felfogás szerint a versenyképesség a cégek adaptálási 
képességét jelenti, azt, hogyan tudják a máshol sikeres technikai és szer-
vezeti megoldásokat, a „legjobb gyakorlatot” átvenni (benchmarking), 
ekkor a régió és ország versenyképessége az ott mőködı céges adaptálási 
képességeinek összességétıl függ. 

– A „környezetirendszer”-felfogás szerint a versenyképesség azt jelenti, 
hogy a vállalat hogyan tudja optimalizálni gazdasági környezetének, azaz 
gazdasági bázisának elmeit (tıke- és munkapiac, inputok minısége, inf-
rastruktúra), ekkor az a régió és ország versenyképes, amelyik az ott mő-
ködı domináns iparágak, vállalatok számára szükséges magas színvonalú 
gazdasági bázist képes biztosítani. 

– A „tıkefejlesztés”-felfogás szerint a versenyképesség azt jelenti, hogyan 
tudja egy vállalat, ágazat akkumulálni a humán és fizikai tıkét, fejleszte-
ni a technológiát. Egy régió vagy ország akkor versenyképes, ha vonzza a 
befektetéseket, olyan új termelı telephelyek és szolgáltatási tevékenysé-
gek létrehozatalát, amelyek nagy, fıleg nemzetközi vállalatokhoz kapcso-
lódnak” (Horváth, 2001. p. 7.). 

A magyar kis- és középvállalati kör eredményei, a GDP megtermelésében 
való közremőködésük, valamint a mőködési területükön jelentkezı kedvezı 
hatások azt igazolják, hogy a multinacionális vállalati „páncél” mögött a ma-
gyar vállalkozások képesek a graduális fejlıdésre. Ezt a képességet, valamint 
irányultságot volna szükséges olyan cél szerinti, de decentralizált támogatások-
kal javítani, amelyek biztosíthatnák, hogy a gazdaságfejlıdés lehetséges szcená-
riói közül a számunkra legkedvezıbb, még elérhetı forgatókönyv érvényesül-
hetne, nevezetesen az, hogy a magyar gazdaság meghatározó része és ezzel egy-
ben egésze is „a követık” élmezınyébe tartozik. 

A vállalati kör azonban megkívánná, hogy a támogatási rendszer egy olyan 
állandó és kiszámítható vertikumként mőködjön, amelyhez ebben az egyéb 
„energiákat” is alapvetıen lekötı versenyhelyzetben az alkalmazkodást meg 
lehetne tervezni a folyamatosan magas színvonalú tevékenység érdekében. Egy 
viszonylagosan állandó, a versenyképesség feltételeit javítani képes támogatási 
rendszerhez való vállalati alkalmazkodás ellenırizhetıséget, és céljait illetıen 
kiszámíthatóságot, összességében fegyelmezettséget eredményezne.  
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Amennyiben a támogatási rendszer ezen a területen is, de a nem kifejezetten 
versenyszféra területein is állandóan változó, úgy vertikális, mint horizontális 
elosztási helyeit és szintjét illetıen a vállalkozások részérıl természetszerőleg 
eredményezi „a kalandor” magatartásokat, és célként csak a támogatáshoz való 
hozzájutás nem annak célirányos felhasználása fog megjelenni. 

Ebben alapvetıen a jelenlegi állami magatartás is segíti a vállalkozókat, hi-
szen a vállalkozói magatartásokat követı szabályozási politika, nevezzük pro-
aktívnak, mindenképpen teret enged a réseket kihasználó törekvéseknek, és a tá-
mogatási formák leértékelıdése újabb változtatásokat indukál, rontva a stabili-
tás feltételeit. 

Ez a proaktív állami szabályozási magatartás a vállalkozói körbıl is olyan 
magatartásokat „kényszerít ki”, amelynek eredményeként megjelennek azok a 
törekvések, hogy a vállalkozások „puhább” pénzek felé, jobb adókörülmények 
felé orientálódnak, és ezzel szerkezetileg is rontják az esetlegesen már prog-
resszív folyamatokat. (Ezek a hatások természetesen a fiskális regionalizmus 
keretében mőködtetett önkormányzati szektorra is veszélyt jelentenek, túlzottan 
nagy szabadság mellett például a helyi adók típusainak és mértékének megálla-
pításában.) 

Az elıbbiekben kifejtett defenzív vállalkozói magatartások mellett szüksé-
ges volna számot tartani az offenzív magatartási típusra is, amelyet egy állandó-
sult, követelményekhez kötött támogatási rendszer esetén az jellemez, hogy a 
vállalkozások saját maguk, eszközeik felhasználásával is keresik a keresleti 
„réseket” és ezzel a számukra kedvezıbb körülményeket jelentı kitörési ponto-
kat. (Mindezen vállalkozói magatartások további, a decentralizált területen 
megjelenı hatásait ehelyütt nem fejti ki a tanulmány, hiszen a jó vállalati mő-
ködés lakosságra és környezetre gyakorolt hatásait hosszú soron lehetne bon-
colgatni.) 

Az sem minden esetben garantálható, hogy ha egy támogatási rendszer sta-
bil, akkor további feltételek nélkül tudja garantálni a cél szerinti – versenyké-
pesség megszerzése, megtartása, fokozása – mőködések fejlıdését vagy szinten 
tartását, de egy viszonylag állandónak nevezhetı rendszerben az idı függvé-
nyében kiderül az is, hogy melyik rendszerelem inkontabilis, melyiken kell 
változtatni. 

Természetesen a követelmények sorából nem szabad és nem is lehet elfelej-
teni azoknak a teljesítését, amelyek egy esetleges európai uniós csatlakozást, de 
még azt megelızıen is azt biztosítják, hogy elsısorban a Kohéziós Alapokból, 
de a Strukturális Alapokból is származó támogatásokat a feltételek teljesítése 
mellett igénybe tudjuk venni. 

Az európai uniós finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás feltételeként 
megfogalmazott regionális fejlesztési keretprogramok feltételezik egyrészrıl az 
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adekvát programozási feladatok, másrészrıl az EU-konform gazdaságpolitikai 
koncepciók kialakítását. 

A regionális fejlesztési keretprogramok kialakításának folyamata épít: 

– a gazdaságpolitikai koncepcióhoz való illeszthetıségre, 
– a rendelkezésre álló források szinergikus hatásokat kiaknázó integrált 

felhasználására, 
– a regionális politikák koherenciájára, 
– a decentralizációból eredı vertikális együttmőködés lehetıségére, 
– a régión belüli területi egységek koordinációjára, 
– a megvalósítás folyamatának rendszeres ellenırizhetıségére, áttekinthe-

tıségére. 

A fenti programozás optimális esetben egy olyan, strukturált, projekt jellegő 
megoldásokat alkalmazó decentralizált irányítási modell, amely a megfelelı 
környezetben ágazati és regionális szinten egyaránt értelmezhetı különbözı 
regionális fejlesztési tervekhez kapcsolódó támogatások rendszerét jelenti. Ez a 
modell konzekvens módon kell, hogy igazodjon a hosszú távú regionális terü-
letfejlesztési politikákhoz, a szereplık közötti kooperatív mechanizmusokhoz, a 
helyi (területi) köz- és privát források szinergikus felhasználása mellett. 

A regionális finanszírozás rendszerének kialakítását befolyásoló dinamikus 
környezet elemei között tekintettel kell lennünk egyrészrıl magára a regionális 
célokat, prioritásokat, intézményeket és mechanizmusokat a vélhetıen globális 
tendenciák mentén alakító Európai Unióra, másrészrıl a helyi sajátosságokat 
hordozó mikrogazdasági elemekbıl építkezı regionális környezet sajátosságai-
ra. Mindkét faktor az abszolút általánosságokat hordozó jelenségek helyett idı-
ben változó jellemzıkkel bír, ezért – helyesen – kizárólag tendenciájában vizs-
gálható. Az elıbbi megjegyzés szükségszerően implikálja azt a következtetést, 
hogy a hazai finanszírozási struktúrák kialakításakor elkerülhetetlen a helyi 
sajátosságokhoz igazított koncepcióknak megfelelı gondolkodásmód. 

Az ún. EU-konform regionális alapú finanszírozás a fejlesztési programok 
szintjén hordozhat a közösségi céloktól eltérı célhierarchiát és súlypontokat. 
Ennek nem mond ellent az, hogy a regionális fejlıdést elısegítı célrendszer 
alapelve az Európai Unió támogatáspolitikájához illeszthetıség, tekintettel arra, 
hogy egy meghatározott célú költségvetési támogatás akkor társfinanszírozható 
uniós forrásokkal, amennyiben illeszkedik egy vagy több, az Európai Unió gaz-
dasági és szociális kohéziót szolgáló célkitőzéséhez (Ruttkay, 1998). 

A regionális finanszírozás terén adható megoldások szintetizálása azt jelenti, 
hogy hazai vonatkozásban is egy mőködési elvében decentralizált, regionális el-
vek szerint szervezıdı támogatáspolitikára van szükség, és ez a célrendszer fel-
tételezi egyrészrıl az Európai Unió támogatáspolitikai céljaival koherens gaz-
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daságpolitika mőködtetését, másrészrıl az ország forrás szükségletének, más-
ként abszorpciós képességének idıbeli nyomon követését és befolyásolását. 

A hazai gazdaságfejlesztési megfontolások determináló tényezıje tehát az 
ország (régió) abszorpciós képessége; az alábbi szempontok mentén (Ruttkay, 
1998): 

– a költségvetési támogatások kedvezményezettjeit nemcsak területi elven, 
hanem a modernizáció és gazdasági szerkezetátalakítás céljából horizon-
tálisan is szükséges elérhetıvé tenni; 

– az elıbbinek megfelelıen szükséges szektorális intézmény- és eszköz-
rendszert mőködtetni; 

– a támogatási források területi allokációjánál nem kizárólagosan a vidéket, 
hanem a nagyvárosokat is indokolt lehet kedvezményezetti helyzetbe 
hozni; 

– a régiók gazdasági fejlettségét kiegyenlítı elv mellett vagy helyett szük-
séges mérlegelni a nemzeti szintő gazdasági fejlıdési szempontokat; 

– ugyanígy figyelembe kell venni az Európai Unió által kijelölt beruházás-
élénkítı, munkahelyteremtı, illetıleg HR-menedzsment célok racionali-
tását, többek között a jelentıs munkahelyteremtéssel járó fejlesztési 
programok – nem feltétlenül gazdasági, mint inkább társadalompolitikai 
megfontolásokból történı – elınyben részesítését. 

A hazai decentralizált területi és finanszírozási rendszer megfelelı alakítá-
sával biztosítani lehet a partnerséget ugyanúgy, mint a szubszidiaritás elvét és 
gyakorlatát, és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe ágyazott sokszereplıs regionális 
tervekkel reális esélyt lehet teremteni arra, hogy egyre több uniós pénzeszköz 
támogassa a magyar gazdaság fejlıdését. 

Az európai együttmőködés követelményrendszerében hasonlóan nehezen 
megoldható problémát jelent a magyar gazdaság adottságai miatt az addicionali-
tás és az abszorpció.  

Több elemzés (Perger, 1998; Ruttkay, 1998) is rámutatott arra, hogy a ma-
gyar gazdaság – fiskális lehetıségeit figyelembe véve – vállalkozói tıke igény-
be vétele nélkül – de még ezzel együtt is kérdıjelesen – az európai uniós támo-
gatásokból reálisan számítható összegeket nem tudná addicionálni, azaz nem 
lenne képes a saját erı követelményeket teljesíteni. Az elmúlt idıszakban a 
hazai támogatási célok közül is a decentralizált szinteken nagyon hiányzott a 
kifejezetten addicionális célokat szolgáló támogatási forma. A hazai Széchenyi 
terven belüli pályázati alapon (is) mőködı elosztási rendszerő célelıirányzatok 
esetében is jól lehet érezni a kialakult magatartásokból (saját erıt biztosító hi-
telfelvételek, nem valós adatközlések stb.), hogy még az adott esetben kisebb 
tıkeerıt igénylı támogatásoknál is hiányzott a valós saját pénzeszköz. 
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Mindez a már hivatkozott számítások alapján elfogadható, de további gondot 
jelent – és ezt empirikus vizsgálatok is alátámasztják –, hogy részben az ab-
szorpciós képesség is akadálya a jelentısebb mértékő támogatások felvételének 
és felhasználásának.  

Az abszorpciós képességnek, megítélésem szerint, két vetületét szükséges 
megkülönböztetni: a makrogazdasági szintő abszorpciós képességet, és ennek a 
mikrogazdaságban és a mikrogazdasági feltételekben megtalálható továbbfoly-
tatását, amelyek egyezısége esetén van csak lehetıség a tényleges tıkefelszí-
vásra. 

Az ide vonatkozó irodalmi megállapítások (Enyedi, 1997) arra utalnak, hogy 
a magyar gazdaság abszorpciós képességével nincs probléma, tehát részben 
értelmes és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszkedı, az Európai Unió által is el-
fogadott programok készülhetnek el, a növekvı gazdaság feltételei mellett, fi-
gyelemmel a belsı és külsı keresleti tényezıkre is, és a támogatási eszközök el-
helyezhetıek a gazdaságban. 

A makrogazdasági vetületét figyelembe véve az abszorpciós képességnek jó 
néhány megállapításával a vonatkozó irodalomnak nem is lehet vitatkozni, 
azonban a feltételek együttes meglétének követelménye már idıben elhúzza a 
tıkefelszívási lehetıséget. Még makrogazdasági korlát lehet az Európai Unió 
által képviselt GDP-re vetített 4%-os határ a régiók abszorpciós maximumának 
vonatkozásában. 

A hazai gazdaság abszorpciós képessége és a külföldi források kínálata kö-
zötti összefüggés keretében, kitekintı jelleggel szükséges megemlíteni (Ruttkay, 
1998): 

– a gazdasági növekedés lassulásának problematikáját; 
– a fejlıdı területek és ágazatok, illetıleg a tartósan recesszióban lévı te-

rületek és ágazatok közötti gazdasági és társadalmi ellentmondásokat; 
– a belföldi forrásképzıdés elégtelen voltát, illetıleg még inkább a hazai 

vállalkozásstruktúra aránytalanságait; 
– a messze nem innovációorientált kormányzati politika veszélyeit. 

Ezeken túl azonban a jelenlegi támogatási rendszerben olyan támogatás- fo-
lyósítási kritériumokat léptettünk életbe, amelyeket a magyar kis- és középvál-
lalati kör nem tud produkálni. Ennek okaként elsıdlegesen azt lehet megjelölni, 
hogy egy olyan támogatásfolyósítási rendszer mőködik a támogatási források 
legjelentısebb részénél, amelynek likviditási követelményeit nem vagy szinte 
lehetetlen kielégíteni, figyelemmel arra is, hogy a rövid lejáratú, esetlegesen 
rulírozó jellegő hitelezési magatartások a bankok gyakorlatától ma még nagyon 
messze állnak. 

Empirikus vizsgálatokkal számszerően is igazolhatók, hogy ma már ugyan a 
vállalkozások – különbözı tényezık hatására – el tudják nyerni döntés szintjén 
a támogatási összegeket, de felhasználásukat alapvetıen akadályozzák az elıbbi 
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bekezdésekben leírt problémák, olyannyira, hogy 4–5 éves felhasználatlan, de 
megítélt támogatási keretek és lényegében felhasználás nélkül visszaadott kere-
tek egyre inkább jellemzik az elıirányzatok gazdálkodását.  

Az e fejezetben vázolt követelményváltozások és prognosztizálható vagy ta-
pasztalt magatartások mind azt indokolják, hogy a területi finanszírozási rend-
szer, de talán a pénzügyi rendszer egyes elemeinek is a mindent megelızıen 
hazai át- és kialakítására van szükség, amely folyamatnál a már megjelenı ta-
pasztalatokat, valamint az új irányokat, jelenségeket és ma még nem használt 
rendszerelemeket is alkalmazni kellene. 

A követelmények megjelenı új irányai közül elsıként a rendszerfelépítést 
alapvetıen befolyásoló, új, Európát is érintı világgazdasági folyamatok értéke-
lésére és tudomásul vételére van szükség, amelynek néhány elemét az alábbi 
összeállítás is felvillantja. 

A globalizálódó világ kihívásai 

A globalizációt nem érdemes szeretni vagy nem szeretni: alkalmazkodni kell 
hozzá, hogy elınyeibıl nekünk is jusson, hátrányait mérsékelhessük (Enyedi, 
2000). 

Ezzel a megállapítással alapvetıen egyet kell érteni, még akkor is, ha a glo-
balizálódó világ körülményei között a magyar gazdaságnak megannyi, ezt lát-
szólag megelızı feladattal, problémával kell szembenéznie. A látszólagos meg-
elızés mindenképpen azt jelenti, hogy a gazdaságunk fejlesztésének elképzelé-
sei az elkövetkezendı idıszakban sem, de a rendszerváltozástól eltelt idıszak 
tapasztalatai alapján az eddigiek szerint sem vonhatja ki magát a globalizáció 
egyre bıvülı és egyre gyorsuló folyamatai alól. 

A kérdés tehát ebben a tárgyban az, hogy a magyar gazdaság a rendszervál-
tozást követı több, mint tíz éves gazdaságfejlesztési, gazdaságfejlıdési tapasz-
talata alapján marad-e azon az úton, hogy a saját maga számára a területfejlesz-
tési politika át- meg átgondolt, többszörösen is módosított elképzelésrendszere 
alapján fejleszti a gazdaságát, vagy tudomásul veszi azt, hogy a különbözı vi-
lággazdasági folyamatok arra kényszerítik, hogy a globalizálódó világ egyes 
folyamatainak közepette értékelje, segítse elı a területi fejlıdést, és ezen az 
alapon próbálja megszervezni a területi politika jelentısebb irányait. 

Ma már a számos elképzelés tudományos megalapozottságú rendszerirány és 
egyéb követésre alkalmas vagy alkalmasnak tartott vélemények mentén szembe 
kell néznünk azzal, hogy a magyar gazdaságnak is, mint a fejlıdı kelet-európai 
országoknak tudomásul kell vennie azokat a változásokat, amelyeket a globali-
zálódó világ a számunkra meghatároz. Ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy rész-
ben az átmenet (az államszocialista gazdaságból a piacgazdaságba) problémáit 
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kell leküzdeni, másrészt a gazdaság szerkezeti és technológiai átalakítását kell 
jó irányokban megfogalmazni és végrehajtani, harmadrészt elodázhatatlan a 
globalizált világ vagy a globalizált világrészekhez történı mind teljesebb al-
kalmazkodás (Enyedi, 2000). 

A magyar gazdaság helyesen, de megközelítıleg sem elég intenzíven az uni-
tárius berendezkedésrıl való letérés és a decentralizált irányításra való törekvés 
mellett a regionalizált területi berendezkedésre történı áttérést kellett, hogy 
elıtérbe helyezze. E folyamatok alapvetı indokát nem csak a politikai rendszer 
változása okozta, hanem elsısorban az, hogy a területi fejlıdést befolyásoló 
tényezık jelentıs átrendezıdést indítottak el és ennek mentén a területi fejlesz-
tési politika funkciójának is meg kellett változnia. 

Visszalépve idıben, a rendszerváltozást megelızı idıszak ki nem kerülhetı 
folyamatai, problémái és jelenségei mellett – az 1980-as évek végén már látha-
tóak a tervgazdaság összeomlásának elsı jelei – a regionális gazdaságfejlesztési 
modellnek nem tudtunk megfelelı keretet teremteni, jóllehet a területi fejlesz-
tés, mint kormányzati eszköz megjelenése erre komoly esélyt adhatott volna. 

Az átmenet idıszakában (de 1994-ig sem) a területfejlesztési politika nem 
lépte túl az eseti beavatkozások szintjét, és a regionális politika kialakulását a 
kormányzati támogatás hiánya mellett, a hiányzó területfejlesztési intézmény-
rendszer ezen túl a területi közigazgatás megoldatlansága is hátráltatta. 

Az 1996. évi Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. tv.) megteremtette a 
területi politika alapját, meghatározta céljait, szervezett rendszerét tekintve 
lehetıséget adott a piackomfort eszközök alkalmazásának megalapozására. 

Az új törvény – fentiekkel együtt – lehetıséget adott, legalább is induló ál-
lapotát tekintve az új regionális politika kialakítására, amelynek alkalmazásával 
és fejlesztésével a gazdasági átalakulás negatív jelenségeinek mérséklésére, az 
innováció elterjedésére, a központi és helyi területi, a közösségi és magánszféra 
együttmőködésére, az egyértelmő munkamegosztás kialakítására, a fejlesztési 
összefogásra (Enyedi, 1997) és megítélésem szerint a hazai és európai fejlıdési 
irányok összekapcsolására nyílt meg a lehetıség. 

Talán az elhalasztott lehetıségek, a politikai kurzusváltások, a nem megfele-
lıen felmért hazai állapotok és a privatizációs folyamatok idınként figyelemel-
terelı hatásai miatt jelentkeztek, amely idıszak közepette tagadhatatlan elınye-
ink elvesztek a szomszédos országokkal szemben, és egyben megjelentek olyan 
kihívások is, amelyek a globalizáció hatását kezdték érzékeltetni a multinacio-
nális vállalati kör megjelenésével és mőködésük nem mindig pontosan értelme-
zett hatásaival. 

Mindez azt körvonalazza, hogy a magyar gazdaságnak a rendszerváltást kö-
vetı évek látszólagosan konzisztens gazdaságfejlesztési politikája átértékelıdik 
és meg kell találni azokat a szükséges utakat, amelyek figyelembe veszik a 
globalizáció követelményeit, és a szükséges mértékig letérnek arról az útról, 
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vagy a követelményeket is az út részévé teszi, ami kifejezetten csak az Európai 
Unióhoz való illeszkedés regionalizált gazdaságpolitikai koncepcióját jelenti. 

Ezt a követelményt két tényezı mentén is megfogalmazhatjuk, az egyik a 
gazdaságunk belsı igényeinek, folyamatainak való mind teljesebb megfelelés, a 
másik az, hogy a globalizáció nálunk megjelent hatásait is meg kell kísérelni 
beépíteni egy európai uniós követelményeknek megfelelı mőködı rendszerbe. 

A rendszerváltozást követı idıszakokban számtalan irodalomban és elmé-
letben fogalmazódott meg, hogy a magyar gazdaság fejlıdési célkitőzéseinek 
egyetlen markáns vonala az, hogy alkalmassá váljunk az európai uniós csatla-
kozásra és ezek mellett nem elhallgatottan az is, hogy megfelelı mértékő al-
kalmazkodásunk ellentételeként el tudjuk nyerni azokat a támogatásokat, ame-
lyek hozzásegítenek bennünket az európai uniós rendszerekben való részvétel-
ben, az onnét származó támogatások fogadásában is, némileg kikényszerítésé-
ben is.  

Ebben az idıszakban a gondolkodást alapvetıen az befolyásolta, hogy a fı 
cél az Európai Unióhoz való csatlakozás, a csatlakozás eredményeként pedig a 
források gyarapodása, és ezen túl a gazdasági és szociális kohézió megteremté-
se, pontosabban fogalmazva elindítása lesz az eredmény.  

De látni kell azonban azt, hogy az uniós harmonizációra, felvételre való tö-
rekvés, az európai viszonyokhoz való illeszkedés összességében az elmúlt évek, 
évtized folyamán az ezredfordulóra bizonyos mértékig átértékelıdött és a gya-
korlatunk is ezt igazolja. Nevezetesen a globalizáció alapvetı jellemzıi (multi-
nacionális pénzügyi központok, vállalatok, folyamatok) azt kívánják meg, hogy 
a gazdaságon belül a regionalizált és így az Európai Unióban elfogadott területi 
berendezkedések mellé olyan átfogó folyamatok is figyelembe vételre kerülje-
nek, amelyek a világon érezhetık és ma már Európában is egyre meghatározób-
bak.  

Ezen folyamatok észlelésére és jellemzésére elsısorban a nemzetközi hatá-
sok megjelenése az érzékelhetı, amelybıl vizsgálni szükséges a globális, konti-
nentális és határ menti regionális együttmőködéseket. Másodsorban a nemzet-
közi hatások és a távolság egyre mérséklıdı hatása miatt nem szabad nem ész-
revenni, hogy a gazdasági egységek területi elhelyezkedése rendkívül rugalmas-
sá válik. Meghatározó tényezık lettek a versenyben a területi elhelyezkedés, az 
infrastruktúra, a kapcsolódások a dinamikusan fejlıdı területekhez és egyre 
markánsabban a munkaerı minısége és ára. A gazdaság területi elhelyezkedé-
sét egyfelıl a gazdaságot irányító pénzügyi és vállalati központok nagyvárosi 
koncentrációja, másfelıl a többi gazdasági szervezetnek a településhálózaton 
belüli nagyfokú dekoncentrációja jellemzi. Még sem következik be teljes szét-
szóródás, az agglomerációs elınyök új formában fennmaradnak, térbeli tevé-
kenységi „fürtök” (klaszterek) alakulnak ki” (Rechnitzer, 1998. p. 9). 
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Mindez már hazánkban is megfigyelhetı alaptendenciáit illetıen úgy a 
nagyvállalatoknál, mint az összes mőködı vállalkozás vonatkozásában (1. táb-
lázat). 

1. táblázat 

Az összes mőködı vállalkozás és a 29 legnagyobb vállalati telephely eloszlása, 
2001. június 30. 

A 29 legnagyobb vállalati telephely 
elhelyezkedése Régiók Összes mőködı vállalat, 

% 
db % 

Közép-Magyarország 38,8 10 34,5 

  ebbıl Budapest 28,8 10 34,5 

Közép-Dunántúl 10,4 7 24,0 

Nyugat-Dunántúl 9,9 6 20,7 

Dél-Dunántúl 9,1 1 3,5 

Észak-Magyarország 9,0 2 6,9 

Észak-Alföld 11,1 2 6,9 

Dél-Alföld 11,7 1 3,5 

Összesen 100,0 29 100,0 

Forrás: KSH, 2002 alapján saját számítás. 

Természetesen új és felértékelt szerepkörben is jelennek meg már tudott té-
nyezık a gazdaságformálásban. Ilyen kiemelkedı és erısödı versenyképességi 
elem a tudás, az innovációs képesség együttesen – még több más tényezı szere-
pével – a tudásalapú gazdaság. Emellett a globális versenyben egyre inkább 
leértékelve megjelenı helyi termelési tényezık léte elé lépnek a megfelelı fel-
tételek és adottságok között a sajátos tudáson alapuló ritka, másutt nem vagy 
nehezen utánozható adottságok. 

A területi fejlıdési pályák és fejlesztési modellek szükségszerően kiszéle-
sedtek a globalizációs folyamatok hatására és így a kormányoknak – köztük a 
magyar kormánynak is – szükséges eldönteniük, hogy az országon belüli terüle-
ti kiegyenlítésnek, vagy a világhoz, Európához mért elmaradásunk csökkenté-
sének tulajdonítanak nagyobb jelentıséget. 

Ha a magyar területi fejlesztés és területi politika eddigi eredményeit, irá-
nyait vesszük figyelembe, meg kell állapítani, hogy az eddigiektıl lényegesen 
nagyobb mértékben befolyásolják a követendı irányokat a nemzetközi hatások, 
amelyek mindenképpen figyelembe veendık az elkövetkezendı idıszakban. 

Természetesen nem tekinthetünk el attól a ténytıl, hogy a magyar területi 
politika a gazdaságon belül kialakuló spontán területi fejlıdési folyamatokat 
nem vagy csak nagyon szegényesen tudta abba az irányba befolyásolni, amely 
megfelelne a nemzetközi követelményeknek, vagy megfelelne azoknak az igé-
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nyeknek, amelyeket a puszta, szinte tılünk független tényezık mellett adnának 
a gazdaság világmérető igazodási folyamataihoz.  

Mindez azt jelenti elsıdlegesen, hogy a magyar gazdaság területi politikáját, 
a területfejlesztési folyamatok befolyásolását abban a hármas metszetben sze-
rencsés továbbgondolni és végrehajtani, amely 

– megfelel a nemzetközi kihívásoknak és igazodik a globalizációs és benne 
az európai uniós folyamatokhoz, 

– képes érvényre juttatni azokat a helyi adottságokat, amelyek a kis orszá-
gok számára biztosítanak versenyelınyöket a globalizálódó világban, 

– mindezeket tartalmazva egy olyan konzisztens gazdaságfejlesztési és te-
rületi politikát lenne szerencsés kialakítani, amely mindent megelızıen 
biztosítaná a gazdaságon belül szervezıdı olyan kiválasztódási és keze-
lési rendszert, amely a megfelelı szegmensekben biztosítani képes a ver-
senyképességet, másfelıl az ilyen célokat elérni nem képes területek ki-
egyensúlyozott, az egész rendszer mőködésének alapminıségét nem ron-
tó tevékenységet tud jövedelmezıen a lakosság emelkedı komfortérzeté-
nek megtartása érdekében biztosítani. 

Természetesen további jelenségek és tényezık figyelembe vétele szükséges 
ahhoz, hogy a követelményeknek a magyar gazdaság szempontjait érvényesíteni 
képes területi politika és területi finanszírozási rendszer alakuljon ki, de ezek 
elemzése további kutatások témája lesz.  
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MODIFIED REQUIREMENTS – HUNGARIAN REACTIONS IN 
RESPECT OF REGIONAL FINANCE 

István Szebellédi 

Whilst no consensus has yet been reached regarding the development of those domestic 
functions required by regionalisation, we have already seen new reference points appear 
in respect of accommodation to world economic processes, to globalisation and to 
international competitiveness. 

Given this context, new crucial issues have arisen at various levels - issues which can 
be discussed in terms of such processes, developments and demands as: 

– Territorial strategy – Regionalisation (decentralisation) 
– Competitive sectors – Subsidies 
– Centralisation – Decentralisation 
– Worldwide processes – Hungarian processes 
– Internationalisation - Globalisation  
– Administration at organisational level – Operational distribution of responsibilities 
– Supply of funds – Effective utilisation of funds 
– Internal demands of the economy – EU requirements 
– Regional territorial structure – International influences 
– Territorial equalisation – Promotion of backward regions  

Among the first questions to be addressed are: How are these processes to be 
correlated? How do they influence each other? Where, and to what extent, do they 
overlap? and Which are the common features which we should examine?  

However, the most substantial question – and one to which this article attempts to 
give an answer – is, rather: Which route should Hungary take, given these processes and 
requirements, to ensure a reasonable improvement in the standard of living of the 
population, achieving the highest level which the state of the Hungarian economy 
permits? 
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14. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÉRDİJELEI 

Jobbágy Valér 

Bevezetés 

E tanulmányban a szerzı nem törekszik a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) defi-
niálására, szerepének meghatározására, az elkészülés folyamatának leírására, 
mindössze arra vállalkozik, hogy a fejlesztési terv kialakítása során eddig fel-
merült buktatókat, a terv jövıbeli irányát – minden bizonnyal – nagymértékben 
befolyásoló döntési pontokat, alternatívákat összegezze. Természetszerőleg ez 
utóbbit sem teheti a teljesség igényével a rengeteg felvetıdı kérdés miatt. Nyil-
ván az alább kiemelt kérdések csupán a fejlesztési terv elkészültében közremő-
ködı, jelentıs számú aktorok egyikének a szemléletét tükrözik.  

Jelen tanulmány – nem titkoltan – azon szándékkal született, hogy az állami 
(közösségi) beruházási, tervezési források európai uniós csatlakozásunkat köve-
tı felosztásának stratégiai terve körül kicsit felkavarja az állóvizet, és egyfajta 
termékeny reflexióra ösztönözze az olvasókat.  

2002 legelején igen nagy vihart kavart az Európai Bizottság szakértıi anya-
ga (Communication of the European Commission, 2002), amely Magyarország 
részesedését a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból, illetve a mezı-
gazdasági közvetlen támogatásokból a magyar fél álláspontját jelentısen „alul-
szárnyalva” irányozta elı. Bár ez utóbbi – nem kis mértékben a választási han-
gulat okán is – jóval nagyobb publicitást élvezett, szakértıi körökben a gazda-
sági és társadalmi kohéziót szolgáló pénzeszközökre vonatkozó elırejelzések is 
élénk vitát váltottak ki.  

Semmiképpen sem szeretnénk a jóslatok csatájába bekapcsolódni, csupán 
annyit szeretnénk észre venni (észre vetetni), hogy bármekkora erıforrások 
megítélése esetén is az azokhoz való hozzáférés és a források felhasználása leg-
alább két dologtól függ. Egyrészt az alapok elköltését keretbe foglaló stratégiai 
tervtıl (NFT), másrészt a felhasználást lebonyolító intézményrendszer lététıl és 
minıségétıl. 

A csatlakozásunkat követı idıszakra vonatkozó, az uniós pénzeszközök fel-
használását kijelölı Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítését a magyar kormány 
2001 márciusában indította el (FKTB, 2001). Az azóta eltelt idıszak során szá-
mos olyan stratégiai kérdés merült fel, melyek döntıen befolyásol(hat)ják a terv 
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végsı orientációját, s annak elkészültét követıen az uniós pénzforrások haté-
kony felhasználását. Ugyanakkor e döntési helyzetek – leginkább politikai 
okoktól vezéreltetve – sokszor meg sem fogalmazódtak, e döntések egyikét sem 
készítették elı, nem születtek alternatív megoldási javaslatok, így nem születhe-
tett világos – politikai szinten is elfogadott – iránymutatás sem. E folyamat 
következtében a tervezés hosszú ideig megtorpant.  

A tanulmány egyrészt e sürgısen megválaszolandó kérdéseket fogalmazza 
meg, győjti csokorba. Ami a rájuk adandó válaszokat illeti, nem törekszik a 
döntések teljes elıkészítésére, az alternatívák részletes kifejtésére, csupán a le-
hetséges válaszok, illetve a közülük való választást elısegítı szelekciós kritéri-
umok – nem teljes körő – vázolására tesz kísérletet.  

A készülı NFT „típusa” 

Mind a mai napig nem született döntés arról, hogy a kialakulóban levı terv a 
beruházások, támogatások milyen körére terjed ki. Csak és kizárólag az EU ál-
tal támogatható területeket ölelje fel? Azok közül minden eddig – magyar for-
rásból – támogatott területet, intézkedést lefedjen? Ugyanakkor mi lesz az EU 
által nem támogatott területekkel, nem is beszélve a nem beruházási/támogatási 
típusú szakmapolitikákkal? Azok hol fognak megjelenni, miként fognak a NFT-
hez stratégiájukban kacsolódni, hol jelennek majd meg az egyes – sokszor szo-
rosan összefüggı – területek közti interrelációk, s végül hogy lesz lehetséges 
ezen teljes, legszélesebb kör költségvetési vonzatát, hatását megítélni? 

A fenti kérdések megválaszolását kissé távolabbról kezdjük. Az 1990-ben 
módosított alkotmány1) a mindenkori kormány számára elıírja az országos kö-
zéptávú gazdasági és társadalmi terv kialakításának kötelezettségét. Praktikusan 
tehát azt mondhatjuk, hogy 1990 óta minden kormányt mulasztásos alkotmány-
sértés terheli.  

Az 1990-es évek végétıl ugyanakkor születtek kísérletek ezen exlex állapot 
orvoslására. Így tekinthetünk az Átfogó Fejlesztési Tervre, az Elızetes Nemzeti 
Fejlesztési Tervre, illetve a Széchenyi tervre. Az NFT elıkészületei során szü-
letett egy kormányhatározat (Kormányhatározat, 2002), amely elıirányozta a 
Széchenyi terv „kibıvítését” mindazon területekre, amelyeket az EU társfinan-
szíroz. Mindez nem következett be, s a politikai szándékok alapján nem is volt 
várható, hogy bekövetkezzen. 

Ugyanakkor idınként a tervezık között sincs fogalmi tisztánlátás az egyes 
tervek hatókörét illetıen, ezért mindenekelıtt ezt szükséges egységesíteni.  

Miután az NFT eddigi tervezése az EU által támogatható minden lehetséges 
területre kiterjedt, célszerő a tervezés folytatása során is ezt a gyakorlatot kö-
vetni. Azonban – ahogy erre majd a késıbbiekben rámutatunk – nem célszerő a 
véges európai forrásokat túl sok felé teríteni, ezért szükségszerően lesznek 
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olyan területek, amelyek nem kapnak uniós többletforrást. Ennek megfelelıen 
javasoljuk, hogy készüljön egy bıvebb NFT (mely tartalmazná azon intézkedé-
seket is, amelyek tisztán hazai finanszírozásból kerülnek megvalósításra), és 
egy szőkebb NFT (kizárólag EU-támogatásra javasolt intézkedésekkel). Ez 
egyébként igazodna az EU Bizottságának javaslatához is. 

Szükséges továbbá az EU által nem támogatott területeket is számba venni, 
hisz valóban koherens beruházási stratégiát, a hazai igényeket teljes mértékben 
kielégítı, az ország szükségleteire koncentráló fejlesztési tervet csak a két terü-
let együttes kezelésével lehet kialakítani (ezt nevezhetjük akár Teljes [Átfogó] 
Fejlesztési Tervnek), annál is inkább, mivel a közösség által rendelkezésre álló, 
allokálható források volumene véges. 

Végül, de nem utolsó sorban szólni kell az intézményi, szervezeti, szerkezeti 
és szabályozási környezetrıl. Véleményünk szerint minden fejlesztési tervnek, 
az abban megfogalmazott céloknak, prioritásoknak, intézkedéseknek van egy 
„szabályozási-környezet igényük”, amely egyrészt lehetıvé teszi azok megvaló-
sulását, másrészt kifejtett hatásukat is nagymértékben befolyásolja. Ezért a ter-
veknek tartalmazniuk kell ezen tipikusan nem beruházási/támogatási célú intéz-
kedéseket, amelyeket ugyanúgy végre kell hajtani, mint a terv materiálisabb ele-
meit. 

Érdemes szólni a Széchenyi terv és az NFT viszonyáról, ami oly sok félreér-
tésre adott okot az utóbbi idıben. Valójában nem meglepı, hiszen a Széchenyi 
terv sokáig úgy kommunikálta magát, mint „nemzeti fejlesztési terv”. A kettı 
közötti megfeleltetést nem tette lehetıvé – többek között – az általuk lefedett 
területek különbözısége. A gazdaságpolitika irányítói sem hihettek e megfelel-
tetésben teljesen, hiszen a már hivatkozott kormányhatározat (Kormányhatáro-
zat, 2002) 5. pontja megfogalmazta azt az igényt, hogy a Széchenyi tervet ki 
kell terjeszteni az NFT által felölelt területekre, ami gyakorlatilag a fent leírt 
klasszifikációban valahol a bıvebb NFT és a teljes FT közötti – nehezen defini-
álható – területre esne. Az újonnan hivatalba lépı kormány nem követte az 
elıdje által az Széchenyi terv számára – homályosan – definiált pályát, s hiva-
talba lépésének elején – egyidejőleg a Széchenyi terv „újrakalibrálásával” – 
meg kívánta határozni az NFT és a Széchenyi terv viszonyát. 

Nullbázisú versus jelen költségvetés bázisú tervezés 

Nem született egyértelmő döntés arról sem, hogy a jelenlegi költségvetési szer-
kezethez igazítjuk-e a tervet, avagy a helyzetértékelés alapján kialakított straté-
giához, és annak szakmapolitikai prioritásaihoz, céljaihoz alakítjuk a költségve-
tést. 
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Bár elsı látásra tisztán költségvetési jellegő problémával állunk szemben, 
korántsem csupán arról van szó. A kérdés tulajdonképpen az, hogy ha a terve-
zés során arra a következtetésre jutnánk, miszerint a jelenlegi költségvetési 
szerkezet és a támogatási politika alapvetıen rossz, akkor rendelkeznek-e a ter-
vezık akkora politikai legitimitással, hogy a szükséges költségvetési változtatá-
sokat véghez vigyék. Illetve természetesen létezik a másik véglet, miszerint nem 
csak a korábbi összegek, de azok aránya is nehezen változtatható. 

Minden valószínőség szerint a valós élet a két szélsıség közötti konstelláci-
ókra mutat példát, ugyanakkor alapvetı jelentıséget tulajdonítunk a tervezı 
ilyen típusú szabadságfokának. Hozzá kell tenni mindamellett, hogy a többéves, 
fokozatos költségvetési „szükséglethez igazítás” módszere segítségével e sza-
badság tágítható.  

Az operatív programok 

Egy, a csatlakozni kívánó államok számára rendezett 2001 márciusában lezaj-
lott TAIEX-szemináriumot követıen két dolog vált világossá a kormányzat, 
illetve a tervezık számára: 

1) Brüsszel a lehetı legkoncentráltabb tervet, a legkevesebb számú operatív 
programot (OP),  

2) illetve egy, az ország összes régióját felölelı regionális operatív progra-
mot (ROP) kíván látni a csatlakozó országokban (ez utóbbi alól Lengyel-
ország kivétel lett volna). 

Noha érdemes lenne elemezni a döntés okait, összetevıit, miután ez nem ké-
pezi jelen tanulmány szerves részét, ezért mi csupán a következményekkel fog-
lalkozunk.  

A brüsszeli kívánalmakat messzemenıen szem elıtt tartva a magyar kor-
mányzat öt operatív programot jelölt ki (FKTB, 2001; Kormányhatározat, 
2001). Bár elmondhatjuk, hogy e területek kijelölése nem nélkülöz minden 
elızményt – nevezetesen az Elızetes Nemzeti Fejlesztési Terv2) is ezekre a te-
rületekre koncentrált –, ugyanakkor megjegyzendı, hogy a kijelölést semmiféle 
elıkészítés nem elızte meg. Így nem meglepı, hogy a tervezési realitások nem 
minden esetben támasztották alá a korábban kialakított elképzeléseket.  

Többször felmerült a tervezés során az OP-k számának s ehhez kapcsolódó-
an azok tartalmának módosítása. Ez elsısorban az igen összetett, élesen elkülö-
nülı területet felölelı OP-k esetében merült fel. Ez természetesen hatott volna 
az egyes programok tartalmára is. Ugyanakkor tisztán kell látni, hogy az aktuá-
lis helyzet megváltozatására csak igen indokolt esetben szabad vállalkozni, 
hiszen a jelen felosztást több alkalommal is megerısítette a magyar kormányzat 
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Brüsszelben, valamint a tervezés korábbi szakaszai is ezt a felosztást vették ki-
indulópontul.  

Hasonló – az OP-k tartalmát befolyásoló – hatása van az azok EU-finanszí-
rozására vonatkozó döntés is, nevezetesen, hogy egy vagy több alapból finan-
szírozódjanak-e egyidejőleg. Amennyiben egy OP csak egy európai alapból ke-
rül finanszírozásra, úgy – egyebek közt – a végrehajtás során nyerhetı jelentıs 
hatékonyságnövekmény. Ha azonban egy OP-t több alapból finanszírozódik, 
úgy a reál, illetve a humán fejlesztési összetevık jobban kiegészíthetik egymást, 
a köztük kialakuló szinergikus hatások jelentısen javíthatják a beavatkozás 
hatékonyságát. Bár formális döntés máig nem született ezt illetıen, a szakma a 
2004–2006-os periódusra vonatkozóan a végrehajtás hatékonyságára, az EU-
források minél biztosabb és teljesebb abszorpciójára helyezi a hangsúlyt, tehát a 
„monofund” megközelítést helyezi elıtérbe. Az OP-k ilyen típusú „letisztítása” 
ugyanakkor jelentıs tartalmi kötöttségekkel jár, az ez okból „kihagyott” terüle-
teket – bár be lehet integrálni más OP-k közé – célszerőbbnek látszik tisztán 
hazai forrásból finanszírozni. 

Az OP-k közötti határvonalakat illetıen két problematikára kell koncentrál-
nunk: 

1) Nem született formális döntés az infrastruktúra és a környezetvédelem 
megosztásának mikéntjérıl a környezetvédelmi és infrastruktúra OP, a 
regionális operatív program (ROP), illetve a kohéziós program között. 

2) Semmiféle iránymutatás nem született az ágazati operatív programok és a 
regionális OP lehatárolásának kritériumait illetıen. 

Mivel a második kérdéssel alább bıvebben foglalkozunk, e helyütt az 
„InfraOP” aktuális kérdéseire kívánunk kitérni.  

A problematikát alapvetıen befolyásolja az Európai Bizottság 2002. január 
30-án kiadott elırejelzése (Communication of the European Commission, 2002) 
a csatlakozást követı források megoszlását illetıen. A Bizottság szerint a csat-
lakozó országok a regionális politikára szánt források közel egy harmadát a 
Kohéziós Alapból fogják kapni, ami – annak céljaiból eredıen – alapvetıen be-
folyásolja a pénzeszközök felhasználásának irányát. Ily módon a környezetvé-
delmi és közlekedési infrastrukturális (nagymérető) projektek jelentıs része a 
Kohéziós Alapból fog megvalósulni. Egy másik jelentıs részük ugyanakkor 
minden bizonnyal a regionális OP-ben. Így felvetıdik a kérdés, érdemes-e egy 
külön OP-t „nyitni”, a szükséges intézményi, humán stb. infrastruktúrát kialakí-
tani, ráadásul az ily módon „lefogyasztott” „InfraOP” már jóformán leginkább 
egészségügyi projekteket tartalmazna.  
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Az ágazati operatív programok és a regionális operatív program 
lehatárolása 

Az NFT tervezésének talán legnagyobb kihívása az ágazati programok és a 
regionális program által lefedett területek lehatárolása. Külön bonyolítja a hely-
zetet, hogy a következı programozási periódusra nem „hagyományos” regioná-
lis programokat tervezünk, hanem egyetlen, az ország teljes területét lefedı 
„horizontális” regionális (-nak csak nehezen nevezhetı) programot. 

A csatlakozó országok helyzete e tekintetben lényegesen eltér a tagállamok 
döntı többségének helyzetétıl, ott ugyanis az egyes területi szintekhez tartozó 
kompetenciák meglehetıs egzaktsággal le vannak határolva. Nálunk azonban 
normákban rögzített kapaszkodók híján más módszert kell választani. Ennek 
lépései a következık. 

1) A tagországok kompetencialehatárolásának vizsgálata és adaptálása a 
magyar viszonyok messzemenı figyelembevételével, az alábbi kritériu-
mok alapján: 

– A helyi finanszírozás dominanciája, 
– Jelenleg is helyi döntést igényel, 
– A területi szint hatékonysága megkérdıjelezhetetlen, 
– Projektméret (ágazatonként eltérı nagyság lehet), 
– Regionális/helyi hatás, 
– Az ágazati politikák területi szinten való koordinálása, 
– A végrehajtás intézményi hátterének biztosítása, 
– Nem alkalmazhatók ugyanazon kritériumok ugyanúgy különbözı 

(szakmapolitikai) területekre, ezért a fenti kritériumrendszert mindig 
az adott terület speciális jellegének megfelelıen lehet és kell alkal-
mazni. 

2) Az ágazati és a regionális tervezık/politikusok tárgyalássorozat kereté-
ben vizsgálják meg – a fenti kritériumok figyelembevételével – a kompe-
tenciák allokálását. A területek lehatárolása kompromisszumokkal tör-
ténik.  

Természetesen a lehatárolásnak, illetve a döntésnek szigorúan egy irányba 
kell mennie a szabályozási, intézményi, strukturális környezet változ(tat)á-
saival, trendjeivel, így az államszervezés modernizációjának irányával. A fenti 
döntések is csak akkor hozhatók meg, ha – végre – tiszta kép alakul ki a szub-
nacionális szintek jövıbeni szerepérıl, illetve megfelelı politikai elszántsággal 
is párosul mindez.  

A kompetenciák lehatárolása tulajdonképpen azért is „történelmi” cseleke-
det, mivel hosszú távra meghatározza a majdani decentralizáció irányát és 
mélységét. A reláció visszafelé is igaz, hiszen a területi struktúrák megléte, fej-
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lesztése nélkülözhetetlen a delegált feladatok ellátásához, a regionális program-
elemek végrehajtásához. 

A regionális operatív program finanszírozása 

Szorosan a fenti megfontolásokhoz kapcsolódik a regionális operatív program 
finanszírozásának problematikája. A téma részletes kifejtése meghaladná a je-
len írás kereteit, itt csupán a megoldás alapjait körvonalazzuk. 

A finanszírozás kérdésének alapvetıen a kompetenciák, hatáskörök telepíté-
séhez kell kapcsolódnia. Miután azonban a jelen pillanatban a források döntı 
többsége felett az ágazati tárcák diszponálnak, illetve a területi szint szakértel-
me sem lesz még hosszú ideig megfelelı bizonyos (magas technikai tudást fel-
tételezı) döntések meghozatalához, illetve elıkészítéséhez, ezért bizonyos in-
tézményi és eljárási szabályok kialakításával tehetjük lehetıvé – korábbi érde-
kek túlzott sérelme nélkül – a kívánatos irányba való elmozdulást. Ilyen metó-
dus lehet a „forrásátengedı” tárcák – szakértelmének – bevonása a monitoring 
mechanizmusába.  

Nemcsak a Strukturális Alapok egyik alapelve, de a 2002. évi bizottsági elı-
rejelzés is megköveteli, hogy a – korábbi elképzelésekhez képest – szőkösebb 
forrásmennyiséget kevés számú, jelentıs hatást kiváltó területre koncentráljuk. 
Tulajdonképpen már maga a stratégiai tervezés is megkívánja, hogy priorizál-
junk, szelektáljunk a lehetséges célterületek között, s ne a „virágozzon ezer vi-
rág” elve érvényesüljön a tervezésben. 

A célterületek kialakítására leginkább az alábbi kritériumrendszer ad módot: 
– a végrehajtás egyszerősége, 
– melyek az EU-ban a kiemelt célok, 
– a kormányprogram céljai, 
– a várható pénzügyi hatások. 

A koncentráció költségvetési implikációiról lentebb szólunk, itt mindössze 
azt jegyezzük meg, hogy a tanulmány elején említett distinkció – bı-
vebb/szőkebb NFT, illetve „Teljes (átfogó) FT” között – ekkor nyer valós ér-
telmet, s rajzolódik ki a tervek koherenciájának szükségessége. 

Ami a források költségvetési tervezését, kezelését illeti az alábbi problémák-
ra kell felkészülni: 

– Többéves kötelezettségvállalások biztosítása, gördülı tervezés; 
– A kötelezettségvállalás és kifizetés (commitment/disbursement) idıbeli 

eltérésébıl adódó tervezési problémák; 
– Az EU-források és a hazai társfinanszírozás költségvetésbe való illeszté-

sének, „elhelyezésének” módja; 
– A reallokációs mechanizmusok kialakítása.  
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A többéves költségvetési kötelezettségvállalások rendszere bár kiépített, a 
gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy nem nyújt teljes garanciát 
a korábban vállalt kötelezettségek beépülésére a költségvetésbe. Talán a fı 
probléma, hogy a kötelezettségvállalásokról való „megfeledkezés” – jelenleg – 
semmiféle szankciót nem von maga után. 

További problémát jelent, hogy a költségvetést a nehezen elırelátható kifi-
zetési összegekre kell tervezni. Ezt csak komplikálja, hogy az európai forráso-
kat – szakaszosan bár, de – a magyar költségvetésnek kell elıfinanszíroznia. 

Az EU-források és a hazai társfinanszírozás költségvetésbe való illesztésé-
nek, „elhelyezésének” módját nagymértékben befolyásolja a reallokációs lehe-
tıségek formája. Elsırendő célként fogalmazható meg, hogy az esetleges for-
rásátcsoportosítás során a hazai társfinanszírozás is „kövesse” az uniós pénzt. A 
fejezetek között való nehézkes átcsoportosítások miatt alapvetıen két lehetıség 
adódik. Az egy OP-hez (vagy prioritáshoz) tartozó uniós és hazai források egy 
helyre tétele, amely források felett a „birtokos” diszponál, de a szelekciós dön-
tésekbe bevonja a források „korábbi gazdáit”. Egy másik – jóval kevesebb kon-
frontációt gerjesztı – lehetıség, hogy a források virtuálisan a tárcáknál marad-
janak, azonban elköltésükbe csak a közös projektszelekció erejéig szólhassanak 
bele. Amint látjuk, az intézményi, eljárási feltételek megfelelı kialakításának itt 
is kiemelkedı jelentısége van. 

Támogatási rendszerünk átalakítása 

A strukturális és kohéziós alapokból finanszírozott fejlesztések szinte mind-
egyikénél elıírás lesz, hogy a kedvezményezett – önkormányzat, civil szervezet, 
vagy cég – a költségek egy részét, rendszerint minimum 10%-át saját forrásai-
ból teremtse elı. Tény, hogy az önkormányzatok jelentıs része erre képtelen. 
Ezért a projektjeikhez szükséges forrásokat úgy próbálják összeszedni, hogy 
egyszerre akár 4–5 helyre is pályáznak, és saját forrásként mindig a többi alap-
nál megszerzendı támogatást tüntetik fel. Az esetek jelentıs részében ezek a 
tervek aztán „nem jönnek be”. Az ÁSZ közelmúltban végzett felmérése szerint 
az önkormányzatok a megítélt központi támogatások mintegy 40%-át a társfi-
nanszírozás hiánya miatt végül nem tudják lehívni. A strukturális alapok szem-
pontjából ez azt jelentheti, hogy az adott projekthez megítélt EU-támogatás 
mindaddig befagy, amíg a társfinanszírozási lyukat be nem tömjük, vagy a ku-
darcot vallott projekt helyett másikat nem találunk. Ez az esetek egy részében 
annyira elhúzódhat, hogy végül a támogatás teljes elvesztéséhez vezethet. 

A végsı megoldás természetesen az önkormányzatok rendelkezésére álló sa-
ját források növelése. Ez azonban nem feltétlenül valósítható meg rövid távon. 
Ezért elsı lépésként azt kellene elérni, hogy adott projekttípussal az önkor-
mányzatoknak – vagy más kedvezményezetteknek – csak egy helyre kelljen, 
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illetve lehessen pályázniuk. Ezért olyan pályázati felhívásokat kell kiírni, ame-
lyek maximális támogatási arányai figyelembe veszik a pályázók (önkormány-
zatok, civil szervezetek) tényleges saját forrásait. Továbbá szükséges a pályáza-
ti célok összehangolása a párhuzamos finanszírozás elkerülése érdekében. Ezzel 
együtt olyan pályázati céloknál, ahol több szakterület érintett, biztosítani kell, 
hogy ne a pályázatot kiíró tárca döntsön a projektek támogatásáról, hanem az 
érintett minisztériumok döntéshozatali képviseletével koordinált kormányzati 
állásfoglalás szülessen arról, hogy az adott projektet a kormány kívánja-e, tud-
ja-e támogatni az EU-támogatásból és a kapcsolódó társfinanszírozásból. Ha az 
ehelyütt megítélhetı forrásokkal a projekt végrehajtható, akkor a támogatást 
megítélik, ha nem, akkor semmilyen támogatás nem folyósítható. Egyszerőbben 
fogalmazva: 

– Meg kell határozni azokat az elıirányzatokat, melyek az EU-programokat 
finanszírozzák, ezeket össze kell hangolni egymással és az EU-
programokkal; 

– A lehetséges kedvezményezettek saját erejét figyelembe vevı támogatási 
arányokat kell meghatározni; 

– Egyeztetni kell a különbözı elıirányzatok döntéshozatali- és eljárásrend-
jét, az EU-programokat finanszírozó elıirányzatoknál a programokra vo-
natkozó egységes eljárásrendet kell alkalmazni.  

Bár a fenti szisztéma megvalósítása 1997 óta napirenden van (errıl tanúsko-
dik többek között a 1998–2002-ig meghozott, támogatási rendszerünk EU-
konform átalakítását elıirányzó, egymást tökéletesen helyettesítı, ugyanakkor a 
feladatott „nagyjából elvégezettnek” kimondó négy kormányhatározat)3), a 
mindenkori kormányok a feladat összetettsége, illetve – „kedvenc” – minisztéri-
umaik érdeksérelme láttán mindig megfutamodtak a feladat elıl. Miután azon-
ban a csatlakozás célegyenesébe kanyarodva a probléma kezd akuttá válni, a 
probléma orvoslása tovább nem odázható. A jelen kormányzat ezért a kormány-
zati ciklus elsı évében végrehajtandó programok közé sorolta a támogatási 
rendszer átalakítását, ami – bár egyelıre még csak szándék szinten létezik – 
reménykeltı.  

A helyzet ezzel egyébként még azért sem oldódik meg, mert a hazai önkor-
mányzatok jelentıs része – egy külföldi Phare-szakértı által elkészített tavalyi 
tanulmány szerint kb. 2/3-a – annyira gyenge, hogy kapacitását egy projektpá-
lyázat puszta összeállítása is meghaladja. 



A Nemzeti Fejlesztési Terv kérdıjelei 261 

Jegyzetek 

1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya.  
2) Elızetes Nemzeti Fejlesztési Terv II., 2001. április (Preliminary National Devel-

opment Plan II. (PNDP II.) 
3) A 2307/1998 (XII.30.); 2134/99 (VI.11.); 2219/2000; 2123/2002 (IV.26.) sz. kor-

mányhatározatok támogatási rendszerünk EU-konform átalakításával kapcsolatban. 

Irodalom 

Communication of the European Commission – 2002. 01. 30. 
Elızetes Nemzeti Fejlesztési Terv II., 2001. április (Preliminary National Development 

Plan II. (PNDP II.). 
FKTB, 2001: A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2001. március 

28-i határozata. 
Kormányhatározat, 1998: 2307/1998. (XII. 30.) sz. kormányhatározat támogatási rend-

szerünk EU-konform átalakításáról. 
Kormányhatározat, 1999: 2134/1999. (VI. 11.) sz. kormányhatározat támogatási rend-

szerünk EU-konform átalakításának soron következı feladatairól. 
Kormányhatározat, 2000: 2219/2000 sz. kormányhatározat támogatási rendszerünk EU-

konform átalakításáról – hatályon kívül helyezve a 2123/2002. sz. kormányhatározat 
által. 

Kormányhatározat, 2001: 2160/2001. (VI. 26.) sz. kormányhatározat a strukturális 
alapok fogadásával összefüggı feladatokról. 

Kormányhatározat, 2002: 2123/2002. (IV. 26.) sz. kormányhatározat az EU-alapok 
fogadásával és a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésével összefüggı feladatokról. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 

 

QUESTION MARKS OVER THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 

Valér Jobbágy 

The author of the article who, as Deputy General Director of the Prime Minister’s Of-
fice, is currently engaged in the preparation of the Hungarian National Development 
Plan, details the many obstacles which hindered the elaboration of the NDP prior to the 
summer of 2002. By that point the preparation of the NDP had fallen behind schedule by 
almost 18 months. The author also offers, in response to these challenges, proposals 
whose validity is substantiated by the present state of development of the Plan.  



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

15.  A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZEREPE 
A REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN 

Marczell Viktória – Mezei Katalin 

A tudásalapú társadalom eszményének kormányzati stratégiai szintre emelésé-
vel megszaporodtak a nemzetközi szakirodalomban az egyetemek regionális 
szerepvállalásával kapcsolatos publikációk (Barnett, 1997; Clark, 1998; Hor-
váth, 1999; Thanki, 1999; Stone, 2000). Ebben a tanulmányban arra vállalko-
zunk, hogy bemutassuk, milyen lehetıségek állnak a regionális gazdaságfejlesz-
tésben az integráció következtében immár regionálisnak tekinthetı magyar 
egyetemek elıtt, illetve, hogy képet adjunk a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
regionális (tanácsadói) szerepvállalásáról a Dél-dunántúli régióban. 

A felsıoktatás szerepe a regionális innovációban 

Napjaink globalizálódó világában a regionális versenyképesség megítélésében 
meghatározó faktorrá vált a térségek innovációs képessége. Nem véletlen, hogy 
az Európai Területfejlesztési Koncepció (ESDP, 1999) is kiemelten foglalkozik 
a nemzeti és a regionális innovációs rendszerek létrehozásával, a hatékony kép-
zési és K+F-infrastruktúra, innovációs rendszer és technológiatranszfer kialakí-
tásával. Az ESDP kiemelten kezeli a kevésbé fejlett, periférikus régiók innová-
ciós potenciáljának fejlesztését, hiszen számukra a regionális innovációs straté-
gia és az annak megvalósítását segítı innovációs intézményrendszer lehet az 
egyik kitörési pont, versenyképességet erısítı tényezı (Gál, 2001). 

A regionális innovációs potenciál tartalmazza mindazon tényezıket, ame-
lyek egy régió innovációs teljesítményét befolyásolják.  A legfontosabb ténye-
zık az adott régióban található innovációs szereplık, amelyek a következı cso-
portokba sorolhatók (Dıry, 2000):  

– termelı vállalkozások (elsısorban nagyobb helyi identitással rendelkezı 
kis- és közepes vállalatok [KKV-k]); 

– az innovációk létrehozását és diffúzióját segítı, szolgáltató vállalkozások 
(elsısorban tanácsadó cégek); 

– túlnyomórészt közpénzekbıl finanszírozott kutatóhelyek (felsıoktatási 
intézmények, kutatólaboratóriumok). 
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 Az európai térségek fejlıdésében a középkor óta fontos szerepet játszanak 
az egyetemek, amelyek ma a mőszaki-gazdasági innováció elıállításának és 
terjesztésének legfontosabb intézményei. A felsıoktatás nem csupán a K+F 
szektorban elfoglalt helye, hanem a mőszaki-gazdasági szakemberképzésben és 
a tudástranszferben betöltött szerepe miatt is hatással van az egyes régiók belsı 
fejlıdésére; nem véletlen, hogy elıkelı helyen szerepel az innovációban élenjá-
ró iparágak és vállalatok telephely-választási kritériumai között. Megfigyelhetı 
Európa szerte, hogy míg a nagy technológiai rendszerek fejlıdésére elsısorban 
a nagyvállalatok K+F szervezetei voltak meghatározó befolyással, addig a 
KKV-k technológiai megújulásában, a lokális és regionális technológiai klasz-
terek megszervezıdésében a felsıoktatási intézmények domináltak (Horváth, 
1999). A sikeresen együttmőködı gazdasági és egyetemi szféra lehet az alapja a 
régiót átitató innovációs légkörnek.  

Ahhoz azonban, hogy a felsıoktatási hálózat ezt a funkcióját gyakorolni tud-
ja, és képes legyen a regionális innovációs rendszer elemeként integráló felada-
tok ellátására, teljesülnie kell az alábbi feltételeknek: 

– A kutatást a felsıoktatás egyik alapfunkciójának kell tekinteni, amit az 
intézmények mőködésének finanszírozásában is érvényesíteni kell. 

– A nemzeti technológiapolitikának és a regionális szerveknek megfelelı 
ösztönzıkkel kell támogatniuk a felsıoktatás és a gazdaság szervezett 
együttmőködését. 

– A felsıoktatás szerkezetének alkalmasnak kell lennie a mőszaki és a gaz-
dasági innovációk generálására. 

– Regionális egyetemek létrehozása révén biztosítani kell a felsıoktatás te-
rületi decentralizáltságát, az intézményi méreteknek pedig el kell érniük 
azt a kritikus tömeget, ami e funkciók gyakorlásához szükséges, illetve 
ami a centrumrégió intézményeivel esélyegyenlıséget teremt, mind a ku-
tatási források megszerzésében, mind pedig a nemzetközi kutatási-
fejlesztési munkamegosztásba való bekapcsolódásban (Horváth, 1999). 

A magyar egyetemek regionális elkötelezettségének összetevıi 

Hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a regionális egyetem kritériumait az 
alábbiakban határozhatjuk meg (Marczell–Mezei, 2002): 

– A hallgatók többsége az adott régióból érkezik és a diploma megszerzése 
után is a régióban marad. Ennek elıfeltétele egyrészt az, hogy legyen 
megfelelı számú potenciális munkahely a friss diplomások számára, 
másrészt pedig, hogy az egyetem képzési és továbbképzési programjai-
val, K+F és egyéb innovációs tevékenységével a régió gazdaságának igé-
nyeit elégítse ki. 
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– Ez az együttmőködés mindkét fél számára hasznos, hiszen a régió mun-
kaerı piaca megfelelı számú és összetételő, képzett munkavállalóhoz jut, 
az egyetem pedig ellentételezésként a régió és gazdasága sokoldalú tá-
mogatását élvezheti. 

– Ez az együttmőködés nem szőkíthetı le egyetlen célra (pl. továbbképzés). 
A XXI. század globálisan jelentkezı új kihívásainak csak egy tanuló 
egyetem által támogatott tanuló régió tud megfelelni, amely a két fél ak-
tív, sokoldalú, állandóan megújulni képes együttmőködését feltételezi. 

– A felsıoktatás regionális alapú szervezése összhangban van az Európai 
Unió regionális politikai alapelveivel, ezáltal támogatja európai integrá-
ciós törekvéseinket, javítja uniós támogatási esélyeinket. 

– Az egyetemen felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag arra pre-
desztinálja az intézményt, hogy regionális tanácsadóként aktívan vegyen 
részt a régiót érintı kutatási és fejlesztési programokban. 

Felmerül a kérdés, hogy a fenti kritériumok figyelembe vételével vajon regi-
onális egyetemnek tekinthetık-e a magyar egyetemek? Célszerő megvizsgálni a 
kérdés formális és informális vetületeit egyaránt! 

A kormányzati szándék egyértelmően a regionális alapú felsıoktatás-szerve-
zés irányába mutat. Az európai integrációs törekvéseink a felsıfokú oktatás 
területén is stratégiai irányváltást tesznek szükségessé. A tudásalapú társadalom 
megvalósításának elıfeltétele Magyarországon a felsıoktatásban résztvevık, 
illetve a diplomával rendelkezık számának és arányának folyamatos emelése az 
európai átlag eléréséig. A felsıfokú képzés kiszélesítése a rendszerváltás óta 
folyamatban van. A tömeges oktatás a jelenlegi struktúra átalakítását igényli. A 
struktúraváltás jegyében kezdıdött meg – szakmai és politikai viták kereszttü-
zében – a felsıoktatási integrációs folyamat, amelynek vitathatatlan eredménye, 
hogy európai típusú, több karú regionális tudományegyetemeket hozott létre 
Magyarországon. (Nyilván nem tekintjük regionális egyetemeknek a hagyomá-
nyosan országos beiskolázású, sokszor speciális vagy elitképzést biztosító bu-
dapesti egyetemeket és nem vizsgáljuk a magánegyetemek, fıiskolák kérdéskö-
rét sem.) 

Az ország regionális és megyei területfejlesztési koncepcióit áttekintve 
megállapíthatjuk, hogy egyikben sem kap kiemelt regionális fejlesztési szerepet 
az adott térség felsıoktatási intézménye. Bár megjegyezzük, hogy ezek a terv-
dokumentumok az 1992–1998 közötti idıszakban születtek, így lassan idısze-
rővé válik a koncepciók újraértékelése és felülvizsgálata (Rechnitzer, 1998). 

A PTE esetében mind a regionális, mind a megyei koncepció csak érintıle-
gesen foglalkozik a humánerıforrás-fejlesztési fejezeten belül a felsıoktatás 
kérdésével, meghatározva az általános fejlesztési irányokat. Mára a Dél-
Dunántúl területfejlesztési koncepciójának (Faragó, 1994) ajánlásait – a mő-
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szakiak kivételével – szinte maradéktalanul sikerült teljesíteni: „A felsıoktatási 
intézmények szervezeti integrációjával és kutatási kapacitásainak fejlesztésével 
párhuzamosan a hallgatói létszám mennyiségi bıvítésére – és minıségi fejlesz-
tésére – a mőszaki és a közgazdasági képzésre célszerő koncentrálni.” 

Baranya megye területfejlesztési koncepciójának (Hrubi, 1996) felsıoktatási 
programja arra hívja fel a figyelmet, hogy „az integrálódó pécsi felsıoktatás 
képzési szerkezetének fejlesztésében, oktatási kínálatának bıvítésében, kutatá-
saiban és kísérleti fejlesztéseiben vegye figyelembe Baranya megye gazdaság-
fejlesztési igényeit is”. E fejlesztési cél eléréséhez tevékenyen járul hozzá a 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK), amely 
jelenleg két olyan Phare-projekt megvalósításában vesz részt, melynek célja az 
egyetem regionális gazdasági kapcsolatainak erısítése. A H-28-as projekt1) 
keretében sor került a PTE és a régió kapcsolatrendszerének felmérésére, és 
nemzetközi tapasztalatok alapján, konkrét szervezetfejlesztési javaslatokat tar-
talmazó megvalósíthatósági tanulmány készült a továbbfejlesztés lehetséges 
irányairól. A H-13-as projekt2) keretében pedig olyan, az innovatív egyetem 
koncepciójába illeszkedı konkrét szolgáltatás- és szervezetfejlesztési lépésekre 
került sor, mint pl. a szendvicsképzés bevezetése, vagy az üzleti szféra és az 
egyetem közti tudástranszfert támogató tanulási központ létrehozása.  

A PTE jelentısége a Dél-dunántúli régióban3) 

A PTE a 2000-ben lezáruló egyetemi integrációs folyamat eredményeként – 
hallgatói és oktatói létszámát, kutatási és gazdasági kapacitásait tekintve – az 
ország egyik legnagyobb felsıoktatási intézménye, a nagy vidéki egyetemek 
egyike lett. Az országos hallgatói létszám 7,5%-a tanul a PTE-n. Az elmúlt 
évtized gazdasági- és integrációs folyamatai jelentısen erısítették az intézmény 
regionális szerepét; ma az egyetem költségvetése és foglalkoztatotti létszáma 
alapján a régió egyik legjelentısebb intézménye, amely kilenc karával a hazai 
felsıoktatás szinte teljes kínálatát képes megjeleníteni (kivéve az agrártudomá-
nyi képzést). A PTE három szempontból is meghatározó szerepet játszik a helyi 
gazdaságban (Mezei, 2001): 

1) A régió egyik legjelentısebb foglalkoztatójaként (5 ezer dolgozó) maga-
san képzett munkaerıt foglalkoztat. 

2) A nagy számú hallgatóság (25 ezer hallgató) jelentıs munkavégzı és jö-
vedelemtermelı képességgel bír. 

3) Az egyetem dolgozói és hallgatói meghatározó fogyasztási keresletet je-
lentenek a helyi gazdaság termékei és szolgáltatásai iránt. 
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A közelmúlt oktatáspolitikai változásai tehát egyértelmően az egyetem regi-
onális szerepének növelése irányába hatottak. Mindeközben azonban a régió 
elmúlt tíz évének fejlıdési üteme jelentısen elmaradt a nyugat-magyarországi 
fejlıdéstıl, sıt még az országos átlagtól is. A Dél-Dunántúlt gazdasági mutatói 
alapján egyértelmően lemaradó régiónak kell tekintenünk. A regisztrált vállal-
kozások számát tekintve a Dél-Dunántúl 5. a régiók rangsorában. Az országban 
mőködı vállalkozások 8,9%-a mőködik a régióban, viszont a GDP-nek csak 
7,5%-át állítják itt elı. A KKV-k jelentıs része ugyanis saját tıke nélküli kény-
szervállalkozás, miközben a társas vállalkozások tekintetében a régió sereghajtó 
a rangsorban. A háztartások átlagjövedelme 5%-kal marad el az országos átlag-
tól.  

Az ipari termelés 1993-ig jelentısen visszaesett, azóta lassan növekszik. A 
vállalkozások fı problémája a tıkehiány, a pótlólagos forrásokhoz való nem 
megfelelı hozzáférés, a vezetés felkészültségének hiányosságai, a beszállítói 
rendszerek fejletlensége. A külföldi befektetések mindössze 3%-a jelent meg a 
régióban, az elsıdleges akadály az elmaradott infrastruktúra volt. Ugyanakkor a 
régióban jelentıs számban jöttek létre ipari parkok (23), bár a kapacitások ki-
használtsága még messze nem teljes.  

A K+F nem tartozik a régió erısségei közé; az ország kutató fejlesztı helye-
inek csupán 6,4%-a található a régióban, ezzel a Dél-Dunántúl az utolsó a régi-
ók versenyében. Ráadásul az egyetem kapcsolata a régióban folyó K+F-tevé-
kenységekkel meglehetısen esetleges, a finanszírozás alacsony szintő, ad hoc 
jellegő. Nem véletlen, hogy a PTE intézményfejlesztési terve (IDP) kiemelten 
foglalkozik az egyetem K+F tevékenységének fejlesztésével. E stratégiai cél 
megvalósításában meghatározó szerepet szánnak a PTE és 21 másik vállalko-
zás, külföldi és hazai kutatóintézet, közigazgatási és területfejlesztési intézmény 
együttmőködésével a Széchenyi terv keretében megalakuló Dél-Dunántúli Ko-
operációs Kutatási Központnak (DDKKK), amelynek a Pécsi Ipari Park köz-
pontjában lévı Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ ad helyet. A 
DDKKK híd kíván lenni az egyetemi, akadémiai kutatás és a gazdaság szerep-
lıi között. 

A régió demográfiai mutatói sem kedvezıek: a népesség 974 768 fı, amely 
az utóbbi években az országos átlagot meghaladó mértékben csökken, ami rész-
ben a magas halandóságnak, másrészt az elvándorlásnak köszönhetı. Elıreha-
ladott a demográfiai öregedés, kiemelkedıen magas a régióban az eltartottak 
aránya. Ezek az adatok azért is riasztóak, mert a régió lakosságának csökkenése 
és elöregedése a PTE potenciális hallgatói körének szőkülését jelzi. 

A foglalkoztatottak száma a régióban a rendszerváltás óta drámai módon 
csökkent. A munkaerı-piaci aktivitás országos viszonylatban Baranyában csök-
kent a legnagyobb mértékben, a csökkenés 11%-kal meghaladta az országos 
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átlagot. A munkanélküliségi ráta ma is 2 százalékponttal magasabb az országos 
értéknél. Az egyetem jelenleg nem vállal aktív szerepet a felnıtt lakosság át-
képzésében. A képzési kínálat megváltozott munkaerı-piaci helyzethez igazítá-
sa sem fejezıdött még be. 

A régió iskolázottsága (közép- és felsıfokú szinten) az országos átlag alatt 
van. Bár Magyarországon évrıl-évre nı a felsıfokú képzésben résztvevık szá-
ma, s ez alól a Dél-Dunántúl sem kivétel, a régióból származó hallgatók száma 
és aránya azonban elmarad az országos, sıt a megyei átlagtól is. Helyi hallgatói 
bázis tekintetében tehát a régió jelentıs tartalékokkal rendelkezik, az egyetem 
azonban hagyományosan országos beiskolázású intézménynek tekinti magát, 
speciálisan a helyi hallgatói létszám növelését célzó tevékenységet nem folytat. 

Úgy tőnik tehát, hogy az egyetem humánerıforrás-fejlesztési stratégiájában 
nem hangsúlyosak a regionális szempontok. Vajon miért tekinthetjük mégis 
regionális egyetemnek a PTE-t? 

A PTE regionális szerepvállalásának összetevıi 

A rendszerváltás óta olyan globális folyamatok indultak be Magyarországon, 
amelyek az integrációtól függetlenül is regionális felsıfokú intézmények kiala-
kulása irányába hatottak. 

Az egyik legfontosabb tényezı a felsıoktatás finanszírozásának átalakítása 
volt. A tandíj bevezetése, az állami finanszírozású képzési lehetıség leszőkítése 
az elsı diploma megszerzésére, a pótlólagos költségek hallgatóra hárítása (pl. 
nyelvvizsgák megszerzése), illetve a hallgatói hitel bevezetése mind azt mutat-
ja, hogy a magyar oktatáspolitika is felismerte: a felsıoktatás egyéni hasznai 
jelentısen meghaladják az oktatás kvázi közjószág jellegébıl adódó, externális 
társadalmi hasznokat, ezért hatékonysági szempontból célszerő növelni az 
egyéni teherviselést (Varga, 1998). Természetesen mindez a felsıoktatás köz-
ponti finanszírozásának meghatározó voltát nem veszélyezteti, az egyetemek 
regionális beágyazottságát azonban növeli, hiszen a hallgatókért folytatott ver-
seny elfogadható költségtérítési tételek megállapítására készteti az intézménye-
ket, az ebbıl befolyt összeg viszont – ha fedezi is az oktatás költségeit – fejlesz-
téseket már nem tesz lehetıvé. Pénzügyi és presztízs szempontból egyaránt 
pótlólagos forrást jelenthet a nemzeti és fıleg a nemzetközi kutatási progra-
mokban való részvétel. Sajnos a PTE mind a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Prog-
ramban, mind pedig az Európai Unió 5. Kutatás-fejlesztési keretprogramjában 
rendkívül gyengén szerepelt és nagyságrendekkel kevesebb forráshoz jutott, 
mint a Debreceni vagy a Szegedi Tudományegyetem.4) Mindezeken túl pótlóla-
gos forrást jelenthet a régió vállalatainak támogatása is. A PTE, bár nem feltét-
lenül intézményesült formában, de hagyományosan jó kapcsolatokat ápol elsı-
sorban Pécs város meghatározó vállalataival. 
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Felsıoktatási kutatások már a formális integráció elıtt is kimutatták, hogy a 
rendszerváltás óta a beiskolázás tekintetében növekszik a vidéki tudományegye-
temek regionális szerepe. A Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) eseté-
ben a régióból származó hallgatók aránya az 1992/93-as tanév 40,2%-kos ará-
nyáról 1997/98-ra 46,1%-ra nıtt míg a jogutód PTE 2000/2001-es adatai már 
48,2%-kot mutatnak.5) A helyi hallgatói tábor erısödésének okai között kiemel-
kedı szerepet játszik a felsıoktatás közvetlen és közvetett költségeinek növeke-
dése, ami egyre kevésbé teszi lehetıvé a társadalmi középosztály számára, hogy 
gyermekeit a lakóhelytıl távoli egyetemre járassa. Oktatás-gazdaságtani kutatá-
sokból tudjuk, hogy bármely típusú oktatás akkor tekinthetı társadalmi érte-
lemben hatékonynak, ha az oktatás járulékos hasznai a közvetett költségeket 
viselı régióban jelentkeznek (Varga, 1998). Meg kell tehát vizsgálnunk a ma-
gyar régiók diplomásokat megtartó képességét. Sajnos a magyar egyetemek 
regionális elkötelezettségének hiányát mutatja, hogy sem a PTE-n sem más 
egyetemen nem találtunk erre vonatkozóan hiteles információt. A személyes 
adatgyőjtés eredménye mindenesetre lehangoló: a PTE KTK-n évfolyam szin-
ten a régióból származó hallgatóknak alig fele erısíti a regionális munkaerıpia-
cot. Hiába szeretne a friss diplomás a régióban maradni, ha nem talál végzettsé-
gének és anyagi elvárásainak megfelelı munkát a térségben, rákényszerül arra, 
hogy máshol – többségében Budapesten – vállaljon munkát. A fıváros elszívó 
hatását egyébként minden regionális felsıoktatási központ érzi, az adott régió 
gazdasági potenciálja csak annak erısségét tudja befolyásolni. 

Az egyetemek regionális szemléletének erısödését jelzi az is, hogy az 1990-
es évek második felében a magyar egyetemek és fıiskolák az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) regionális szer-
vezeteivel karöltve kezdeményezték a regionális tudományok oktatását. Ebben 
a folyamatban úttörı szerepet játszott a JPTE KTK, amely az MTA RKK Du-
nántúli Tudományos Intézetével (DTI) együttmőködve az országban elıször 
kezdte meg 1989-ben a regionális szakemberek posztgraduális, 1994-ben egye-
temi graduális, 1996-ban pedig Ph.D. képzését. Az egyetemek és a kutató inté-
zetek együttmőködésének intézményesítésére többféle szervezeti megoldás 
született. Míg Pécsett csupán tanszéki szintő az együttmőködés az DTI óraadói-
val, addig pl. Gyırben a Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (NYUTI) 
az egyetem kihelyezett tanszékeként vesz részt a regionális oktatásban. Egyet-
len olyan egyetemrıl tudunk – a Budapesti Mőszaki Egyetemrıl –, amely maga 
tart fenn kutatási és oktatási tevékenységet egyaránt folytató Területfejlesztési 
Kutatási Központot. A szervezeti keretek azért fontosak, mert jelzik, hogy mi-
lyen szinten és milyen intenzitással vállal szerepet az egyetem az adott térség 
regionális kutatásaiban. Ezen a téren még kiaknázatlan lehetıségek állnak a 
PTE és a DTI elıtt; együttmőködésük jelenleg a tanszéki oktatóbázisra és a 
(fıként Ph.D.) hallgatókra korlátozódik. 
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A PTE regionális elkötelezettségét erısítı formális és informális folyamatok 
mellett számos probléma is felmerül, ha deklaráltan a régióhoz kötjük az egye-
tem mőködését: 

– Kormányzati elvárások 

Az egyetem regionális elkötelezettsége megkérdıjelezi a hagyományosan 
autonóm képzési programok és kutatások létjogosultságát. A regionális 
felelısségő egyetemektıl a kormány és a közvélemény joggal várja el, 
hogy az egyetemi infrastruktúra és alkalmazotti állomány kvázi helyi tı-
keként támogassa a helyi gazdaság fejlıdését, segítse a közösségi prob-
lémák megoldását. Ehhez viszont regionális jellegő képzésre és kutatásra, 
nyitott, innovatív vezetésre és sokkal hangsúlyosabb kapcsolati politikára 
van szükség. 

– A régió lehatárolása 

Bár az egyetemalapítások korábban nem regionális célt szolgáltak, s a 
vonatkozó törvények ma is országos hatókörőek és széles autonómiát biz-
tosítanak. Az integráció hátterében azonban már regionális politikai célo-
kat is feltételezhetünk, noha „felsıoktatási régiók” lehatárolására nem 
került sor, így az adott intézmény belátásán múlik, hogyan határozza meg 
beiskolázási körzetét.  
A PTE hagyományosan országos beiskolázású intézménynek tekinti ma-
gát, holott az országos hallgatói létszám 7,5%-a tanul a PTE-n, igaz 
egyes területeken az egyetem jelentısége jóval nagyobb, hiszen az egész-
ségügyi oktatási intézmények hallgatóinak 20,6%-a, a bölcsészek 15,9%-
a, a jogászok 14,7%-a tanul az egyetemen. Mindeközben a hallgatók 
48,2%-a a régióból származik.6)  
Az egyetem hatókörének meghatározásakor – más iránymutatás híján – a 
területfejlesztési régiók lehatárolását vette alapul. Jellemzı azonban a re-
gionális lehatárolás képlékenységére, hogy az IDP háttértanulmányaiban 
az empirikus kutatások még Zala megye adatait is tartalmazták, talán nem 
véletlenül, hiszen átlagosan a hallgatók 7%-a származik Zalából, ami csu-
pán 1%-kal marad el Somogy és Tolna részarányától.  

– Területfejlesztési kihívások 

A területfejlesztés több tudományterületet érintı, széles társadalmi támo-
gatáson alapuló, sokszereplıs folyamat, melynek eredményei hosszú tá-
von jelentkeznek. Az egyetemek széles társadalmi bázisuk, elméleti és 
gyakorlati tudásuk, stabilitásuk és hírnevük révén méltán képviselhetnek 
kohéziós erıt a területfejlesztési együttmőködésekben. Különösen nagy 
szerepe van az egyetemek proaktív regionális szerepvállalásának a lema-



270 Marczell Viktória – Mezei Katalin 

radó, stagnáló régiókban, ahol valakinek non-profit alapon kell kezdemé-
nyezı szerepet vállalnia konzorciumok létrehozásában, pályázatok készí-
tésében, fejlesztési programok kidolgozásában és menedzselésében. Ta-
lán nem véletlen, hogy a PTE ez irányú regionális tanácsadói tevékeny-
sége a hagyományosan egyetemi fennhatóság alá tartozó kutatás-
fejlesztési területen indult meg a tudástranszfer regionális monopóliumá-
nak megırzése céljából.  

Public relations elemek használata 
a regionális környezettel való kommunikációra 

Jól összefogott és megtervezett PR-kommunikációval az egyetem elérheti, hogy 
a körülötte lévı társadalmi csoportosulásokkal illetve szervezetekkel összehan-
golja mőködését és jó kapcsolatot tartson fenn annak érdekében, hogy betöltse a 
regionális küldetését (Sándor, 2001). Az egyetem PR-tevékenységének a követ-
kezı funkciók ellátására kell koncentrálnia (Marczell–Mezei, 2002): 

– Információs funkció 

Az egyetem számára releváns célcsoportok (potenciális ügyfelek, együtt-
mőködı partnerek) folyamatos tájékoztatása (weblapon, médiaszereplé-
sekkel, kapcsolati menedzser alkalmazásával) az egyetem aktuális oktatá-
si és kutatási tevékenységérıl. 

– Image-alakító funkció 

Az egyetem arculati elemeinek felépítése ill. megváltoztatása a közvéle-
mény megítélése alapján. 

– Kommunikációs funkció 

Kapcsolatok létrehozása az egyetem számára releváns célcsoportok (vál-
lalatok, szervezetek, egyesületek, más oktatási intézmények stb.) között. 

– Egzisztencia-megtartási funkció 

Az egyetemre való utaltság folyamatos szükségességének hiteles bemuta-
tása. A cél olyan pozíció megszerzése, ami a régióban folyó minden fej-
lesztési program számára megkerülhetetlenné teszi az egyetem, mint ta-
nácsadó, együttmőködı partner alkalmazását.  

– Lobbi funkció 

Az intézmény regionális, országos és nemzetközi szintő gazdasági-
társadalmi-politikai kapcsolatainak feltérképezése. Az egyetemi oktatók 
kapcsolatrendszerének felmérése, a támogató „alumni” egyesület szerve-
zésének hatékonyabb kommunikálása. 
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– Fundraising funkció 

Nemzetközi tapasztalatok alapján központi, egyetemi szintő fundraising 
centrum létrehozása javasolható, ahol fıállású munkatársak napi feladat-
ként pályázati lehetıségeket kutatnak. Megjegyezzük, hogy az egyéni, 
vállalkozói megbízásokat teljesítı egyetemi oktatók jelenlegi gyakorlatá-
val szemben csak nevesítetten egyetemi kutatási és fejlesztési megbízá-
sok jelenthetnek alapot az intézmény hatékony (a résztvevı egyének és 
szervezetek számára egyaránt hasznos) fundraising tevékenységének ki-
alakításához.  

Fontos megjegyezni, hogy az egyes funkciók csak akkor érik el a hatásukat, 
ha tervszerően, átgondoltan, a szervezeti célok ismeretével, racionális törekvé-
sek kidolgozásával kerülnek megvalósításra. Az üzenetek tartalmi kialakítása-
kor ügyelni kell arra, hogy mindig valós legyen a mondanivaló, a közlésmód 
pedig értelmes tartalommal, a szavak, és tettek egységességével párosuljon. 

Mindazon megértés, bizalom, támogatás, amely a PR-eszközök használatá-
val az intézmény és annak regionális környezete között kialakul, hosszú távra 
megalapozhatja az egyetem küldetésvállalásának eredményességét. 

Jegyzetek 

1) HU 9705-02-01-0036: Az integrált egyetemek újszerő továbbképzési modellje (Fel-
sıoktatási regionális együttmőködés a továbbképzés terén). Gesztor intézmény: PTE 
Továbbképzı Központ. Ikt. szám: H-28. 

2) HU9705-02-01-0029: Régióorientált gazdasági képzési struktúra fejlesztése a PTE 
KTK-n, az üzleti képzés és az üzleti szféra kölcsönkapcsolatának megerısítése. 
Gesztor intézmény: PTE KTK. Ikt. szám: H-13. 

3) A PTE Intézményfejlesztési Tervének (IDP) felhasználásával, adatforrások: KSH 
Évkönyv 2000; Területi Statisztikai Évkönyv 2000. 

4) Sajnos a nemzetközi kutatás fejlesztési források nagyságrendjérıl és egyetemek 
közti megoszlásáról az Oktatási Minisztérium illetékes fıosztálya sem tud hiteles, 
számszerő információt szolgáltatni. Tájékoztatásuk szerint az adatgyőjtés az érintet-
tek ellenállásába ütközik. Az adathiány viszont nem csak a szakemberek dolgát ne-
hezítik meg, hanem az egész ország pályázati esélyeit is rontják a nemzetközi forrá-
sokért folytatott versenyben. 

5) Adatforrás: a JPTE és jogutódja a PTE Rektori Hivatalának adatbázisa. 
6) Adatforrás: a JPTE és jogutódja a PTE Rektori Hivatalának adatbázisa. 
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THE ROLE OF THE UNIVERSITIES IN REGIONAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

Viktória Marczell – Katalin Mezei 

The aim of this study is to present the possibilities that are available for Hungarian uni-
versities − which can be considered as regional after the integration of domestic higher 
education (HE) – in the field of economic development and consulting, and to draw a 
picture about the role of the University of Pécs (UP) in the South-Transdanubian Re-
gion. 

Firstly we examine the extent of the universities’ regional engagement. We describe 
the criteria of regional university and present a picture of the role of higher education in 
regional economies fittingly to the regional and educational policy of the European 
Union. 

Then we analyse whether UP can be treated as a regional university. We can confirm 
it is. We guess UP is conscious of being regional university as there are a lot of initia-
tives which demonstrate this engagement. But on the other hand – although the half of 
the students (48.2%) come from the region – the university considers itself a traditional 
institution which receives students from the whole country. So that besides the formal 
and informal procedures deepen the UP’s regional engagement, we should examine the 
problems appear, if we specifically connect the operation of the university to the region. 

Finally we give some recommendation for the university to improve its PR activity in 
regional development.  
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16. DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI 
FORRÁSOK ZALA MEGYÉBEN 

Füzesi Zoltán 

Bevezetés 

Egy országon belül az egyes települések, a kisebb és nagyobb térségek általá-
ban eltérı fejlettségi szinten állnak, így Magyarországon is. A rendszerváltás 
után hazánk gazdasági és társadalmi szerkezete jelentıs változáson ment ke-
resztül. A magántulajdon térhódításával, a külföldi tıke növekvı szerepével, a 
piaci viszonyok kialakulásával felerısödtek a korábban is meglévı területi 
egyenlıtlenségek. Egyes térségek elmaradottsága nıtt. Megjelentek a megfelelı 
infrastruktúra hiányából, valamint az egyoldalú ipari és mezıgazdasági körze-
tek kialakulásából származó problémák. A történelmi, természeti és települési 
adottságok, a gazdaság átalakulása, az állami ipar leépülése, a korábbi mezı-
gazdasági szervezetek átalakulása, valamint a keleti piacok elvesztése egyre 
jobban fokozták a területi egyenlıtlenségek kialakulását az ország keleti és 
nyugati részei között. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlettségi különbségeket nem lehet egy-egy ak-
cióval vagy segélyprogrammal megoldani. Szükségessé vált a területi politika 
törvényi szabályozása, olyan intézményrendszerek kiépítése a hozzárendelt 
források biztosításával, melyek hosszú távon is a fejlettségi különbségek csök-
kentését eredményezhetik. Ez pedig nem jelentett mást, mint hogy az Európai 
Unióban sikeresnek bizonyult és elfogadott regionális politikát és a területfej-
lesztési gyakorlatot a hazai viszonyokra kell adaptálni (Váti Kht., 1998). 

E folyamatok eredményeként született meg 1996-ban a területfejlesztésrıl és 
a területrendezésrıl szóló XXI. számú törvény, amelynek hatására a települé-
sek, kistérségek, régiók elkezdték készíteni a jövıre vonatkozóan területfejlesz-
tési programjaikat. Az elkészült programok azonban csak akkor lehetnek sike-
resek, ha az adott térségek tudatában vannak adottságaiknak, és erısségeiket, 
gyengeségeiket, lehetıségeiket és a veszélyeket figyelembe véve a rendelkezé-
sükre álló erıforrásokat és a különbözı támogatásokat a lehetı legjobban hasz-
nosítják. 

1996-tól kezdıdıen a törvény hatására a terület- és településfejlesztési cé-
lokra fordítandó pénzeszközök egy részét decentralizálták, így lehetıség nyílt 
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arra, hogy a megyék gazdasági helyzetét, fejlıdési irányait és lehetıségeit isme-
rı szakemberekbıl álló szervezet döntsön a pénzek odaítélésérıl. 

Dolgozatomban elsısorban a terület- és településfejlesztés 1996. és 1999. év 
közötti pénzügyi forrásaival, azok közül is a decentralizált állami támogatások-
kal foglalkozom. A vizsgálat helyszínéül Zala megyét választottam, melyrıl egy 
rövid helyzetképet mutatok be az elsı fejezetben. A következı fejezetek alapve-
tıen a területfejlesztési célelıirányzatról nyújtanak átfogó képet számos tájé-
koztató jellegő számadattal. 

Helyzetkép Zala megyérıl 

Településszerkezet 

Zala megye az ország nyugati részén helyezkedik el, az osztrák, a szlovén és a 
horvát határ mentén. Területe 3784 km2, az ország területének 4,1%-a, lakosai-
nak száma 297 511 fı, mely az ország népességének 2,9%-a, népsőrősége 78 
fı/km2.  

A megye területén 257 település található, ebbıl 8 városi jogállású. A me-
gyei településhierarchia csúcsán Nagykanizsa és Zalaegerszeg áll. A két város 
jelentıs gazdasági-ipari potenciálja és intézményei révén foglalkoztatási cent-
rum is egyben. 

A megyeszékhely Zalaegerszeg, szerepe és ellátó funkciója kistérségi vonat-
kozásban is kiemelkedı, mert nagy kiterjedéső aprófalvas térség és a legjelen-
tısebb kistáj (Göcsej) központja. Vonzáskörzete aránytalanul nagy. 

Nagykanizsa regionális szerepe a megyén belül hasonló jelentıségő, mint a 
megyeközponté. Elsısorban a város gazdasága, munkahelykínálata fontos, de 
az intézményi és egyéb ellátó funkciói is fejlettek. 

Keszthely a harmadik legnagyobb város, egyben a nyugat-balatoni régió 
központja, tradicionálisan a Balaton fıvárosának is nevezik. Jelentıs szervezı, 
kulturális, oktatási szerepe van, nagy idegenforgalmi vonzerıvel rendelkezik.  

Kisváros-térségi funkciót lát el Lenti, Letenye, Zalaszentgrót. Hévízt, mint 
országos jelentıségő gyógyüdülı várost kell kiemelnünk. 

A megye településhálózatának, regionális szerkezetének sajátosságai nagy-
részt a természetföldrajzi tényezık függvényében alakultak ki. 

– A megye településszerkezetének egyik sajátos vonása a városhiányos tér-
ségek és ehhez kapcsolódóan az É–D irányú, kevés K–Ny-i összekötı út-
hálózattal rendelkezı településláncok kialakulása. 

– A másik sajátosság a kislélekszámú települések rendkívül magas aránya. 

Az 1. táblázatból jól látszik, hogy az ország 500 fınél kevesebb lélekszámú 
1017 településének 14,8%-a (151 település) Zala megyében található és ennek 
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45,7%-ban (69 településen) 200 fınél kevesebben laknak. Az 500 lakosnál ki-
sebb településen élı lakosság részaránya az országban átlagosan 2,1%, míg 
Zala megyében 11,8%-ot tesz ki. A 100 fınél kisebb falvak száma is növekszik, 
ma 32 feletti. 

1. táblázat  

A települések száma és a lakosság megoszlása településnagyság szerint, 1997 

Települések száma A lakosság megoszlása Zala megyében Településnagyság 
(lélekszám) Magyarország Zala megye fı % 

  – 199 n. a. 69 7 394 2,5 

 200 – 499 1017 82 27 811 9,3 

 500 – 999 697 61 44 282 14,9 

 1 000 – 1 999 651 33 44 003 14,8 

 2 000 – 2 999 493 3 6 926 2,3 

 3 000 – 4 999 n. a. 4 15 899 5,3 

 5 000 – 9 999 133 2 16 544 5,6 

 10 000 – 49 999 116 1 20 931 7,0 

 50 000 – 99 999 11 2 113 721 38,3 

 100 000 felett 9 0 0 0,0 

Összesen 3127 257 297 511 100,0 

Forrás: Zala megye statisztikai évkönyve, 1997. 

Az aprófalvas településszerkezet kialakulásában a történeti okok mellett a 
táji-természeti adottságok is döntı szerepet játszottak. A falusi települések ezen 
csoportjában az alacsony népességszám, a hátrányos földrajzi helyzet a gazda-
sági-társadalmi elmaradottságot jelöli. Zala megyében a település- és területfej-
lesztés egyik kulcskérdésének a kis- és aprófalvak helyzetének javítását kell 
tehát tekinteni. 

A 219/1996. (XII. 24.) kormányrendelet, a 106/1997. (VI. 18.) kormányren-
delet alapján készített 2. táblázat szerint a 257 nyilvántartott zalai településbıl 
103 település minısül elmaradottnak, illetve elmaradott térséghez tartozónak. 
Ezek különbözı arányban oszlanak meg az egyes kistérségek között. Az elmara-
dottság egyik leglényegesebb összetevıje az elzártság, a zsáktelepülések magas 
aránya és a rossz megközelíthetıség, melyekre visszavezethetı az infrastruktúra 
hiánya (pl. gáz, közlekedési hálózat) is. 

Az okok abban kereshetık elsısorban, hogy 
– a helyi ipar alacsony nyereségességet és alacsony mőszaki színvonalat 

mutat, 
– a domináns mezıgazdaság nem biztosít fejlıdési lehetıséget, 
– erıs a csökkenés a mezıgazdasághoz kapcsolódó termékek piacán. 
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2. táblázat 

A területfejlesztési szempontjából kedvezményezett térségek 
országos és Zala megyei megoszlása 

Térségek Települések Népesség 
Megnevezés 

száma aránya száma  aránya 
száma  

(ezer fı) 
aránya 

 ORSZÁGOS 

Kedvezményezett térségek 88 58,7 1749 55,9 3 408 33,5 

Gazdaságilag elmaradott 83 55,3 1650 52,7 3 017 29,7 

Tartós munkanélküliség 41 27,3 911 29,1 1 742 17,1 

Ipari szerkezetátalakítás 6 4,0 94 3,0 284 2,8 

Mezıgazdasági vidékfejl. 38 25,3 849 27,1 1 321 13,0 

Település szinten kedvezményezett – – 322 10,3 322 3,2 

Összesen 150 100,0 3130 100,0 10 174 100,0 

 ZALA MEGYE 

Kedvezményezett térségek 3 50,0 103 40,0 63 21,0 

Gazdaságilag elmaradott 3 50,0 103 40,0 63 21,0 

Lenti 1 16,7 51 19,8 24 8,0 

Letenye 1 16,7 28 10,9 20 6,7 

Zalaszentgrót 1 16,7 24 9,3 19 6,4 

Település szinten kedvezményezett – – 39 15,2 15 5,0 

Összesen 6 100,0 257 100,0 299 100,0 

Forrás: 219/1996. (XII. 24.) kormányrendelet, 106/1997. (VI. 18.) kormányrendelet. 

Az elmaradott állapotot még számos tényezı okozza, úgymint 

– periférikus helyzet a megyén belül, 
– különbözı intézmények kényszerített központosítása, 
– alacsony szakképzettségi szerkezet, 
– a lakosság elöregedése. 

A jellegzetes Zala megyei aprófalvas településszerkezet, a gyorsan romló 
gazdasági helyzet és már elıbb említett elmaradottsági tényezık mind szüksé-
gessé tették a lakosság és a kistelepülések önszervezıdését, a kistérségi társulá-
sok kialakulását. 

Kistérségi társulások Zala megyében 

Zala megyében az elsı kistérségi együttmőködések 1991–1992-ben jöttek létre. 
A területfejlesztési törvény megjelenése elıtt 14 kistérségi társulás mőködött. A 
törvény hatására további területfejlesztési társulások jöttek létre és így jelenleg 
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22 mőködik, melyek szinte lefedik a teljes megyét. Néhány település több társu-
lásnak is tagja. 

A társulások alapvetı célként fogalmazták meg a térség társadalmi-gazdasá-
gi helyzetének feltárását, a kistérségi, településközi közös érdekek megfogalma-
zását, képviseletét, a térség infrastruktúrájának közös fejlesztését, a lakossági 
ellátás segítését, a területfejlesztési koncepciók, programok elkészítését, a fog-
lalkoztatási problémák kezelését, a gazdasági program kidolgozását, együttmő-
ködési lehetıségek feltárását, kihasználását, az idegenforgalom fejlesztését, a 
környezeti és a természeti értékek védelmét, megırzését. 

A társulások eddigi mőködésük során az alábbi fıbb célkitőzéseket valósí-
tották meg: 

– komplex kistérségi fejlesztési koncepciót készítettek; 
– ágazati koncepcióval rendelkeznek (pl. idegenforgalmi, mezıgazdasági, 

infrastrukturális, szociális stb. területen); 
– több társulás kidolgozta fejlesztési programját; 
– a társulások többsége a több települést érintı infrastrukturális beruházá-

sokat összehangoltan végezte el (telefon, gáz, útfejlesztés); 
– közös pályázatokat készítettek és valósítottak meg (családgazdasági tá-

mogatás, szociális földprogram, falugondnoki hálózat, oktatásfejlesztés). 

A kistérségi társulások mőködésének legnagyobb gondját a mőködési költ-
ségek vállalása jelenti, és annak a pénzeszköznek a megteremtése, amely a pá-
lyázatok önrészét képes biztosítani. A társulások egyik csoportja ezért csak a 
szigorúan vett létfenntartásra törekszik, valamint a területfejlesztés vonalán el-
várható véleménynyilvánításra és érdekképviseletre. A másik csoport az anyagi 
források elıteremtése érdekében a kreatív gondolkodást, innovatív kezdemé-
nyezést folytat, mely pályázatírási kényszert is jelent, növelve a programok szá-
mát. 

A megyei önkormányzat felismerve az összefogás jelentıségét, kezdettıl 
fogva támogatta, ösztönözte, segítette a kistérségi társulások megalakítását. A 
megyei önkormányzat 20 kistérségi társulásnak teljes jogú tagja, a társulások 
költségeihez hozzájárul az elfogadott alapító okiratok alapján. 

Erısségek, gyengeségek, lehetıségek, veszélyek 

Végezetül érdemes áttekinteni tömören a megye erısségeinek és gyengeségei-
nek SWOT-analízisét. A statisztikai adatokra és a szakértık tapasztalataira 
alapozottan a következı szempontok alapján készült el az analízis: természeti 
adottságok, infrastruktúra, mezıgazdaság, erdıgazdaság, ipar, kereskedelmi és 
egyéb szolgáltatások, turizmus, pénzügyi szolgáltatok, informatika, humánerı-
forrás-fejlesztés. 
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A 3. táblázatban szereplı SWOT-analízis megmutatja melyek azok a terüle-
tek, amelyek a megye számára fejlıdési lehetıségeket rejtenek magukba és 
melyekre kell odafigyelni ahhoz, hogy a megcélzott fejlıdés zavartalanul me-
hessen végbe. 

3. táblázat 

Zala megye SWOT-analízise 

Erısségek Gyengeségek 

• Természeti, környezeti, földrajzi helyzete, 
védett tájai, turisztikai adottságai, nemzeti 
parkjai, építészettörténeti-mővi adottságai 

• Kedvezı éghajlata, erdısültsége, optimálisan 
hasznosítható termálvízkészlete, CH meddıkút-
jai, megújuló energiaforrásai, CH-vagyona 

• Szellemi erıforrásai, képzettségi szintje, 
innovációs és vállalkozási képessége, készsége 

• Kulturális élete, nemzetközi hírneve, szociális 
érzékenysége, alacsony munkanélkülisége, kis 
munkaerıköltsége, szlovén–horvát határ menti 
adottságai 

• Gazdasági külsı-belsı kapcsolati rendszere, 
külföldi tıke jelenléte, beruházások kedvezı 
aránya, erıs exportértékesítés 

• Élelmiszer-feldolgozóipara, jó erdıgazdasága 
és fafeldolgozó-ipara nemzetközi hírő 

• Az üzleti-szolgáltató szféra gyors fejlıdése, 
a bankfiókhálózat kiépülése, az idegenforgalom 
bıvülése 

• A tervezett európai közlekedési folyosók átsze-
lik, a magisztrális hálózat fı elemei érintik 

• Jó az ivóvíz- és energiahálózati elosztórendsze-
rek kiépítettsége, nemzetközi tranzithálózatok 
átszelik 

• Kialakuló gazdasági-innovációs pólusai egy 
dinamikus gazdasági hálózatot alapoznak meg 

• Kedvezıtlen talajadottságok, meliorációs 
stop 

• Balatoni vízminıség-javítás elhúzódása 

• Felsıfokú oktatásban az universitás jelle-
gő egyetem hiánya 

• Aprófalvak népességcsökkenése, elörege-
dése, társadalmi-gazdasági elmaradottság 

• Foglalkoztatási, szerkezetváltási, oktatási 
támogatási eszközhiány, munkanélküliség 

• A gazdasági koncentráció mellett 
periferiális, elmaradott területek, belsı 
feszültségforrások 

• Válságos agrárgazdaság 

• A belsı kapcsolatokat biztosító közút- 
hálózat elégtelensége, vasúthálózat 
korszerősítési igénye 

• Az európai normák szerint elmaradott 
infrastruktúra (csatornázatlanság, hulla-
dékgazdálkodás, gázellátottság hiánya) 
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Lehetıségek Veszélyek 

• Oktatás-képzés intézményi fejlesztése a 
nyugat-dunántúli határ menti régió közös 
programjai keretében 

• Részesül az EU határ menti PHARE CBC 
felzárkóztatási program támogatásban 

• OTK elıirányzatai szerint határ menti vállal- 
kozási övezet létesíthetı Lenti központtal, 
beszállítói körrel, ipari parkok, inkubátorházak 
létesítési szándékai 

• Agrártámogatási és vidékfejlesztési program 
csatlakozás 

• Idegenforgalom, falusi turizmus ugrásszerő 
bıvülése 

• Közlekedési rendszer bıvülése, rekonstrukció-
ja, logisztikai központ kiépítése, sármelléki 
repülıtér hasznosítása 

• Csatornahálózat, szennyvíztisztítás, hulladék- 
tároló fejlesztése 

• Nap-, biomassza, geotermális energiahasznosí-
tási lehetıségek 

• Nemzetközi kapcsolatbıvítés, EU régió tagság 

• A decentralizált (pénzügyi) eszközrend-
szer érvényesítésének elhúzódása 

• Az EU felzárkóztatási támogatáshoz az 
önrész hiánya megyei és kistérségi szinte-
ken 

• Az oktatás, átképzés, kvalifikált munkaerı 
hiánya 

• A termıföldek, erdık tulajdonviszonyai-
nak kedvezıtlen alakulása, esetleges ki-
árusítása, külföldiek túlsúlya a határ 
mentén és az üdülıterületeken 

• Közlekedésirendszer-fejlesztés elhúzódása 

• M7 és M70-es útfejlesztések elhúzódása 

• A csatornahálózat kiépítetlensége, a hulla-
dékelhelyezés bizonytalansága, a vízbázi-
sok elszennyezıdése 

• Lassú mezıgazdasági szerkezetátalakítás, 
a feldolgozóipar mérsékelt fejlıdése 

• Az elmaradott térségek felzárkóztatása, a 
gazdasági tengely fejlesztése elhúzódik 

• A regionális, interregionális kapcsolatfej-
lesztések stagnálása, a szomszédos régi-
ókkal romló viszony következményei 

• Korlátozott pénzügyi források miatt nehéz 
tıkeemelést végezni 

Forrás: Zala megye területfejlesztési koncepciója, 1997. 
 

A területfejlesztés pénzügyi forrásai 

A megfogalmazott lehetıségek megvalósításához, a veszélyek elhárításához 
forrásokra van szükség, amelyeknek egy meghatározó hányadát képezik jelen-
leg a terület- és településfejlesztési források. 

A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló törvény elfogadásával, a 
decentralizált területfejlesztési alapok létrehozásával fordulópont következett 
be a területfejlesztés rendszerében. A területfejlesztési célokra az alábbi közvet-
len finanszírozási eszközök állnak rendelkezésre: 

– Állami címzett és céltámogatások; 
– Különbözı állami pénzalapok és célelıirányzatok; 
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– Szakminisztériumok pályázati úton elnyerhetı támogatási keretei (mun-
kaügyi, FVM-támogatások); 

– Vidékfejlesztési célelıirányzat (VFC); 
– Területfejlesztési célelıirányzat (TFC); 
– Az önkormányzati szabályozás keretében mőködı területi kiegyenlítést 

szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI); 
– 1998-tól a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl 

szóló 1997. évi LXXXIX. tv alapján a céljellegő decentralizált támogatá-
sok (CÉDE); 

– A pályázók saját forrásai. 

Az 1996. év elıtti centralizált támogatási rendszert a területfejlesztésrıl és 
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltaknak megfelelıen, 
egy részben decentralizáltan mőködı támogatási rendszer váltotta fel. A decent-
ralizált források felhasználását évente kormányrendeletek szabályozzák. 

A decentralizált területfejlesztési támogatásokról szóló döntések helyi szin-
ten, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: ZMTT) ülésein 
születnek.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök együt-
tes felhasználása, vagyis a forráskoordináció jelenleg csak részben érvényesül, 
mivel a döntések térben és idıben is elhatárolódnak. Bár a fejezeti kezeléső elı-
irányzatok és az elkülönített állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú, 
rendeltetéső elıirányzatai összehangolt felhasználásának szabályairól, illetve az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 263/1997. (XII. 21.), illetve 217/1998. 
(XII. 30.) kormányrendeletek megkísérlik a támogatások összehangolását, azon-
ban ez a gyakorlatban alig valósul meg. 

Zala megye területfejlesztésének decentralizált forrásai 

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 1996–1997 között két decentralizált 
pénzeszköz fölött rendelkezett döntési hatáskörrel: 

– a területfejlesztési célelıirányzat, amely elsıdlegesen gazdaságfejlesztési 
és munkahely teremtési célokat szolgál; 

– a területi kiegyenlítést szolgáló támogatás az önkormányzatok infrastruk-
turális jellegő fejlesztéseit finanszírozza. 

1998-tól a Tanácsnak döntési jogosultsága van a céljellegő decentralizált 
támogatások felhasználására is. Az elfogadott prioritások támogatása mellett 
ebbıl az elıirányzatból történik a helyi önkormányzatok elıre nem látható ter-
mészeti, vagy más károkból adódó vis maior többletkiadásainak részbeni vagy 
teljes fedezése. 
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Az egyes források éves keretének meghatározási alapja a lakónépességen túl 
az egy fıre jutó GDP, illetve a kedvezményezett térségek népessége. A Kor-
mány a 106/1997. (VI. 18) kormányrendeletében hirdette ki elıször a területfej-
lesztési szempontból kedvezményezett térségek jegyzékét, amely a statisztikai 
kistérségek 1994. január 1-jétıl bevezetett rendszerén alapult, és amelyet azóta 
többször módosítottak. A kedvezményezett térségek köre a következı csopor-
tokba sorolható: 

– társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek, 
– tartós munkanélküliséggel sújtott térségek, 
– az ipari szerkezet átalakítás térségei, 
– a mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei. 

1998-ig a tartós munkanélküliséggel sújtott térségek külön kategóriát képez-
tek, de késıbb elhagyták, mivel a munkanélküliség problémájának kezelése 
nem teljesen illeszthetı be a kedvezményezett térségek kereteibe. 

Zala megyében jelenleg három kedvezményezett térség található: Lenti, 
Letenye és Zalaszentgrót térsége, amelyek összesen 103 települést jelentenek. 
A kedvezményezett térségeken kívül az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott településeknél is van lehetıség pályázat benyújtásá-
ra, továbbá támogathatók azok a beruházások, amelyeknek célja összhangban 
van a megyei fejlesztési koncepcióval. 

Mivel a benyújtott pályázatok támogatási igényei a rendelkezésre álló támo-
gatási kereteket többszörösen meghaladják, a Zala Megyei Területfejlesztési 
Tanács minden évben ismételten meghatározott prioritások alapján dönt a tá-
mogatások odaítélésérıl. Az egyes években rendelkezésre álló támogatási kere-
teket a 4. táblázat mutatja be. 

4. táblázat 

 A decentralizált területfejlesztési támogatási keretek alakulása Zala megyében, 
1996–1999, millió Ft 

Megnevezés TFC/VFC TEKI CÉDE Összesen 

1996 115,3 118,3 – 233,6 

1997 149,1 217,4 – 366,5 

1998 150,8 238,6 160,0 549,4 

1999 159,0 265,1 240,1 664,2 

Összesen 574,2 839,4 400,1 1813,7 

Forrás: A megyei decentralizált pénzeszközök felhasználásáról szóló 1996–1999. évi kormány-
rendeletek. 
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Meg kell azonban jegyezni, hogy a „területfejlesztési”-nek nevezett támoga-
tások jelentıs hányada településeken belüli kommunális fejlesztési célokat 
szolgál, ahogy azt a következı két fejezet is bemutatja. A CÉDE teljesen, a 
TEKI túlnyomó részben olyan célokra kerül felhasználásra, amelyek a települé-
sek belterületi infrastruktúrájának fejlesztését, korszerősítését szolgálják. E fej-
lesztések nem minısülnek területfejlesztésnek, csupán településfejlesztésnek. A 
kormány 1996-tól ugyanis a településfejlesztést szolgáló támogatásokat fokoza-
tosan átcsoportosította az országgyőlés hatáskörébıl a megyei területfejlesztési 
tanácsokhoz. Azokhoz (lásd TEKI, CÉDE) ezután már nem automatikusan, ha-
nem pályázat útján lehetett csak hozzájutni. A területfejlesztési megnevezést 
csak azért használják rájuk, mert a megyei területfejlesztési tanácsok ítélik oda 
ezeket (Illés, 2002). 

A tényleges területfejlesztési támogatásnak a TFC-t lehet tekinteni, amelyrıl 
bıvebben a késıbbiekben lesz szó. 

Területi kiegyenlítı támogatás 

A területi kiegyenlítést szolgáló elıirányzat (TEKI) 1996 óta létezik. A támoga-
tás a területi szempontból hátrányos helyzetben lévı önkormányzatoknak nyújt 
segítséget beruházásaik megvalósításához. A vissza nem térítendı támogatást 
termelı infrastruktúra kiépítéséhez, felújításához, fejlesztéséhez, illetve idegen-
forgalmi és szociális célú fejlesztésekhez lehet felhasználni. Támogatott a cél-
támogatással megvalósuló beruházásoknál a saját forrás kiegészítése is, amely 
elısegíti a folyamatban lévı, ill. új induló beruházások megvalósítását. 

A TEKI-nél, mivel azt csak kedvezményezett térségekben lehet felhasználni, 
fontos szerepe van a kedvezményezett térségek kijelölésének. Ezt a szerepet 
csak az mérsékli, hogy nagyjából ugyanezen célokra a megyei fejlesztési taná-
csok – a késıbbiek bemutatandó – a céljellegő decentralizált alapból (CÉDE) is 
forrásban részesülnek, melyet a TEKI kompenzálásaként használnak fel, tehát 
azoknak juttatnak ebbıl, akik a TEKI-bıl támogatásban nem részesülnek. 

Az 1. ábra (mely tájékoztató jelleggel már a 2000. év támogatási összegét is 
tartalmazza) mutatja, hogy a felhasználható összeg 5 év alatt több, mint duplá-
jára emelkedett. A legnagyobb növekedés 1996. és 1997. között következett be, 
ekkor a támogatási keret 99,1 millió Ft-tal, 83,77%-kal nıtt. A következı évek-
ben a növekedés éves átlagos mértéke 15,9 millió Ft, üteme 10,4% volt, míg 
2000-ben 17%-os csökkenés volt. 

A támogatás célja a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve a súlyos munkanélküliséggel sújtott helyi önkormányzatok 
számára támogatás biztosítása fejlesztési célú kiadásaikhoz. A területfejlesztési 
tanács az alábbi célokra adott támogatást az utolsó évben: 
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1. ábra 

A TEKI támogatási keret alakulása Zala megyében, 1996–2000, ezer Ft 

 
– a településeken, vagy azok egyes területein a termelı infrastruktúra kiépí-

téséhez; 
– a bel- és külterületen meglévı termelı infrastrukturális hálózatok felújí-

tásához, fejlesztéséhez; 
– a felszíni vízelvezetı rendszerek kiépítéséhez, felújításához és a holtágak 

rehabilitációjához; 
– ipari területek elıkészítéséhez; 
– címzett támogatásban részesülı humán infrastruktúra fejlesztéshez; 
– a turizmushoz, a környezet- és természetvédelemhez, a szociális célú, il-

letve a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejleszté-
sekhez; 

– önkormányzati tulajdonú és alapfeladataihoz kapcsolódó intézmények 
beruházásaihoz; 

– a céltámogatásban részesülı beruházásokhoz. 

A támogatás vissza nem térítendı támogatás. A pályázat benyújtása elıtt 
megkezdett beruházások – a címzett és céltámogatással megvalósulók kivételé-
vel – nem támogathatók. Az adható támogatás nem haladhatja meg a más állami 
támogatásban nem részesülı beruházások esetében az elismerhetı költségek 
70%-át, a más állami támogatásban is részesülı beruházások esetében a költsé-
gek 40%-át. 

A területi kiegyenlítı támogatásból megvalósuló beruházások1) legnagyobb 
része, ahogy azt a 2. ábra is mutatja, a termelı infrastruktúra kialakítását, fel-
újítását szolgálja. A fıbb mőszaki infrastruktúra rendszerek: a közlekedés, hír-
közlés, a víz- és energiaellátás önmagukban is szerves részét képezik a terület-
fejlesztésnek, a gazdaság és a turizmus fejlıdésének alapjait jelentik.  
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2. ábra 

Támogatott pályázatok számának alakulása célonként, 1996–1999, db 

 
1996-ban 24 önkormányzat részesült TEKI támogatásban, ebbıl 17 beruhá-

zás (71%) termelı infrastrukturális jellegő. Út- és járdaépítéshez 3, vízelvezetı 
rendszerek kiépítéséhez és felújításához 5, szennyvízcsatorna építéséhez 4, 
árvízvédelmi gát építéséhez 2, ipari park létesítéséhez 1, gáz- és elektromos 
hálózat kiépítésére 1-1 önkormányzat kapott átlagosan 17% támogatást. Idegen-
forgalmat segítı fejlesztéshez öt önkormányzat kapott támogatást, turistaház 
kialakításához, víztározó létesítéséhez, termálkút fúrásához. A beruházásokhoz 
kapcsolódó TEKI támogatás átlagosan 42,2% volt.  

1997. évben 64 önkormányzat nyújtott be pályázatot. A támogatott beruhá-
zások 94%-a infrastrukturális jellegő. Ezen belül 21 önkormányzat valósított 
meg út-, illetve járdaépítést vagy -felújítást, melyhez 39,9% TEKI támogatás 
kapcsolódott. A beadott 6 szennyvíz-csatornázási pályázatot átlagosan 6,9%-os 
támogatásban részesítették. A ZMTT ebben az évben három gázberuházást 
támogatott átlagosan 20,7%-kal. A fennmaradó 7 pályázat a felszíni vízelveze-
téshez, elektromos hálózatok kiépítéséhez, és egyéb termelı infrastruktúra ki-
alakításához kapcsolódott 54,5%-os támogatási aránnyal. Az infrastrukturális 
beruházásokon felül 1997. évben összesen 13 szociális, kulturális, turizmust 
segítı, illetve egyéb célú fejlesztéshez ítélt meg TEKI támogatást a ZMTT. 

1998. évben 62 pályázat került jóváhagyásra, a pályázók visszalépése miatt 
összesen 59 beruházás valósult meg TEKI támogatással. Ennek 75%-a infrastruk-
turális jellegő beruházás volt. A 29 db út- és járdaépítés, illetve -felújítás beru-
házáshoz átlagosan 54%-os TEKI támogatás kapcsolódik. Az 5 felszíni vízelve-
zetés-beruházás 70% TEKI támogatással valósult meg. Öt gázberuházást 24,5%-
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kal támogatott a ZMTT. Két önkormányzat újította fel elektromos hálózatát és 
2 szennyvízberuházás valósult meg. Ebben az évben az egyéb beruházások kö-
zött 2 szociális fejlesztés és turizmushoz kapcsolódó fejlesztés valósult meg, 
továbbá 3 önkormányzat valósított meg egészségügyi gép-mőszer beszerzést. 

1999. évben 78 pályázatot hagyott jóvá a ZMTT, melybıl 57 pályázat (73%) 
célja a termelı infrastruktúra kiépítése vagy felújítása volt. A támogatott útépí-
tések száma 41. A felszíni vízelvezetéshez négy önkormányzat kapott támoga-
tást a beruházási költségek 70%-ára. Elektromos hálózat építésére, bıvítésére 
három településen került sor, a kapcsolódó TEKI támogatás 63,2%. Négy gáz-
beruházás valósult meg, 70%-os TEKI támogatással. 70%-os TEKI támogatás 
segítségével 2 önkormányzat újított fel szennyvíztelepet, illetve hulladéktárolót. 
1999. évben 21 nem infrastrukturális célú beruházás kapott átlagosan 39,1% 
TEKI támogatást. 13 közhasznú célú gépbeszerzés valósult meg, ezek nagy 
része falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó kisteherautó vásárlás volt. Há-
rom turistaházat alakítottak ki, és megvalósult a bázakerettyei és zalaszentgróti 
termálfürdı-építés következı üteme is.  

3. ábra  
A beruházások támogatásának alakulása, 1996–1999, ezer Ft 

A fenti ábra alapján a legtöbb beruházás célja infrastrukturális jellegő volt. 
Ezek között is kiemelkedı volt az út- és járdaépítés, illetve -felújítás. Ennek 
oka, hogy ezek kisebb költséggel, ezáltal egy település saját beruházásaként és 
egyéb források bevonása nélkül megvalósítható fejlesztések, továbbá az infra-
struktúra talán legfontosabb részét jelentik. A szennyvízcsatornázások száma és 
az ilyen célra fordított összeg csökkenı, mivel a magas bekerülési költséggel 
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járó fejlesztést csak a nagyobb önkormányzatok tudják finanszírozni, ezeken a 
településeken pedig többnyire már megtörtént a csatornázás. Elektromos háló-
zattal általában minden település rendelkezik, ezért az ehhez kapcsolódó fej-
lesztések felújítás, rekonstrukció, illetve új utcák építése miatti bıvítés formá-
jában valósulnak meg.  

A négy év alatt egészségügyi, kulturális, oktatási célokra, valamint turizmus 
fejlesztésére és közhasznú munkák támogatására összesen 318 296,4 E Ft-ot 
fordítottak. Ennek köszönhetıen több község rendelkezik városi színvonalú 
általános iskolával, a közterületek tisztán tartásához korszerő gépek állnak ren-
delkezésre, több szociális otthon megújult, modern egészségügyi gépeket, mő-
szereket szereztek be; a megye több pontján várják turistaházak, vendégházak 
az oda látogatókat.  

Céljellegő decentralizált támogatás 

A céljellegő decentralizált elıirányzat (CÉDE) 1998 óta áll az önkormányzatok 
rendelkezésére. Ezen támogatás újabb forrást biztosít az önkormányzatoknak. 
Ez a pénzeszköz egyrészt nincs kedvezményezett térségekre korlátozva, ezáltal 
lehetıséget biztosít a nem elmaradott térségbe tartozó települések mőszaki inf-
rastruktúra és önkormányzati tulajdonú létesítményeinek fejlesztésére, felújítá-
sára. Másrészt támogatást biztosít az elıirányzat a helyi önkormányzatok elıre 
nem látható természeti vagy más károkból adódó vis maior többletkiadásainak 
részbeni vagy teljes finanszírozására. 

A CÉDE támogatási keretnél jelentkezik a legnagyobb támogatási igény. 
Ennek oka, hogy erre a keretre minden önkormányzat pályázhat a támogatható 
célok széles skálájára; sıt, az önkormányzati tulajdonban levı intézmények lé-
tesítéséhez, felújításához elsısorban ebbıl a decentralizált elıirányzatból kap-
hatnak támogatást.  

A pénzeszközök elosztásánál a megyei fejlesztési programmal összhangban 
elfogadott prioritások érvényesülnek. Ennek megfelelıen elsıbbséget élveznek: 

– a címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások befejezése érde-
kében a saját forrás kiegészítése;  

– fejezeti kezeléső elıirányzathoz benyújtott pályázatok támogatása; 
– önkormányzati tulajdonú és alapfeladatokhoz kapcsolódó intézmények 

beruházása, fejlesztése; 
– gázhálózat fejlesztésnél az önkormányzati intézmények hálózatfejlesztési 

hozzájárulása, a főtésrekonstrukcióval kapcsolatos költségek; 
– céltámogatásban, illetve egyéb támogatásban nem részesülı termelı inf-

rastrukturális beruházások, felújítások; 
– felszíni vízelvezetı rendszerek kiépítése; 
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– a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a szociális foglal-
koztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztések; 

– az ipari területek elıkészítése; 
– településrendezési tervek készítése. 

A támogatás aránya – az egyéb állami támogatásokkal csökkentett beruházá-
si költség alapján – maximum 50% lehet. Az önkormányzatnak legalább 20% 
saját forrást kell biztosítani. 

1998-ban és 1999-ben a rendelkezésre álló támogatási keret nagy részét, 28, 
illetve 23%-át önkormányzati tulajdonú intézmények létesítésére, felújítására 
fordították. Ez abszolút összegben is hasonló, közel 62, illetve 61 millió Ft tá-
mogatást jelent.  

Jelentıs arányt képvisel az út- és járdaépítések, illetve felújítások támogatá-
sa, bár az 1998. évi 24%-ot jelentı 51 083,7 E Ft-tal szemben 1999-ben 18 648 
E Ft-ot, azaz a keret 7%-át fordították e célra.  

Szennyvízcsatornázás támogatására 1998-ban 13%, 1999-ben viszont jóval 
több, 36% jutott. A megvalósuló beruházások összköltsége 89%-kal magasabb 
az elızı évinél, a támogatási összeg pedig több, mint háromszorosa a korábbi-
nak. A csatornaépítések átlagos támogatási aránya az elızıeknek megfelelıen 
az 1998. évi 4,5%-ról 7,6%-ra nıtt. 

A főtéskorszerősítésre fordított támogatások össztámogatáshoz viszonyított 
aránya 7, illetve 5%, az eltérés abszolút összegben is minimális. Az ilyen célú 
beruházások összköltsége és száma is kevesebb az elızı évinél, ennek ellenére 
az egy beruházásra jutó átlagos támogatás 3650 E Ft-ról 2427,5 E Ft-ra csök-
kent.  

1998-ban a keret 6%-át ivóvízhálózat kiépítésének támogatására fordították, 
a következı évben azonban ezt a célt nem támogatták. Fordított a helyzet gáz-
hálózat építésénél. Ez a cél 1998-ban nem kapott támogatást, 1999-ben viszont 
5% az össztámogatásból való részesedése. 

A többi beruházási célra fordított összegek aránya mindkét évben minimális. 

A területfejlesztési célelıirányzat 

A területfejlesztési célelıirányzat (TEFA) 1996 óta áll rendelkezésre. 1999-ben 
keresztelték át területfejlesztésirıl vidékfejlesztési célelıirányzattá (VFC), 
majd 2000-ben ismét a területfejlesztési célelıirányzat (TFC) nevet kapta.  

A TFC a következı célok eléréséhez nyújt segítséget: 

– társadalmi, gazdasági térbeli esélyegyenlıség megteremtése; 
– átfogó szerkezetátalakítási, gazdaságfejlesztési, programok segítése; 
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– nemzetközi vállalkozói és befektetıi tıke programokba való bevonásának 
segítése; 

– határ menti területek együttmőködésének segítése. 

A támogatás elsısorban a gazdasági társaságoknak nyújt segítséget a terme-
lı tevékenység beindításához, korszerősítéséhez, termékszerkezet-váltáshoz, 
valamint a piacra jutáshoz vagy piacon maradáshoz. Részesülhetnek továbbá 
belıle nonprofit szervezetek és önkormányzatok is. A támogatás lehet vissza 
nem térítendı, visszatérítendı, vagy kamattámogatás és pályázati rendszerben 
történik az elosztása. 

4. ábra 

A terület/vidékfejlesztési célelıirányzat alakulása Zala megyében, 
1996–2000, millió Ft 

 
Az ábrán jól látható, hogy a támogatási keret 1996 és 1997 között nıtt a leg-

nagyobb mértékben, 29,3%-kal, 33,8 millió Ft-tal, majd 1997 után a növekedés 
megtorpant, mindössze 1,1 illetve 5,4%, ami összegszerően 1,7 illetve 8,2 mil-
lió Ft-ot jelent. Ezt összevetve a 11–12%-os inflációs ütemmel, a TFC reálérté-
kének csökkenése jól érzékelhetı A beérkezı pályázati igények alapján fontos 
lenne, ha a támogatási keret az elkövetkezı években jelentısen növekedjen, így 
több fontos beruházás valósulhatna meg, illetve nagyobb támogatási összeg jut-
na egy-egy projektre.  

A területfejlesztési célelıirányzatra fordítható források felhasználásáról szó-
ló kormányrendeletek évente szabályozzák a pályázati feltételeket. Egy adott 
pályázat csak akkor támogatható, ha az a kedvezményezett térségek fejlıdését 
szolgálja, a megyei fejlesztési program keretében vagy vállalkozási övezetben 
valósul meg, illetve ha társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, vagy az 
országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települést 
érint. 

110

130

150

170

1996 1997 1998 1999 2000



290 Füzesi Zoltán 

Támogatás csak a meghatározott célokra nyújtható. Ezek 2000-ben az aláb-
biak voltak: 

– munkahelyteremtı; meglévı foglalkoztatott létszám megırzését szolgáló 
piac- és termékváltást elısegítı beruházásokhoz; 

– a térségi fejlesztési programokhoz, a helyi társadalom fejlıdését, önszer-
vezıdését elısegítı programokhoz, a gazdaság fejlıdését segítı tanulmá-
nyok készítéséhez; 

– regionális fejlesztési tanácsok által nem támogatott, a gazdaságfejlesztés-
sel összefüggı és vállalkozásokat segítı termelı infrastrukturális beruhá-
zásokhoz; 

– a humán erıforrást biztosító fejlesztésekhez; 
– a falusi idegenforgalmi fejlesztésekhez; 
– a megyei területfejlesztési tanács határozatában rögzített roma progra-

mokhoz; 
– roma szervezetek mőködéséhez és képzési programokhoz szükséges be-

rendezések számítástechnikai eszközök beszerzéséhez; 
– a lakóhelyzet javításához és az ezzel összefüggı munkahelyteremtı prog-

ramokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez; 
– elfogadott megyei vagy kistérségi területfejlesztési programok megvaló-

sítását szolgáló fejlesztésekhez. 

A kormányrendelet által meghatározott célok figyelembevételével a ZMTT 
évente határozza meg támogatási prioritásait. Ennek megfelelıen 1996-ban több 
önkormányzat infrastrukturális beruházása részesült TFC-támogatásban; a tá-
mogatási keret 80%-át erre a célra használták fel. 1997-tıl a munkahelyteremtı 
beruházások élveztek elsıbbséget. 1999-ben lehetıség nyílt újabb beruházási 
célok, így a falusi, illetve gyógyturizmus támogatására is.  

A támogatást belföldi székhelyő jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetek, illetve belföldi magánszemélyek vehetik igénybe. 

A támogatásnak három formája van:  

– vissza nem térítendı,  
– visszatérítendı,  
– fejlesztési hitelekhez nyújtható kamattámogatás. 

Az igénylınek legalább 25%-os saját forrással kell rendelkeznie a fejlesztés 
megvalósításához. A visszterhes és vissza nem térítendı támogatások maximá-
lis arányát, valamint az igénybe vehetı összes állami támogatás arányát a terü-
let-, illetve vidékfejlesztési célelıirányzat felhasználásának szabályairól szóló 
kormányrendelet célonként határozza meg. 

A megyei fejlesztési koncepció szerint elsıbbségi támogatási prioritást kell 
hogy kapjanak a munkahelyteremtést szolgáló beruházások. Az egyéb beruhá-
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zások közül pedig legjelentısebbek az infrastrukturális jellegőek, bár az ilyen 
célú pályázatok száma évrıl évre csökken. Ennek oka, hogy az MTT az önkor-
mányzatok beruházásait elsısorban TEKI-bıl vagy CÉDE-bıl igyekszik támo-
gatni. További gyakori támogatási cél a kistérségi programok készítése is, ame-
lyek a megyei fejlesztési koncepcióval összhangban készülnek, és az adott kis-
térség fejlesztési lehetıségeit tárják fel. 

1996. évben még nem állt rendelkezésre a megyei területfejlesztési koncep-
ció, a decentralizált támogatási rendszer újdonsága miatt kevesebb volt a mun-
kahelyteremtı céllal benyújtott pályázatok száma is, ezért 1996-ban az infra-
strukturális beruházások kapták a támogatások jelentıs részét. A 9 támogatás-
ban részesült munkahelyteremtı vállalkozás összesen 54 új munkahely létreho-
zását és 85 munkahely megtartását vállalta. A beruházások közül 4 mezıgazda-
sági, 2 ipari és 3 kereskedelmi jellegő. 

Ebben az évben támogatásra került továbbá 16 infrastrukturális beruházás, 3 
kistérségi program és egy kerékpárút terve átlag 15%-ban TFC-elıirányzatból. 
A beruházások között szerepel a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep bıvítése, 
Kacorlak, Murakeresztúr, Zalalövı, Nova, Bocfölde, Csatár, Gyenesdiás közsé-
gek szennyvízcsatornázása; Egervár, Alsónemesapáti, Pókaszepetk földgázellá-
tása. Négy település valósított meg út-, illetve hídépítést.  

Meg kell jegyezni, hogy 1996-ban a 29 beruházás átlagos költsége 36 008 
E Ft volt, míg az átlagos támogatási összeg 5425 E Ft, ami azt jelenti, hogy a 
beruházások átlagosan 15,1%-ban kerültek támogatásból finanszírozásra. A 
legnagyobb összköltségő beruházás a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep bıví-
tése (256 millió Ft) volt, a legnagyobb támogatást a Bocfölde–Csatár Csator-
namő Társulás kapta (22 millió Ft). A pályázók között 10 önkormányzat volt, 
melyek infrastrukturális fejlesztéshez kaptak pénzt, ezek a támogatások elsı-
sorban településfejlesztésinek minısülnek. Amennyiben szőkítjük a vizsgált 
kört és az önkormányzatokon kívüli, ténylegesen területfejlesztési pályázatokra 
végezzük el a számításokat, megállapítható, hogy az egyes projektek átlagos 
bekerülési értéke 21 216 E Ft, és az átlagos támogatás 3665 E Ft, azaz átlagosan 
17,3%. A magas bekerülési érték a tárgyévben megvalósuló 3 csatornamő beru-
házásra vezethetı vissza, melyek az összes beruházási érték közel egynegyedét 
teszik ki. A rájuk esı támogatás pedig 26%-át jelenti az összes támogatásnak. 
Amennyiben tovább szőkítjük a kört és csak a munkahelyteremtı beruházásokat 
vizsgáljuk, az átlagos bekerülés érték már csak 14 097 E Ft és az átlagos támo-
gatás is csak 2194 E Ft, azaz 15,5%, szemben az adható 30%-kal. Az egy te-
remtett munkahelyre jutó támogatás 366 E Ft, szemben az adható 800 E Ft-tal. 

1997. évben 32 pályázat került a ZMTT által jóváhagyásra, amelyek közül 
összesen 21 volt munkahelyteremtı, illetve -megtartó beruházás. A beruházá-
sokhoz jóváhagyott támogatás 10,4%, azaz 90 855 E Ft volt. A foglalkoztatni 
vállalt létszám összesen 1004 fı, amelybıl 339 az új és 665 a megtartott mun-
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kahelyek száma. A Tanács elsısorban az ipari jellegő beruházásokat támogatta. 
A megvalósítási költség az ilyen jellegő beruházásoknál a legmagasabb, és ez-
zel egyidejőleg a legnagyobb munkahelyteremtı képességgel bírnak.  

1997-ben azonban már kevesebb, mindössze 8 egyéb célú beruházást támo-
gatott a ZMTT. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány inkubátorház 
megvalósításához kapott 8% támogatást. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 28,2% TFC-támogatást kapott az ipari park közmővesítésének 
39 000 E Ft-os költségéhez. Programok készítéséhez 4 pályázó nyert el támoga-
tást.  

Ebben az évben a beruházások átlagos költsége 18,1 százalékponttal volt 
több, míg az átlagos támogatási összeg 18,7 százalékponttal volt kevesebb az 
elızı évinél. Ez a beruházások átlagosan 10,4%-os támogatását jelenti szemben 
1996-os 15,1%-kal. A legnagyobb összköltségő beruházás a Bagodi Hőtıház 
Rt. gyümölcsfeldolgozó építése volt (175 408 E Ft), mint munkahelyteremtı 
beruházás, a legnagyobb támogatást (11 000 E Ft) a GOURMANDISE Kft. 
kapta a csigafeldolgozó üzem kialakításához, mely szintén munkahelyteremtı 
beruházás volt. A pályázók között 4 önkormányzat volt, melyek kistérségi prog-
ramhoz és infrastrukturális fejlesztéshez kaptak pénzt. Amennyiben az önkor-
mányzatok infrastrukturális pályázatian kívüli projektekre végezzük el a számí-
tásokat, megállapítható, hogy az egyes beruházások átlagos bekerülési értéke 
37 308 E Ft, és az átlagos támogatás 3507 E Ft, azaz 9,4%, szemben az elızı 
évi 17,3%-kal. Amennyiben pedig csak a munkahelyteremtı és -megtartó beru-
házásokat vesszük alapul, az átlagos beruházási költség 41 539 E Ft-ra és az 
átlagos támogatás 3929 E Ft-ra emelkedik, de ez csak átlagosan 9,4%-ot ad ki 
szemben az elızı évi 15,5%-kal. A magas átlagköltség azzal magyarázható, 
hogy ebben az évben 4 pályázó beruházási költsége is meghaladta az 50 millió 
Ft-ot. Egy új munkahely teremtésére átlagosan 184,9 E Ft TFC-támogatást (az 
elızı évhez képest 50%-kal kevesebbet) adott a ZMTT, míg a munkahelymeg-
tartó beruházások támogatása mindössze 25,07 E Ft/fı volt. 

1998. évben 25 munkahelyteremtı illetve -megtartó beruházás támogatásáról 
döntött a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács. A megvalósuló beruházások 
révén a támogatottak 1557 munkahely megtartása mellett további 356 munka-
hely teremtését vállalták. Ebbıl a munkahelymegtartást szolgáló beruházások 
száma 2, ami 140 fı alkalmazását jelentette. A megvalósult beruházások közül 
15 ipari, 8 mezıgazdasági és 2 egyéb jellegő beruházás volt. Az ipar területén 
276 új munkahelyet teremtettek a meglévı 1550-en felül, továbbá 180 megtar-
tásához kaptak támogatást. A mezıgazdaságban a meglévı 59 mellett 51, a 
kereskedelem vendéglátás ágazatában pedig 8 új munkahelyet hoztak létre.  

1998-ban 13 infrastrukturális és egyéb célú beruházás kapott TFC-támoga-
tást. Többek között egy ipari terület kialakítása és egy újabb inkubátorház léte-
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sítése részesült belıle. A kapcsolódó támogatási arány 21,6, illetve 19,9% volt. 
Négy önkormányzati társulás kapott kistérségi programok készítéséhez 66,7% 
arányú támogatást. Továbbá 5 gázberuházás részesült a területfejlesztési célelı-
irányzat megyei keretébıl.  

1998-ban a beruházások átlagos költsége 18,3 százalékponttal, az átlagos 
támogatási összeg 34,8 százalékponttal volt kevesebb az 1996. évinél. A csök-
kenés mögött a rendelkezésre álló TFC-forrás csekély mértékő, valamint a pá-
lyázatok számának ennél jóval gyorsabb növekedése áll. A beruházások ebben 
az évben átlagosan 12%-ban kerültek támogatásra, szemben az 1996-os 15,1%-
kal. Az elızı évi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a beruházások 
átlagköltsége az 1997-es költségek 69%-a, ami azt jelenti, hogy tárgyévre az 
alacsonyabb összköltségő de nagyobb darabszámú projektek a jellemzık, figye-
lembe véve azt is hogy a 38 beruházás bekerülési értékének 28,9%-át egy fej-
lesztés jelenti. A legnagyobb összköltségő beruházás a KÖGÁZ Rt. gázhálózat 
fejlesztése volt (323 491 E Ft), mint infrastrukturális beruházás, a legnagyobb 
támogatást (19 315 E Ft) a Z.V.G. Kft. kapta üzemcsarnok építéshez, mely 
munkahelyteremtı beruházás volt. A pályázók közötti 8 önkormányzat infrast-
rukturális fejlesztéshez kapott támogatást. Az önkormányzatok pályázatain 
kívüli projektek esetében, megállapítható, hogy az egyes beruházások átlagos 
bekerülési értéke 31 006 E Ft, és az átlagos támogatás 3782 E Ft, azaz 12,2%, 
szemben az 1996-os 17,3%-kal. Amennyiben pedig csak a munkahelyteremtı és 
megtartó beruházásokat vizsgáljuk, az átlagos beruházási költség 25 005 E Ft-ra 
csökken és az átlagos támogatás 4064 E Ft-ra emelkedik, ami átlag 16,3%-ot 
jelent, és ezzel meghaladja az 1996-os 15,5%-ot. Egy új munkahely teremtésére 
átlagosan 239,5 E Ft TFC-támogatást (az elızı évhez képest 29,5%-kal többet) 
adott a ZMTT, míg a munkahelymegtartó beruházások támogatása 59,8 E Ft/fı 
volt. 

1999. évben 25 munkahelyteremtı beruházás kapott támogatást. A támoga-
tott fejlesztések 679 fıs bázislétszám megtartása mellett 127 új munkahely léte-
sítését eredményezték. A támogatott beruházások között csökkent a mezıgazda-
sági jellegő fejlesztések száma, mindössze 2 ilyen volt. 1999-ben 21 ipari jelle-
gő beruházás részesült támogatásban. Ebben az ágazatban 699 munkahely meg-
tartása mellett további 446 fı foglalkoztatását vállalták.  

Ebben az évben 11 nem munkahelyteremtı célú beruházás kapott továbbá 
VFC-elıirányzatból támogatást. Tıkejuttatásban részesült egy halastó létesíté-
se, szemétgyőjtı autó vásárlása. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 
helyi vállalkozások mőködését elısegítendı konferenciaterem létesítéséhez 
30%-os támogatást vett igénybe. Az alacsony népességő falvak lakossága ellá-
tásának javítása érdekében a Páka és Körzete ÁFÉSZ-t szintén támogatásban 
részesítették boltfelújítás beruházásához. Településrendezési terv készítéséhez 
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Letenye Város Önkormányzata részére 1478 E Ft támogatást hagytak jóvá. A 
falusi turizmus elısegítése érdekében pedig 3 pályázó részére átlagosan 20,4% 
arányú támogatást ítéltek meg. Kedvezı elbírálásban részesült egy kistérségi 
program készítése is, a Zalai Falvakért Egyesület beruházása 70%-os támoga-
tást kapott. A KÖGÁZ Rt. 4,3%-os támogatást élvezı beruházása pedig újabb 4 
község földgázellátását tette lehetıvé.  

A beruházások átlagos költsége 1999-ben 45,1, az átlagos támogatási összeg 
40,6 százalékponttal volt kevesebb az 1996. évinél. A csökkenés mögött to-
vábbra is a rendelkezésre álló TFC-forrás kis mértékő növekedése, míg a pályá-
zatok számának elızı évi szinten való stagnálása áll. Az alacsonyabb átlagos 
támogatás ellenére a beruházások ebben az évben átlagosan 16,2%-ban kerültek 
támogatásra, mely alig magasabb az 1996-os szintnél. Az elızı évi adatokkal 
összevetve megállapítható, hogy a beruházások átlagköltsége az 1998-as költ-
ségek 67%-a, ami megerısíti, hogy ebben az évben is az alacsonyabb összkölt-
ségő projektek a jellemzıek. A legnagyobb összköltségő beruházás ismét a 
KÖGÁZ Rt. gázhálózat fejlesztése volt (170 007 E Ft), mint infrastrukturális 
beruházás, a legnagyobb támogatást (9600 E Ft) a Zalai Nyomda Rt. kapta gép-
beszerzéshez, mely munkahelyteremtı beruházás volt. A pályázók közötti eb-
ben az évben 3 olyan önkormányzat volt, mely infrastrukturális fejlesztéshez és 
egy, mely program készítéshez kapott támogatást. Az önkormányzatok infra-
strukturális pályázatain kívüli projektek esetében megállapítható, hogy az egyes 
beruházások átlagos bekerülési értéke 20 422 E Ft, és az átlagos támogatás 
3274 E Ft, azaz 16%, szemben az 1996-os 17,3%-kal. Amennyiben pedig csak a 
munkahelyteremtı és megtartó projekteket értékeljük, az átlagos beruházási 
költség 16 597 E Ft-ra, az átlagos támogatás 3535 E Ft-ra csökken az elızı 
évihez képest, ami átlag 21,3%-ot jelent és ezzel meghaladja az 1996-os 15,5%-
ot és az elızı évi 16,3%-ot is. Egy új munkahely teremtésére átlagosan 668,2 
E Ft TFC-támogatást (az elızı évi háromszorosát) adott a ZMTT. 

A 5. ábra azt mutatja, hogy az egyes beruházási célok aránya a négy év alatt 
jelentısen változott. Az infrastrukturális beruházások száma és az e célra fordí-
tott összeg is csökken. A kistérségi programok száma viszonylag állandó, az 
utolsó évben csökkent. A támogatási összegek alakulása mutatja, hogy 1997-tıl 
ennél az elıirányzatnál a munkahelyteremtı beruházások élveznek elsıbbséget. 
Az egyéb célokra fordított összegek viszonylag állandóak az utolsó 3 évben. A 
fejlesztések közül talán a legfontosabbak a megye infrastrukturális helyzetét 
javító beruházások.  

Az eddig leírtakból levonható következtetéseket összegezzük a 6. ábra se-
gítségével. 
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5. ábra 
A TFC/VFC beruházások támogatásának alakulása, 1996–1999, ezer Ft 

6. ábra 
A területfejlesztési beruházások átlagos költségének 

és átlagos támogatásának alakulása, 1996–1999, ezer Ft 

 
A fenti ábrán két adatsor szerepel, az elsı a területfejlesztési beruházások át-

lag költség adatait tartalmazza, mely az önkormányzatok infrastrukturális beru-
házásai nélküli projektek átlagköltségeit mutatja meg. Az önkormányzatok inf-
rastrukturális beruházásai azért nem kerültek feltüntetésre, mivel ezek telepü-
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lésfejlesztési célokat szolgálnak és nem területfejlesztést jelentenek. A másik 
görbe pedig az átlagos támogatások alakulását mutatja. 

Az ábrán jól látható, hogy a beruházási átlagköltségben 1997-ben jelentıs 
ugrás tapasztalható, mely a nagyobb összegő beruházásokra, többek között a 
munkahelyteremtı és -megtartó beruházásokra vezethetı vissza. A következı 
években ez az érték folyamatosan csökken, ami alapvetıen azzal magyarázható, 
hogy a ZMTT alapvetıen az alacsony költségő beruházások támogatása felé 
fordult. 1999-ben ez az érték már 20 422 E Ft, csak fele az 1997. évi értéknek. 

Az átlagos támogatás görbéjét vizsgálva megállapítható, hogy egyrészt nem 
követi a költséggörbén kirajzolódó ugrást, ami azt jelenti, hogy 1997-ben a 
beruházások alacsonyabb mértékben voltak támogatva, mint korábban, illetve 
késıbb. Jól látható, hogy a legmagasabb mértékben 1996-ban, illetve 1997-ben 
kerültek támogatásra ezen beruházások. A görbe jellege a 1998-as kiemelkedést 
leszámítva stagnáló, egyre inkább csökkenı tendenciát mutat. Nem tükrözi 
tehát a megye részére megítélt TFC-támogatások összegének növekedését sem. 
Utóbbi azzal magyarázható, hogy a pályázatok száma 1996-tól 1999-ig folya-
matosan növekedett. 

A munkahelyteremtı beruházásokra vonatkozóan hasonló grafikonokat ka-
punk.  

Amennyiben megvizsgáljuk az egyes évek beruházási átlagköltségeit és a 
támogatottak körét, megállapítható, hogy 

– A ZMTT 1996 és 1999 között számos önkormányzatnak nyújtott támoga-
tást infrastrukturális fejlesztési beruházáshoz TFC-keretbıl. Ezek a beru-
házások általában helyi (települési) igények kielégítését szolgálták, és hi-
dak, utak építését, adott település gázellátását, illetve csatornázását jelen-
tették. Ezen feladatok inkább a területi, település felzárkózás, kiegyenlí-
tés kategóriájába sorolandóak és nem tekinthetık szorosan vett területfej-
lesztésnek. 

– Az önkormányzatokon kívüli támogatottak között alapvetıen meghatáro-
zók az egyéni vállalkozók, a mikro- és kisvállalkozások, melyek az ala-
csonyabb összegő, elsısorban helyi piacokat, lokális igényeket kielégítı 
fejlesztéseket valósítanak meg és ezáltal velük kapcsolatban sem lehet te-
rületfejlesztésrıl beszélni. 

– A ZMTT támogatáspolitikájában az a tendencia fedezhetı fel, hogy lehe-
tıség szerint minden befogadott pályázónak nyújt valamekkora támoga-
tást. Ez azonban a rendelkezésre álló TFC-keret szétaprózódásához, a te-
rületfejlesztési stratégiai célok háttérbe szorulásához vezet és végül egy 
olyan „segélyt” osztó rendszer alakul ki, ahol minden pályázó a maximá-
lis támogatást kéri, abban a reményben, hogy a kért összeget ugyan nem, 
de valamennyit kapni fog. Figyelembe véve, hogy a jelenlegi jogszabály-
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ok lehetıvé teszik a támogatott részére a kért és kapott támogatás közötti 
különbségnek megfelelı összegő költség csökkentést, elıbb-utóbb felme-
rül a pályázatok valóságtartalmának kérdése is. 

Összefoglalás 

A decentralizált területfejlesztési támogatási rendszer az 1996-os „hıskortól” 
napjainkra alapcéljait elérı, mőködı rendszerré vált. A 1996–1999-es évek 
tapasztalatai egyértelmően bizonyítják, hogy nagyon nagy igény van Zala me-
gyében a területfejlesztési tanács által odaítélhetı forrásokra. A pénzügyi lehe-
tıségeket többszörösen meghaladó pályázati igények, az ezekhez társult önerı 
és a pályázókkal való közvetlen kontaktus tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
decentralizáció olyan források aktivizálását tette lehetıvé, amelyek egyébként 
nem vagy csak részben épültek volna be a gazdaságfejlesztési folyamatokba. 

Negatívumként jelentkezik az, hogy a helyi fejlesztési szándékokhoz képest 
kevés a megyébe decentralizált forrás. A tanácsnak minden évben a lehetısé-
gekhez mérten nagy és egyre növekvı támogatási igénnyel kell szembenéznie.  

A decentralizált területfejlesztési források mőködtetésének vizsgált évei iga-
zolták azt az elgondolást, hogy a támogatásoknak a felhasználás garanciáinak 
biztosításával kell a támogatotthoz kerülniük. A forrásharmonizáció igénye és 
lehetısége látens módon a rendszer egészében jelen volt és van. Országosan 
egyik évben sem sikerült megoldani a pályázatoknál igénybe vehetı más állami 
támogatások harmonizációját.  

A decentralizált területfejlesztési források gazdaságfejlesztési mozgósító 
ereje, hatékonysága és a mőködtetésükhöz kiépített rendszer indokolttá és lehe-
tıvé tenné a fejlesztési források nagyobb mérvő decentralizációját. Ehhez 
azonban szükség van arra is, hogy a megyei területfejlesztési tanács szakítson 
az 1996–1999 közötti gyakorlattal és a forrásokat rendeltetésüknek megfelelı-
en, a koncentráció elvét figyelembe véve használja fel. 

Jegyzet 

1) A TEKI-vel, CÉDE-vel és TFC/VFC-vel kapcsolatos beruházási adatok forrása a 
Magyar Államkincstár Részvénytársaság adatbázisa. 

Irodalom 

107/1996. (VII. 16.) korm. rendelet a területfejlesztési célelıirányzat felhasználásának 
1996. évi részletes szabályairól. 

108/1996. (VII. 16.) korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tá-
mogatások felhasználásának részletes szabályairól. 
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109/1996. (VII. 16.) korm. rendelet a területfejlesztési célelıirányzat és a területi ki-
egyenlítést szolgáló 1996. évi fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról. 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl. 
30/1997. (IV. 18.) OGY. határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció 

elveirıl, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerérıl. 
80/1997. (V. 14.) korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támoga-

tások 1997. évi felhasználásának részletes szabályairól. 
81/1997. (V. 16.) korm. rendelet a területfejlesztési célelıirányzat felhasználásának 

1997. évi részletes szabályairól. 
105/1997. (VI. 18.) korm. rendelet az 1997. évi területfejlesztési célelıirányzat és a 

területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közötti felosztásáról 
215/1997. (XII. 1.) korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-

ból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzékérıl szóló 219/1996. (XII. 24.) korm. rendelet módosításá-
ról. 

263/1997. (XII. 21.) korm. rendelet a fejezeti kezeléső elıirányzatok és az elkülönített 
állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú, rendeltetéső elıirányzatainak össze-
hangolt felhasználásának szabályairól. 

9/1998. (I. 23.) korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a 
céljellegő decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elıkészítési és el-
számolási rendjérıl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és 
ellenırzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól. 

16/1998. (I. 30.) korm. rendelet a fejezeti kezeléső elıirányzatok és az elkülönített álla-
mi pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú, rendeltetéső elıirányzatainak összehan-
golt felhasználásának szabályairól szóló 263/1997. (XII. 21.) korm. rendelet módosí-
tásáról. 

19/1998. (II. 4.) korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzé-
kérıl. 

31/1998. (II. 25.) korm. rendelet a területfejlesztési célelıirányzat felhasználásának 
részletes szabályairól. 

32/1998. (II. 25.) korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támoga-
tások felhasználásának részletes szabályairól. 

217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl. 
40/1999. (III. 3.) korm. rendelet a vidékfejlesztési (területfejlesztési) célelıirányzat 

1999. évi felhasználásának részletes szabályairól. 
41/1999. (III. 3.) korm. rendelet az 1999. évi vidékfejlesztési célelıirányzat és a területi 

kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról. 
42/1999. (III. 3.) korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támoga-

tások felhasználásáról szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról. 
Illés I. 2002: A területfejlesztés pénzügyi eszközei az Európai Unióban és Magyarorszá-

gon. Kézirat. 
Négy év tükrében 1994–1998. Zala megye. Budapest, KTM, 1998. április. 
Területfejlesztés a Nyugat-dunántúli régióban. Központi Statisztikai Hivatal Gyır-

Moson-Sopron, Vas, Zala Megyei Igazgatóságai, 1999. 



Decentralizált területfejlesztési források Zala megyében  299 

Területfejlesztési kézikönyv. Budapest, VÁTI Kht. 1998. 
Zala megye területfejlesztési koncepciója. Budapest, PYLON Kft. 1997. 
Zala megye területfejlesztési stratégiai és operatív programja, összefoglaló-elızetes, 

döntés-elıkészítı anyaga. Budapest, PYLON Kft. 1998. 
A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács üléseinek elıterjesztései és jegyzıkönyvei, 

1996–1999. 
 

DECENTRALISED REGIONAL DEVELOPMENT 
RESOURCES IN ZALA COUNTY 

Zoltán Füzesi 

Specific settlements, as also smaller and larger regions within a country are usually at 
different developmental levels, such as is the case in Hungary. After the change of 
regime the structure of Hungarian society and of the economy underwent significant 
changes. Local and regional differences were emphasised in the expansion of the private 
ownership, in the increasing role of foreign capital and in the development of market 
relations. Within a short time problems appeared due to deficiencies in the infrastructure 
and form the unbalanced formation of industrial and agricultural areas. The historical 
and natural conditions relating to settlements, the changes in the economy, the 
dismantling or disposal of state-owned industry, the metamorphosis of agriculture and 
the loss of the eastern markets increased more and more the regional differences 
between the eastern and western sides of the country. A regional policy and the 
establishment of an institutional structure with the necessary resources became more and 
more necessary. Only a combined operation of all of these can bring about a long-term 
decrease in developmental differences.  

In my essay I propose to show the financial resources for regional and settlement 
development between 1996 and 1999, but focusing primarily on decentralised subsidies. 
For my research in this area I have chosen Zala County. In the first chapter I shall 
introduce the county in question by means of a short general survey and in the following 
chapters I shall try to give a more detailed picture incorporating informative data on 
regional development provision, on regional equalisation subsidies and specifically on 
the subsidy targeting decentralisation in the area un der survey between 1996 and 1999. 
An analysis of the last few years’ events and results is currently in progress and I would 
like to introduce these in later studies. 

The decentralised regional development subsidy system has evolved to date from the 
„heroic” age of 1996 into a sound operating, system which has achieved its purpose. The 
results and experience of 1996 to 1999 demonstrate clearly that there is a large demand 
for the resources allocated by the Regional Development Council in Zala County and 
competitive applications far exceed the financial resources available. The amount of 
these resources and direct contact with the applicants clearly show that decentralisation 
has brought into use resources which were either never or, at most, only partly utilised in 
the economic development of the county. 



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

17. A VASÚTI KÖZLEKEDÉS HAZÁNKBAN 
ÉS A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 

AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS ELİTT 

Molnár András 

Bevezetés 

Gazdasági fejlıdésünk, a világgazdaságban és a nemzetközi politikában történı 
érvényesülésünk feltétele európai uniós integrációnk. Ezt a folyamatot kell, 
hogy szolgálja a közlekedésünk tulajdoni szerkezetének, szervezeti struktúrájá-
nak átalakítása, valamint mőszaki fejlesztése. A minden tekintetben modernizált 
közlekedésnek elı kell segítenie a területi különbségek csökkentését, a belsı 
területi kohéziót, valamint a környezı országokkal való kapcsolatok gazdagítá-
sát, és hozzá kell járulnia az egyes országokban, a régiókon, térségeken belül a 
gazdasági és életlehetıségek javulásához.  

Ahol piaci vagy technológiai akadálya nincs, a harmonizáció a közlekedési 
szektorban már megtörtént vagy folyamatban van; a gazdasági, illetve társadal-
mi szempontból érzékeny területeken a zökkenımentes integráció érdekében 
fokozatos közelítés szükséges. 

Tranzit szerepébıl következıen Magyarországon a tíz páneurópai közleke-
dési folyosó közül négy halad át. E folyosók az Unió közlekedési hálózatának 
legfontosabb irányait hosszabbítják meg Európa keleti része felé. Az egyes 
régiók életét, az európai, illetve globális körforgásba történı bekapcsolódását 
nagymértékben elısegítheti a távolsági (nemzetközi) közlekedés fejlettségének 
foka. 

Az Európai Megállapodás (a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek 
és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló megegyezés, amelyet 
Brüsszelben, 1991. december 16-án írtak alá) alapján tárgyalások folytak a köz-
úti árufuvarozási tranzitról, a nemzetközi különjárati autóbusz-közlekedésrıl, a 
belvízi hajózásról, valamint a légi közlekedésrıl. E megbeszélések már lezárul-
tak, hosszú távon meghatározva közlekedésünk jövıjét. Azonban nagy kérdés, 
hogy mennyiben sikerül felvennünk a versenyt a nyugat-európai országokkal a 
közlekedésünk fejlesztését szolgáló integrációs forrásokért.  
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A vasúti közlekedési ág hazánkban – arányának csökkenése ellenére – ha-
gyományosan jelentıs közlekedési ág. Nagy szerep jut a vasútnak mind hazánk, 
mind az Európai Unió szándékai szerint. E tanulmány fıként a vasúti közleke-
dés néhány aktuális kérdését tárgyalja: 

– Milyen annak jelenlegi állapota? 
– Milyen pozíciókat sikerült kiharcolnia a csatlakozási tárgyalások során? 
– Milyen jogharmonizációs feladatokat ró hazánkra a fejezet lezárása? 
– Milyen szerepet játszhat egy régió, pl. a Dél-Alföld életében, stratégiai 

koncepciójában a vasúti közlekedés? 

Elıször megvizsgálom azokat a részben már ismert tényeket, amelyek alá-
támasztják azt a véleményt, hogy vasúti közlekedésre szükségünk van a XXI. 
században is; kimutatom azokat a tényezıket, amelyek kedveznek e közlekedési 
alágazatnak, illetve melyek azok a kedvezıtlen tényezık, amelyek megnehezítik 
annak versenyképességét. A továbbiakban bemutatom, milyen állapotban van 
jelenleg a magyar vasút, választ adva arra a kérdésre, hogy versenyre kelhet-e a 
nyugat-európai versenytársaival. Ezután áttekintem a közlekedési fejezet lezá-
rásának következményeit és megvizsgálom, hogy ez milyen kötelezettségeket ró 
Magyarországra, illetve képesek vagyunk-e ezeket a követelményeket teljesíte-
ni. Végül a Dél-alföldi régió és a vasút kapcsolatát vizsgálom meg. 

Fontos kihangsúlyoznom, hogy a vasúti közlekedés tárgyalásakor elemzése-
imet a MÁV-ra – mint meghatározó vasúttársaságra – vonatkozóan végeztem el, 
bár tudom, hogy más szereplı is létezik hazánkban (pl. GYSEV). 

A vasúti közlekedés létjogosultságának kérdése, globális tényezıi 

„Az áruszállítási teljesítmények az ezredfordulóig alig növekednek... A sze-
mélyközlekedési teljesítmények növekedése az ezredfordulóig a GDP fejlıdési 
ütemét nem éri el, az ezredfordulót követıen a növekedés üteme kismértékben 
meghaladja a GDP-jét. A koncentrált ipari területek és lakóhelyek közötti rend-
szeres, tömeges hivatásforgalmi utazások tovább csökkennek, míg az üzleti 
utazások mennyisége jelentısen fejlıdik, növelve a személygépkocsi utazási 
teljesítmények részarányát. A személygépkocsik száma 2000-re meghaladja a 
2,4 milliót, 2010-ig a 3–3,4 milliót. Az egyéni közlekedés térnyerésének határt 
szab a »fenntartható fejlıdés« követelménye” (A magyar közlekedéspolitika, 
1996). A kis tömegő, nagy értékő árufajták szállításának aránya növekszik. Ez a 
tendencia elınyöket biztosít az idıben és helyben rugalmasabb szállítást bizto-
sító közúti áruszállítás erıteljesebb növekedésének, viszont tovább gyengíti a 
vasúti és a belvízi áruszállítási keresletet.  
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Ezek után felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán a vasúti közle-
kedésre, hiszen a tendenciák nemleges választ adnának erre a kérdésre – gon-
doljuk az elsı pillanatban.  

Mielıtt elkapkodnánk a választ, még egyszer vizsgáljuk át, hogy melyek 
azok a tényezık, amik a vasúti közlekedés létjogosultságát támasztják alá! Bár 
tıkeigényes, költségei (építési, üzemi) magasak, de gazdaságossága javul a nö-
vekvı távolsággal. Képes rövid idı alatt, alacsony szállítási költséggel tömeg-
áru-szállításra. Mindemellett gyors, biztonságos, megbízható, rugalmas, lineáris 
és a területet ritkán behálózó szolgáltatás (Erdısi, 2000). Ezek pedig sem a sze-
mély-, sem az áruszállításban nem elhanyagolható tényezık. A vasút mind az 
állami, mind a vállalkozói szférában fontos szerepet játszik a telephelyek, illet-
ve a beruházások helyszíneinek kiválasztásánál. 

De mint az e fejezet elsı bekezdésébıl is kiderült, e tényezık érvényesülé-
séhez az államnak preferálnia kell a vasúti, illetve a vasúttal kapcsolatos kom-
binált szállításokat. Ehhez megfelelı tarifapolitika, adózási, engedélyezési és 
fejlesztési intézkedések szükségesek.  

A vasút kilátásai Kelet- és Nyugat-Európában  

A globális jellemzık teljes mértékben lefedik nagyobb vonalaikban az európai 
állapotokat. A közép-kelet-európai régió vasúttársaságainak a személy- és áru-
szállítási piacon is élethalálharcot kell vívniuk a közúti közlekedéssel, de – mint 
ahogy a következı számok is mutatják – képesek alkalmazkodni a nyitott és 
liberalizált közlekedési piachoz. 

Nyugat-Európában (ideértve Dél-Európa nyugati felét és a földrész északi 
részét is) a személyszállítás utaskilométerben kifejezett teljesítménye 2001-ben 
csekély mértékben növekedett, a többlet 0,6 százalék volt. Ezzel szemben a 
kelet-közép-európai országok 3,4 százalékkal kisebb utasforgalmat bonyolítot-
tak le. A kivételek közé tartozott a Magyar Államvasutak, mivel mintegy 4,5 
százalékkal jobb eredményt ért el 2001-ben, mint 2000-ben. Az utasok száma 
159,3 millió fı volt, a vasúti személyszállítás piaci részesedése pedig 38,2 szá-
zalék, ami a kedvezıtlen tendenciák ellenére még mindig rendkívül magas 
Nyugat-Európához képest. A személyszállításban rejlı lehetıségeket elsısor-
ban a nyugat-európai, nagysebességő vasúti közlekedés látványos, 7,8 százalé-
kos növekedése érzékelteti. 

Az áruszállítás terén kedvezıtlenebb a helyzet. Európa nyugati felében a 
forgalom árutonna-kilométerben kifejezett mutatója 3,3 százalékkal, Kelet-
Európában pedig 1,8 százalékkal csökkent. A csökkenés hátterében az áll, hogy 
kiélezıdött a verseny, kemény küzdelem alakult ki a közúti és vízi szállítókkal. 
2002-ben várhatóan szinten marad a vasúti áruszállítás a MÁV-nál, mintegy 45 
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millió tonna áru szállítására számítanak. Van esélye annak, hogy a társaság – ha 
nehezen is, de – képes megırizni mintegy harminc százalékos piaci részesedé-
sét. A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) a továbblépés és a növekedés esélyét a 
szolgáltatás minıségének javításában, az árubiztonság növelésében, a határokon 
való áthaladás gyorsításában látja. 

Az európai határokon való gyorsabb átkelés érdekében az UIC-n belül indí-
tott, úgynevezett ABC-projekt keretében 65 határállomáson vizsgálják át a fel-
használt technológiát. A vasúti közlekedés biztonsága érdekében kifejlesztett 
egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) már Magyarországon, a 
magyar–szlovén vasútvonalon és Hegyeshalomnál üzemel.  

1. táblázat 

A magyarországi TINA-hálózat szerkezete közlekedési alágazatok szerint 

Infrastruktúra-vonalak 
Hossz 
(km) 

Költségbecslés 
(millió euró) 

Vasút 2727 4 030,30 

 Ebbıl gerinchálózat része 1619 2 914,80 

 Ebbıl további hálózati elem 1108 1 115,50 

Közút 1448 4 632,00 

 Ebbıl gerinchálózat része 1181 3 832,00 

 Ebbıl további hálózati elem 267 800,00 

Belvízi út 417 400,00 

Infrastruktúra-csomópontok Számuk 
Költségbecslés 
(millió euró) 

Repülıtér 1 286,00 

Folyami kikötı  6 92,00 

Terminál 19 726,00 

Összesen: 10 166,30 

Forrás: www.kovim.hu/EU-integracio/A_magyarorszagi_TINA_halozat/ 

A vasút hangsúlyos szerepe hazánkban 

A távlati közlekedésfejlesztésben hazánkban a vasút hangsúlyosabbá válik, 
ahogy erre az uniós vizsgálatok is utalnak. Az Európai Unió kezdeményezésére 
indult TINA-program (közlekedési infrastruktúra igények felmérése) zárójelen-
tése 1999-ben elkészült, mely összefoglalóan tartalmazza a 11 csatlakozni kívá-
nó ország közlekedési hálózatának közösségi jelentıségő elemeit, melyek részei 
az Összeurópai Közlekedési Hálózatnak. A TINA-hálózat gerinchálózatból 
(azonos a páneurópai közlekedési folyosókkal) és kiegészítı hálózati összete-
vıkbıl áll. 



304 Molnár András 

Az 1. táblázatból jól látszik, hogy a TINA-hálózatból való részesedés terén a 
vasúté az elsı hely, de a költségráfordításban is alig marad el a közút mögött. E 
ténynek közlekedéspolitikai üzenete van. 

Magyarország földrajzi helyzete következtében a fıbb páneurópai folyosók 
találkozásánál fekszik. A négyes az osztrák és a szlovák határtól Románia felé, 
az ötös a szlovén, horvát határtól Bosznia-Hercegovina és Ukrajna felé, a hetes 
a Duna folyosó és a 10/A Budapestrıl Jugoszlávia felé hazánk területén keresz-
tül teremt összeköttetést. 

2. táblázat 

A vasúti közlekedési hálózat összetétele (a TINA-kutatás alapján) 

A „gerinchálózat” vonalvezetése 

Folyosó Hossz (km) 
Költségbecslés 
(millió euró) 

IV. (Rajka(Nickelsdorf)–Budapest) 487 873,5 

V. (Hodos–Záhony) 628 1302,60 

V/a (Rijeka felé: Gyékényes–Budapest) 261 364,0 

V/c (Ploce felé: Magyarbóly–Dombóvár) 107 28,6 

X/a (Belgrád felé: Budapest–Kelebia) 156 406,1 

A „kiegészítı hálózati összetevık” vonalvezetése 

Vonalvezetés Hossz (km) 
Költségbecslés 
(millió euró) 

Budapest–Szolnok 93 218,3 

Szajol–Nyíregyháza 160 181,8 

Gyékényes–Murakeresztúr 15 12,0 

Murakeresztúr–Székesfehérvár 168 84,2 

Gyır–Nagykanizsa 184 202,9 

Miskolc–Hidasnémeti 62 66,0 

Sopron–Gyır 85 162,0 

Szentgotthárd–Celldömölk 99 95,8 

Biharkeresztes–Püspökladány 51 41,0 

Székesfehérvár–Röszke 133 135,0 

Forrás: www.kovim.hu/EU-integracio/A_magyarorszagi_TINA_halozat 

A TINA 1999-es magyarországi hálózatának felülvizsgálati szükségességét 
számos tényezı indokolja: a Magyarországon végbement gazdasági-társadalmi 
fejlıdés, a délszláv térségben bekövetkezett politikai változások kedvezı alaku-
lása, valamint a magyar ISPA- és más szektorstratégiák elfogadása. Az új ki-
egészítı javaslat két újabb közúti, egy vasúti hálózati elemet és két regionális 
légikikötıt tartalmaz. Ezek az Unió támogatásának elnyerése esetén a kibıví-
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tett, továbbfejlesztett TINA-hálózat, illetve a késıbb kialakítandó magyar TEN-
T hálózat részei lehetnek. 

Magyarország meg kell feleljen felértékelıdött tranzit szerepkörének. Nem-
zetgazdaságunk fontos érdeke (az Európai Unióba való integrálódás, valamint a 
szomszédos országokkal az együttmőködés feltételeinek javítása szempontjából 
egyaránt), hogy a magyar tranzit útvonalak vonzóak legyenek. Ezért szükséges, 
hogy a fı tranzit áramlatok irányába esı – elsısorban az EU kiemelt közlekedé-
si folyosóinak részét képezı – tranzit vasútvonalakat legalább 160 km/h sebes-
ségnek megfelelıen korszerősítsük.  

Jogharmonizációs feladatok 

A 2001. évben több törvény – köztük a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 
jogharmonizációs célú módosítását – is meg kellett alkotni annak érdekében, 
hogy megteremtse az ország a törvényi szintő keretszabályokat a további jogkö-
zelítési célú jogalkotási feladatok megvalósításához. E törvény megteremti az 
intézményi rendszerét a vonatkozó közösségi joganyag hazai jogrendbe ülteté-
séhez és késıbbi alkalmazásához.  

A 2001. évi feladatok túlnyomó többsége a csatlakozáshoz kötıdı közösségi 
jogszabályokkal kapcsolatosak. Ezek közé tartozott a vasúttal kapcsolatos 
irányelvek harmonizációja: 2001 elején megtörtént a módosított vasútvállalatok 
engedélyezésérıl, a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló irányelvek jogsza-
bályba foglalása, valamint a transzeurópai nagysebességő vasúti rendszer köl-
csönös mőködtethetıségérıl szóló közösségi jogszabályok hazai jogrendbe 
ültetése. A jogközelítés új miniszteri rendeletek megalkotásával és a vasútról 
szóló törvény módosításával valósulhat meg.  

2001-ben az irányelvekkel összhangban módosították a vasúti törvényt ab-
ban a tekintetben is, hogy feloldották a Gyır–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. men-
tességét a vasúti törvénynek a pályavasút és a vállalkozó vasút számviteli elkü-
lönítésére vonatkozó rendelkezése alól. 

A vasúti törvény módosítása után a közlekedési és vízügyi miniszter rende-
letben szabályozta a vasútvállalatok magyarországi mőködésének, engedélyezé-
sének feltételeit, továbbá teljesülésük folyamatos ellenırzését és elismerését.  

A 2002. évi feladatok pontos meghatározása a jogharmonizációs program 
április–májusi felülvizsgálatát követıen történhet meg. A vasúti közlekedést 
érintıen a 2002. évi feladatok közé tartozik a Tanács 95/19/EK irányelvét hatá-
lyon kívül helyezı, az infrastruktúra-kapacitások felosztásáról, az infrastruktú-
ra-használati díjak felszámításáról és a biztonsági igazolásokról szóló jogsza-
bályok módosítása.  
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Rendelettel szabályoznák 2002–2003-ban a következı intézményfejlesztést: 
a pályavasúti szervezet a MÁV-on belül kiegészül az irányelvben meghatáro-
zott forgalmi feladatokat végzı apparátussal, a személyszállítást és árufuvaro-
zást végzı szervezet független társasággá alakul, leválik a MÁV Rt.-rıl, amely 
infrastruktúra-kezelıként ellátja a pályahasználati díj meghatározásával és a 
kapacitáselosztással kapcsolatos feladatokat. A szabályozó testület feladatait a 
vasúti hatóság végzi (ugyanez a szervezet állítja ki a biztonsági tanúsítványokat 
is). A rendelet megalkotását 2002-re, a kapcsolódó intézményfejlesztést 2002–
2003-ra tervezik (a harmonizáció határideje a jelenlegi tagállamok számára is 
2003). 

Fentiek szerint mind a vasútvállalatok engedélyezésére (2001-ben), mind a 
pályakapacitások elosztására és a pályahasználati díj meghatározására (2003-ra) 
olyan szervezet jön létre, amely független a vasúti személyszállítást és árufuva-
rozást végzı vasútvállalatoktól. 

Hazánk az elkövetkezı tíz évben nem tervezi nagysebességő vasútvonalak 
építését, de az azokra vonatkozó szabályokat beépítik a magyar jogrendszerbe.  

Csak a vasúti szakterületre jellemzı körülmény, hogy mőszaki követelmé-
nyei az UIC döntvényeiben jelennek meg és válnak kötelezıen alkalmazandóvá. 
Ezen mőszaki-jogi normák honosítása – lényegét tekintve – szintén harmonizá-
lás. 

2000-ben a hálózatfejlesztés során megtörtént az új magyar–szlovén vasút-
vonal kiépítése, befejezıdött a Székesfehérvár–Szombathely vasútvonal villa-
mosítása, továbbá pályarehabilitációs munkákra és vasúti jármőbeszerzésre 
került sor. 

Megvalósítás alatt van Budapest–Ferencváros–Soroksár vasútvonal rehabili-
tációja (Phare-projekt – 15 millió EUR, 2001–2002.). Három ISPA vasútvonal-
fejlesztési projektet hagyott jóvá az Európai Bizottság 380 millió EUR érték-
ben, amelynek felét az EU biztosítja: (Budapest–Szolnok–Lökösháza; a Buda-
pest–Gyır–Hegyeshalom; a Zalalövı–Zalaegerszeg–Boba vonal rekonstrukció-
ja). E projektek kivitelezését 2001–2006 között kell megvalósítani. 

A közlekedési fejezet lezárása, annak várható következményei 

2001. december 21-én lezárultak a közlekedési fejezettel kapcsolatos tárgyalá-
sok az Európai Unió és a magyar állam között. Hat magyar átmeneti mentességi 
igényt is elfogadott az Unió (csak a Malév védelmét célzó, a csatlakozás utánra 
tervezett korlátozásról kellett lemondanunk). (Figyelı, 2002) A magyar vasúti 
közlekedés szempontjából különösen jelentısnek minısül, hogy a csatlakozási 
tárgyalásokon hazánk 2006 decemberéig haladékot kapott a pályavasút liberali-
zálására. Eszerint 2004-tıl a magyar vasútvonalak kapacitásának csak 20 száza-
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lékát kell megnyitni a verseny elıtt. Ez rendkívül fontos volt, hiszen a MÁV, s 
így a magyar vasút remélhetıen fel tud készülni a piacgazdaság kihívásaira. 
Megreformálva szervezetét versenyre tudja késztetni vetélytársait, s esetleg – 
reménykedve írom le – talán más területen is tud piacot szerezni, szorosabban 
összekötve hazánkat más régiókkal.  

Mintegy 100 milliárd forintnyi megtakarítást tesznek lehetıvé a kialkudott 
engedmények, bár ezek pénzbeli becslése rendkívül nehéz dolog. A közlekedési 
témakör lezárásával már 24-re nıtt a további tárgyalást nem igénylı fejezetek 
száma.  

Természetesen a csatlakozás nem csak jogi értelemben fog megtörténi, ko-
moly együttmőködésekre is számíthatunk más országok vasúttársaságaival, a 
késıbb esedékes vasúti pályanyitás szorosabbá főzheti a vasúttal összekötött 
országokkal a társadalmi-gazdasági(-kereskedelmi) kapcsolatokat. Már most 
számos ilyen jellegő kezdeményezés látott napvilágot.  

Az egyik ilyen az „eurorapid”, melynek résztvevıi Németország, Ausztria és 
hazánk („csendestársként”). Ennek célja, hogy a Budapest–Berlin távolságot 
három óra alatt mágnesvasúton lehessen megtenni. (Hazánkban is csak a hosszú 
távú fejlesztési koncepcióban szerepel, várhatóan a 2010 utáni években valósul 
meg. Az országos területfejlesztési tervek húsz évre szóló vasútfejlesztési kon-
cepcióiban elsısorban sínkerék-rendszerő, maximum 300 km/óra sebességő 
gyorsvasút szerepel. Ma még nem prognosztizálható hozzávetılegesen sem 
megvalósíthatóságuk esélye, idıpontja még kevésbé).  

A vasutat jellemzı öntörvényőség, illetve a MÁV Rt. tevékenységének átpo-
litizáltsága rányomta a bélyegét a társaság egy évtizede meghirdetett reformjára 
is, ami azonban nem valósult meg. A kormányok mindegyike kötelességének 
érezte a vasút ügyének felkarolását, de a valóságban kevés elırelépés történt.  

A 2002-ben leköszönt kormány koncepciója csak 2001-re készült el, így 
azok megvalósítására leghamarabb az új kormány állásfoglalása után kerülhet 
sor, ha az az új kabinetnek megfelel. Ez 2002–2003-ban 8–10 ezer fıs leépítést 
prognosztizál. Ezzel együtt a MÁV kb. 3500–4000 km vasútvonalának is kény-
telen lesz új üzemeltetıt keresni. A koncepció szerint önkormányzatok bevoná-
sával alapított regionális társaságok jöhetnek szóba.  

Fontos kérdés, milyen mélységőek lesznek a reformok. A különféle kor-
mányzati felkészítı anyagokban jobbára csak a MÁV intézményi, szolgáltatási, 
hálózati és finanszírozási reformjáról olvashatunk. A MÁV vezetıi számára is 
számos kellemetlen következménye lehet a reformoknak. A társaság gazdálko-
dásának átláthatóvá válása alaposan lecsökkenti a vezetık önállóságát, de a 
pénzügyi folyamatokba a vezetık beavatkozhatnak. A vasút gazdálkodásának 
átalakítása miatt azért is sokan fanyaloghatnak, mert a társaság menedzsmentje, 
az eddigiekkel ellentétben, az ésszerő gazdálkodásban lesz érdekelt. A vasút 
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számára biztosított évi 100 milliárd forintos nagyságrendő költségvetési támo-
gatás felhasználása tételesen nyomon követhetı lesz, s akár még az is kiderül-
het, hogy nincs szükség ilyen nagymértékő állami szerepvállalásra.  

A MÁV Rt. 2007-ig 330 milliárd forintot fordít fejlesztésekre. Ebbıl több 
vasútvonal újul meg, s gyarapodik a vasúttársaság jármőparkja is. A vasúti piac 
megnyitására történı felkészülés is indokolja a beruházásokat. Több vonalon 
már folyik a rekonstrukció (Albertirsa–Cegléd, Budapest–Hegyeshalom). Az 
említett beruházások mellett 2010-ig harmincöt nagy forgalmú pályaudvart 
újítanak fel. A jármőpark is bıvül: tizenhárom motorkocsi érkezik, százhar-
minchat elıvárosi kocsit újítanak fel, tizenegy mozdonyt és negyven sínbuszt 
vásárolnak. 

A vasúti közlekedés szerepe a Dél-alföldi régió életében 

Miután megvizsgáltuk, hogy milyen feladatok, hatások jelentkeznek a közleke-
désben – ezen belül a vasúti közlekedésben – az Európai Unióhoz való csatla-
kozásunk után, nézzük meg, hogyan mutatkoznak ezek egy régió, a Dél-alföldi 
régió életében. 

Fekvésébıl adódóan a Dél-Alföld az országnak a nemzetközi tranzitforga-
lom által egyik legjobban érintett régiója, amiben jelentıs jövedelemtermelési 
lehetıségek is rejlenek. Ezek azonban egyelıre jórészt kihasználatlanok, sıt a 
forgalom gyors és zökkenımentes átbocsátásának közúti, vasúti és határátkelési 
feltételei sem biztosítottak. Mindez a közlekedés oldaláról erısen akadályozza a 
határ menti együttmőködéseket, illetve a régió nemzetközi gazdasági és kulturá-
lis szerepköreinek fejlıdését, aminek másik jelentıs akadálya az információ-
áramlás feltételeinek elégtelensége – különösen a határ túloldalán.  

A dél-alföldi megyék rendszerváltás utáni gazdasági átalakulása meglehetı-
sen vontatott volt, s döntıen belsı erıforrásokra támaszkodva ment végbe. A 
régiót nagyrészt elkerülték a kormányzati infrastrukturális nagyberuházások, s a 
déli határzóna politikai bizonytalansága nem vonzotta a térségbe a potenciális 
befektetıket. A végbement gazdasági stabilizáció alapvetı problémája, hogy 
nem járt együtt gyökeres szerkezeti megújulással, érdemi tıkebevonást néhány 
ágazatban sikerült csak megvalósítani (energiaszektor, élelmiszeripar, tele-
kommunikáció). Az elhúzódó válság az átlagosnál nagyobb munkaerı-kibocsá-
tással, alacsonyabb beruházási rátával, óvatosabb üzletpolitika mellett valósult 
meg. A gazdaság térszerkezete a nagyarányú vállalatalapítások ellenére sem lett 
sokkal kiegyenlítettebb, a közép- és nagyvárosok súlya mind a termelésben, 
mind a foglalkoztatásban meghatározó (A Dél-alföldi régió területfejlesztési 
koncepciója, 1999). 
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A régió célja a Közép- és Délkelet-Európát összekötı „kapu”-szerepének 
formálása (esetleg a Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégió keretei között) a tér-
ség etnikai-kulturális sokszínőségére, az államhatárokon átnyúló gazdasági és 
személyes kapcsolatokra, valamint a régió nemzetközi szerepet betöltı (szolgál-
tató, információs), hálózattá szervezıdı centrumaira támaszkodva. Ehhez pedig 
mindenképpen a közlekedés segítsége szükséges. 

Alapvetı kérdés tehát, hogy milyen szerepe lehet a vasúti közlekedésnek 
ezeknek a viszonyoknak a megváltoztatásában, milyen segítséget tud nyújtani a 
régiónak a célok elérésében. 

Számos tényezı van, mely alapján a vasút szerepe felértékelıdik a régió jö-
vıjének szempontjából. Több autó fut a közutakon, az átmenı forgalom a tíz-
szeresére növekedett, miközben az utak állapota romlott és a hálózat alig bı-
vült. Az úthálózat jelentıs részén nyomvályúk alakultak ki, ennek jelentıs része 
balesetveszélyes. Egyelıre az M5-ös autópálya csak Kiskunfélegyházáig épült 
meg, s az is rendkívül drága. A légi közlekedés megtelepedését sem segítette az 
elmúlt 10 évben jelentıs beruházás.  

Elsısorban a teherszállítás lehetıségeinek bıvítése, a kombinált fuvarozás 
és a logisztikai központok fejlıdése érdekében fontos a régió nemzetközi vasúti 
kapcsolatainak javítása. Ezért is elengedhetetlenek a fıvonali pályafelújítások, 
illetve a Szeged–Cegléd vasútvonalon két vágány kialakítása és nemzetközi 
fıvonallá nyilvánítása. A (Nagyvárad–) Békéscsaba–Szeged–Szabadka–Baja (–
Dunántúl) vasúti összeköttetés helyreállítása a régió logisztikai centrumai kö-
zötti vasúti kapcsolatot teremtené meg, illetve a helsinki folyosókat összekötı, 
hat országot érintı új nemzetközi közlekedési útvonalat hozna létre.  

Részletesen meg kell vizsgálni a meglevı romániai vasúti kapcsolatok jobb 
kihasználásának és egyes további összeköttetések helyreállításának, kialakítá-
sának lehetıségeit is. A Szeged és Temesvár közötti újbóli vasúti összeköttetés 
lehetıségeit korábban meglévı, illetve alternatív nyomvonalak figyelembevéte-
lével kell elemezni. Ezek megvalósulása, illetve a nemzetközi vasúti forgalom 
élénkülése indokolttá teheti a szegedi vasúti híd újjáépítését, és a kapcsolódó 
vonalszakasz korszerősítését is. Ám a Tisza (és hozzá kapcsolódóan a Körös) 
potenciális gazdasági szerepe nagyban függ a dunai vízi úttal való összekötés-
tıl, ebben is jelentıs szerepet játszhat a vasúti közlekedés. 

A régiónak a gazdasági körforgásba való szorosabb bekapcsolásához a leg-
fontosabb teendı a régió szellemi-gazdasági központjait Budapesttel összekötı, 
zömmel a transzeurópai folyosóknak is részét képezı gyorsforgalmi utak mi-
elıbbi kiépítése, és a vasúti fıvonalak teljesítıképességének lényeges javítása. 
A közutak terhelésének csökkentése, a vasúti szállítás versenyképességének 
biztosítása és a régió logisztikai potenciáljának kihasználása érdekében igen 
fontos a budapesti irányú vasúti fıvonalak fejlesztése, amelyre számos európai 
támogatás, illetve hitelkonstrukció is igénybe vehetı. 
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Ezért el kell érni, hogy a MÁV fıvonali rekonstrukciós programjába kerül-
jön be a Cegléd–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged vasút teljes szakasza. A 
helsinki folyosóknak is részét képezı két fıvonal közül a Kelebia–
Kiskunhalas–Budapest vasút mielıbbi teljes korszerősítése szükséges, a máso-
dik vágány kiépítését a jugoszláviai helyzet alakulásától alapvetıen befolyásolt 
nemzetközi teherforgalmi igényektıl függıen kell megkezdeni. A Békéscsaba–
Szolnok vonalon a kétvágányúsítás befejezése, Lökösháza–Békéscsaba között a 
pálya rekonstrukciója érdekében már rövidtávon szükséges a régió forrásszerzı 
erıfeszítéseit összpontosítani. 

Cél a települést elkerülı útszakaszok, gyorsforgalmi utak kiépítése, illetve a 
települések levegı- és zajterhelését lényegesen növelı tranzitforgalom (különö-
sen teherforgalom) egyéb módon (pl. Ro-La vonatokkal) történı csökkentése. 

Mindhárom megye érdekében állna a régiót átszelı vasúti kapcsolat megte-
remtése. Az egykori Alföld–Fiume vasút (Nagyvárad–Békéscsaba–Szeged–Sza-
badka–Baja–Zágráb) felélesztése érdekében mielıbb tárgyalásokat kell kezde-
ményezni a Szeged–Szabadka–Bácsalmás pályaszakasz jugoszláv területen levı 
részének közös használatú peage-vonalként történı hasznosításáról, s megegye-
zés esetén el kell végezni a kapcsolódó magyar szakasz rekonstrukcióját (A 
Dél-alföldi régió területfejlesztési koncepciója, 1999). 

A tömegközlekedésben szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a többi közle-
kedési ágazattal, ezáltal is javítva az egyes ágazatok hatékonyságát, kihasználva 
a kooperációból származó elınyöket. 

Összegzés 

Az elızıekbıl megállapíthattuk, hogy a vasút megújulásának idıigényes folya-
matában mind állami, mind regionális szinten számos, rendkívül sürgıs megol-
dásokat igénylı feladat vár a szereplıkre. 

A vasúti közlekedés (mint alapvetı közlekedési mód) országos és regionális 
szinten is számos kérdést és problémát generál, de ezek megválaszolása nem 
halasztható tovább. Bár a csatlakozási tárgyalások 2006-ig átmeneti mentessé-
get biztosítanak hazánknak, illetve a MÁV-nak (nem kerül a cég egyelıre igazi 
piaci feltételek közé), de nem lehet az utolsó pillanatokig várni, lépni kell, hogy 
felvehessük a versenyt a jóval tıkeerısebb és modernebb nyugati vasúttársasá-
gokkal. 

Cselekedni kell, mégpedig megfontoltan. Hiszen 2006-tól az állam nem vál-
lalhat szerepet bizonyos területek támogatásában. Stratégiákat, terveket kell 
kidolgozni, melynek fıbb elemei a következık legyenek: költségracionalizálás 
(közbeszerzési pályázatok, versenytárgyalások, veszteséges vonalak megszünte-
tése stb.); más közlekedési ágazatokkal való egyeztetés; a vasúti vagyon folya-
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matos figyelemmel követése, vagyonleltár; az Európai Uniós forrásokhoz való 
hozzáférés megteremtése.  

A Dél-alföldi régiónak – ahogy a többi régiónak is – sürgısen az állami dön-
téshozók segítségét kell kérnie, azokkal együttmőködve kell folytatnia, illetve 
megkezdenie a szükséges beruházásokat. Fontos, hogy javaslataival segítse, ra-
cionalizálja a vasúthálózat fejlesztését, rekonstrukcióját.  

A közlekedési problémák megoldására, fejlıdési lehetıségeinek kutatására 
azonban nem jelenthet csak a vasút megoldást. Mindig a többi közlekedési mó-
dozattal összhangban kell a fejlesztéseket elvégezni, megtalálni a legjobb meg-
oldásokat. 

Úgy gondolom, hogy a feladatok világosak a döntéshozók elıtt, de a forrá-
sok, az együttmőködési és a felelısségvállalási készség hiányzik a tervek meg-
valósításához. A vasút felzárkóztatásához hatalmas anyagi áldozatok szüksége-
sek, hiszen a korábbi években számos beruházást elhalasztottak és a jövıre 
vonatkozó költségek is óriásiak. De a terheket vállalni kell, mert az elkövetkezı 
néhány év hosszú távon meghatározza a magyarországi vasúti közlekedés hely-
zetét. 
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RAIL TRANSPORT IN HUNGARY AND IN THE SOUTHERN GREAT 
PLAIN PRIOR TO EU ACCESSION 

András Molnár 

At the turn of the 20th and 21st centuries the relationship between transport and industry 
is of the greatest importance. It is, however, becoming more complicated, and in 
Hungary we have to determine the ways and means in which transport can contribution 
to the success of business since we shall find ourselves exposed to a full market 
economy after accession to the European Union. 

In this article I analyse the situation of rail transport - in Hungary in general and in 
particular in the region of the Southern Great Plain - and I attempt to find answers to the 
questions: What do we need to do to approach the standards of the EU? and Why do we 
need to improve rail transportation? 
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18. AZ INTERNET ÉS A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK  

Skoumal Krisztián 

Mai rohanó világunkban az információtechnológia robbanásszerő térhódítása, 
az internetfelhasználók számának gyorsuló növekedése tény. Ezzel párhuzamo-
san ismerik fel a különbözı szervezetek (kormányzatok, önkormányzatok, vál-
lalkozások, intézmények stb.) az interneten történı megjelenés elınyeit. De 
vajon hogy állnak a kérdéshez a – különbözı típusú – régiók? Kihasználják-e 
megfelelıen a lehetıségeket, vagy csak a megjelenés szükségességét ismerik 
fel? A tanulmány e része a 7 magyarországi statisztikai régiónak, illetve azok 
„szervezeteinek”, a területfejlesztési tanácsoknak az internetes megjelenését 
vizsgálja. 
 
Néhány évvel ezelıtt az információtechnológiai innovációk eredményei kap-
csán világszerte az internetrıl, az e-business-rıl, az IT-boom-ról beszéltek. 
Hihetetlen számok repkedtek hiteles orgánumokban a terjedés várható sebessé-
gérıl. Az ágazat várható bevételeit csillagászati összegekre becsülték. Mára ez 
a lufi egy picit leeresztett, a folyamat lelassult, ugyanakkor korántsem állt meg. 

Az interneten történı megjelenés (várható) elınyeit számos cég és szervezet 
ismerte fel, illetve vélte felismerni, magyar vonatkozásban ennek megfelelıen 
adtak megbízást informatikusaiknak, vagy a gombamód szaporodó webfejlesztı 
cégeknek saját oldalaik kialakítására. Az eredmény – a meglehetısen heterogén 
alágazatnak megfelelıen – igen vegyes lett: a néhány, tényleg minden szinten 
profi honlap mellett rengeteg koncepciótlan, összedobált, jobbára csak a „csiri-
csáré” designnal törıdı lapra bukkan a böngészı, de külföldön is sok ilyen 
példával találkozhatunk. 

De mi a helyzet a regionális együttmőködésekkel, azok „szervezeteivel” – a 
régiókkal? Felismerték-e a lehetıségeket ezen a téren, mennyire használták ki 
azokat, illetve mennyire tudtak/tudnak élni vele? Lehet-e, kell-e változtatni, 
mozdulni? E kérdésekre próbál választ keresni a következı tanulmány. 
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A magyar régiók 

A rendszerváltást követıen az ország hivatalos politikai orientációja szinte 
180°-os fordulatot vett. Az alapvetı cél a mára elérhetı közelségbe került (re-
ményeink szerint 2004-es) európai uniós csatlakozás lett. Ehhez azonban gyö-
keres átalakulásra és átalakításra volt és van szükség minden területen, így a 
közigazgatásban is. Az EU-konformitás jegyében született meg hosszas vajúdás 
után a hét régió hazánkban – nem feltétlenül mindenki legnagyobb megelégedé-
sére –, ugyanakkor a területi közigazgatási rendszer tényleges reformja még 
mindig várat magára (Illés, 2002). Ez a tény egyébként meglátszik az egyes 
régiók honlapján is. 

Vizsgálódásunk tulajdonképpen a helymarketing kérdéskörébe tartozik, hi-
szen az internetes megjelenés reklám (önreklámozás, illetve – a rendelkezésre 
álló lehetıségek kihasználásának függvényében – közvetett/közvetlen PR). A 
mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintı város-, hely- és az 1990-es 
évek óta fejlıdı online-marketinghez még nincsenek 100%-ig kiforrott „sablo-
nok”, jól bevált receptek. Az évszázados, évezredes múltú városok és évtizedes 
múltú régiók esetében ez az új marketinglehetıség csak újrapozícionálást jelent, 
Közép-Kelet-Európában – így hazánkban is – viszont a pozicionálását egy szá-
munkra teljesen új – és szintén kiforratlan – terméknek.  

A régiók célszegmense a városok analógiájára (Fojtik, 1999) minden problé-
ma nélkül felállítható, így e kört 

– a régió lakosai; 
– a helyi üzletemberek; 
– a befektetni és beruházni kívánók; 
– a látogatók, érdeklıdık (potenciális turisták: virtuális turisták, akikbıl 

adott esetben a szó szoros értelmében vett turisták lehetnek) képezik. 

Miután nyilvánvaló, hogy az egyes „csoportok” tagjai eltérı érdekeket hor-
doznak, így a régióknak is szükséges egy – lehetıségeik, adottságaik és szándé-
kaik szerinti – portfolió összeállítása, melyben az egyes célpiaci értékek a régió 
vezetése által megfogalmazott célkitőzéseknek megfelelı arányban képviselte-
tik magukat.  

Ennek egyik elsı és alapvetı követelménye, hogy az oldalak egyszerően 
megtalálhatók legyenek. Ez a magyar régiók honlapjai esetében nem mőködik 
igazán, miután változatos domainnevek alatt lettek bejegyezve. Van, melyben 
szerepel a régió szó; van, mely csak a tájegységet tartalmazza; van, mely az 
adott régió területfejlesztési tanácsának mozaikszava; és van, melynek miben-
létét nem sikerült megfejteni. A lapok mintegy 60%-ban azonos menüpontokat 
tartalmaznak, tartalom és frissesség szempontjából azonban – amint ezt az 1. 
táblázat is mutatja – eléggé nagy a differencia. Itt szögeznénk le rögtön, hogy a 
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táblázat címében szereplı „elvárhatóság” fogalma teljesen szubjektív. Ugyanis 
az Ötletbörze nem kimondottan fontos, ötleteket a Fórumon keresztül, vagy a 
Vendégkönyvbe bejegyezve is lehet tenni – amennyiben ezek mőködnek az 
adott oldalon. A Fejlesztési tervek és a Fontos dokumentumok pedig akár össze 
is vonhatók egy menüponttá, a többire azonban egy korszerő régióhonlap eseté-
ben szükség van. 

Ez a „követelményrendszer” nem mond ellent annak a ténynek sem, hogy a 
látogató – ellentétben egy nyomtatott, vagy tv-reklámmal – a maga választotta 
útvonalon haladhat – a linkeknek köszönhetıen – abban a marketingkörnyezet-
ben, melyet a weblap fenntartója megteremtett (Fojtik, 1999). Ha jól strukturált, 
megfelelı designú és információtartalmú ez a környezet, akkor számolni lehet 
azzal, hogy hosszú ideig marad és/vagy visszatér az „ügyfél” (a kifelé mutató 
hivatkozásokkal azért célszerő óvatosan bánni). Pillanatnyilag – mint ez a ké-
sıbbiekben látszani fog – nem ez a helyzet, ugyanis a magyarországi honlapok-
ról általában elmondható, de a régiók honlapjaira különösen igaz, hogy azok 
még mindig csak a honlapépítés elsı fázisában, annak végéhez közeledve talál-
hatók. 

Ez az ún. felfedezés kora, a „Legyen nekünk is weboldalunk” mottóval. El-
döntött tény, hogy elérhetıvé kell tenni az adott egységet a világhálón, de nin-
csenek tisztában sem lehetıségeikkel, sem a célokkal. Az oldalakat általában 
nem profi webfejlesztık, hanem a cég informatikusai fejlesztik, – ami elméleti-
leg nem lenne hátrány, de – a honlapok frissítése ritka, és kevés rajta az infor-
máció. (Klenovszki, 2000) 

A táblázatból egészen jól kitőnik, hogy a honlapok információtartalma na-
gyon sok kívánnivalót hagy maga után. Ez a megállapítás alapvetıen két vizsgá-
lati szempontot feltételez:  

1) az egyes oldalak feltöltöttségét, illetve 
2) a feltöltött oldalak aktualitását, frissességét. 

A feltöltöttséget vizsgálva látható, hogy a régió, a regionális területfejleszté-
si tanácsok és a regionális fejlesztési ügynökségek bemutatásáig minden eset-
ben eljutnak a lapok tulajdonosai, sıt, általában a pályázatokról is igyekszik 
minden régió valamilyen információt szolgáltatni.  

A következı, leginkább egyszerően kezelhetı és viszonylag nagy informá-
cióbázist szolgáltató menüpont a különbözı linkek győjteménye. Ez az esetek 
71%-ában regionális szempontból fontos információkat tartalmazó és rendsze-
rezett weboldalgyőjtemény, vannak viszont régiók, ahol mindenféle rendszer 
nélkül és szinte az élet minden területérıl találhatók más oldalakra mutató lin-
kek, hivatkozások. 
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1. táblázat 

Az „elvárható” fı menüpontok elıfordulása a hét magyarországi régió honlapja eseté-
ben 

Angolul Mőködik Aktuális Regisztráció szükséges 
Fı menüpont témája Magyarul  

Létezik Mőködik Igen Részben Nem Igen Részben Nem Igen Nem 
A régió 6+11) 3+1 2+1 5+1 1 - 3+1 1 1 1 6 
A tanács 7 3 2 5 1 1 4 2 - 1 6 
Az ügynökség 7 3 2 4 1 1 4+1 1 - 1 6 
Pályázatok, programok 7 2 1 4 2 - 4 3 - 1 6 
Aktuális/hírek 5 1 - 3 2 - 1 4 - 1 4 
Befektetési  
   lehetıségek 

2+1 1 1 2+1 - - 2+1 - - - 2+1 

Fontos dokumentumok 1 - - 1 - - - 1 - - 13) 
Fejlesztési tervek 3 1 12) 1 2 - - 3 - 1 2 
Linkek 36 1 1 4 1 1 - 6 - - 6 
Ötletbörze 2 - - 2 - - 2 - - - 2 
Sajtóhírek 1+1 - - 0+1 - - - 0+1 1 - 1+1 
Hírlevél 4 - - 3 1 - 2 1 1 - 4 
Fórum 5 1 1 1 3 1 - 1 44) - 5 
Vendégkönyv 1 - - 1 - - nem állapítható meg5) - 1 
Archívum 2 - - - - 2 - - 2 1 1 
Sitemap 3 1 1 2 1 - 2 - 1 - 3 
Keresı 2 2 2 2 - - 2 - - - 2 
Arány (a honlapok 
   százalékában) 

60 17 13 36 13 6 25 21 9 6 49 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A Híreket vagy Aktuális információkat tekintik még fontosnak hasonló 
arányban, azonban felkeresve ezeket az oldalakat látható, hogy a tartalom az 
esetek 90%-ában korántsem felel meg a címnek. 

A többi menüpont üressége alapvetıen annak a – nem csak hazai, de Magyar-
országon igen jellemzı – sajátosságnak köszönhetı, hogy nagy lelkesedéssel és 
lendülettel belevetik magukat a különbözı szervezetek képviselıi egy honlap 
elkészít(tet)ésébe, néhány hétig, hónapig frissítgetik is az információkat, majd 
ráunnak, más, fontosabb dolgaik akadnak, és szépen háttérbe szorul ez a kom-
munikációs forma. Pedig ezekre az információkra szintén szükség lenne. 

Van néhány „technikai” menüpont is, melynek minden, illetve minden na-
gyobb internetes oldalon ott a helye. Egyikük a Sitemap – magyarul honlap-
térkép –, melynek az a funkciója, hogy a látogató ide kattintva áttekinthesse a 
honlap szerkezetét, nem csak a fı menüpontokat, hanem az azok almenüit is lát-
hassa, ezáltal gyorsabban juthasson hozzá a számára szükséges információhoz. 
Az idı ugyanis pénz, mégpedig a hazai internethasználati árakat, telefonköltsé-
geket tekintve nem is kevés. 

Hasonló célt szolgál a keresı, mellyel egy adott kulcsszóra – bonyolultabb 
esetekben szóösszetételekre – kereshet a látogató, és a találatokon keresztül a 
legrövidebb úton juthat el a szükséges információt hordozó oldalra. 

Az archívum célja pedig az lenne, hogy a már nem aktuális, de a – jelen 
esetben – régió élete, fejlıdése szempontjából fontos állomásokat, híreket, do-
kumentumokat megörökítı oldalak ide kerüljenek, és innen szükség esetén – 
vagy tematikus csoportosítás vagy a keresımotor segítségével – visszakereshe-
tık, késıbb is elérhetık legyenek. 

Végül, de nem utolsó sorban szükséges megemlíteni azt a tényt is, hogy az 
egyes régiók iránt nem csak az ott élık, illetve nem csak Magyarország és az 
ország határain túl élı magyar anyanyelvő lakosság érdeklıdhet, hanem például 
az Európai Unió döntéshozói, kutatói, állampolgárai stb. is. Az ı igényeik ki-
elégítése jelenleg a nullával egyenlı, hiszen csak a honlapok 17%-a estében 
érhetık el a fıbb menüpontok angolul, és csak 13%-uk esetében található mö-
götte hasznosítható információ is. Ezek a számok súlyozott átlag voltuk ellenére 
is torzak, hiszen a táblázatból látható, hogy mely menüpontok hány régió eseté-
ben lettek angolra fordítva, és ezek közül mennyi hordoz információt. 

Mindezek után lássuk, Magyarország egyes régiói mennyire képesek kihasz-
nálni az internetben rejlı – véleményünk szerint a szó átvitt és valós értelmében 
is határtalan – lehetıségeket.6) Nem állítunk fel rangsort az egyes régiók között, 
a vizsgálat (melynek idıpontja 2002 májusa) sorrendjének alapját a földrajzi 
elhelyezkedés képezi.7) 
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Nyugat-dunántúli régió 

A Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket magába foglaló régió honlapja 
meglehetısen összetett és igen szokatlan konstrukciójú, mely nem segíti a láto-
gatók eligazodását a kínált információk között.8) 

A lap letöltıdésekor a képernyın 10–11 menüpont közül válogathatunk, az 
elénk táruló kép alapján eszünkbe sem jutna, hogy továbbiak is lehetnek még az 
oldalon, miután a képernyı alján egy olyan sáv van, melyet általában a lapok 
aljának lezárásaként alkalmaznak.9) A gördítısávot használva viszont kiderül, 
hogy a bal szélen további fıbb menüpontok találhatók, melyek fontos informá-
ciókat hordoz(hatná)nak. 

A Nyugat-dunántúli régió honlapja nem csak ebben formabontó. Egyes me-
nüpontok kiválasztása esetén a Nyugat-Pannon Eurégió – tagjai: Gyır-Moson-
Sopron, Vas és Zala megye, valamint Ausztria Burgenland tartománya – oldala-
ira jutunk. Az itt található információk között nyilván lehetnek és vannak átfe-
dések, mégsem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Egyrészt a két „szervezet” 
oldalainak eltérı a designja, a hirtelen váltás pedig elbizonytalaníthatja a láto-
gatót. Másrészt a másik honlapra történı ugrás azzal a következménnyel járhat, 
hogy az érdeklıdı azt a lapot kezdi tovább böngészni, így a továbbiakban fi-
gyelme elfordul a magyarországi régiótól, esetleg az eurégió külföldi partnere 
által kínált lehetıségek jobban felcsigázzák. A Nyugat-dunántúli régió esetében 
ezt a problémát úgy hidalták át, hogy az eurégió honlapjainak bizonyos menü-
pontjai ugyanakkor a régió oldalait nyitják meg – kérdés, kit mennyire zavar ez 
az „ugrálás”. 

A legfejlettebbek közé sorolható régió esetében „elsıre” a következı infor-
mációk állnak a rendelkezésünkre: valóban aktuális hírek; befektetési lehetısé-
gek; alapvetı információk a régió általános jellemzıirıl, gazdaságáról, társa-
dalmáról és környezetérıl. A Programajánló nem mőködik, a Turizmus menü-
pont pedig egy másik honlapot nyit meg, melynek szerkezete és az alkalmazott 
szerkesztési technikája a számítógép lefagyását is eredményezheti.  

Az Internetes újság az egyik menüpont, ahol az Eurégió oldalára jutunk. Itt 
azonban hírek frissessége már kevésbé aktuális. Az egyik leginkább érdeklıdés-
re számot tartható téma, a Pályázatfigyelı – bár elméletileg a finanszírozók 
szerint tematikusan csoportosított információkat tartalmaz, csak félig-meddig 
mőködik. 

Sajnos üzemképtelen az Archívum – szükségességérıl az általános elemzés-
ben szóltunk. Mőködik viszont a Sitemap – azonban örömre ebben az esetben 
ez nem ad okot, miután nem a régió, hanem az eurégió honlapjának designjával 
és tartalmával ismertet meg, melybe a régió oldalai is integrálva vannak. A láto-
gató számára tehát ez rosszabb, mintha nem mőködne, ugyanis a közösködés 
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eredményeként láthatóvá váló menüpontok közül elég nehéz kiválasztani, hogy 
melyek azok, amik a Nyugat-dunántúli régió sajátjai.  

A Fórum szintén az eurégió oldalaira vezet, ahol látható az érdektelenség – 
négy felkínált témakörben összesen két hozzászólás van: egy tájékoztató arról, 
hogy az adott téma fóruma él, egy másik esetben pedig egy sor q bető. Az ér-
dektelenségnek számos oka lehet: az internetkapcsolattal rendelkezık alacsony 
számától kezdve, a honlapstruktúrából adódó kuszaság okozta megriadáson át 
egészen addig a szélsıséges feltételezésig, hogy a(z eu)régióban élık közül 
senkit nem érdekel, hogy mi történik ott, senkinek nincs véleménye az adott 
témákról, nincs olyan problémája, melyet ily módon lehetne megvitatni. A ven-
dégkönyv – mely új oldalon nyílik – néhány bejegyzést tartalmaz csupán. 

Az „alsó lap”-on szintén pályázati felhívásokat kínálnak elıször – mely tu-
lajdonképpen a felsı részen már jellemzett Pályázatfigyelı menüpont. Külön-
bözı hangzatos rövidítések – KEZDET, TERET, REGINA, autóipari klaszter 
és dokumentumtár – kínálnak különféle információkat, illetve lehetıségeket, 
részben szabadon, részben csak regisztráció után hozzáférhetı módon.  

Kissé érthetetlen módon itt kapott helyet a régió Területfejlesztési Tanácsá-
nak és Regionális Fejlesztési Ügynökségének bemutatása – felépítés és különfé-
le dokumentumok –, bár ha a lapok tartalmát nézzük – ugyanis a kettı egy és 
ugyanaz –, akkor érthetı, hogy „elrejtették”.  

Az Arcképcsarnok nem mőködik, így nem is sejthetı, hogy a tisztségviselık, 
vagy a régió szempontjából jelentıs személyek bemutatása lenne-e a célja. Ha-
sonlóképpen üzemképtelen a Rendezvénynaptár és a Linkgyőjtemény is. 

A Hírlevelek közül csak az eurégiós mőködıképes, a régióra vonatkozó hí-
rekkel hiába is próbálkozunk, és a Sajtószoba is igen elhanyagolt elavult infor-
mációival és utalásaival.  

A régióval kapcsolatos Kiadványokat bemutató oldal és a Partnerszerveze-
tek menüpont azonban mőködik – a semminél ez is több. 

A Nyugat-dunántúli régió internetes megjelenése tehát abszolút nem tükrözi 
a régiónak az ország gazdasági életében elért pozícióját, és nem szolgálja a 
régió érdekeit sem. Ez a kusza, nehezen áttekinthetı, inkább nem, mint mőködı 
honlap és tulajdonosa alig használja ki a világháló adta lehetıségeket. Az ér-
deklıdık, a potenciális befektetık nyilván nem is támaszkodnak erre az infor-
mációforrásra befektetési, támogatási stb. döntéseik meghozatala során, ugyanis 
erre jelenlegi állapotában a honlap alkalmatlan. Tovább korlátozza az interne-
ten érdeklıdık körét, hogy a régió oldalain az információk csak magyar nyel-
ven érhetık el.  
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Közép-dunántúli régió 

A Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye által alkotott régió szintén a 
fejlettebbekhez sorolható. Internetes megjelenését tekintve az elızıhöz képest 
egy letisztultabb, elsı pillantásra áttekinthetıbb oldallal prezentálja magát. De 
csak elsı pillantásra, ugyanis az oldalak tetején a régió különféle életképeit 
ábrázoló képek mérete és utólagos oldal-átrendezı hatása miatt – értsd: a betöl-
tıdı kép az épp olvasni kezdett információt hirtelen jelentısen lejjebb tolja, a 
címen kívül általában csak pár sor marad látható. 

Témaköreit tekintve a régió, a területfejlesztési tanács és az ügynökség be-
mutatásával kezd. A régió bemutatása történet, földrajz, humán erıforrások, 
turizmus, ipar, agrár, szabadidı és infrastruktúra alfejezetekre oszlik, alapvetı-
en korrekt, csak a statisztikai adatok avultak el egy kissé (1999–2000). A Ta-
nács esetében megismerhetı a struktúra, milyen bizottságokat és munkacsopor-
tokat hívtak életre, mik a célok, milyen feladatok vannak és ezek eléréséhez, 
végrehajtásához kik járulnak hozzá együttmőködésükkel. 

A Koncepció menüpontban – melynek elnevezése értelmezési, asszociációs 
okokból nem biztos, hogy találó – a különféle programok és alprogramok mel-
lett társadalmi hatásvizsgálat és fejlesztési forgatókönyv is található, illetve 
információ a régióépítési, az innovációs környezetre és a humán erıforrás fej-
lesztésekre vonatkozó elképzelésekrıl. 

A Pályázatok esetében megtalálhatók az aktuális pályázatok anyagai – csak 
letölthetı formában – mellett a 2001. év pályázatairól készített beszámolók is, 
és lehetıség van véleményközlésre is. Ennek szépséghibája, hogy közben játék-
ra csábítják az embert – errıl késıbb még lesz szó. 

Két fı témakörben lehet ötleteket adni a „régiónak”: egyikük a Közös jövı, 
másikuk Az ötlettıl a javaslatig címet viseli, ezek alatt további, vélhetıen a 
beérkezett ötletek rendszerezését megkönnyítendı alcímek találhatók. 

A három – elektronikai, bútoripari és húsipari – klaszter közül csak az elekt-
ronikai tartalmaz információkat. 

A Linkgyőjtemény tematikus, bár nehezen áttekinthetı, de jól rendszerezett 
és nagyjából minden hivatkozás elvezet egy másik honlapra. Itt valóban olyan 
linkek kaptak helyet – európai uniós szervezetek, tudnivalók, települések, társu-
lások, társrégiók – melyek a régió szempontjából fontosak. Nyilván lehet még e 
kört bıvíteni, mint ahogy az itt található hivatkozások mennyiségét is. De a jó 
kiindulási alap már megvan. 

Lehetıség van véleménynyilvánításra is, és bár a menüpont neve Interaktív, 
ez a megoldás mégsem az, miután a vélemény csak annak formálója és a fogadó 
számítógép elıtt ülık számára ismert, nem válik publikussá, vitaindítóvá. A 
véleménynyilvánítás elıtt játékra invitálják a látogatót, mely egy kvíz-kérdéssor 
a régióról. Nem biztos, hogy ennek éppen ezen a honlapon lenne a helye. 



Az internet és a magyarországi régiók 321 

A Közép-dunántúli régió honlapja egy jó közepes színvonalon felel meg an-
nak a célnak, melyet általánosságban szolgálnia kell. Felismerhetı az ez irányú 
törekvés, ugyanakkor az oldalakra nem fordítanak elég figyelmet. A design és a 
navigációs rendszer megváltoztatásával könnyebben kezelhetıvé válna a hon-
lap, meggyorsítaná az információhoz jutást. Néhány, az 1. táblázatban említett 
menüpont beépítése szintén célszerő és szükséges lenne.  

A honlap pozitívuma, hogy angol nyelven is igyekszik információkat nyúj-
tani – igaz, nem egészen úgy, mint magyarul. Például a bemutatásnál mellızik a 
statisztikai adatokat, az ügynökségnél csak a feladatokról esik szó. A pályáza-
tok és a hírek nem érhetık el angolul, a linkgyőjteménybıl pedig csak a telepü-
lési honlapok. A külföldiekkel viszont legalább nem próbálnak játszani vélemé-
nyük kikérése elıtt. 

Dél-dunántúli régió 

A Dunántúl pillanatnyilag legkevésbé kedvezı helyzető három megyéjébıl – 
Baranya, Tolna és Somogy – álló régió oldalainak elkészítéséhez komoly segít-
séget vett igénybe. A tervezı-kivitelezı céget ugyanis profiként tartják nyilván 
a webdesign- és honlapépítés, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsadás témaköré-
ben. Éppen ezért volt meglepı néhány megoldás, melynek létjogosultsága meg-
kérdıjelezhetı. 

De menjünk sorjában. Az alapvetı információk a régióról, a tanácsról és az 
ügynökségrıl rendben megtalálhatók. A területfejlesztési tervek és az európai 
uniós menüponttal együtt ezek képezik a fı menüsort. Az utóbbi kettı esetében 
feltőnı a számos üres oldalt tartalmazó almenüpont mennyisége, pedig az ide 
szánt általánosabb – például az Európai Unióhoz történı csatlakozás feltételei – 
és specifikusabb – különféle fejlesztési tervek – információk egyaránt komoly in-
formációbázisként szolgálhatnának a régióban élık és tevékenykedık számára.  

A fı menüsor alatt további fıbb menüpontok találhatók a címoldalon, me-
lyek bármely menüpontot kiválasztva továbbra is láthatók maradnak és alfejeze-
teik is kiválaszthatók tetszés szerint, igaz ekkor átkerülnek a lap bal oldalára. 
Ebbıl a sorból a regionális pályázatok, a tenderfelhívások, a forrástérkép a hír-
levél és az aktuális információk közül választhatunk – szintén több-kevesebb 
sikerrel, a fımenünél tapasztalt félig-meddig feltöltött állapot itt is jellemzı. 

A honlap azon kevesek közé tartozik, amelyek rendelkeznek sitemap-pel és 
keresımotorral egyaránt. Mindkét funkció mőködik angol nyelven is, emellett a 
fı menüsorban található menüpontok tartalma érhetı el még ezen a nyelven – 
az európai uniós menüpontot kivéve.  

Összességében a honlaptól – tekintettel a létrejöttében mőködı cégre – több 
várható el. A fı menüpontok állandó láttatásának szándéka jó, azonban a kivite-
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lezés kevésbé – túlságosan széttört, a képernyın csak az elsı és a második egy 
része látható, és függetlenül attól, hogy melyiket választottam ki, az ugyanúgy 
választható továbbra is. A fı menüpontok alpontjainak kiválasztása is körül-
ményes: amennyiben egy témakört végig kíván böngészni a látogató, minden 
egyes alfejezet esetében újra le kell gördítenie a fımenü almenüit és azok alme-
nüit. Ez a megoldás kevésbé felhasználóbarát. 

Hiányzik számos funkció – pl.: fórum és/vagy vendégkönyv, befektetési le-
hetıségek, linkgyőjtemény stb. –, amelyek fontosak lennének egy olyan régió 
esetében, mely hátrányosabb helyzető, kevés befektetı keresi fel – igaz, ennek 
alapvetıen objektív okai vannak.   

Közép-magyarországi régió 

A Központi régió névvel is illetett területi egység alapvetıen Pest megye, illet-
ve a fıváros. Honlapja témakörökben igen gazdag, szerkezete viszonylag egy-
szerő, könnyen kezelhetı. Az oldal üzemeltetıi legfontosabbnak az aktuális 
információkhoz való hozzájutást tartják, ennek megfelelıen ez az oldal képezi a 
címlapot. Ezután – a korábban tárgyaltakhoz hasonlóan – a régió, a regionális 
fejlesztési tanács és az ügynökség bemutatása következik, meglehetısen részle-
tesen, ugyanakkor bizonyos alcímek esetében hiányosan. 

A különféle szempontok szerint csoportosított fejlesztési programok folya-
matábrái után a befektetési lehetıségekkel ismerkedhet meg az érdeklıdı, még-
pedig alapos részletességgel mind a projektekrıl, mind pedig a befektetıkkel 
szembeni elvárásokról. Részben ezzel függhet össze a Turizmus, a Kultúra, a 
Rekreáció menüpont, azonban a Turizmus menüpont nem mőködik, az esemé-
nyek között pedig csak 2001-es programokat találunk. 

A pályázati lehetıségeket bemutató oldalak szintén rendszerezettek. Vá-
laszthat az érdeklıdı a regionális pályázatok – itt vannak 2001-es és 2002-es 
pályázatok egyaránt – és a hazai forrásból finanszírozottak közül (aktuális és 
Széchenyi Terv), valamint általános információkat kaphat az ISPA és a 
SAPARD elıcsatlakozási alapokról. A PHARE almenüpont alatt a PHARE 
2000 projekt leírása szerepel. 

A hírek, információk félig meddig üzemképes csak. Az EU-ról szólók el-
avultak, a régió önkormányzatai közül csak a fıváros és Pest megye önkor-
mányzatának elérhetıségei találhatók meg. Az Alapítványok, kamarák nem 
mőködik, egyedül a Kiadványok tekinthetı aktuálisnak, miután a kívülálló nem 
tudhatja, mikor adtak ki újabb, a régióval kapcsolatos irodalmat, melyet itt is 
feltüntethetnének. 

A Fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött, csak azonosítóval és jel-
szóval lehetséges hozzáférni – még olvasni is –, a vendégkönyv nyilvános, en-
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nek ellenére nem felkapott – bizonyítja ezt, hogy 2002. május végén 2001. de-
cemberi az utolsó megnyilvánulás. 

Nem igazán fontos, szükséges és szerencsés az oldallátogatottsági statisztika 
nyilvánossá tétele – emellett eléggé kusza is –, helyette inkább a webtükörként 
aposztrofált honlaptérkép életre keltésére kellene energiát áldozni. Ilyen mérető 
és összetett struktúrájú honlap esetében ugyanis ez alapvetı követelmény. Még 
akkor is, ha a kulcsszavas keresı itt is mőködıképes. 

A honlap fenntartói térképeket is elhelyeztek különféle témakörökkel. Az ál-
talános régiótérkép nagyítható, mozgatható. A tematikusak – ipari parkok, 
teleházak és természetvédelmi területek elhelyezkedését jelölık – nem, és 
ezeknél nem állapítható meg az sem – csak a megyét kiválóan ismerık számára 
–, hogy az egyes „egységek” mely településekhez köthetık. 

A Hírújság frissítése egy évvel ezelıtt megrekedt, viszont a linkgyőjtemény 
korrekt, számos, regionális szempontból fontos témakör szerint rendszerezett – 
igaz, már nem minden link él. 

Idegen nyelvként az eddigi gyakorlathoz hasonlóan és az elvárásoknak meg-
felelıen az angolt választották, de az elérhetı információk köre szintén jelentı-
sen korlátozott. A régió, az ügynökség és a befektetési lehetıségek részletes 
bemutatása mellett a keresı és a létében megkérdıjelezett látogatottsági statisz-
tika mőködik 100%-osan, a tanács bemutatására már nem jutott energia. A ré-
giót számokkal bemutató oldalon egy viszonylag sivár, néhány jellemzı statisz-
tikai adatot tartalmazó táblázat található, a regionális fejlesztési programok 
közül pedig csak a 2001–2006 között megvalósítandó stratégiát tartották alkal-
masnak a külföldieknek történı bemutatásra. 

Az oldal alapos frissítés és kisebb átalakítás után kiválóan alkalmassá válna 
a Közép-magyarországi régió céljainak szolgálatára – természetesen csak to-
vábbi folyamatos karbantartás és aktualizálás mellett. 

Észak-magyarországi régió 

A régió elhelyezkedését bemutató animációs nyitólapon a nyelvválasztás lehe-
tıségét feltételezik a magyar, német és angol zászlók, melyekbıl az utóbbi kettı 
csak díszítıelemként funkcionál a Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves 
megyéket magában ölelı oldalon. 

A továbbiakban a régió és az azt alkotó megyék kerülnek bemutatásra rövi-
debb lélegzető leírások és néhány fontosabb adatot tartalmazó felsorolás formá-
jában – egy-két fényképpel kiegészítve. Itt kapott helyet a régió városainak 
elhelyezkedését bemutató térkép, melyrıl az egyes városok saját oldalai nyitha-
tók meg. 
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A régió szervezetei közül a tanácsról hiába keres információkat bárki, az ol-
dal – hónapok óta – szerkesztés alatt áll. Az ügynökség esetében jobb a helyzet 
– a feladatok, célok és cégadatok mellett helyet kaptak a tanács tagjai is egy 
névsor erejéig, mely a betöltött funkciót is feltünteti. Itt található a regionális 
partnerségi program tájékoztatója is, minden egyes partnerségi csoport tagjai-
nak nevével és elérhetıségével – kivéve az oktatási területet, melyhez nem sike-
rült az információkat összegyőjteni. A program széles spektrumot fog át, s nem 
csak a hazai, hanem a határon átnyúló együttmőködésre is gondol. 
Minden egyes munkacsoport számára lehet véleményt írni, ötleteket adni egy 
webmail formájában. Ez a megoldás „összesítve” jelenik meg a Fórum címszó 
alatt, ahol a látogató maga választja ki, mely csoportnak kíván üzenetet hagyni. 
Szintén az ügynökség alá rendelve található az Elızetes Nemzeti Fejlesztési 
Terv rövid bemutatása és letöltési lehetısége. 

A hírlevelek folyamatosan jelennek meg, de olvasásuk csak a fájlok letöltése 
után lehetséges, HTML-ben nem.10) 

A pályázatok esetében az általánosnak mondható hiányosságok és aktuali-
tásproblémák jellemzıek, a területi szintő csoportosítás mellett ugyanakkor 
segédleteket is kínálnak a pályázatok sikeres elkészítéséhez. 

A linkgyőjtemény széleskörő, jól strukturált, regionális szempontból irrele-
váns hivatkozások nem szerepelnek a felsorolásban, ugyanakkor nem minden 
cím érhetı már el. 

Az egész honlapon tükrözıdik az oldal üzemeltetıjének feltett szándéka, 
hogy a régió hátrányos helyzetén javítani próbáljon, széleskörő információkat 
nyújtva a régióról, a lehetıségekrıl, segítséget adjon a sikeres pályázatok elké-
szítéséhez. Néhány további menüpont beillesztésével még hatékonyabbá tehetı, 
nemkülönben az idegen nyelven történı megjelenéssel. Ez a régió egyébként az 
egyetlen, mely legalább szándékai szintjén az angol mellett más nyelven is 
megjelenne. A kardinális kérdés, hogy ez mikor következik be. 

Észak-alföldi régió 

Magyarország talán legelmaradottabb régiója a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Haj-
dú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékbıl álló Észak-alföldi régió, helyze-
te ellenére mégsem érzi úgy, hogy az alapvetı információkat mindenki számára 
elérhetıvé kellene tenni. Ez az egyetlen olyan lap, ahol a részletes információk 
megtekintéséhez – témától, tartalomtól függetlenül – regisztrációt követelnek 
meg. 

A portálszerő oldalon szinte minden témakörhöz azonnal hozzáférhet a láto-
gató, de az ezek alatt felsorolt választási lehetıségek nem kimondottan elégítik 
ki az információigényeket. Nem csak a kötelezı regisztráció az egyetlen gond. 
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Az interaktivitás csupán egy email-küldési lehetıségben merül ki, a fórum és 
az archívum nem mőködik, honlaptérkép nincs, pedig nagyon nagy szükség 
volna rá a kuszaság, illetve amiatt, hogy a látogató legalább láthassa, milyen 
információkért, témákért adja ki adatait az oldal fenntartójának. A néhány soros 
ismertetık ugyanis általában azt jelzik, hogy bıvebb információ csak a regiszt-
rált felhasználók számára érhetı el. 

A témakörök elrendezése is eltér a „megszokott”-tól: a Pályázatokat össze-
vonták az Aktuális hírekkel, melyek a regionális fejlesztési tanács üléseirıl 
szóló beszámolókat, a régióban kialakult partnerséget (a partnerek neve és we-
boldala külön elérhetı), híreket és pályázatokat tartalmaznak. 

A támogatott projektek csoportosítva vannak finanszírozási forrás szerint, de 
a PHARE nem mőködik – lehet, maga a program sem – a költségvetési forrású-
aknak csak a címei érhetık el elsıre. Lehetıség van a projektötleteknek a régió 
felé történı kommunikálására, de nem követhetı, ki mit javasolt, nem bonta-
kozhat ki vita, eszmecsere róla. Az Eredmények menüpont szintén nem mőkö-
dik, így azt sem tudni, mire is vonatkozik tulajdonképpen. 

A nem feltétlenül a legszerencsésebb „Mit, miért, hogyan” címet viselı me-
nüpontban a regionális fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési ügynökség 
mőködésérıl kapható információ, itt látható a bizottságok felsorolása, az általá-
nos tudnivalók kiválasztása pedig hibaüzenetet eredményez. 

Rendhagyó módon a „végére” került a régió jelenét és jövıjét bemutatni kí-
vánó információcsoport, mely általános tudnivalókat, különbözı szintő terveket 
tartalmaz, illetve a regionális fejlesztési tanács bemutatását és egy arcképcsar-
nokot foglal magában. 

Mindezen információk szintén csak és kizárólag magyar nyelven érhetık el, 
mely nem növeli a régió felzárkózási esélyeit. Hiába olcsóbb ugyanis a munka-
erı, ha a fejlesztési elképzelésekhez meg sem próbálnak minden lehetséges 
eszközzel, így az internettel is partnereket, kiegészítı forrásokat találni. Sajnos 
a weboldal állapota is tükrözi a térség pillanatnyi helyzetét, pedig viszonylag 
kis energia- és tıkeráfordítással megoldható lenne, hogy legalább az elsı be-
nyomás pozitívabb legyen a valós helyzetnél. Nem feltétlenül kell megvárni az 
M3-as autópálya és gyorsforgalmi út megépülését, mely vonzóbbá teheti a régi-
ót a befektetések számára – az image-építést korábban is el lehet és kell is kez-
deni, különben az elmaradás nemhogy csökkeni, hanem egyre jobban nıni fog. 

Dél-alföldi régió 

A Dél-alföldi régió – Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyékkel soraiban – az 
elsı öt elemzett régióhoz hasonló tartalmi struktúrát követ. A tanács, az ügy-
nökség és a programok bemutatása, ismertetése kerül az „élre”, megfelelınek 
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tőnı tartalommal. Az aktuális információk aktualitásával ez esetben is sok 
probléma van. 

A régió azon kevesek közé tartozik, amelyek elért eredményeiket is igyekez-
nek bemutatni, nem csak a potenciális lehetıségeket.  

Az Észak-magyarországi régióhoz hasonlóan itt is külön térkép tünteti fel a 
térség városainak elhelyezkedését, és innen elérhetık e települések honlapjai is.  

A külkapcsolatok mögül nem sikerült információt letölteni, kivéve az Euró-
pai Unióval kapcsolatos híreket tartalmazó hírleveleket, melyek folyamatosan 
készülnek. 

Kapcsolódások névvel illették a linkgyőjteményt, mely esetében nem biztos, 
hogy minden témakörre szükség van ezen a honlapon, és a tipikus probléma a 
hivatkozások elérhetıségét tekintve itt is fennáll. 

Formabontó, hogy a régiót nem ezen, hanem egy önálló webcímmel rendel-
kezı külön honlapon mutatják be, melynek felépítése és designja teljesen eltér a 
régió – vagy inkább a Regionális Fejlesztési Tanács – oldalaitól.  

A véleménynyilvánítás lehetısége vendégkönyvszerően adott, nem csak írni 
lehet „vaktában”, hanem lehetıség van mások véleményének megismerésére is. 
Ez a funkció azonban itt sem igazán aktív, az utolsó bejegyzés hónapokkal a 
vizsgálat elıtt keletkezett. 

Miután az információk terjedelmüknél fogva meglehetısen tagolt formában 
kerültek elhelyezésre, célszerő lenne egy keresı és egy térkép megalkotása a 
könnyebb tájékozódás érdekében. A navigáció egyébként sem egyszerő: az 
egyes fıbb menüpontok alfejezeteire kattintva olykor-olykor megváltozik a 
menük sorrendje. Ez a körülmény – miután nem egy esetben ilyenkor a fıbb 
menüpontok a képernyın kívülre kerülnek – eléggé zavarba hozhatja a honlap 
látogatóit. 

A design tekintetében is van korrigálnivaló – a címlap és a belsı oldalak kü-
lönbözısége még úgy-ahogy elfogadható, de a belsı oldalak eltérı felépítése, 
designja már zavaró. A címlap összképét is rontja, hogy a lap tetejére „odaszór-
tak” újabb linkeket, melyeket fontosnak tartottak – szakmai gyakorlati lehetı-
ség, sajtófigyelı, régiókalauz stb. –, de nem tudtak, vagy nem volt idejük a 
megfelelı helyre és a címlap stílusához illeszkedı designnal megjelentetni. 

Összegzés 

A leírásokból kitőnik, hogy ma Magyarországon a hét régióból egy sem képes 
arra, hogy saját magát az internet segítségével is menedzselje. Ennek számos 
oka van – ide sorolható az is, hogy nincs még igazán kifejlett regionális identi-
tástudat (még fejlıdı sem nagyon) –, de leginkább az érdektelenség nevezhetı 
meg e probléma fı okaként.  
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Megállapítható az is, hogy az egyes régióink gazdasági teljesítménye, fej-
lettsége és az interneten történı megjelenésük minısége között nem áll fenn 
semmiféle összefüggés. Ezt talán hiba is lenne keresni, hiszen egy korszerő, 
minden igényt kielégítı weblap elkészítéséhez és mőködtetéséhez nem szüksé-
ges (tíz)milliókat elkülöníteni. Jelen esetben ugyanis a funkcionalitásra helye-
zendı a hangsúly, ez pedig relatíve kis összegbıl is jól megvalósítható, ha van 
egy –ilyen téren is – jártas szakértı a „csapatban”. 

A világhálón történı, megfelelı tartalmú, szerkezető és külalakú megjelenés 
nagyban hozzájárulhat például a regionális befektetı-szervezési programok, 
illetve a regionális tıkeszervezı akciók sikeréhez. A fejlesztési tervek, különfé-
le beruházások megvalósításának finanszírozásához a projektek tervezıi általá-
ban ugyanis csak egy meghatározott kör részvételében gondolkodnak (például: 
állami költségvetési források, EU-elıcsatlakozási alapok), ugyanakkor lehetnek 
olyan látens befektetıi, támogatói körök, melyek egy-egy projektben való rész-
vételben fantáziát látnak, és erre megfelelı mennyiségben és minıségben erı-
forrásaikból áldozni is képesek. Ezáltal egy szélesebb összefogás révén valósul-
hat meg egy elképzelés, mely referenciaként szolgálhat a régió számára éppúgy, 
mint az egyes kisebb körzetek, illetve vállalkozások, támogatók számára. 

E potenciális kör megkörnyékezésére található néhány régió esetében vala-
miféle szándék a befektetési lehetıségek bizonyos szintő nyilvánossá tétele 
révén. Azonban a regionális döntéshozók alapvetıen nagyobb tıkéjő befekte-
tıkben és régiószinten gondolkodnak, elsiklanak afölött, hogy a régión belül 
kisebb entitások is vannak (kistérségek, települések), melyek egyéni fejlıdése a 
régió egészének fejlıdéséhez is hozzájárul, illetve a befektetıi kör is differenci-
ált – esetleg e kisebb tıkét kihelyezni tudó üzletemberek, vállalkozások, illetve 
az adott régió kisebb egységekre koncentrálódó fejlesztési elképzeléseinek ösz-
szehozására is alkalmassá lehetne tenni a regionális oldalakat. 

Mindezekhez az is kell, hogy az egész világ megismerhesse a magyar régió-
kat, tehát minden esetben legalább angol, de még jobb, ha emellett további egy-
két, jelentısebb nyelven – például németül, franciául, de az orosztól sem kelle-
ne idegenkedni – is rendelkezésre állnak a megfelelı információk.  

A kérdést természetesen el lehet intézni azzal is, hogy „de hát az Európai 
Unióban is sok hasonló szerkezető/aktualitású régiós honlap van, semmivel sem 
vagyunk lemaradva”, mert ha még ez így is van, nem lehetne egyszer valamiben 
Magyarországnak is az élen járni, példát mutatni?    
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Jegyzetek 

1) Az x+1 minden esetben az jelenti, hogy az adott információ nem a régió „hivatalos” 
honlapján, hanem egy menüpontjának megnyitása esetén betöltıdı, más önálló 
domainnel rendelkezı honlapon található meg. 

2) Csak az adott régió fı fejlesztési terve található meg angolul, magyarul ennél jóval 
több érhetı el. 

3) A dokumentumok egy része nyilvános, bizonyos dokumentumok megtekintése 
azonban csak regisztráció után lehetséges. 

4) A 4 Fórumból tulajdonképpen csak 2 (lenne) az a szó valódi értelmében. A másik 
két esetben csak egy webmail küldésére van lehetıség (különbözı témakörökben), 
mely vélemény nem jelenik meg a honlapon. Ilyen értelemben ezeket akár a Ven-
dégkönyv menüpont alatt is fel lehetett volna tüntetni, ugyanakkor általában a ven-
dégkönyvekbe írt vélemények is nyilvánosak (a jó ízlés határáig). Tehát a besorolás 
teljesen önkényes. 

5) A vendégkönyv esetében azért nem állapítható meg az aktualitás, mert a bejegyzé-
sek idıpontja a látogatók aktivitásától függ. Attól, hogy egy vendégkönyvben régi 
megjegyzések vannak, még nem jelenti azt, hogy a honlap nem tökéletes, mint 
ahogy a friss bejegyzések tömege esetén is lehet egy honlap nem megfelelı. 

6) Konkrét elemzésre, megoldási lehetıségek említésére (tanácsadásra) e sorok között 
üzleti okok miatt pillanatnyilag nincs lehetıség, így a késıbbiekben is csak azok ke-
rülnek említésre, melyek megtalálhatók az elemzett oldalak valamelyikén, tehát on-
nan átvehetık. 

7) Rangsort azért sem lehet felállítani, mert minden oldalnak olyan jelentıs hiányossá-
gai vannak – még ha eltérı területen is –, hogy egyik sem szolgálhat etalonként a 
többi számára. Az egyes pozitívumokat, követhetı megoldásokat azért igyekszünk 
kiemelni. Az vizsgálat során északnyugatról haladunk délkelet felé. 

8) A honlapokkal szemben – legyen az bármilyen tartalmú – alapvetı követelmény, 
hogy az információ minél gyorsabban hozzáférhetı, a navigációs rendszer könnyen 
kezelhetı, átlátható, a tájékozódás a honlapon belül is egyszerő legyen – a látogató 
mindig tudja, hogy hol van, melyik témakör melyik alfejezetében, és hogy innen is 
elérje a fıbb menüpontokat. 

9) A vizsgálat során 800x600-as képernyıfelbontással dolgoztunk, egyelıre még ez a 
legelterjedtebb, bár a nagyobb monitorok elterjedésével fokozatosan kiszorítja a 
1024x768-as felbontás.  

10) A HTML az a programnyelv(család), mely(ek) segítségével létrehozzák az internet-
oldalakat. Az egyes más formátumú fájlok természetesen olvashatók az interneten 
keresztül is, hiszen lehetıség van a megnyitásukra, de a fájloknak a számítógépre 
való letöltése ekkor is megtörténik – legfeljebb nem lesznek elmentve. 
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THE INTERNET AND THE HUNGARIAN REGIONS 

Krisztián Skoumal 

In the 1990s a revolutionary process swept the world: this was the so-called conquest by 
the Internet. This process has now started to slow down,  but it still remains one of the 
most important ”pillars” of communication.  

The current study gives a detailed picture of how the various regions of Hungary 
came to realise the importance of the Internet in terms of disseminating information 
about themselves. Early websites, however, display several inadequacies and this study 
attempts to analyse the problems generated by these inadequate, half-completed  sites. 
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Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

19. A VIDÉK FEJLİDÉSÉT ELİSEGÍTİ POLITIKA 
LÁTENS ÉS ÉRDEMI ELEMEI 

Finta István 

A vidékfejlesztés a közelmúltban mind az Európai Unióban, mind pedig ha-
zánkban egyre komolyabb szerepet és ezzel együtt bizonyos elismertséget ka-
pott a különbözı fejlesztési politikák között. Ezzel együtt egy sor olyan kérdés 
is felmerült, amely az ezredfordulót közvetlenül megelızı, illetve az azt követı 
vidékfejlesztési politika és a hozzá kapcsolódó támogatási rendszer sarokkövét, 
stratégiai elemét képezi. 

Ilyen kérdés például, hogy a vidékfejlesztési politika önálló eleme-e egy or-
szág gazdaságfejlesztési rendszerének, vagy bizonyos fejlesztési politikák (pl.: 
mezıgazdaság-fejlesztés, területfejlesztés) részének tekinthetı. Egyelıre az sem 
kristályosodott ki teljesen, hogy melyek azok az eszközök és eljárási formák, 
amelyek hosszú távon és hatékonyan képesek biztosítani a vidékfejlesztési poli-
tika által megfogalmazott célkitőzéseket. A kérdések sorát tovább lehetne foly-
tatni, azonban a vidékfejlesztési politika problémáira adott válaszok vizsgálata 
ennél talán még érdekesebb területnek ígérkezik.  

Az elsı fontos kérdés, hogy miért alakult ki egyáltalán a vidékfejlesztési po-
litika. Ennek oka abban rejlik, hogy az Európai Unió, illetve az egyes tagállam-
ok döntéshozói érzékelték, hogy a gazdaság egyes húzóágazatai – amelyek 
alapvetıen a feldolgozóiparhoz, illetve a szolgáltatásokhoz kötıdnek – megha-
tározott régiókban és azon belül is bizonyos városokban összpontosulnak. Ezál-
tal egyes területi szintek, illetve régiók fejlıdése erıteljes, míg másoké stagnál 
vagy visszaesik. Ez a probléma, illetve a probléma kezelése a regionális politika 
számára nem tekinthetı új feladatnak, hiszen a területfejlesztés egyik alapvetı 
célja kezdettıl fogva az egyes területek közötti fejlettségi különbségek mérsék-
lése és – e céllal olykor ellentétbe kerülve – a hatékonyság biztosítása, a ver-
senyképes piaci szereplık támogatása. E célok megvalósítását az Európai Unió 
regionális politikája – egyes idıszakokban eltérı hangsúlyokkal – igyekezett is 
támogatni. Ugyanakkor létezett a regionális politikának egy olyan területe, 
amelyre a támogatások addig alkalmazott eszközrendszere meglehetısen cse-
kély hatást tudott csupán kifejteni. Ez a terület, területi egység a vidék volt, 
melynek egységes fogalma – fejlesztési szempontból – mind a mai napig nem 
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alakult ki. Ennek egyik fı oka, hogy egyetlen tagállamon belül is más és más 
problémákkal találják szembe magukat az egyes vidéki térségek, és ezzel együtt 
egészen különbözıek azok a feltételek, amelyek a fejlesztési lehetıségeket, 
pályákat kijelölik. Gyakorlati példát szolgáltat erre egyrészrıl a franciaországi 
Champagne, amely – a strukturális alapok célrendszerének reformja elıtt – a 
vidékfejlesztés kedvezményezett területe volt. Köztudott, hogy ez a terület nem 
éppen a legszegényebb francia vidékek közé tartozik. Mégis szükségesnek mu-
tatkozott, hogy ezt a területet – részben turisztikai értéke miatt is – gondozott, 
ahol lehetséges, természet közeli állapotban tartsák, illetve ırizzék meg. Ez a 
típusú fejlesztési politika a vidéki lakosság számára egy ún. gondnoki funkciót 
szán abból a célból, hogy a városi lakosságnak biztosítsanak olyan ápolt kör-
nyezetet, amilyennel saját települése, lakóhelye nem rendelkezik, és amely se-
gítségével kikapcsolódási, rekreációs igényeit képes kielégíteni. Azokon a terü-
leteken, ahol a helyi lakosság megélhetését a mezıgazdaság vagy éppen a tu-
rizmus magas szinten képes biztosítani, e célkitőzés és a gondnoki funkció he-
lyeselhetı. Ez a fajta fejlesztési politika részben abból indul ki, hogy elıbb-
utóbb a mezıgazdasági termelésben is érvényesülnek a versenyszabályok, 
melynek következményeként feltehetıleg csak a versenyképes nagyüzemek, 
nagybirtokok képesek gazdaságosan mőködni. Ezzel párhuzamosan a támogatá-
sok csökkentésébıl, megszüntetésébıl megtakarított pénz fedezheti azoknak a 
kisgazdáknak a jövedelmi igényeit, akik központi tevékenysége a mezıgazdasá-
gi termelésrıl a tájfenntartásra, -gondozásra tevıdik át. 

Azokon a területeken, ahol a települések lakossága nagyfokú munkanélküli-
séggel küzd, ahol jellemzı az elvándorlás – különösen az értelmiség körében –, 
ahol gyakran hiányoznak az olyan alap infrastruktúrák, amelyek a városokban 
természetesek, ott ez a típusú vidékfejlesztési politika nem képes biztosítani a 
település lakosságmegırzı képességét, nem képes kezelni a lakosság egészének 
megélhetési gondjait, sıt a helyi lakosság töredéke számára tud csupán megél-
hetési forrást biztosítani. 

Ilyen problémákkal találkozhatunk például a dél-olasz területeken, ahol a vi-
dékfejlesztési program nagy sikerének számított az, hogy öt–tíz család számára 
egy olyan vállalkozás elindítását biztosították (helyi kézmőves hagyományokra 
építve), amely késıbb képes biztosítani az ı megélhetésüket, helyben maradá-
sukat. 

Természetesen a ritkán lakott skandináv területek vidéki lakosságának ismét 
mások a problémái és a lehetıségei.  

Az Európai Unió döntéshozói számára az is világossá vált, hogy a mezıgaz-
dasági politika és annak támogatási rendszere önmagában nem képes biztosítani 
a vidék lakosságának megélhetését, nem képes megoldani a vidék lakosságának 
problémáit. Ha ez a tény eddig igaznak bizonyult, akkor a jövıben még inkább 
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érvényes lehet, hiszen önmagában a technikai fejlıdés csökkenti a mezıgazda-
sági termelés élımunka igényét, ha pedig a piaci verseny a mezıgazdaság terü-
letén is megvalósul, akkor mind az Európai Unió tagállamaiban, mind pedig a 
csatlakozásra váró államokban elindul, illetve felgyorsul az a folyamat, amely a 
fejlett államokra már korábban is jellemzı volt, vagyis egyre inkább csökken a 
mezıgazdaságban foglalkoztatottak száma és nı a tercier és kvaterner szektor-
ban alkalmazottak aránya. 

Az eddigi megállapítások alapján két fontos következtetés vonható le: 

– Az Európai Unióban nincs egységes vidékfejlesztési politika – és talán 
nem is lehet –, mivel az egyes vidéki területek rendkívül eltérı adottsá-
gokkal és fejlesztési lehetıségekkel rendelkeznek. 

– A vidéki területeken élı emberek megélhetését, a települések fejlıdését 
sem a regionális politika, sem a mezıgazdasági politika nem tudta mind 
ez ideig megfelelıen (az urbanizált, szuburbanizált területekhez hasonló 
módon) biztosítani. 

Kérdés, hogy a vidékfejlesztési politika jelen pillanatban képes-e erre, akár 
az Európai Unióban, akár hazánkban. E kérdésre akkor kaphatunk megnyugtató 
választ, ha megvizsgáljuk a vidékfejlesztés céljait és eszközeit (támogatások 
módját, mértékét), majd ezt összevetjük a célcsoporttal (a vidék lakosságával). 
Amennyiben a célok és az eszközök a célcsoport tagjainak többségére (optimá-
lis esetben egészére) irányulnak, illetve irányíthatóak, továbbá találkoznak a 
célcsoport igényeivel, akkor ez a harmónia esélyt ad arra, hogy a kitőzött célok 
megvalósuljanak (a vidéken élık kereseti lehetıségei javuljanak, a települések 
infrastruktúrája, szolgáltatásai elinduljanak a felzárkózás útján, a népességmeg-
tartó képesség ne csorbuljon stb.). 

Az Európai Unió saját tagállamai számára a LEADER-programon belül fog-
lalkozik a vidéki területek fejlesztésével. A csatlakozásra váró országok számá-
ra a SAPARD-program segítségével kíván ugyanebbıl a célból segítséget nyúj-
tani. E két programban megfogalmazott célkitőzések és támogatások vizsgálata 
alapján találhatunk választ arra a kérdésre, hogy a vidékfejlesztés valóban ké-
pes-e a vidéket fejleszteni. 

A LEADER+ program az alábbi célok megvalósítását tőzte ki: 

1) cél: horizontális együttmőködésen és a „bottom-up” koncepción alapuló, 
kísérleti jellegő, integrált fejlesztési stratégiák támogatása, 

2) cél: (területi)határon átnyúló és transznacionális együttmőködés, 
3) cél: az összes vidéki területi közösségek hálózatának kiépítése, függetle-

nül a programon belül történı esetleges támogatástól, valamint minden, a 
vidékfejlesztés területén tevékenykedı szereplı támogatása. 
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Maguk a célok meglehetısen általánosak, jelen pillanatban nem áll rendel-
kezésre olyan dokumentum, amely alapján a konkrét tevékenységek és azok 
közötti támogatási arányok értékelhetık lennének. A korábbi LEADER-
programokkal kapcsolatosan rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek érzékelte-
tik, hogy mire, milyen arányban biztosítottak forrásokat (1. táblázat). 

1. táblázat 

A LEADER-programból finanszírozott tevékenységek megoszlása 
Írországban és Olaszországban, % 

 Írország Olaszország 

Szaktanácsadás 12 11 

Képzés/átképzés 9 8 

Turizmus 29 29 

Kis- és kézmővesipari vállalkozások 17 14 

Mezıgazdasági termékek marketingje 12 19 

Környezetvédelem 12 9 

A helyi akciócsoport mőködési költsége 8 11 

Forrás: Magyar, 1999. 

A hazai vidékfejlesztéssel kapcsolatos jogalkotási gyakorlat számára az Eu-
rópa Tanács 1268/1999. sz. rendelete határozza meg a vidéki területek és a me-
zıgazdaság fejlesztéséhez főzıdı elıcsatlakozási támogatások rendszerét.  

A támogatott célok: 

– mezıgazdasági üzemekbe történı beruházások; 
– az agrár és halászati termékek feldolgozottságának, piacképességének ja-

vítása; 
– a minıség, az állatorvosi és a növényvédelmi ellenırzés szerkezetének, 

valamint az élelmiszerminıség és a fogyasztóvédelem javítása; 
– a környezetvédelmet és vidékápolást szolgáló mezıgazdasági termelés 

(termelési eljárások) támogatása; 
– a gazdasági tevékenység fejlesztése és diverzifikálása a kiegészítı foglal-

koztatási lehetıségek és a bevételi alternatívák elérése érdekében; 
– az érdekérvényesítés kiépítése (a mezıgazdaság képviseleti és üzemveze-

tés-szolgálati rendszerének felépítése); 
– termelı egyesülések megalapítása; 
– falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki örökség védelme és fenn-

tartása;  
– meliorizáció és földrendezés; 
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– a vidéki infrastruktúra fejlesztése, javítása; 
– az ingatlan-nyilvántartás elkészítése és aktualizálása; 
– szakmai képzés javítása; 
– mezıgazdasági vízbázis-gazdálkodás; 
– erdıgazdálkodás, amely magában foglalja a mezıgazdasági területek er-

dısítését, továbbá a magántulajdonú erdıgazdasági üzemekbe történı be-
ruházásoknak és az erdıgazdasági termékek feldolgozottságának, a piac-
képesség növelésének támogatását; 

– technikai segítség az intézkedések megvalósításához, beleértve a prog-
ramtervezéshez és „felügyelethez” kapcsolódó képzést, valamint a pro-
pagandatevékenység (publicitás) kialakítását. 

E célok jelentıs részét a kormányzat átvette, illetve beépítette az országos 
SAPARD-programba. Ezek a célok – hasonlóan a LEADER-programban meg-
fogalmazott célokhoz – meglehetısen általánosak, konkretizálásukat hazánkban 
a vidékfejlesztési célelıirányzat általános szabályairól, illetve a részletes fel-
használásáról szóló FVM rendeletek végzik el. 

A vidékfejlesztési célelıirányzat felhasználásának részletes szabályairól szó-
ló rendeletben megállapított támogatások az alábbi módon csoportosíthatók: 

1) Speciális mezıgazdasági tevékenység támogatása 

A rendelet természetesen nem ezt a kifejezést használja a támogatott cél 
megjelölése során, azonban tartalmilag az „ökológiai alapú komplex gazdasági 
fejlesztési programok támogatása” a speciális mezıgazdasági tevékenységek tá-
mogatásával azonosítható. Bizonyos tekintetben érdeme a rendeletnek, hogy 
nem a mezıgazdasági tömegtermelést, hanem az extenzív, környezetkímélı, táj-
fenntartó, speciális adottságú és speciális tulajdonságokkal rendelkezı területek 
mővelését és termékek elıállítását támogatja. 

2) Turizmusfejlesztés 

A támogatási rendszer második fı csoportja a vidéki turizmus fejlesztését 
kívánja elısegíteni a minıségi, a szervezeti és egyes speciális adottságok (pl. 
gyógyfürdı) és igények figyelembe vétele alapján. 

3) Hagyományos kézmőipari kismesterségek, valamint nem élelmiszer célú 
helyi természetes alapanyagok hasznosításának, feldolgozásának és értékesíté-
sének támogatása (takarmány kivételével) 

Ezek a célok kifejezetten a vidéki élet még megmaradt sajátos termelıi kul-
túrájának fenntartását kívánják támogatni. E célok között – de az elsı pont alatt 
szereplı tájfenntartó, -gondozó tevékenység támogatásában is – fellelhetı az az 
uniós szemlélet, amely a falut idilli, bukolikus formájában kívánja tálalni a 
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városi érdeklıdık számára. Ebben a rendszerben a vidéken élık elvileg a – 
korábban jelzett – gondnoki funkciót látják el. 

4) Humán- és reálinfrastruktúra-fejlesztés 

Míg az elızı célok a vidéken élı lakosság jövedelemszerzési lehetıségeit 
kívánták szélesíteni (de nem széles körően biztosítani), addig e pont alatt a vi-
déki lét másik fontos alkotórészének, az életminıséget jelentıs mértékben meg-
határozó települési infrastruktúra fejlesztésének szükségességérıl esik szó. 

A felsorolt célok megvalósítása nagyon fontos és értékteremtı folyamat le-
het a vidék számára, ennek ellenére nyugodtan állítható, hogy azok nem képe-
sek megoldani a vidék, a vidéken élık túlnyomó többségének problémáit. 

Az állítás igazolhatósága érdekében – a fentebb jelzett módon – szükséges 
egybevetni a támogatási célokat és a támogatandó célcsoportot, vagyis a vidéki 
lakosságot.  

Az elsı pontban szereplı célok a mezıgazdasági tevékenységet – pontosab-
ban annak is néhány szegmensét – kívánják támogatni. A vidéken élı lakosság 
többsége, 75–85%-a nem a mezıgazdaságból él, ezáltal ez a támogatás a ki-
sebbségen belül csak azon kisebbség számára nyújthat esetleges megélhetési 
forrást vagy jövedelemnövekedést, akik eddig is ilyen tevékenységet folytattak, 
vagy pedig fel kívánják cserélni eddigi termelési módjukat (ilyen kényszer a 
pillanatnyi támogatási rendszer mellett egyelıre nincs). 

Az elsı pont alatti támogatások tehát a vidéken élı lakosság töredékének, 
néhány százalékának igényeivel találkoznak, feltehetıleg sem az általában vett 
mezıgazdasági tevékenység, sem pedig a jelen pillanatban támogatott mezı-
gazdasági tevékenységi formák nem fognak tömeges foglalkoztatási és jövede-
lemszerzési lehetıséget biztosítani a vidéki lakosság számára. 

A második pont alatt szereplı turizmus, illetve falusi turizmus kiemelkedı 
szerepet játszik mind hazánkban, mind az Európai Unióban. Ez a támogatási cél 
ismét a vidéki lakosság csupán néhány százalékának igényeivel és lehetıségei-
vel találkozik. Léteznek olyan területek, ahol a vidék lakosságának jelentıs 
része él közvetlenül vagy közvetve a falusi turizmusból, azonban ennek általá-
nossá válása megint csak nem várható, részben az adottságok hiánya, részben a 
kereslet korlátos volta miatt. 

Ez a támogatás tehát ismét nem képes biztosítani a vidéki lakosság többsé-
gének megélhetését. 

A harmadik pontban szereplı támogatás, ha lehet, a legkisebb számú vidé-
ken élı személyhez szól. Hatását tekintve nem is lehet más következetést le-
vonni, mint amit az elızı pont esetén megtettünk. 

A negyedik pontban szereplı célok nem a jövedelemszerzési lehetıségekkel 
kapcsolatosak, hanem azt a környezetet kívánják biztosítani, ahol a vidéki la-
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kosság jól érezheti magát és hajlandó akár hosszabb távon is a vidéki élet mel-
lett dönteni. Ez a cél a vidéki lakosság egészének igényeivel találkozik, a kérdés 
itt csupán az, hogy mekkora a rendelkezésre álló források nagysága, abból mit, 
milyen sorrendben és milyen gyorsasággal lehet megvalósítani.  

Jelen pillanatban a rendelkezésre álló források meglehetısen szőkösnek mu-
tatkoznak országos léptékő (pl. szennyvízkezelési) feladatok megoldására, füg-
getlenül attól, hogy azok milyen alapokból (ISPA, SAPARD vagy nemzeti for-
rásból) finanszírozhatók. 

Ha választ kívánunk adni arra a kérdésre, hogy hazánkban miként segíthetı 
elı a vidék fejlıdése, akkor a vidékfejlesztés két központi kategóriája – a jöve-
delmi viszonyok, valamint az életminıség határait megszabó reál- és humáninf-
rastruktúra – közül elsıként a vidéki lakosság jövedelemszerzési lehetıségeivel 
szükséges foglalkozni. Ehhez ismerni szükséges a vidéki lakosság jelenlegi 
foglalkoztatási helyzetét, egyszerően azt, hogy jelen pillanatban mibıl élnek az 
emberek. Ha feltételezzük, hogy átlagosan a vidéki lakosság kb. 10–15%-a ki-
zárólag a mezıgazdaságból él (Kovács, 2000.), további 25–35%-ának a helyi 
feldolgozóipar, a köz- és magánszolgáltatások biztosítanak jövedelemszerzési 
lehetıséget, akkor „csupán” a maradék 50% tekintetében szükséges megjelölni 
azt a jövedelemszerzési területet (átvitt és földrajzi értelemben egyaránt), ami-
bıl, illetve ahol a vidéki lakosság e nem csekély hányada megélhetését képes 
biztosítani. 

Jelenlegi ismereteink szerint ez a terület a város, illetve a város által nyújtott 
különbözı foglalkoztatási lehetıségek. 

Számos próbálkozás történt arra vonatkozóan, hogy egyes foglalkoztatókat 
vidéki területeken telepítsenek le, oldva ezzel a munkahelyek város központú-
ságát, enyhítve ezzel a vidéki területek lakosságának elhelyezkedési problémáit, 
a települések visszafejlıdését, súlytalanná válását a gazdasági térben. E törek-
vések kis része volt csupán sikeres, azonban a különbözı állami támogatások 
megszőnésével igen kevés cég volt hajlandó, illetve képes vidéki telephelye 
fenntartására. 

Tény az, hogy a modern ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek tele-
pítési tényezıi alapvetıen a városokban – és ott is eltérı mértékben, érzékelhe-
tı és értékelhetı rangsor szerint – állnak rendelkezésre. (Az európai városok 
tipizálása, funkcióinak kijelölése, illetıleg az egyes funkciókkal összefüggésbe 
hozható tevékenységek és telepítési tényezık megtalálhatók az ESDP-ben is 
[ESDP, 1999].) Ezen városok többsége képes biztosítani elsıdlegesen a szüksé-
ges mennyiségő és minıségő munkaerıt, infrastruktúrát, illetve az elıállított 
termékek meghatározott részének keresletét, felvevı piacát. Ha képesek va-
gyunk elfogadni, hogy a vidéki lakosság legalább felének a megélhetését a vá-
rosok biztosítják – vagy kellene, hogy biztosítsák – akkor az is nyilvánvaló, 
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hogy a vidéki aktív korú munkaerı jelentıs részének jövedelemszerzési lehetı-
ségeit a városok fejlıdése határozza meg. Ebbıl pedig az következik, hogy a 
vidék fejlıdését – illetve annak egy nagyon fontos elemét – a területfejlesztési 
politika határozza meg. Ez a megállapítás nem azt jelenti, hogy vidékfejlesztési 
politikára nincs szükség, csupán azt kívánja – a jelenlegi vélekedésekkel ellen-
tétben – elıtérbe állítani, hogy pillanatnyilag a vidékfejlesztés rendszere a vi-
dék fejlıdésének csak rendkívül csekély részére képes hatást gyakorolni. A 
vidék fejlıdését alapvetıen – a városok által generált munkaerı kereslet követ-
keztében – a területfejlesztési politika biztosíthatja. 

Ezt a funkciót viszont csak abban az esetben képes betölteni, ha a gazdaság 
fejlıdését segítı támogatási eszközei képesek a városokban olyan és annyi 
munkahelyet biztosítani, amely a vidék lakosságának munkaerı feleslegét fel-
szippanthatja. (Hiába operál a Bizottság olyan homályos fogalmakkal, mint a 
vidék helyi gazdaságának megteremtése, fejlesztése, versenyképességének biz-
tosítása stb., ha ennek kézzelfogható, tényleges eredményei – jó esetben – a la-
kosság csekély részének megélhetését biztosító ágazatok tekintetében mutatha-
tók ki.) 

A tényleges megélhetést biztosító városi munkahelyek még mindig kevésnek 
bizonyulhatnak abban az esetben, ha a vidéki munkaerı számára nem biztosított 
az elérhetıség, a hozzáférés lehetısége, pontosabban esélyegyenlıség az elér-
hetıség, a hozzáférés tekintetében. Ezek a fogalmak az Európai Unió által 
gyakran hangoztatott fontos elvek, amelyek mentén szükséges a különbözı fej-
lesztési politikákat kidolgozni és megvalósítani. A kérdés Magyarország esetén 
az, hogy ezek az elvek konkrétan a vidékfejlesztés esetén érvényesülnek-e, vagy 
csupán ismét olyan szlogenekrıl van szó, amelyeket – legjobb esetben – egye-
dül a politikai erık képesek hasznosítani. 

Az elérhetıség, a hozzáférés a vidéki lakosság számára – témánk szempont-
jából – a városban rendelkezésre álló, illetve a város által nyújtott munkalehe-
tıségek különbözı eszközök útján, szervezett körülmények között történı el-
foglalását jelenti. Ezek az eszközök jelen pillanatban elsıdlegesen a közlekedé-
si eszközöket (busz, vonat, személyautó) és a használatukat biztosító infrastruk-
túrát (út, vasút) jelenti, a szervezett körülmények pedig a tömegközlekedési esz-
közök menetsőrőségére, idejére, útvonalára stb. utalnak. A térlegyızési tech-
nikák legújabb eszközei, az információs sztrádák (internet) manapság hazánk-
ban a vidéki munkaerı foglakoztatásában nem játszanak meghatározó szerepet, 
illetve alig játszanak bármilyen szerepet. Így a kérdés a tömegközlekedési esz-
közök vonatkozásában akként fogalmazható meg, hogy a szükséges idıpontok-
ban létezik-e busz vagy vonat összeköttetés a város és a vidéki települések kö-
zött, ha igen, mennyi ennek a költsége. Nem tömegközlekedési eszközök esetén 
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(személygépkocsi, mikrobuszok) a legfontosabb szempont az üzemeltetés költ-
sége, illetve az útvonal hossza, minısége. 

Amennyiben az elérhetıség biztosított, akkor esélyegyenlıségrıl a vidéki és 
városi, valamint a városhoz közelebb, illetve attól távolabb élı lakosok között 
akkor beszélhetünk, ha az utazás költsége az egyes kategóriák között azonos 
vagy legalábbis nem különbözik jelentısen. Teljes egyenlıségre természetesen 
illúzió lenne számítani, azonban jelenleg az utazási költségek a vidéki lakosság 
számára olyan jelentıs terhet képviselnek, amelyek megnehezítik vagy gyakran 
egyenesen lehetetlenné teszik a városban egyébként rendelkezésre álló munka-
helyek elfoglalását. A költségteher minısítése szoros összefüggésben áll a jö-
vedelemszint nagyságával, pontosabban azzal az aránnyal, amelyet az utazási 
költség az elért jövedelmen belül képvisel. Ez az arány, illetve ez a határvonal 
szoros kapcsolatban áll a gazdaság általános fejlettségével és teljesítıképessé-
gével. Például a fejlett nyugati államok esetén az utazási költség aránya a jöve-
delmen belül nem képvisel olyan jelentıs mértéket, amely komoly terhet jelen-
tene a vidéki munkavállalók számára. Ugyanakkor hazánkban a piacgazdaságra 
történı áttérés idıszakában az utazási költségek megtöbbszörözıdtek, amit az 
átlagos jövedelemnövekedés még csak nyomokban sem volt képes követni. 
Ezáltal a vidéki munkavállalók hátrányos helyzetbe kerültek és abban vannak 
jelen pillanatban is. 

Az igazi vidékfejlesztés egyik legfontosabb eleme tehát az elérhetıség, a 
hozzáférés esélyegyenlıségének megteremtésében keresendı, melynek közpon-
ti eszköze az utazási költségek támogatása. Ennek megvalósulása elsısorban az 
éppen hatalmon lévı politikai erık gazdaságfilozófiájától függ. Egy teljesen 
liberális rendszerben erre a problémára is a piactól várnak megoldást, ami ese-
tünkben azt jelenti, hogy ki kell várni azt az idıt, amikor a gazdaság fejlettsége 
képes lesz olyan jövedelemszint biztosítására, amelyben az utazási költség nem 
jelent terhet a vidéki munkavállalók számára. Mérsékelten liberális rendszerben 
már megjelennek bizonyos utazási támogatások, míg egy nagy szociális érzé-
kenységő rendszer a költségek meghatározó hányadát magára vállalja.  

Kérdés, hogy milyen filozófiát képvisel a hazai támogatásrendszer, meddig 
terjed az állam szerepvállalása, illetve melyek a napjainkban alkalmazott állami 
támogatás eszközei. Az egyik fontos eszköz a közlekedési tarifapolitika, a má-
sik pedig az utazási támogatások rendszere, ami jelen pillanatban a foglalkozta-
táspolitika némiképp periférikus elemei között foglal helyet. 

Hazánk támogatásfilozófiája a mérsékelt liberális megoldást követi, ameny-
nyiben a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrıl szóló 78/1993. 
(V. 12.) kormányrendelet a munkavállalók számára költségtérítést állapít meg. 
A kormányrendeletet alkotó állam azonban a terhek csökkentését nem vállalja 
magára, hanem áthárítja a munkáltatókra. (A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint 
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a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló 
bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának 
86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályon, 80%-át, ha elıvárosi 
vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedı helyi és távolsági autóbu-
szon utazik.) Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a munkáltatók jelentıs 
része vagy nem hajlandó a vidéki munkavállalók foglalkoztatására, vagy pedig 
nem fizeti ki a jogszabályban meghatározott utazási költségtérítést.  

A munkába járással összefüggı terhek csökkentését célzó támogatásokról, 
valamint a munkaerı-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) kormány-
rendelet a következı támogatásokat ismeri: 

a) helyközi utazás támogatása, 
b) csoportos személyszállítás támogatása, 
c) lakhatási hozzájárulás megtérítése, 
d) munkaerı-toborzás támogatása. 

A helyközi utazás költségeit – legfeljebb egy éves idıtartamra – akkor tá-
mogatja az állam, ha a munkaadó olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki 
legalább hat hónapja – pályakezdı, valamint megváltozott munkaképességő 
személy esetében legalább három hónapja – a megyei (fıvárosi) munkaügyi 
központ által nyilvántartott munkanélküli, és hasonló munkakörben foglalkozta-
tott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelızı hat hónapon 
belül – a mőködésével összefüggı okból – nem szüntette meg. 

Csoportos személyszállítás támogatására kerülhet sor abban az esetben, ha a 
munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a 
munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tö-
megközlekedési eszközzel történı oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan 
nehézséggel oldható meg. A rendelet értelmében a lakóhely (tartózkodási hely) 
és a munkahely között az oda- és visszautazás akkor oldható meg aránytalan 
nehézséggel, ha annak ideje naponta – tömegközlekedési eszközzel – a két órát 
meghaladja. A támogatás legfeljebb egy évre adható, mértéke a csoportos sze-
mélyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétıl (tartózkodási helyétıl) a 
munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót 
terhelı részéig terjedhet. 

A tarifapolitika tekintetében az állam szintén a mérsékelten liberális gazda-
ságfilozófiához áll közel. A liberális elemek közé tartozik a piaci változások 
(például üzemanyagár növekedés) érvényesítése a viteldíj rendszerben, a tö-
megközlekedés profitorientált szervezeti keretek között történı mőködtetése, a 
gazdaságtalan vonalak részbeni vagy teljes megszüntetése stb. A szociális ele-
mek közé sorolható a veszteséges tömegközlekedés támogatása, a profitot nem 
termelı vonalak – minimális menetsőrőség melletti – fenntartása stb.  
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Kérdés, hogy a bemutatott eszközök, illetve azok alkalmazása képes lehet-e 
a vidéki lakosság munkavállalási problémáinak kezelésére. Maguk az eszközök 
valószínőleg alkalmasak lehetnek az utazási költségterhek csökkentésére, vi-
szont az eszközök alkalmazása során jelen pillanatban nem tapasztalható érté-
kelhetı pozitív hatás. Ennek megváltoztatása, illetve megváltozása a vidéki 
lakosság tényleges igényeinek felismerésétıl és ezzel szoros összefüggésben az 
utazási költségek csökkentésére fordított összegek nagyságától függ.  

Az utazási támogatásoknak tehát ki kell kerülniük a foglalkoztatáspolitika 
eszköztárából és – a tarifapolitikával együtt – a vidékfejlesztés központi elemé-
vé kell válniuk. (A foglalkoztatáspolitika eszközeinek többsége egyformán tö-
rekszik kezelni a munkavállalók problémáit, függetlenül attól, hogy azok hol 
laknak, területileg hol helyezkednek el.) 

Következtetések 

Minden tagállam számára egyformán alkalmazható és elfogadható egységes 
vidékfejlesztési politika kialakítására nem került – és valószínőleg nem is ke-
rülhet – sor az Európai Unióban. Ezért minden egyes államnak, így hazánknak 
is, meg kell határoznia azt, hogy mi a vidékfejlesztés, pontosabban milyen 
problémákat kell megoldania, és ezáltal milyen célokat kell elérnie a vidékfej-
lesztési politikának. Arra is célszerő választ adni, hogy a vidékfejlesztést önálló 
fejlesztési politikaként fogalmazzuk meg, vagy pedig a területfejlesztés sajátos 
beavatkozási területeként értelmezzük. Abban az esetben, ha a területfejlesztést 
olyan fejlesztési politikának tekintjük, melynek középpontjában a városokra 
támaszkodó gazdaság (ezen belül az ipar és a szolgáltató szektor) fejlesztése áll, 
akkor emellett valóban lehet létjogosultsága egy önálló vidékfejlesztési politi-
kának. Ha a területi fejlesztést az egyes területi egységek különbözı – ám álta-
lánosítható – problémáit kezelni hivatott politika sajátos beavatkozási kísérlete-
iként értelmezzük, akkor a területi fejlesztés különbözı formáival és ennek 
megfelelıen eltérı elnevezéseivel találhatjuk szemben magunkat. Ebben az 
esetben talán csak évtizedek múltán dıl el, hogy mely beavatkozási típus ered-
ményes, melyik válik meghatározóvá és ennek megfelelıen vidékfejlesztésnek, 
területfejlesztésnek hívjuk, vagy esetleg valami új elnevezéssel kívánjuk illetni 
azt a politikát, melynek célja a területi fejlesztés. A jelenlegi jogi szabályozási 
gyakorlatban a vázolt irányzatok elemei együttesen vannak jelen, bár talán az 
elsıként bemutatott értelmezés hatása tőnik – nem feltétlenül helyeselhetıen – 
erıteljesebbnek. 

A vidékies területek legfontosabb – az iménti fogalommeghatározásnál is 
lényegesebb – problémája a lakosság megélhetését biztosító munkahelyek hiá-
nya, valamint az általános közérzetet és életminıséget meghatározó közösségi 
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humán- (oktatási, mővelıdési, szórakozási lehetıségek) és reálszolgáltatások 
(ivóvíz, szennyvízelvezetés, hulladékszállítás, utak, közterületek állapota stb.) 
városokhoz képest alacsonyabb színvonala.  

A vidékfejlesztés legfontosabb célterülete a vidéki lakosság megélhetésének 
biztosítása, és a vidéki települések szolgáltatásainak fejlesztése. Magyarorszá-
gon a vidéki lakosság többségének megélhetését a városban mőködı foglalkoz-
tatók biztosítják, melyek tömeges vidékre történı települése nem várható. A 
vidéki lakosság jelentıs részének megélhetése a városok gazdasági fejlıdésétıl 
függ, melynek befolyásolása fıként a területfejlesztési politika eszközeivel va-
lósítható meg.  

A jelenlegi vidékfejlesztési politika sem hazánkban, sem az Európai Unió-
ban nem veszi figyelembe a kialakult foglalkoztatási arányokat, a gazdasági 
szereplık telephely választási döntéseit és csupán a vidéki lakosság egy igen 
szők részének próbál megélhetési lehetıséget biztosítani. Ez a vidékfejlesztési 
politika – csakúgy, mint az agrárpolitika – önmagában nem képes megoldani a 
vidék lakosságának foglalkoztatását, megállítani a vidékies területek további 
hanyatlását. 

Ezt a feladatot a területfejlesztési politika láthatja el (városi munkalehetısé-
gek biztosítása), mely mellett kiegészítı jelleggel törekedni szükséges a jelen 
pillanatban vidékfejlesztés címszó alatt megjelölt célok megvalósítására is. 
Abban az esetben, ha a vidékfejlesztés céljai és támogatási eszközei közé nem 
kerül be a tarifapolitika, illetve az utazási költségek támogatási rendszere, akkor 
a két fejlesztési politika egymás mellett elhaladva, a vidéken élık többségét fi-
gyelmen kívül hagyva ismét képtelen lesz a vidék fejlıdésének elısegítésére. 
Ebben az esetben a következmények továbbra is a falvak lakosságának csökke-
nésében, elnéptelenedésében jelzik a fennálló rendszer beavatkozási kísérletei-
nek eredménytelenségét.  

Tény, hogy az utazási támogatási rendszer csupán egyik – bár mellızhetetlen 
és sorrendben elsı – feltétele a foglalkoztatási lehetıség megteremtésének, 
hiszen olyan további feltételek teljesítésére is szükség van, mint például a ke-
reslethez igazodó szakképzettség, a várakozásoknak megfelelı munkakultúra. 
Ez utóbbi feltételek megteremtésére a foglalkoztatáspolitika hivatott a rendelke-
zésre álló át- és továbbképzési rendszer mőködtetése formájában, míg az utazási 
támogatások kifejezetten vidéki lakossághoz kapcsolhatók, így a – tér hatásait 
is figyelembe vevı – vidékfejlesztési politika eszközrendszerébe tartoznak. 
Maga a tér sem homogén a munkavállalók képzettsége, alkalmazhatósága 
szempontjából. Léteznek olyan területi egységek, ahol az utazási problémák 
megoldását követıen sem alkalmas vagy hajlandó a potenciális munkaerı a vá-
rosokban rendelkezésre álló lehetıségeket kihasználni. Kérdés, hogy e problé-
ma kezelésére hivatott eszközök – például az át- és továbbképzés – milyen terü-
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leti egységhez igazodhatnak, telepíthetık-e a jelenleg fennálló – bármely típusú 
– kistérségi területi kategóriákra, a pillanatnyilag fennálló közigazgatási térfel-
osztás – és az e keretek között tevékenykedı munkaügyi központok – alkalma-
sak lehetnek-e a feladat megoldására. A kérdések megválaszolása önálló tanul-
mány tárgyát képezheti, itt csupán egy gyakran nem a fontosságának megfelelı-
en kezelt tényezırıl, nevezetesen a térre, a tér heterogenitására, a hozzá optimá-
lisan kapcsolandó szervezetrendszerre (illetve annak hiányára) kívántuk felhív-
ni a figyelmet. 

Az utazási támogatások hiányosságain, a további foglalkoztatást elısegítı 
feltételek biztosításán túl szükséges rámutatni arra is, hogy a falvak lakossági 
összetétele szempontjából már most rendkívül kedvezıtlen helyzet alakult ki 
abban a tekintetben, hogy az értelmiség igen csekély hányada hajlandó vállalni 
a várostól távoli, falusi életformát, illetve az ingázást a falu és a város között 
(felsıfokú végzettséggel elsısorban a helyben dolgozó általános iskolai taná-
rok, körzeti orvosok és állatorvosok, a polgármesteri hivatal néhány dolgozója 
és az egyház képviselıje rendelkezik). Ha a jövı a tudásalapú társadalmon ala-
pul, akkor épp az a réteg hiányzik a vidéki települések többségébıl, amely az új 
típusú gazdaság és gazdasági fejlıdés alapját képezhetné. Ezáltal a vidék fejlı-
dési lehetısége, ha lehet, még inkább kilátástalan helyzetbe kerül. 

A vidék lakosságmegtartó képességére nagy hatással van a vidékfejlesztési 
politika második fontos területe, a települések közszolgáltatásainak, infrastruk-
túrájának fejlesztése. Ezen a területen a célok és a támogatások egymással 
szinkronban vannak, a lehetıségeket leginkább a rendelkezésre álló források 
szőkössége határolja be. Ebben a kérdésben – az ország gazdasági teherviselé-
sét figyelembe véve – a mindenkori kormánynak kell kialakítani álláspontját.  

Befejezésül csak ismételni lehet azt a számtalanszor igazolt állítást, hogy a 
világ más részeiben bevált fejlesztési célok és módszerek nem ültethetık át 
kritika nélkül a hazai gyakorlatba, a hazai adottságokhoz, körülményekhez mér-
hetı célokat a hazai tapasztalatok alapján és – nem kizárólag külföldi „tanács-
adók” olykor nehezen értékelhetı véleményére alapozva – az itthoni szakembe-
reknek kell kialakítaniuk. 
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LATENT AND REAL ELEMENTS OF POLICY ASSISTING RURAL 
DEVELOPMENT 

István Finta 

A single rural development policy applicable to and acceptable by all member states has 
not yet been created – and probably never will be created – in the European Union. Each 
state, including Hungary, has to define what rural development means, what problems 
rural development policy has to solve and what objectives it has to meet. The most 
essential objective of rural development is the provision of a stable livelihood for the 
rural population and the development of services in the rural settlements. In Hungary 
most rural residents are employed by employers located in towns and cities, and so the 
livelihood of the majority of the population depends on the economic development of 
the towns – which, in turn, is primarily influenced by the tools of regional development 
policy. Urban jobs providing a secure livelihood are still not sufficient in themselves if 
the access of the rural population is limited and if there are no equal opportunities for 
access to jobs. One of the most important elements in rural development, therefore, is the 
improvement of accessibility, creating equal opportunities for access to urban jobs, the 
central element of which is the subsidy of travel costs. If the objectives and support tools 
of rural development do not include such a tariff policy involving the subsidy of travel 
costs, regional (in the present sense) and rural development policies will not reinforce 
each other: they will neglect the majority of the rural population and will unable to promote 
the development of the countryside. 
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20. A KISTÉRSÉGEK TAGOLTSÁGA1) 

(A CENTRUM–PERIFÉRIA VISZONYOK ELEMZÉSE 
A STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEKBEN) 

Farkas Tibor 

Többen foglalkoztak különbözı tudományos színtereken az ország regionális 
tagoltságával, az ország makroszerkezetét többen is feltárták (Pl. Enyedi, 1993; 
Rechnitzer, 1992; Horváth, 1998; Nemes Nagy, 1998). A kistérségi szinten je-
lentkezı egyenlıtlenségeket is kutatták néhányan (Faluvégi, 2000; Obádovics 
et al. 2001). A kistérségeken belüli egyenlıtlenségi viszonyokkal kapcsolatban 
viszont nagyon kevés információval rendelkezünk, noha általában – különösen 
a vidéki lakópolgárok – mindennapjait, életminıségét a kistérségi környezet 
nagymértékben befolyásolja. Az alábbi dolgozat célja a kistérségek belsı 
egyenlıtlenségeinek és centrum–periféria viszonyainak elemzése volt.  

A tér felosztása 

A tér kisebb egységekre történı felosztásánál általában törekedni kell a valósá-
gos térbeli szervezıdések figyelembevételére, az összehasonlítható mérető egy-
ségek létrehozására és a kialakított egységek kezelhetıségére (Nemes Nagy 
1998). A valóságos térbeli szervezıdésen azt értjük, hogy a központ és a von-
zásterület kapcsolatban áll egymással, tehát funkcionálisan összetartoznak. Az 
elv nem problémamentes, hiszen több funkció esetén több vonzáskörzet létez-
het. A belsı homogenitás is erısítheti a valóságos térbeli szervezıdést, ám en-
nek egyoldalú figyelembevétele ugyancsak hiba lenne. A kistérségek fejlesztése 
esetében a funkcionális összetartozás mellett rendkívül fontosak lehetnek a 
személyes ismeretségen nyugvó informális kapcsolatok is. Ugyancsak fontos 
tényezı a kezelhetıség, hiszen ha túl sok egység van, a számbavétel és az irá-
nyítás is nehézségekbe ütközik. 

Bibó2) a hetvenes évek elején, a közigazgatási reformok kapcsán fektetett le 
alapelveket, amelyeket mind a mai napig jól lehet használni. Közülük most csak 
egyre, az arányosság elvére hívnánk fel a figyelmet. Ez azt mondja ki, hogy 
ugyanannak az igazgatási szintnek lehetıleg hasonló mérető egységei legyenek. 
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A népesség és a terület közül e tekintetben az elıbbinek jut a fontosabb szerep. 
G. Fekete (1997) elvárásai a kistérségek lehatárolásával kapcsolatban már spe-
ciálisabbak. Fontosnak tartja, hogy a kistérség érjen el a gazdaságban értékel-
hetı piacméretet, jelenítsen meg helyi adottságokat, egyedi sajátosságokat, vi-
szonylag homogén érdekek jellemezzék, de a területi érdekvédelemben erıs 
legyen, személyes kapcsolatok még lehetségesek legyenek, viszonylagos önál-
lósággal rendelkezzen valamint kifelé nyitott legyen. Az elvárások közül most 
az értékelhetı piaci méretre fordítottunk figyelmet. 

A kistérségekkel lehatárolásával kapcsolatban a LEADER-programokban 
használt kritériumrendszer3) is tanulságos. Az említett programokban olyan 
vidéki területek részvételét várják, amelyek földrajzi, kulturális, gazdasági és 
társadalmi szempontokból homogének, összefüggıek, és az emberi erıforráso-
kat, a pénzügyi és gazdasági helyzetet tekintve elérnek egy kritikus nagyságot, 
de nem szükségszerően egyeznek meg a közigazgatási egységekkel. A program 
helyi jellegének hangsúlyozása érdekében további feltétel, hogy a 100 fı/km2-
nél magasabb népsőrőséggel rendelkezı területeken az érintett népesség nagy-
sága nem lehet nagyobb 100 000 fınél. A minimális népesség meghatározása 
független a népsőrőségtıl: 20 000 fı. A legritkábban lakott területeken az alsó 
korlátot jól megindokolt esetekben át lehet lépni. Itt jegyezzük meg, hogy a 
LEADER-programban alkalmazott kritériumrendszer a legalkalmasabb a vidék-
fejlesztésben részt vevı kistérségek lehatárolására. 

A statisztikai kistérségek lehatárolása 

A mai KSH-körzetek kijelöléséhez a vonzáskörzetek kutatása nagymértékben 
hozzájárult. A különbözı kutatók más-más módszereket választva tudták a köz-
pontokhoz tartozó vonzáskörzetet lehatárolni. A statisztikai körzetek 1992–93-
ban történt lehatárolása az addigi vonzáskörzet-kutatások szintetizálását jelen-
tette. A rendszer kialakítását az tette szükségszerővé, hogy a közigazgatásból a 
megye és a település közötti szint eltőnt, így adatszolgáltatásra sem volt lehetı-
ség ezen a szinten.4) Akkor is beszélhetünk ugyanis központ-vonzáskörzet jel-
legő kapcsolatokról, ha jogi értelemben a települések egyenrangúvá váltak. 
Jelen esetben a kistérségek lehatárolását tehát függetleníteni lehetett a közigaz-
gatási területi beosztástól (Faluvégi, 1994). 

A területi besorolásnak alapelve volt, hogy egy település csak egy kistér-
ségben szerepelhetett, és a kistérségeknek le kellett fedniük az ország egész 
területét. Az elképzelésekben még az is szerepelt, hogy a megyehatárokat nem 
kell figyelembe venni. Ezt az elvet végül elvetették. A kistérségeket végül is a 
közlekedési kapcsolat, a lakóhely és a munkahely kapcsolata (ingázás), vala-
mint a középfokú ellátási kapcsolat vizsgálata alapján határolták le. 
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Az 1993. január 31-i közigazgatási beosztás szerint 138 körzetet alakítottak 
ki. A körzetek közül 104-nek egy, 34-nek pedig több központja is volt. Nem 
kapott minden város központi szerepet, különösen a budapesti agglomeráció-
ban, ahol a fıváros vonzása miatt más városoknak csak alközponti szerepe lehe-
tett. A statisztikai kistérségek kialakítását a késıbbiekben sok kritika érte, 
ugyanis nem lett volna szabad azokat a fejlesztési támogatások elosztásával 
összekapcsolni, mert arra nem voltak alkalmasak. 

Szigeti (1999) a városok vonzáskörzeti funkcióit és a településhierarchiában 
betöltött szerepüket vizsgálta. Megállapította, hogy napjainkban már az ország 
minden részén találhatóak olyan városok, amelyek alkalmasak arra, hogy a ki-
sebb-nagyobb térségek vonzáskörzeti központjának szerepét betöltsék. A 
városodás erıteljes folyamatát azonban a városiasodás nem követte ugyanolyan 
mértékben. Szigeti szerint városnak „…csak az a külsı megjelenésében rende-
zett, urbánus arculatú, ill. központú település tekinthetı, amelynek intézmény-
hálózata és infrastruktúrája a kornak és a településhálózatnak megfelelı szín-
vonalú, és képes – esetleg más településekkel együttmőködve – saját lakossága 
és a környezet számára középfokú ellátást biztosítani.” 

A központi jellegő városok kistérségenkénti megoszlását mutatja az 1. táblá-
zat. Látható, hogy az aprófalvas régiókban a kistérségekben kevesebb központ 
található. A ritka városhálózatú Alföldön a kistérségekben több, de kevésbé 
egyértelmő központ jelölhetı ki. Országosan egy-egy kistérségre másfél köz-
pont esik. 

1. táblázat 

Statisztikai kistérségek és központjaik régiónként, 1998 

Régió 
Kistérségek 

száma 
Központok 

száma 
Központ/ 
kistérség 

Közép-Dunántúl 23 26 1,13 

Nyugat-Dunántúl 21 27 1,29 

Észak-Magyarország 23 30 1,30 

Dél-Dunántúl 22 31 1,41 

Közép-Magyarország 15 23 1,53 

Dél-Alföld 23 41 1,78 

Észak-Alföld 23 50 2,17 

Összesen 150 228 1,52 

Forrás: Szigeti, 1999 p. 338. alapján saját szerkesztés. 

A kistérségek fejlesztési típusok szerinti elkülönítése a központok kijelölé-
séhez hasonlóan nehéz feladat. Az 106/1997-es kormányrendelethez készült 
lehatárolások (Faluvégi, 1998) és besorolások lényegében követik az MTA 
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RKK Alföldi Tudományos Intézetében (Csatári, 1996) alkalmazott módszere-
ket. Azokhoz képest azonban több elmaradott kistérséget, kevesebb ipari szer-
kezetátalakításra szoruló térséget, több tartós munkanélküliséggel rendelkezı 
térséget és kevesebb mezıgazdasági vidékfejlesztésre alkalmas térséget határol-
tak le.  

Az egyes térségek lehatárolását a területfejlesztési tanácsok, egyes ország-
győlési képviselık és az érintett polgármesterek is többször kifogásolták. A 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke és a környezetvédelmi- és területfejlesztési 
miniszter kérte a megyei területfejlesztési tanácsok elnökeit a módosítások és 
javaslatok összegyőjtésére. Végeredményképpen a KSH 1997 augusztusában 
módosította a statisztikai körzetek lehatárolását. Az addigi 138 helyett 150 kör-
zet keletkezett, és ezáltal számos település új körzetbe került. A változások 
szinte minden megyét érintettek. Az újonnan lehatárolt térségtípusok és ked-
vezményezett térségek fontosabb adatait a 2. táblázatban láthatjuk. 

2. táblázat 

Kedvezményezett kistérségek és települések az 19/1998-as kormányrendelet szerint 

A támogatott települések 
A térség típusa 

A térségek 
száma száma aránya, % 

Elmaradott kistérség 83 1650 52,7 

Tartós munkanélküliségő térségek 41 911 29,1 

Ipari szerkezetátalakítás térségei 6 94 3,0 

Mezıgazdasági vidékfejlesztés térségei 38 849 27,1 

Kedvezményezett térségbe nem tartozó  
 támogatott települések 

 322 10,3 

Kedvezményezett és támogatott települések 
 összesen 

 2071 66,2 

Ország összesen 150 3130 – 

Forrás: Faluvégi, 1998. 

A 24/2001. országgyőlési határozat csökkentette a kedvezményezett térségek 
típusait, csak háromféle kedvezményezett térséget jelöl ki: a társadalmi-gazda-
sági szempontból elmaradott térséget, az ipari szerkezetátalakítás térségeit és a 
vidékfejlesztés térségeit.  

A statisztikai kistérségek tagoltsága 

A kistérségek belsı egyenlıtlenségeinek elemzése azért lehet érdekes, mert 
közelebb jutunk a város-vidék paradigma értelmezéséhez, és centrum–periféria 
fogalompár tisztázásához is. Azt gondoljuk, hogy a vidéki jelleg meghatározá-
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sához nem elég figyelembe venni az egyes települések népsőrőségi értékeit, 
hanem a települések abszolút népességnagyságát és belsı tagoltságát is vizsgál-
ni kell. Az elemzések adatai az APEH-STADI népesedési adatokkal kibıvített 
adatbázisából származnak. Az elemzéseknél is fıként a népesedési és a jöve-
delmi viszonyokra koncentráltunk. 

A kistérségek általános elemzésénél Faluvégi (2000) elemzéseire támasz-
kodhatunk. İ kilenc mutatóval vizsgálta a kistérségek fejlettségét, urbanizáltsá-
gukat a népsőrőség mutatója alapján jellemezte. Urbánusnak azt a térséget tar-
totta, amelyben a 120 fı/km2-nél magasabb népsőrőségő településeken élık 
aránya meghaladja az 50%-ot. A KSH-kistérségek közül 89 felelt meg ennek a 
kritériumnak. Ezek az ország területének 60%-át fedik le, és a népesség egy-
harmadának jelentenek lakóhelyet. 

Az általunk elvégzett vizsgálatban a kistérségeken belül vizsgáltuk a városi 
és a falusi népesség arányát. Kiderült, hogy a települési szintő népsőrőségi ér-
tékek gyakran kevés eligazítást adnak a település urbánus vagy vidéki jellegé-
rıl, hiszen kis határral rendelkezı falvak így urbánusnak, ill. fordítva, nagy 
határral rendelkezı városok vidékinek tőnhetnek. A KSH-kistérségekben a vá-
rosi és a falusi népesség átlagos megoszlása 49,6 ill. 50,4%, tehát átlagosan 
fele-fele arányban laknak a kistérségeken belül városokban ill. falvakban. A 
szórás meglehetısen nagy a két szélsı érték között. Van olyan térség, amelyik 
csak falvakból, és van olyan, amelyik csak városokból áll. A vidéki és a városi 
népesség aránya 1990 és 2000 között alig változott a kistérségekben. A városi 
népesség aránya néhány nagyobb várossal rendelkezı térségben kiugróan nagy 
(1. ábra).  

A kistérségek belsı hierarchiáját jól jellemzi a vidéki és a városi jövedelmek 
megoszlása. Magyarországon a jövedelemkülönbségek a 80-as évektıl kezdve 
növekednek. Nemes Nagy (1999) nemcsak az általános növekedési tendenciára 
hívta fel a figyelmet, hanem annak térben érzékelhetı mértékére is. Vizsgálatai 
szerint települési, kistérségi, megyei és regionális szinten is növekedett az 
egyenlıtlenség 1988 és 1996 között.  

A települési szintő jövedelemegyenlıtlenséggel Bódi és munkatársai (1999) 
is foglalkoztak. Megállapították, hogy az összes személyi jövedelem egy fıre 
jutó átlaga a települési lejtıhöz hasonlóan alakul.5) Magasan kiemelkedik tehát 
Budapest, ezt követik a megyei jogú majd az egyéb városok. A nagyobb népes-
ségő községek adózói rendre magasabb átlagjövedelemmel rendelkeznek, mint 
az alacsonyabb népességszámú települések lakói. 

Kistérségi szinten – ugyancsak Faluvégi (2000) vizsgálatai alapján – a kü-
lönbségek a gazdasági térszerkezet differenciáltságából adódnak. 1998-ban már 
halványan kezd kirajzolódni az M3-as autópálya felıl induló, Budapest agglo-
merációját magába foglaló, észak-dunántúli fejlett térség. Ezen kívül még Sze-
ged és Pécs kistérségei kezdenek kiemelkedni. 
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1. ábra 
A városi és vidéki népesség aránya a KSH-kistérségekben, 2000 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A kistérségi jövedelmek is nagy szórást mutatnak. A 2. ábrán azt láthatjuk, 
hogy a kistérségek összjövedelme és a kistérségeken belül a városi és a vidéki 
jövedelmek is igen egyenlıtlenül oszlanak meg. A falvak jövedelme a teljes 
idıszakban jóval a városok jövedelme alatt volt.6) A városok dominanciája, 
központi szerepe nem csökkent a vizsgált idıszakban. A 3. ábra azt mutatja, 
hogy a 90-es évek közepén egyfajta jövedelemátcsoportosulás zajlott a vidék és 
a város között az utóbbi javára. Azaz egy gazdaságilag kedvezıtlenebb idı-
szakban, a gazdasági-társadalmi átalakulás közepette a jövedelmek ill. a jöve-
delmet kapók kismértékben a városok irányába mozogtak. 

Összefoglalás 

A kistérségek belsı tagoltságának vizsgálata több következtetés levonására is 
alkalmas. A statisztikai kistérségek létrehozásánál a funkcionális összetartozás 
figyelembevétele sokkal fontosabb szempont volt, mint a homogenitás, ami 
részben magyarázza a dolgozatunkban is bemutatott erıs tagoltság kialakulását. 
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2. ábra 
Az adóköteles jövedelmek megoszlása a KSH-kistérségekben, 2000 

Forrás: Saját szerkesztés. 

3. ábra 

A városi és vidéki adóköteles jövedelmek hányadosának alakulása 
a KSH-kistérségeken belül 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az egységek közel sem azonos méretőek. A kistelepüléseket tartalmazó kistér-
ség nem ugyanazon a pályán játszik a nagyvárosokat magukban foglalókkal. Az 
Európai Unió vidékfejlesztési gyakorlatában alkalmazott méreteknek sem felel 
meg így a kistérségek egy része, azaz meghaladja a százezer fıs nagyságot.  

Hasznosnak bizonyult a jövedelmek megoszlásának a vizsgálata a kistérsé-
geken belül. Nem volt ugyan meglepı, hogy a kistérségeken belül a városi jö-
vedelmek magasabbak a falvakban élık jövedelménél, de a több mint kétszeres 
különbség azonban már lényegesen meghatározza a kistérségek belsı centrum–
periféria viszonyait. A vizsgált idıszak közepén a jövedelmek még inkább a 
városok irányába tolódtak el. A kutató számára ez azt jelenti, hogy szerkezet-
váltás idején a nehezebb gazdasági körülményekre a kistérségek perifériája 
nehezebben reagál. Mindez persze csak nagy általánossággal mondható el, hi-
szen e tekintetben is – ahogyan már említettük – meglehetısen nagy a szórás. A 
jövedelmek megoszlása alapján a KSH-kistérségek meglehetısen tagoltak. Ez 
fokozottan igaz volt abban az esetben, amikor a jövedelmek megoszlását a kis-
térségeken belül vizsgáltuk. A kistérségek jövedelmi és népesedési viszonyai-
nak vizsgálata segített bennünket a helyi centrum–periféria viszonyok megis-
merésében. 

Azt reméljük, hogy a jelen vizsgálat egy újabb szempontot adott a kistérsé-
gek kutatásához és a centrum–periféria fogalmának elemzéséhez. Természete-
sen a tagoltságot nem csak az itt bemutatott két dimenzió, a népesség és a jöve-
delem mentén lehet vizsgálni, arra számos más mutató is rendelkezésre áll. 
További vizsgálatoknak kell igazolni, hogy ugyanezek az összefüggések akkor 
is fennállnak-e. 

Jegyzetek 

1) A dolgozat Farkas Tibor: A kistérségek a vidékfejlesztésben c. doktori disszertá-
ciójának (Pécs, 2002) 5. fejezete alapján készült. 

2) In Kemény–Sárközi, 1983. 
3) In Draft Comission Notice to the Member States Laying Down Guidlines for the 

Community Iniciative for Rural Development (LEADER+), 1999. 
4) Az Európai Unióban használt statisztikai rendszerekhez történı alkalmazkodás is 

sürgette a KSH-kistérségek kialakítását. 
5) 1996-os adatok alapján. 
6) Ez persze összefügg az adórendszer sajátosságaival is. 
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SOME STRUCTURAL ELEMENTS OF STATISTICAL 
MICRO-REGIONS 

Tibor Farkas 

In the last decade many researchers have dealt with the structural differences in Hungar-
ian regions and counties and even at the micro-regional level there has emerged research 
which analysed the inequalities of the micro-regions. However, there is a scientific need, 
to recognize the importance of these inequalities within the micro-regions, since this is 
the level which has the greatest influence on the quality of life of the people. In this 
paper I demonstrate that statistical micro-regions in Hungary show great differences in 
terms of both population and income distribution. 
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21. PUSZTULÓ FALVAK – TEREMTİ ÉLET; 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

ÉS REGIONÁLIS MEGÚJULÁS 

Czene Zsolt 

Hármas határ és ami körülötte van 

Kübekházánál, Szeged alatt van egy határkı, amit 1921-ben állítottak. A ma-
gyar, román és jugoszláv hármas határt jelzi. Ott, ahol egyébként semmi nem 
utal a határra, hiszen mindenhol szántóföldek vannak, többnyire ugyanolyan 
veteménnyel – búzával –, s három felıl három templomtoronnyal. Közel van 
három falu is: Kübekháza Magyarországon, Rábé Jugoszláviában és Óbéba 
Romániában. Sok a közös vonás e három faluban: leginkább a mezıgazdasági 
jelleg, a korábbi nemzetiségi sokszínőség és a periférikus határszéli fekvés. 
Mindhárom falu zsáktelepülés, tovább is vinne út, egymás felé, de ezt csak ide-
iglenesen nyitják meg valamikor. Ebbıl az elzártságból adódik, hogy e falvak 
helyzete kedvezıtlenebb, mint a mögöttük elterülı országrészeké. A három 
ország háromféle helyzetet eredményezett. E háromféle helyzet között pedig 
egyre nagyobb a különbség. Olyannyira, hogy ezt a faluképek is tükrözik. E 
különbséget magyarázzák objektív okok: leginkább a határmentiség, ebbıl adó-
dóan az – eltérı mértékő – infrastrukturális és gazdasági-társadalmi elmaradott-
ság. A különbség azonban ezt figyelembe véve is nagyon jelentıs. Miért? A 
gazdasági és társadalmi adottságok, melyek a három országrészben közel ha-
sonlóak, nem indokolnának ekkora eltérést. Amiatt különösen nem, mert e tér-
ségek között 81 éve még semmilyen jelentıs fejlettségbeli különbség nem volt. 
Elıtérbe kerülnek így az objektíven nehezen megragadható okok, fıként a poli-
tikai környezet, mely egészen különbözı a három országban. Ezzel szorosan 
összefüggnek még kevésbé megfogható dolgok: az emberek szemlélete, egyéni 
sorsa, tudása, összességében a kulturális tér. A statisztikában is megmutatkozó 
gazdasági és társadalmi különbségek fıként e kevésbé objektív tényezık hatá-
sainak eredıi. Nagyon jelentıs tényezıcsoportról van tehát szó. Ezt egy másik 
összehasonlítás új szempontból támasztja alá. A hármas határnál érintkezı ro-
mániai Temes megye és a jugoszláviai Vajdaság tartomány ugyanis saját orszá-
gukban a legfejlettebb országrészeknek számítanak. Ez a jelentıs fejlettségbeli 
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különbség pedig nemcsak a nyolc évtizede fennálló helyzet továbbélése, hanem 
évszázadokra visszamenıleg kimutatható. Az objektív magyarázatot a korábban 
kialakult, így részben örökölt gazdasági és társadalmi alapok jelentik. Itt azon-
ban még hangsúlyosabban vetıdnek fel a kevésbé objektív tényezık: az adott 
ország általános gazdasági és társadalmi környezete, az ott élık kultúrája, szem-
lélete, értékrendje, identitása, melyek között az egységet leginkább a kultúra 
teremti meg. Ezért ezt, a területi fejlıdésben is nagyon jelentıs tényezı-
csoportot, amely az objektív tényezıkre épül, úgy, hogy közben azokat is alakít-
ja, összefoglalóan kulturális örökségnek nevezhetjük.  

Kulturális örökség és térségi fejlıdés 

Egy térség gazdasági és társadalmi fejlettségét, helyzetét ugyanis pusztán a 
statisztikailag is megragadható objektív tényezıkkel nehéz magyarázni. A tér-
ségek fejlıdésben megmutatkozó különbségek nem biztos, hogy csak ezekre 
vezethetık vissza. Ezek az objektív tényezık statisztikailag mérhetı módon ra-
gadnak meg egyes elemeket, gazdasági, társadalmi, egyéb mutatókat, melyekkel 
közelítıleg jellemezhetı egy adott térség természeti, társadalmi és gazdasági 
állapota. E tényezıknek így egyértelmő mennyiségi dimenziójuk van (1. táblá-
zat). Ez azonban valamennyi mutató esetében folyamatosan változik. Mi áll e 
változások mögött? Mi alakítja e tényezıket? Természetesen nagyon komplex 
és összetett hatás. Benne közvetlen szereppel maguk e tényezık, illetve egyes 
kiemelt elemeik állnak (pl. földrajzi elhelyezkedés, gazdasági infrastruktúra, 
gazdasági szerkezet, jövedelem, ásványkincsek). Közvetett módon azonban 
mindezek a tényezık és változásaik következnek valamibıl, eredıik valaminek, 
ami leginkább az objektíven nem megfogható tényezıcsoporttal ragadható meg. 
A társadalmi és gazdasági alapokkal, a kulturális tényezıkkel, a történelmi 
örökséggel – mindazzal, amit összefoglalóan kulturális örökségnek nevezhe-
tünk. Hogy mely tényezık tartoznak pontosan e körbe, rendkívül nehéz behatá-
rolni. Elsısorban amiatt, mert a kulturális örökség több szempontból is vizsgál-
ható, és amiatt is, mert térségenként is változik. Leghelyesebb a kulturális örök-
ségre úgy tekinteni, mint egy alapra, amelyen minden, az adott térségben, kö-
zösségben lezajló folyamat lejátszódik, és amely éppen ezáltal folyamatosan 
változik, pozitív és negatív elemeket, folyamatokat, tényezıket is magába épít-
ve. A kulturális örökségnek talán ez a dinamizmus a legfontosabb jellemzıje, 
mely által nemcsak a maradandóság biztosítéka, hanem a fejlıdés dinamikus 
eleme, amelynek tartalma, értékelése a társadalmi, gazdasági helyzet függvé-
nyében változhat (Cros Kárpáti, 1998). 
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1. táblázat 
A regionális fejlıdés objektív és minıségi tényezıi  

Objektív tényezık, mutatók � 
Objektíven nem megfogható 

minıségi tényezık 

Természeti tényezık 

Ásványkincsek, termıföld minısége, vízrajz, 
domborzat, elhelyezkedés. 

Társadalmi mutatók 

Demográfiai jellemzık, nemzetiségi megosz-
lás, vallási megoszlás, iskolai végzettség, 
foglalkoztatottság, munkanélküliség, jövede-
lem és fogyasztás, lakásállomány, infrastruk-
turális ellátás, intézményi ellátottság, oktatás, 
szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közmő-
velıdés, településhálózat jellemzıi. 

Gazdasági mutatók 

GDP, gazdasági szerkezet, ágazati jellemzık, 
vállalkozási szerkezet, beruházások értéke, 
tıkebefektetés értéke, kereskedelmi mérleg, 
gazdasági infrastruktúra jellemzıi. 

Környezeti örökség 

Táji sokszínőség és tájalakítás, épített környe-
zeti örökség. 

Történelmi örökség 

Nemzeti történelem, településtörténet, törté-
nelmi események, folyamatok következmé-
nyei, régészeti örökségek. 

Társadalmi tényezık 

Társadalmi berendezkedés, szemlélet, világ-
nézet, szaktudás, élettapasztalathoz kötıdı 
tudás, viselkedésformák, identitás. 

Kulturális tényezık 

Nemzeti kultúra, népi kultúra, civilizációs 
kötıdések, vallás, politikai kultúra, kulturális 
és mővészeti élet. 

Gazdasági tényezık 

Gazdálkodási kultúra, munkakultúra, korábbi 
gazdasági szerkezet, termelési tényezık és 
örökségük. 

Összefoglaló jellemzık 

Mennyiségileg is megragadhatók, mennyiségi 
mutatókkal közelítıleg jellemezhetık. Egyér-
telmő mennyiségi dimenziójuk van. 

Mennyiségi mutatókkal nem megfogható 
minıségi tényezık. Hatásuk közvetlenül ne-
hezen mutatható ki. Hatásuk teljesen komp-
lex, elemekre nem szétbontható.  

Forrás: Saját szerkesztés. 

A kulturális örökség e mindenkori társadalmi-gazdasági folyamatokat meg-
határozó és alakító szerepe által rendkívül fontos szerepet kap a regionális fej-
lıdésben is. Az egyes térségek között megmutatkozó fejlettségbeli és egyéb 
jellemzı – nem feltétlenül fejlettségként értelmezhetı – különbségek eszerint 
magyarázhatók úgy is, hogy minden térség más-más alappal, egyben azon az 
alapon kifejlıdı más-más hozzáadott értékkel vesz részt a fejlıdésben. Mind-
ezek folyamatosan alakítják a társadalmi-gazdasági fejlıdés objektív tényezıit; 
regionális összevetésben csökkentik, fenntartják vagy növelik az egyes térségek 
közötti fejlettségbeli különbségeket, miközben maguk is változnak.  

Ha azonban regionális viszonylatban ilyen nagy különbségek alakultak ki – 
amelyek gyakran jelenleg is nınek, de a történelem folyamán eltérı viszonylat-
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ban mindig fennálltak –, mint amilyen különbségek tapasztalhatók például je-
lenleg Washington Állam és Zaire között, Svájc és Erdély között, Magyaror-
szág és Ukrajna között, az a következtetés adódik, hogy a kulturális örökségben 
térségenként jelentıs különbség van. Ez a különbség jellegébıl adódóan mindig 
minıségi, de nem feltétlenül pozitív vagy negatív értelemben. Miként egy-egy 
nép kultúrája, úgy egy-egy közösség vagy térség kulturális öröksége között sem 
tehetı aszerint különbség, hogy ez jobb, az rosszabb. A kulturális örökségben 
megmutatkozó minıségi különbség mindig másságot, különbözést jelent, 
amelynek azonban az adott kor folyamatai szerint érvényesülı, a statisztikai 
jelzıszámokkal is megragadható objektív következményei vannak: egy térség 
társadalmi-gazdasági fejlettsége. Elsısorban így jön létre az a különbség, amely 
Csongrád megye, Temes megye és a Vajdaság között, illetve Temes megye és 
Havasalföld, vagy Vajdaság és Szerbia között jelenleg fennáll.  

A kulturális örökség minısége így nem elsısorban minısítı, hanem tartalmi 
jellegő. A regionális fejlıdés szempontjából ugyanis nagyon lényeges, hogy az 
örökség egyes elemei milyen minıséget és tartalmat képviselnek. A szakiroda-
lom ebben a vonatkozásban a kulturális örökség erıforrás jellegét emeli ki, amit 
mint értékkel bíró tényezıt a regionális fejlesztésben ki lehet és ki kell aknázni 
(Dower, 1999). A kulturális örökség így a terület- és vidékfejlesztési gyakorlat-
ban a térségi versenyképesség egyik fontos eszköze (Máté, 2000). Mivel azon-
ban jelentıs része nem megújuló erıforrás, hasznosításában a fejlesztés mellett 
a megırzés és az értékvédelem is nagy szerepet kap (Máté, 1999). A fejlıdés 
révén ugyanakkor a kulturális örökségre jelentıs nyomás nehezedik, mely a 
kulturális örökség sérülését eredményezı konfliktusokhoz is vezethet (Máté, 
2000). Ez a nyomás az Európai Unió Európai Területfejlesztési Perspektívák 
(ESDP, 1999) címő dokumentuma szerint Európában jelenleg csak fokozódik, 
olyannyira, hogy a kulturális örökség Európa egyes részein folyamatosan és 
gyorsan veszít minıségébıl (Márczis, 1999).  

E megközelítések szerint a kulturális örökség mint érték jelenik meg, amely 
a fejlıdés számára alapot és erıforrást jelent. Ez azonban leegyszerősítés. A 
kulturális örökség ugyanis éppen tartalmi sokszínősége miatt nem csak erıfor-
rás, mert nem csak elısegítheti, de vissza is húzhatja, vagy legalábbis sok nega-
tív elemmel telítheti egy térség fejlıdését. Helyesebb a kulturális örökségre úgy 
tekinteni mint olyan örökségre, amely egy térség vagy közösség múltjának, 
jelenének valamennyi elemét és következményét hordozza. E megközelítés 
szerint a kulturális örökség tartalmában pozitív és negatív elemekre bontható. A 
pozitív elemek jelenítik meg az értékeket, amelyek a fenti megközelítés szerint 
egy térség belsı erıforrásait képezik. A negatív tartalmat az olyan gyengeségek 
és hiányok hordozzák, amelyek ezen erıforrások kihasználását gátolják, vagy 
gyengítik. A két tényezıcsoport között természetesen összefüggés van, az egyes 
elemek hatnak egymásra, következnek egymásból (2. táblázat). 
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2. táblázat 

Példák a kulturális örökség pozitív és negatív tartalmú elemeire  

Pozitív elemek  � Negatív elemek 

Természeti tényezık 

Jó termıföld, kedvezı éghajlati adottságok, 
szép táj, gazdag és egyedi növény- és állatvi-
lág. 

Társadalmi tényezık 

Egészséges identitás és társadalmi öntudat, 
mőködı közösségek, élı népi kultúra, civil 
aktivitás, partnerség, emberek innovatív szem-
lélete, kulturális alapok, szervesen fejlıdött 
települési terek, mőemlékek, épített környeze-
ti és mővelıdéstörténeti emlékek, szerves 
és folyamatos társadalmi-gazdasági fejlıdés. 

Gazdasági tényezık 

Gazdálkodási és termelési kultúra, munkakul-
túra, anyagi erı. 

Természeti tényezık 

Károsodott és szennyezett környezet, roncsolt 
táj, elszegényedett növény- és állatvilág. 

Társadalmi tényezık 

Identitás problémák, társadalmi konfliktusok, 
közösségi problémák, bizalmatlanság, elégte-
len együttmőködési készség, kulturális prob-
lémák, megbontott települési karakter, eltőnı 
mőemlékek és mővelıdéstörténeti értékek, 
megbontott társadalmi-gazdasági fejlıdés. 

Gazdasági tényezık 

Elmaradott gazdasági struktúrák, munkakultú-
ra hiánya, gazdasági infrastruktúra hiánya, 
múltban gyökerezı tıkehiány. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

E tartalmi kettısség alapján, az örökség pozitív és negatív tartalmú elemei-
nek viszonyaként vizsgálható a kulturális örökség minısége is. Így értelmezhe-
tı például a kulturális örökség minıségvesztése, amely a legtöbbször nem ön-
magában való minıség- és értékvesztést jelent, hanem egyes pozitív tényezık 
visszaszorulását, vagy akár megszőnését más negatív tényezıkkel szemben. A 
kulturális örökség dinamikus változása ugyanis a régi és új elemek egymást vál-
tása mellett a pozitív és negatív tényezık arányának, viszonyrendszerének fo-
lyamatos változását is jelenti. A regionális versenyképesség szempontjából ez 
úgy jelentkezik, hogy akkor sikeres egy térség, ha kulturális örökségének pozi-
tív elemei dominálnak, míg ha a negatív tényezık hatása az erısebb, az a fejlı-
désében elmaradáshoz, illetve zavarhoz, válsághoz vezet. Ugyanakkor éppen e 
tényezık dinamizmusából adódóan e tartalmi-minıségi elemek aránya azzal 
együtt jut döntı szerephez a térségi fejlıdésben, hogy mely tényezıcsoport 
hatása az erısebb, azaz melyik hat, és hogyan hat a fejlıdés egyes tényezıire.  

Ez a hatásrendszer alakítja ki a kulturális örökség állapotát, amely a minı-
ség, annak egyes tényezıi által kialakult hatások eredıjeként értelmezhetı. 
Ennek tükrében van jelentısége a kulturális örökség minıségvesztésének, pél-
dául a természeti tájak visszaszorulásának, a tájjellegő viselet vagy ételkultúra 
eltőnésének, a tájra jellemzı gazdálkodási módok eltőnésének, a hagyományos 
építészet visszaszorulásának, az épített környezet leromlásának. Esetükben a 
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kulturális örökség minıségében is veszít, egyes elemei kiesnek, pozitívból ne-
gatív tartományba fordulnak át, és ez a kulturális örökség állapotában okoz 
negatív irányú változást: egyes pozitív tartalmú elemei megszőnnek hatni, gyak-
ran visszafordíthatatlanul. Ennek ellenkezıje is lejátszódhat, például egy identi-
tásában összezavart közösség felfedezi és kiéli saját egészséges identitását, 
ezáltal öntudattal, saját maga vállalásával, közösségi kapcsolatai újraéledésével 
lép fel a fejlıdésben, ami pozitív elemekkel telíti kulturális örökségének egé-
szét.  

Ebben a bonyolult hatásrendszerben alakul, változik a kulturális örökség 
mindenkori állapota. Amennyiben az örökség pozitív tartalmú elemei minısé-
gükben jelentısek és hatóképességüket sem veszítették el, akkor a kulturális 
örökség élı, mőködı, hatóképes. Ha egyes ilyen elemek elvesztik hatóképessé-
güket, megszőnnek, akkor holt örökséggé válnak, s mint ilyenek, részei marad-
nak a kulturális örökségnek, de fejlesztési erıforrást már nem, vagy csak újrate-
remtés után jelenthetnek. Mindenkor az adott közösségen múlik, hogy öröksé-
gével hogyan gazdálkodik. Közvetett módon az is egy közösség kulturális örök-
sége, hogy anyagi, történeti, szellemi, kulturális örökségét mennyire becsüli, 
mennyire ismeri, mennyire használja. Milyen az érték- és identitástudata. Hi-
szen megırzésre és átadásra érdemes örökség minden közösség birtokában van 
(Hornyák, 2001). Hogy ez miként hasznosul, az pedig megmutatja, hogy ez az 
örökség mennyire élı, azaz mennyire része az adott közösség társadalmi életé-
nek, szokásainak, hagyományainak, gazdasági tevékenységeinek, életformájá-
nak. Ha ugyanis ez az örökség élı, az minden esetben pozitívan hat egy térség 
fejlıdésére, társadalmi és gazdasági téren is. Egy ilyen térség kevésbé kiszol-
gáltatott a fejlıdést befolyásoló külsı tényezıknek, hatásoknak, egy ilyen tér-
ség rendelkezik saját erıforrásokkal. Meg lehet fogalmazni ezek alapján egy 
olyan feltevést is, hogy a kulturális örökség állapota és a térség fejlıdıképessé-
ge között közvetlen összefüggés van. A pozitív tartalmú örökségtényezık szem-
pontjából ez azt jelenti, hogy azok a térségek, amelyek kulturális öröksége élı 
és gazdag, sikeresebbek a társadalmi-gazdasági fejlıdésben, mint azon térségek, 
amelyek öröksége bármilyen szinten is sérült.  

A siker megítélése azonban nagyon sokrétő, hiszen egy térség sikere számos 
tényezı összejátszásának eredménye, s ennek megfelelıen mérése is nehéz 
(Rechnitzer, 1998). Az erre irányuló vizsgálatok többsége a sikert mint ver-
senyképességet értelmezi, amelyben hangsúlyos a gazdasági tartalom. Egy tér-
ség sikere ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy milyen hatékonysággal és 
eredménnyel vesz részt egy térség a világban érvényesülı regionális gazdasági 
versenyben, a siker tényezıi pedig azok a faktorok, amelyek a versenyelınyt 
megalapozzák. Ezek lehetnek közvetlenül a gazdasági növekedéshez kapcsoló-
dó tényezık és mutatók, velük összefüggésben az alkalmazkodás gyorsasága 
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(Enyedi, 1997). A gazdasági növekedésben ugyanakkor a gazdasági tényezık 
mellett jelentıs szerepe van a társadalmi önfegyelemnek, a csoport iránti fele-
lısség és az egyéni kreativitás közötti egyensúlyteremtési képességnek (McRae, 
1996), a gazdasági fejlıdésben pedig egészében a kultúrának (Horváth, 1998; 
Fukuyama, 2000). A siker innovációs miliıként is értelmezhetı, mely a fejlı-
dést hordozó tényezık megújítási képességeként jelentkezik (Cooke–Prince–
Morgan, 1996; Garmise, 1996; Dunford, 1996; Rhodes, 1996). Ezek alapján fel 
lehet állítani egy területi sikerfaktort is, melyben a gazdaság, teljesítmény és 
felszereltség mutatóiból összetevıdı faktorok alkalmasak a siker mérésére, de 
az innovációs miliıt elsısorban a területi endogén tényezık alakítják, amelyek 
a területi egység történeti fejlıdésébıl, társadalmi meghatározottságából, kultu-
rális értékeibıl, közösségi rendszereibıl, környezeti hatásaiból és földrajzi 
adottságaiból következnek (Rechnitzer, 1998). Ez az értelmezés – melyben az 
endogén tényezık csoportja lényegében megfelel a térségi kulturális örökségé-
nek – támasztja alá leginkább az örökség regionális versenyképességre gyako-
rolt rendkívül jelentıs hatását. 

A siker ugyanakkor nem feltétlenül csak a mai európai értelemben vett gaz-
dasági és társadalmi fejlettség viszonyrendszerében értelmezhetı. Egyrészt az 
ehhez viszonyítási alapot jelentı gazdasági növekedés magyarázatára eddig 
csak részleges, töredékes válaszok születtek, éppen azért, mert a növekedés 
hajtóereje országonként és koronként is különbözı (McRae, 1996). A kutatók 
mind a mai napig nem dolgozták ki a gazdasági fejlıdés operatívan használható 
és általánosan alkalmazható modelljét (Cameron, 1998). Másrészt a világgaz-
daság XX. századi fejlıdése bebizonyította, hogy az anyagi javak bıvülése nem 
vezet automatikusan az életfeltételek javításához globális viszonylatban, illetve, 
hogy a gazdasági növekedés önmagában nem jelent biztosítékot arra, hogy segí-
ti a világ és az egyes országok gazdasági és társadalmi problémáinak megoldá-
sát vagy enyhítését (Simai–Gál, 2000). Emellett az ezzel járó – a nemzetgazda-
ságok és a vállalatok szintjén is érvényesülı – növekedési kényszer a Föld erı-
forrásainak gyors kizsákmányolásához, a kevesek gazdagodásához és a többség 
elszegényedéséhez, az életminıség csökkenéséhez, az emberi értékek devalvá-
lódásához is vezethet (Douthwaite, 2000; Csath, 2001). A negatív következmé-
nyek nagyon jelentısek: környezetpusztulás, migráció, világszegénység növe-
kedése (László, 1999). Ezek a következmények nem csak a környezetben és 
nem csak a fejletlen országokban következnek be, hanem a fejlett, gazdag tár-
sadalmakban is. Kiemelkedik közülük a társadalmi tıke negatív irányú erıteljes 
megváltozása: a széthulló családok, a bőnözés, a bizalmatlanság, a társadalmi 
atomizálódás, a kábítószer-fogyasztás, az alacsony oktatási színvonal, értékrend 
zavarai, melyek a világban érvényesülı erkölcsi és társadalmi bomlásban is 
hangsúlyos szerepet játszanak (Fukuyama, 2000). 
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Egy térség sikerét ezért a gazdasági-jóléti szempontok helyett célszerőbb a 
fejlıdés harmóniája szerint megítélni. Eszerint az a térség a sikeres, amely fej-
lıdésében megırzi a természeti, társadalmi és gazdasági környezet állapota 
közötti egyensúlyt mind az adott térségben, mind azokban a térségekben, ame-
lyekre ez a térség bármilyen módon hatást gyakorol. Ez a szemlélet jelen van a 
fenntartható fejlıdés fogalomkörében, erıteljes a vidékfejlesztési politikában 
(Rurális Térségek Európai Chartája, 1998), különösen a kulturális és természe-
ti örökség tekintetében (Buday-Sántha, 2001), és egyre hangsúlyosabb a terület-
fejlesztés prioritásai közt is (Horváth, 1998). Benne a hangsúly nem a fejlıdé-
sen, hanem a harmónián van. Eszerint egy térség fejlettségét nem elsısorban az 
elérhetı anyagi javak bısége, a kiépült infrastruktúra mennyisége, a gazdasági 
teljesítmény jelöli ki, hanem az, hogy mennyire élhetı a térség, milyen ott a 
tényleges életminıség, és boldogok-e ott az emberek. E megközelítés szerint a 
fejlıdés is más értelmezést kap, mely a haszonelv helyébe a földi élet egészé-
nek egységét állítja (Gyıri-Nagy, 2001). Változik az életminıség megítélése is, 
egyrészt a kiváló életminıség nem szükségszerően jelenti az anyagi javak bısé-
gét (László, 1999), másrészt több nemzetre kiterjedı felmérések szerint az élet 
boldogsága semmilyen kapcsolatban nincs a fogyasztással, hanem a családi 
élet, a munkával való elégedettség, az emberi kapcsolatok és a szabadidı minı-
ségében fogalmazódik meg (Durning, 1992). Mindez jelentısen módosítja a 
térségi siker és fejlıdés viszonyrendszerét, és a leegyszerősítı gazdasági meg-
közelítés mellett új területek felé nyitja ki, kiemelten a kultúra szférái felé 
(Bartke, 1999).  

A térségi siker ilyen szempontú megközelítései még inkább kiemelik a kul-
turális örökség fejlıdésben játszott megkerülhetetlen szerepét, hiszen maga a 
gazdasági fejlıdés is függ attól, hogy egy adott közösség, illetve térség kulturá-
lis örökségében képes-e rá, beleértve ebbe az örökség pozitív és negatív tartal-
mú tényezıit is; illetve alapvetı az is, hogy ennek a közösségnek milyen a vi-
szonyulása környezetéhez, kiemelve ebben az értékrendet, az életmódot, a 
szemléletet. Ez utóbbi szempont szerint az egyes országok és régiók jelenlegi 
fejlettségi sorrendje – a világban és Európában is – jelentısen változhat. Ponto-
sabban, ha a fejlettség adott állapota, akár pozitív, akár negatív irányban eltér a 
harmonikus állapottól, az ugyanúgy fejlıdési zavart jelölhet. Ez a fejlıdési 
zavar pedig a kulturális örökségben is megjelenik, és akár annak sérülését is 
okozhatja. A legelfogadottabb példái ennek az elmaradott térségek, amelyek 
elmaradásában negatív örökségük is igen nagy szerepet kap, s az így kialakult, 
sok szempontból visszahúzó emberi hozzáállás, szemlélet vagy más negatív 
tényezık csak erısítik, konzerválják a térség elmaradottságát. Ugyanakkor a 
gazdaságilag fejlett térségekben is megjelenı társadalmi és környezeti problé-
mák azt jelzik, hogy valamely fejlıdési tényezı – e régiókban a gazdaság – 
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túlhangsúlyossá válása szintén zavart okoz a fejlıdésben, s ezek kiküszöbölése 
szinte ugyanolyan, ha más jellegő feladatot is kíván meg, mint a tartósan elma-
radott térségek felzárkóztatása. A harmonikus állapottól való fejlettségi eltérés 
így leegyszerősítve ábrázolható egy hullámvonallal is, amely kifejezésre juttatja 
e duális problémahalmazt (1. ábra). 

1. ábra 

„Regionális hullám”: eltérés a harmonikus térségi fejlıdéstıl  
 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Régiók szerepváltozása térben és idıben 

Egy térség fejlettségének, helyzetének megítélése azonban nemcsak viszonyítás 
szerint, hanem történelmi távlatokban is változhat. Erre Magyarországról is 
felhozható két látványos példa. Az egyik: amikor Attila király idejében a Hun 
Birodalom legnagyobb kiterjedését elérte, Európa és Eurázsia jelentıs részét 
egyesítve, központja a Kárpát-medencében, régészeti vélemények szerint a mai 
Szeged környéki határban volt. Az 1926-ban megtalált nagyszéksósi hun feje-
delmi aranylelet ezt a feltevést erısíti (Bóna, 1993a, 1993b; Lakatos, 1983; 
Makkay, 1996). Közel 1500 éve tehát ez a terület – ha csak 20–30 évig is – 
világbirodalmi központ volt, ma pedig Mórahalom, egy ötezer lelkes városka 
tanyavilága található itt, melynek társadalmi-gazdasági helyzete magyarországi 
viszonylatban is elmaradott. A másik példa a Felsı-Tisza-vidék, amelyet a leg-
újabb régészeti kutatások a X. század elsı felében a magyar nagyfejedelmek 
hatalmi központjának tartanak (Révész, 1999). Ma ez a szlovák–ukrán határhoz 
közeli térség, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pe-
remvidéke Magyarország legelmaradottabb, periférikus területe. Hasonló példa 
Gorsium, amely a III–IV. században a Római Birodalom Pannónia provinciájá-
nak szakrális központja volt, míg ma egy átlagos dunántúli falu: Tác. Várhely, 
az egykori dák fejedelmi központ Sarmizegetusa, ma egy átlagos erdélyi köz-
ség; Csanád, a magyar államalapításkor Ajtony vezér központja, ma pedig ha-
társzéli romániai falu, ahonnan nem vezet tovább út. Nagybörzsöny, a középko-
ri felvidéki bányavárosok egyike, ma egy kis zsákfalu a Börzsönyben. Visk, 
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fejlıdési harmónia 
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Técsı ma elmaradott kárpátaljai települések, korábban máramarosi koronavá-
rosok. Ez csak néhány Kárpát-medencei példa, de számtalan példát lehet hozni 
a világtörténelembıl, s természetesen a jelenbıl is. Mert az a folyamat, hogy 
idırıl idıre egyes települések, térségek, országok felemelkednek, majd szere-
püket vesztik, akár el is pusztulnak, jelenleg is zajlik, s mindez szintén része a 
fejlıdésnek, melyet így leginkább mint változást lehet megfogni.  

E változásokat több tudományág próbálja leírni, közös jellemzıjük, hogy 
bennük bizonyos ciklikusságot feltételeznek. Leghatározottabban ez a nézet a 
közgazdaságtudományban jelentkezik – a XIX–XX. század fordulóján már 
ismerték a 6–8 éves Juglar-ciklust, 1923-ban Crum és Kitchin is kimutatott egy 
hozzávetılegesen 40 hónapos ciklust, 1926-ban pedig Kondratyev egy 40–60 
éves ciklus létezését bizonyította német, francia és angol árak alapján (Rácz, 
1997). A történettudományban Labrousse 10–12 éves gazdasági ciklusokat, 
továbbá hosszú idıtartamú trendeket és évszakos oszcillációkat határozott meg 
(Labrousse, 1932), míg Braudel egy egészen sajátos térkategóriát definiál: a 
gazdaság-világot, melyet három idı dimenzió, az események, a konjunktúrák és 
a struktúrák ideje szerint vizsgál (Braudel, 1979; Rácz, 1997). A filozófus 
Spengler a világtörténelemben az organikus formák örök megformálódásának 
és átalakulásának, keletkezésének és elmúlásának képét látja, középpontba ál-
lítva a nagy kultúrákat, melyeket organizmusoknak tekint (Spengler, 1995). Az 
ezen elméletekben megragadott változások a régiók szintjére is leképezhetık. 
Központi szerep jut ebben a kondratyevi gazdasági cikluselméletnek, melyre 
több regionális növekedési elmélet és vizsgálat épít (Benko, 1992; Hall, 1981; 
Marshall, 1987; Rechnitzer, 1993). Ennek az alapja, hogy a regionális folyama-
tok is különbözı idıtávúak, hosszú, közép- (Kondratyev-ciklusokhoz kötıdı) 
és rövid távú jelenségek (Enyedi, 1996). Ezekhez igazodva a társadalmi térszer-
kezet folyamatos változásban van, mely változások nagyrészt gazdasági indítta-
tású folyamatokban nyilvánulnak meg, s akár a fejlett és elmaradott térségek 
közötti helycseréket is eredményezhetnek (Enyedi, 1981). A történeti periódu-
sok szerint így a területi fejlıdésben is határozott ciklikusság mutatható ki 
(Lackó, 1988), melyben egy idıben van jelen a területi különbségek csökkené-
sének, illetve növekedésének a tendenciája (Nemes Nagy, 1994).  

A Kárpát-medencéhez hasonlóan Európában is jól kimutatható a dinamikus 
régiók geográfiai elhelyezkedésének változása, melyek közül sok évszázadokra 
elveszítette meghatározó pozícióját, míg mások folyamatosan meg tudták ırizni 
erıfölényüket (Horváth, 1998). Például az itáliai tartományok fejlettsége az 
ókorban a maival éppen ellentétes képet mutatott, s Európa akkori gazdasági és 
politikai erıközpontja a Mediterráneum volt, míg ma Nyugat-Európa (Horváth, 
1993). Az egyes térségek politikai – gazdasági szerepköre, társadalmi és gazda-
sági súlya így állandó, lényegében a jövıre nézve kiszámíthatatlan változásban 
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van. Mivel a fejlettség megítélése nehéz és ellentmondásos, helyesebb e válto-
zásokban a gazdasági növekedés vagy csökkenés, a felemelkedés és elmaradás 
helyett magukat e változásokat kiemelni. A területi különbségek ugyanis újra-
termelıdnek, ha más-más viszonylatban is, de tartósan fennmaradnak, hiszen a 
területiség sajátossága maga a különbség, illetve másság (Rechnitzer, 1998). A 
tér és idı értelmezésében mindez a változás és a különbözıség mellett a helyi 
sajátosság és az egyenlıtlenség fogalmakban jelenik meg. Ennek dualista alapú 
modellezése a centrum–periféra, a város és vidéke, fıváros–vidék, az Észak–
Dél viszonyrendszer (Nemes Nagy, 1998). Ugyanakkor a fenti értelmezésekben 
alapvetı elem egy alá- és fölérendeltségi viszony definiálása, amely a társadal-
mi, gazdasági és politikai kapcsolatokban természetesen valamilyen szinten 
mindig jelen van, de a regionalizmust egyes történelmi korszakokban vizsgálva, 
vagy a természeti környezetben is jól elkülönülı egyes földrajzi terek esetében 
már nem követhetı. Helyesebb ebben az egyenlıtlenségben magát a „nem azo-
nosságot” kiemelni, és mint térbeli viszonyt mellérendelésként értelmezni. Eb-
ben a megközelítésben a különbözıség térbeli és idıbeli távlatokban is mint 
sokszínőség ragadható meg. Ez ugyanis nem jelöl egyértelmő – és a térkapcso-
latok valamennyi elemében ugyanúgy sohasem jelen lévı – mennyiségi tartal-
mat, nem feltételez mennyiségi tartalom szerinti kedvezıbb-kedvezıtlenebb 
viszonyt, hanem egyszerően csak a különbözıséget jelöli, ami a mennyiségi 
tartalmú egyenlıtlenséget is magában foglalva elsısorban minıségi jellegő.  

E minıségi jelleg mellett fontos kiemelni azt is, hogy az egyes régiók hely-
zete mindig viszonylagos, s különösen erıteljesen van jelen a viszonylagosság a 
regionális kutatásokban. Az ún. „kék banán” modell például csak európai vi-
szonylatban értelmezhetı, de ott is csak egy szők dimenzió, az innovatív gazda-
sági jelleg szempontjából. A világ azonban sokkal tágabb Európánál, s más né-
zıpontból Európa domináns szerepe erıteljesen megkérdıjelezhetı. Brzezinski 
amerikai részrıl például azt fogalmazza meg, hogy a világhatalom központja 
történelmileg Eurázsia, s más geopolitikával foglalkozó tudósokra is hivatkozik 
akkor, amikor ennek központi vidékét globális szívtájéknak nevezi (Brzezinski, 
1999). Kína kínai neve (Csung kuo – Középsı Királyság) pedig abból a törté-
nelmi gyökérbıl ered, hogy Kína a világegyetem központja. Emellett vannak 
térségek, ahol a regionális sokszínőség – például a természeti környezetben – 
vizsgálható, de a régiók fejlettsége, a gazdasági növekedés, egyáltalán a társa-
dalmi és gazdasági fejlıdés hagyományos értelemben történı vizsgálatának 
nincs értelme – ilyen például a polinéz szigetvilág, általában azok a térségek, 
ahol természeti népek élnek. Ez a viszonylagosság az idı dimenziójában is ér-
vényes, hiszen éppen az elmúlt évtized magyarországi regionális változásai 
mutatták meg, hogy egy térség társadalmi-gazdasági helyzete néhány év alatt is 
megváltozhat (pl. Salgótarján, Ózd, vagy Nyugat-Magyarország). Történelmi 
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távlatokban a regionalitás szintén egészen másként jelentkezett, hiszen például 
a Hun Birodalom központja hiába volt egy idıben a mai Dél-Alföldön, az mai 
értelemben véve gazdasági fejlettséget, koncentrációt nem jelentett, de térségi 
különbségek más szinten, más módon, természetesen voltak ekkor is. A vi-
szonylagosság a mai Kárpát-medencében is érvényesül, hiszen a magyarországi 
elmaradott térségek a természetes földrajzi tér, a Kárpát-medence egészéhez 
viszonyítva már közepes fejlettségőnek tekinthetık, míg Temes megye, jelenleg 
Románia legfejlettebb megyéje, Kárpát-medencei kitekintésben már lényegesen 
kedvezıtlenebb képet mutat.  

E viszonylagosságban, ezzel is összefüggésben a regionális egyenlıtlenség-
ben és sokszínőségben ugyancsak meghatározó tartalommal van jelen a kulturá-
lis örökség, illetve maga a kultúra. Érdekes példája ennek, hogy a múltban a 
gazdasági hanyatlásba süllyedı civilizációk néha a kulturális értékek fı expor-
tálóivá váltak – így adta át kultúráját az ókori Görögország Rómának, Róma 
pedig a kialakuló európai államoknak. A kultúra, a szolgáltatóipar exportálható 
tevékenysége mögötti mozgatóerı a jelenben is egyre fontosabb, például az 
Amerikai Egyesült Államok világszintő gazdasági vezetı szerepének megırzé-
sében (McRae, 1996). A korábbi regionális birodalmakkal (globális méretekben 
a Római Birodalom is regionális hatalomnak számított) szemben ugyanis ma 
már globális hatalomról beszélhetünk, amelynek négy döntı fontosságú területe 
közül az egyik a kultúra, s a kulturális vezetı szerep – ennek minıségétıl füg-
getlenül – a mai amerikai globális hatalom fontos vonása (Brzezinski, 1999). A 
kultúra nem jelent egyet a kulturális örökséggel, pontosabban része annak, s a 
kultúra javai, értékei, egyáltalán jellemzıi, tartalma részévé válnak, hozzáépül-
nek az örökséghez, s folyamatosan alakítják azt, miközben az örökség is hat a 
kultúrára. Ez a folyamat elválaszthatatlan egy térség társadalmi és gazdasági 
helyzetének alakulásától, s e bonyolult viszonyrendszerben alakulnak ki és át a 
térség egyedi sajátosságai. E sajátosságok hol egyenlıtlenséghez vezetnek, s 
elmaradottságban vagy fejlettségben nyilvánulnak meg, hol egyszerően csak a 
térség más régiókhoz viszonyított egyediségét, másságát hordozzák  

Pusztuló falvak – teremtı élet: 
megszakítás és újrakezdés a regionális fejlıdésben 

Ennek a területi másságnak – mely a természeti, a társadalmi és a gazdasági 
környezetben is érvényesül – nemcsak magyarországi vagy Kárpát-medencei, 
hanem világviszonylatban is –, kiváló példája Magyarországon az Alföld 
(Beluszky, 2001; Csatári, 1998). Ezt jelzi, hogy átfogó kutatásokra alapozott 
önálló program is készült hosszú távú fejlesztésére (Alföld program, 1994). 
Sajátosságai összefüggésbe hozhatók feltételezett vagy tényleges társadalmi-
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gazdasági elmaradottságával, más régiókhoz viszonyított fejlıdési megkésettsé-
gével (Enyedi, 1970). Legáltalánosabb vélemény szerint mindennek az oka az, 
hogy az Alföld az ország többi régiójához képest egy minıségileg más fejlıdési 
utat, a nyugat-európai típussal szemben a kelet-európainak mondható típust 
képviseli, s ebbıl adódik fejletlensége, periférikus jellege és elmaradottsága is 
(Tóth, 1996). Más vélemény szerint éppen fordítva, az Alföld másságának for-
rása nem más, mint egy a környezeténél „nyugatiasabb” társadalmi-gazdasági 
modell eltérése a közép-európai viszonyoktól (Beluszky, 2001). E többféle 
megközelítést az is eredményezi, hogy e különbözıség történeti, azaz nem csak 
jelenleg jellemzi az Alföldet, és határozza meg fejlıdését, hanem történetileg is 
kimutatható. Legmarkánsabban a településrendszer jeleníti meg az alföldi sajá-
tosságokat, s egyben a történetiség szemléltetésére is alkalmas. Míg település-
történeti kutatások szerint az Alföld településrendje a középkor folyamán alap-
vetıen nem különbözött a többi országrész településrendjétıl (ha a falvak rit-
kább szövedéket is alkottak, mint a Dunántúlon), addig a XV. századtól már 
nyomon követhetık a sajátosságok az alföldi településrendszerben (Beluszky, 
2001). E sajátosságnak alapvetıen két eleme van: a települések fokozatos, majd 
a törökkorban igen jelentıs mértékő ritkulása, elnéptelenedése és pusztulása, 
illetve azokkal is összefüggésben a mezıvárosok megjelenése. A települések 
pusztulása ez idıben országos jelenség, a XVIII. század elsı évtizedéig ezernél 
is több falu pusztulhatott el a mai országhatárok közti területen (Kovacsics, 
2001), az Alföldön pedig ez még drámaibb volt: például Békés, Csanád és 
Csongrád megyékben a települések 87,8%-a tőnt el (Beluszky, 2001). A XVIII. 
századra az alföldi településrendszer így gyökeresen megváltozik, a mezıvá-
rosok kiterjesztik határaikat az elpusztult falvakra, e kiterjedt külterületeken 
megjelennek a tanyák, s jellemzı az egyes birtokosok községtelepítése is. 
Csongrád megyében jól példázza ezt a szentesi kistérség, ahol a középkori fal-
vak többsége elpusztult, ma néhány templomrom, illetve határrészek és külterü-
leti lakott helyek ırzik nevüket. Szentes város kiterjedt határában a külterületi 
lakott helyek száma meghaladja a harmincat, s közülük Bökény, Donát, Ecser, 
Hékéd, Magyartés, Pankota, Szentlászló és Veresegyháza egykor önálló, népes 
falvak voltak (Labádi, 1998). A kistérség 7 falujából Szegvár kivételével vala-
mennyi település másodlagos benépesedéssel vagy telepítéssel jött létre, döntı-
en a XVIII–XIX. században. Nagytıke és Eperjes egykori tanyaközségek, la-
kosságuk fele ma is tanyán él, de a tanyavilág a hagyományosan tanyás kistér-
ségben mára visszaszorult, térségi szinten a népesség 6–8%-a tanyai lakos. 
Derekegyház és Nagymágocs uradalmi telepített községek, Fábiánsebestyént 
1941–43 között mintaközségként építették ki. A jelenlegi falvak így Szegvár 
kivételével – amely egy idıben Csongrád vármegye székhelye is volt – jelentıs 
múltra nem tekintenek vissza. Árpádhalom, Eperjes és Nagytıke mindössze az 
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1950-es években lett önálló. Ez a történelmi múlt – középkori települések pusz-
tulása, tanyásodás és újratelepülés – jellemzi a megyében a homokháti kistérség 
egykori szegedi és kiskundorozsmai határból önállósult tanyaközségeit is. Leg-
többjük szintén az 1950-es években mesterségesen létrehozott falu, tanyavilá-
guk azonban a településközpont kiépítése után is megmaradt, s ugyanolyan 
módon szervezıdött hozzá kijelölt központjaihoz, mint amilyen kapcsolatban 
kialakulása idején magával az anyatelepüléssel volt (Duró, 1993). A déli határ 
mentén Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza a XIX. században telepített közsé-
gek, esetükben tanyavilág nem alakult ki, ugyanakkor nemzetiségileg sokszí-
nőbbek voltak: Újszentivánon szerb, Kübekházán sváb lakossággal. E néhány 
példa alátámasztja, hogy az Alföldön a területi fejlıdésben fokozottan érvénye-
sül – emellett az egész Kárpát-medencében és Közép-, illetve Kelet-Európában 
is meghatározó – az állandó megszakítás és újrakezdés. Térségenként és telepü-
lésenként más-más módon, de jelen van ez az emberek mindennapi élményei-
ben, a mai valóságban is, és talán ez e táj kulturális örökségének legfontosabb 
eleme.  

A településrendszer e tájon kevésbé állandó tehát, mint Nyugat-Európában, s 
a történelmi kontinuitás is többször zavart szenvedett. Egészen szélsıséges 
példái is vannak ennek: a XX. században tudatosan lerombolt települések. Ilyen 
a szatmári síkon, a mai román határ mellett Nagygéc, melyet az 1970-es árvíz 
pusztított el, s ahol újjáépítési engedélyt nem adtak a visszatérni akaróknak. Bár 
1993-ban feloldották az építési tilalmat, e község nem kelt életre, házikertjei-
nek, gyümölcsöseinek nagy része elvadult, az egykori faluközpontban memen-
tóként áll a XIII. századi református templom. Még szomorúbb sorsa lett az 
aggteleki hegyek közt Derenknek, amelynek 110 házát és évszázados fatemp-
lomát 1943-ban rombolták le, hogy összefüggı vadászterületet alakítsanak ki a 
környékén. A házak teljesen elpusztultak, az egykori iskola épülete omladozik, 
a temetıt erdı nıtte be. Leghíresebb e sorból az erdélyi Bözödújfalu, melyet az 
1980-as évek végén vízzel öntöttek el, s ma mindkét temploma, középületei s 
házai víz alatt vannak. E sorba illik a tanyafelszámolás is, melynek eredménye-
ként bár tanyaközségek és tanyaközpontok jöttek létre, nagyon sok tanyai em-
ber lakóhelyét semmisítették meg, például a makói vagy a szentesi, kisebb mér-
tékben a homokháti kistérségben. Példa a tágabb régióból is hozható, a leg-
utóbbi Bosznia-Hercegovinából, ahol az 1992–96 évi háború során 2771 építé-
szeti, mőemléki örökséghez tartozó emléket pusztítottak el, amely gyakorlatilag 
az ország szinte teljes kulturális örökségének elpusztulását jelenti (Illés, 2002). 
Példákkal a távolabbi múlt is szolgál. Európa települési szerkezete és benépe-
sültsége egészen más volt a Római Birodalom fennállása alatt, majd állandóan 
változó a népvándorlás korában, míg kialakultak a mai államok, illetve elıdeik. 
Közép- és Kelet-Európában e változások még drámaibban hatottak, állandó 
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birodalmi jelenlét és beavatkozások alakították e térség életét, s a mai nagyfokú 
társadalmi és gazdasági különbség, amely Nyugat-Európa, Közép-Európa, illet-
ve Kelet-Európa viszonylatában fennáll, e folyamatok együttes eredménye. S 
mindezt kulturális örökségében hordozza e térség.  

A jelenben is érvényesülnek emellett olyan tendenciák, amelyek jelentıs tár-
sadalmi és gazdasági változásokat jeleznek, akár a településrendszer bizonyos 
fokú átrendezıdését is megelılegezik. Ilyen például Magyarországon a népes-
ség folyamatos fogyása, a falvak jelentıs részében az elöregedés és az elván-
dorlás, ezáltal egyes falvak elnéptelenedési veszélye. A szentesi kistérségben 
elnéptelenedés fenyegeti például Árpádhalmot, Eperjest és Nagytıkét, de az 
ország számos kistelepülésére igaz ez. A homokháti tanyavilágban ellentmon-
dásos folyamatok zajlanak, egyaránt jelen van a jóléti tanyavásárlás, a városból 
való tanyára költözés, de az elöregedı tanyai lakosság, a szociálisan rászorult 
réteg és a bőnözés is. Megfigyelhetı a városok körüli agglomeráció felértékelı-
dése, a szuburbanizáció jelensége, ami a városok jelenkori hangsúlyos szerepét 
támasztja alá. Egyre markánsabbak a regionális egyenlıtlenségek, Magyaror-
szágon például az utóbbi évtizedben nagyon megnıttek az életszínvonal területi 
különbségei; a korábbi fejlett iparvidékek válságba kerültek, a nyugati határ 
menti övezetek gyors fejlıdésnek indultak, a keleti határ menti területek hátrá-
nyos helyzete egyre fokozódik (Enyedi, 1998). A térségi fejlesztési stratégiák – 
kistérségi, megyei és regionális szinten egyaránt – egyik központi kérdése e 
negatív társadalmi-gazdasági folyamatok megállítása és megváltoztatása (pél-
daként: Homokháti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, 1998; Szentesi 
Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, 2001). E jelenségek azonban nemcsak 
Magyarországon, illetve más közép- vagy kelet-európai országban fordulnak 
elı, hanem más-más jelleggel a fejlett országokban, így az Amerikai Egyesült 
Államokban, Nyugat-Európa országaiban, s összességében valamennyi konti-
nensen. Olyan általános folyamatokról van tehát szó, amelyek nem változnak 
meg attól, hogy egy ország társadalmi és gazdasági fejlettsége hogyan alakul, 
csak másképpen érvényesülnek, más módon vannak jelen, de folyamatosan 
hatnak, ahogyan a történelemben mindenkor hatottak. Ezért ha a településrend-
szer változik, például elnéptelenedik egy falu, nem e puszta tény az, amely ellen 
a terület- és vidékfejlesztésnek küzdenie kell, hanem az, hogy vele érték ne 
tőnjön el, ha pedig eltőnik, helyette másik érték, akár más minıség keletkezzen. 
Nem feltétlenül ugyanazon a helyen, de ugyanabban a közösségben. Hogy ké-
pes-e erre egy közösség, nemcsak az adott ország, térség, közösség szakmapoli-
tikai felkészültségének kérdése, hanem a kulturális örökségének minıségét is 
jelzi. 
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CREATING LIFE IN DETERIORATING VILLAGES; 
CULTURAL HERITAGE AND REGIONAL RENEWAL 

Zsolt Czene 

It is difficult to describe and interpret the social and economic development situation of 
a region simply by objective factors denoted in statistical figures. Why are qualitative 
factors important in addition to these quantitative factors? As a: social and economic 
basis, as cultural factors, as historical heritage, as people’s knowledge and attitude – 
namely, as the cultural heritage. The cultural heritage is the dynamic base of regional 
develpment which can achieve interaction with these objective factors. Extremely large 
regional differences so indicate the variance in our cultural heritage area by area. 
Although these are always qualitative, they are not so purely in a positive or in a 
negative sense, but these differences do mean disparity and dissimilarity. By thiese 
means we can speak about the quality of cultural heritage and inequality of regions. This 
is important in two respects. On the one hand those regions are more successful in 
social-economic development which have a lively and rich cultural heritage, than 
regions with a cultural heritage in what we may term a damaged condition. On the other 
hand regional success is not in itself an absolute advantage in economic competition in 
optimal cases, but. rather, harmony in development. Consequently the development of 
regions becomes relative to an extraordinary degree. Continuous change is also present 
in such relative terms on an historical perspective and outlook from Europe Within 
Hungary the Carpathian Basin’s Alföld region and its individual areas serve as an 
excellent example of this. 
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22. AZ EURÓPAI UNIÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSE: LEADER+ 

Forgó Mónika 

A 2000–2006 programozási idıszakban a közösségi kezdeményezések a követ-
kezı területekre terjednek ki az Európai Unióban: 

1) INTERREG III: határon átnyúló, transznacionális és interregionális 
együttmőködés, amelynek célja a közösségi terület egészének harmoni-
kus, kiegyensúlyozott és tartós fejlıdése;  

2) URBAN II: a válságban lévı városok és a városi agglomerációk gazdasá-
gi és szociális regenerációja, a tartós városi fejlıdés elımozdítására te-
kintettel;  

3) LEADER+: vidékfejlesztés;  
4) EQUAL: transznacionális együttmőködés új eszközök kifejlesztésére a 

munkaerıpiacon elıforduló diszkrimináció és egyenlıtlenség minden faj-
tája ellen vívott harcban.  

A LEADER+ célja 

A LEADER+ program azokat az integrált terveket támogatja, amelyeket helyi 
szinten aktív szervezetek készítenek és hajtanak végre. A cél az, hogy ösztönöz-
zék és támogassák a vidéki aktorokat abban, hogy saját térségük hosszú távú 
lehetıségeirıl gondolkodjanak és, hogy elısegítsék a fenntartható fejlıdés ki-
bontakozását támogató integrált, magas színvonalú stratégiák végrehajtását, 
amelyek célja: 

– a természeti és kulturális örökség védelme; 
– munkahelyteremtés érdekében a gazdasági környezet megerısítése; 
– elısegíteni a közösségi szervezetek kialakulását és tevékenységük haté-

konyságának fokozását. 

A széles értelemben vett együttmőködés alapvetı összetevıje a programnak, 
ezért az Európai Unió összes vidéki területe jogosult a LEADER+ támogatásá-
ra, de csak korlátozott számban. 
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A LEADER+ program kedvezményezettjei 

A program kedvezményezettjei olyan csoportok, amelyek partnerségi alapon 
jöttek létre. Ezek az ún. helyi akciócsoportok helyi szintő cselekvési terveket 
készítenek, amelyek végrehajtásáért felelısek is egyben. A helyi akciócsopor-
toknak olyan partnerekbıl kell állniuk, amelyek képviselik az adott térség tár-
sadalmi és gazdasági szektorait, valamint a civil szférát. A döntéshozás szintjén 
is érvényesülnie kell a partnerség elvének, a testület minimum 50%-át a gazda-
sági és civil partnereknek és egyesületeknek kell alkotniuk. Az akció csoport 
tagjainak képesnek kell lenniük együtt megtervezni és végrehajtani egy térségi 
fejlesztési stratégiát. 

A helyi akciócsoportok kisebb vidéki területeken mőködnek, amelyek fizikai 
(földrajzi), gazdasági és társadalmi szempontból homogének. A lakosság szá-
mának, a legsőrőbben lakott területeken is 100 ezer fı alatt kell maradnia (120 
fı/km2), és általánosságban nem lehet kevesebb, mint 10 ezer fı. Bizonyos ese-
tekben, például Észak-Európa néhány területén, az elıbb említett kritériumok 
alól felmentés adható. 

Jogosult intézkedések 

A LEADER+ program helyi szintő vidékfejlesztés minıségi és igényes integrált 
stratégiáit támogatja. Nagy hangsúlyt helyez a vidéki területek közötti hálózat-
rendszerő együttmőködésre, vagyis a tagállamok határait átlépı programok tá-
mogatására. 

A LEADER+ három tevékenységi körre koncentrál: 

1) Mintaterületek integrált területi vidékfejlesztési stratégiáinak végrehajtá-
sa, amelyek alulról felfelé történı megközelítésen és horizontális partner-
ségen alapulnak. 

2) Területek és nemzetek közötti együttmőködés támogatása. 
3) A Közösség összes vidéki területének és gazdasági szereplıjének hálóza-

tot alkotó együttmőködése, függetlenül attól, hogy a LEADER+ kedvez-
ményezettje-e, vagy sem. 

1) Mintaterületek integrált területi vidékfejlesztési stratégiáinak támogatása: 

Azok a vidéki területek kapnak támogatást, amelyek hajlandóak és képesek 
egy integrált és fenntartható minta (pilot) fejlesztési stratégiát elkészíteni és 
végrehajtani a partnerség elvén alapulva, valamint az adott terület azonossága, 
és/vagy erıforrásai, és/vagy szakértelme köré szervezve. 
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Európai szintő prioritások is megfogalmazódnak a stratégiákkal szemben: 

– Az új szakértelem és új technológia használata a vidéki területek termé-
keinek és szolgáltatásainak versenyképesebbé tétele miatt. 

– A vidéki területek életminıségének javítása. 
– Helyi termékek hozzáadott értékének növelése, különösen a kis termelési 

egységek piacra jutásának elısegítése a közös akciókon keresztül. 
– Természeti és kulturális erıforrások legjobb használata, beleértve a 

NATURA 2000 keretében meghatározott közösségi érdekek értékének 
kihangsúlyozását. 

– Munkalehetıségek számának növelése a fiatalok és a nık számára. 

A fent leírt prioritásokat és célcsoportokat a tagországok – figyelembe véve 
saját jellegzetességeiket – kibıvíthetik. 

A fejlesztési stratégiáknak gazdaságilag megvalósíthatóaknak és fenntartha-
tóaknak kell lenniük, valamint mintaterületekre kell korlátozódniuk. Lehetıség 
van a LEADER I és II programokon keresztül szerzett tapasztalatok elmélyíté-
sére a LEADER+ program során ambiciózus vidékfejlesztési megközelítéssel, 
amely kiegészíti az adott területre érvényes fejlesztési koncepciókat. 

A mintaterületek értékelését több szempont szerint végzik. Az alábbiakban 
néhány példát mutatok be: 

– Új termékek és szolgáltatások megjelenése, amelyek a hely sajátosságait 
testesítik meg. 

– Olyan új eljárások alkalmazása, amelyek lehetıséget adnak az emberi, 
természeti és/vagy pénzügyi erıforrások kombinációjának alkalmazására, 
a meglévı lehetıségek legjobb kihasználását eredményezve. 

– A tradicionálisan elkülönült gazdasági szektorok közötti kapcsolat meg-
teremtése. 

– A helyi lakosság bevonása a döntéshozatalba és a projekt végrehajtásába. 

2) Területek és nemzetek közötti együttmőködés: 

A LEADER+ támogatja az egyes tagországokon belüli (területek közötti 
együttmőködés), a tagországok közötti, valamint a harmadik országokkal törté-
nı együttmőködéseket, amelyek valódi hozzáadott értéket mutatnak, és gyakran 
– kiegészítésképpen – további két célt is szolgálhatnak:  

– rendelkezésre álljon a közös projektek életképességéhez szükséges összes 
elem,  

– kiegészítı tevékenységek létrehozása. 

Az együttmőködési projekteknek kell tartalmazniuk tapasztalatcserét, de 
nem állhatnak csak abból.  
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Ez a támogatási forma csak azon vidéki területeknek elérhetı, amelyek tá-
mogatást kaptak az integrált területi vidékfejlesztési stratégiájukra. A végrehaj-
tás a helyi akciócsoportok koordinátorának a felelıssége. 

A végrehajtás során az alábbi elıírásokat kell alkalmazni: 

– Területek közötti együttmőködés: csak azok a tevékenységek jogosultak a 
Közösség társfinanszírozására, amelyek a LEADER+ alatt kiválasztásra 
került területet érintenek. Az együttmőködés elindítása esetében minden 
– az együttmőködésben – érintett terület jogosult támogatásra. 

– Nemzetek közötti együttmőködés esetén az érintett helyi akciócsoportok-
nak minimum két tagországhoz kell tartozniuk. Ha egy – a LEADER+ alá 
tartozó – terület részt vesz valamely együttmőködési projektben egy Eu-
rópai Unión kívüli térséggel – figyelembe véve a LEADER + feltételeit –
, akkor az ehhez kapcsolódó költségeinek bizonyos százalékát is fedezi a 
Közösség. 

3) A Közösség összes vidéki területének hálózatot alkotó együttmőködése: 

A vidéki területek hálózata, eltekintve attól, hogy a kezdeményezés kedvez-
ményezettje-e vagy sem, valamint a területi fejlesztésbe bevont szervezetek és a 
végrehajtás hálózata, mint például a „Rural Carrefours”, is kap támogatást, de 
nem csak tapasztalatcserére, hanem: 

– a területek közötti együttmőködések kialakítására és ösztönzésére, vala-
mint 

– információszolgáltatásra és tapasztalatszerzésre a vidékfejlesztés terén. 

A hálózatban való aktív részvétel kötelezı a LEADER+ kedvezményezet-
teknek. 

Minden egyes tagországnak javaslatot kell kidolgoznia a saját LEADER+ 
hálózatának megszervezéséhez szükséges struktúrára vonatkozóan. Az Európai 
Unió Bizottságának ajánlata szerint egy szervezeti egységet kell létrehozni, 
amelynek felelıssége: 

– jó és átültethetı tapasztalatokról szóló információk összegyőjtése, eleme-
zése és terjesztése országos szinten; 

– a hálózat megszervezése; 
– tapasztalat és know-how csere megszervezése, különös tekintettel a ke-

vésbé fejlett területekre, amelyek profitálhatnak a tapasztaltabb helyi ak-
ciócsoportok által megszerzett tudásból; 

– technikai segítségnyújtás helyi és nemzetek közötti együttmőködésekhez. 

Európai szinten az Európai Unió Bizottságának irányításával mőködı Vidéki 
Területek Megfigyelıközpontja (Observatory of Rural Areas) felelıs a hálózat 
megszervezéséért. 
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Finanszírozás 

A LEADER+-kezdeményezést a tagországok és a Közösség együtt finanszíroz-
zák. A Strukturális Alapok 2000–2006 idıszakra szóló pénzügyi elıirányzatai-
nak 5,35%-át költik a négy kezdeményezésre, amelybıl megközelítıleg 2 milli-
árd euró jut vidékfejlesztésre.  

1. táblázat 
A közösségi kezdeményezések forrása, 2000–2006, millió euró 

Közösségi kezdeményezések Forrás Finanszírozó 

INTERREG III 4875  Európai Regionális Fejlesztési Alap 

LEADER+ 2020  
Az Európai Mezıgazdasági Orientációs 
és Garancia Alap Orientációs Részlege 

EQUAL 2847  Európai Szociális Alap 

URBAN II 700  Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás: Saját szerkesztés. 

1. ábra 
LEADER+ költségvetésének tagországonkénti megoszlása, 

2001–20061), millió euró 
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Forrás: Info LEADER Factsheet No. 88. 
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Az EU az 1. célkitőzés területein az összes jogosult költség maximum 75%-
át finanszírozza, egyéb területeken ugyanez 50%.  

A mőködés 

A Bizottság állapítja meg a célokat, az alkalmazási területet és a megfelelı 
végrehajtási módszereket vázoló irányvonalakat minden egyes kezdeményezés-
re vonatkozóan. A tagországoknak ezekkel az irányvonalakkal összhangban kell 
kidolgozniuk a programokra vonatkozó javaslataikat, amelyeket a Bizottsághoz 
nyújtanak be. A hét évre szóló programokat a tagországok által kijelölt hatósá-
gok készítik el a legmegfelelıbbnek tartott területi szintre, figyelembe véve az 
ország közigazgatási struktúráját és a tervezett végrehajtási és irányítási rend-
szereket. A Bizottság dönt a közösségi kezdeményezések programjairól és az 
EMOGA Orientációs Részlegének pénzügyi hozzájárulásáról. A közösségi kez-
deményezések keretében jóváhagyott programok felölelhetnek az 1. és 2. cél-
területeken kívüli területeket is. 

A tagországoknak informálniuk kell a Bizottságot a kiválasztani kívánt helyi 
akciócsoportok számáról, amikor benyújtják a javaslataikat. A kiválasztás tör-
ténhet nemzeti vagy regionális szinten. A tagországok egynél több pályázatot is 
kiírhatnak, különösen ott, ahol új területeket érinthet a LEADER+. A kiválasz-
tási kritériumok elfogadását követı két éven belül az 1. tevékenységi körben 
pályázó térségeket kötelezıen ki kell választani. Az elıírásoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a helyi akciócsoportoknak rendszeres és folyamatos kapcsolatuk 
legyen az együttmőködésben résztvevıkkel. 

A programokat helyi, nemzeti/regionális és európai szinten is figyelemmel 
kell kísérni. 

Közösségi kezdeményezések esetében a Bizottság dönthet a támogatás – 
részlegesen vagy teljes egészében – globális támogatás2) formájában történı 
alkalmazása mellett is. Közösségi kezdeményezések esetében ilyen döntésre 
csak az érintett tagállamok elızetes hozzájárulásával kerülhet sor.  

Az intézményrendszer 

A Strukturális Alapok végrehajtásához hasonlóan a LEADER+ esetében is létre 
kell hozni egy monitoring bizottságot. A monitoringot a helyi akciócsoportok és 
a nemzeti/regionális programok szintjén kell elvégezni. 

A projektek közös kiválasztását és azok végrehajtásának koordinált moni-
toringját egy, vagy szükség szerint több – az alprogramokra felállított – fel-
ügyelı bizottság hajtja végre. Ezek a bizottságok a monitoring bizottságokra 
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jellemzı partnerség és együttmőködés alapelvei szerint kerülnek felállításra, az 
Európai Unió Bizottsága elnököl, és az adminisztráció a nemzeti és regionális 
hálózatok képviselıit foglalja magában. A felügyelı bizottság évente legalább 
egyszer összeül megvitatni a kezdeményezés végrehajtását és kinevezi a 2. te-
vékenységi kör monitoring szervét közösségi szinten. 

Az irányító hatóság felelıs – többek között – a monitoring és felügyelı bi-
zottságok döntéseinek elıkészítéséért. Gyakorlatilag befogadja, áttekinti, és 
elızetes értékelését adja a finanszírozásra javasolt tevékenységeknek, vagy 
koordinálja a feladatokat. Szintén koordinálja azon hatóságok és szervek mun-
káját, melyeket kineveztek a különbözı alprogramok és intézkedések végrehaj-
tására. 

A LEADER-megközelítés erısségei 

A LEADER I kezdeményezést a vidékfejlesztési politika új megközelítése jel-
lemezte, ami a területiségen, integráltságon és közremőködésen alapult. A 
LEADER II programban a LEADER I megközelítését kiterjesztették azzal, 
hogy nagyobb hangsúlyt helyeztek a projektek innovatív szemléletére. 

A LEADER-megközelítés erısségei az alábbiakban foglalhatóak össze: 

– Helyi szereplık mobilizálása saját térségük fejlesztésére és ellenırzésére. 
– A térségi fejlesztés decentralizált, integrált és alulról felfelé történı meg-

közelítése. 
– Vidéki térségek közötti együttmőködések erısödése tapasztalatcsere ré-

vén, valamint hálózatok létrehozásával. 
– Horizontális partnerség a magán- és a közszféra között. 
– Képes arra, hogy figyelembe vegye a kis mérető projekteket, hiszen 

olyan adminisztratív, technikai és pénzügyi közvetítık is részt vesznek a 
megvalósításban, amelyek támogatni tudják kezdeményezéseket. 

Jegyzetek 

1) A 2000. évi forrás át lett csoportosítva a 2001–2006-os idıszakra, mert akkor még 
nem indult el egy program sem. 

2) A globális támogatás a támogatásnak azt a részét jelenti, amelynek a végrehajtásá-
val és lebonyolításával egy vagy több elfogadott közvetítıt lehet megbízni, beleért-
ve a helyi önkormányzatokat, területfejlesztési szervezeteket vagy civil szervezete-
ket, lehetıleg a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatásának céljával. A globá-
lis támogatás alkalmazására vonatkozó döntést a tagállam a Bizottsággal egyetértés-
ben hozza meg, vagy a végrehajtó hatóság a tagállammal egyetértésben. 
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THE EUROPEAN UNION’S LEADER + 
COMMUMITY INITITATIVE 

Mónika Forgó 

Rural areas in the Community are confronted with an array of problems likely to affect  
their viability quite seriously.   These include an ageing population, rural depopulation 
(which still persists in some areas) and job losses. To help these areas to handle such 
problems there exists a rural development initiative entitled LEADER+ to be found 
among the four Community Initiatives of the European Union. 

This LEADER+ initiative complements the mainstream programmes by promoting 
integrated schemes conceived and implemented by active partnerships operating at local 
level. 

The aim of LEADER+ is to encourage and help the main players in rural affairs to 
think about the longer-term potential of their area. It seeks to encourage the implementa-
tion of integrated, high-quality and original strategies for sustainable development de-
signed to encourage experimentation with new ways of: enhancing the natural and cul-
tural heritage, the reinforcement of the economic environment and improvements in the 
organisational abilities of their community. 

“Co-operation” n the broad sense of the term will be a fundamental component of 
LEADER+.  
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23. A SAPARD-PROGRAM AKKREDITÁCIÓJÁNAK 
FOLYAMATA A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT 

ORSZÁGOKBAN 

Pályi István 

Bevezetés 

Jelen cikk az Európai Unió agrár- és vidékfejlesztési elıcsatlakozási alapja, a 
SAPARD-program elıkészítéséhez szükséges lépések áttekintésén keresztül a 
széleskörő tervezési, intézményfejlesztési teendıkre igyekszik felhívni a fi-
gyelmet. Rávilágít egyúttal arra is, hogy az egyes kedvezményezett államok mi-
lyen eredményeket értek el a program akkreditációjának és beindításának tekin-
tetében. 

A SAPARD-program bemutatása 

A SAPARD (Különleges Segélyprogram a Mezıgazdaság és Vidékfejlesztés 
Számára) – amely az 1999. június 26-án kihirdetett Európai Unió Tanácsának 
rendelete értelmében 2000. január 1-jén lépett életbe – a PHARE és az ISPA 
mellett egyike azoknak a segélyprogramoknak, amellyel az Európai Unió a 
társult tagországokat a tagságra való felkészülésben segíteni kívánja (SAPARD, 
1998). A program keretében az EU évente 520 millió euró támogatást biztosít a 
SAPARD-országok számára. Az egyes államok támogatási összege több para-
métertıl függ, így a vidéki népesség lélekszámától, a mezıgazdasági terület 
kiterjedésétıl, a vásárlóerı-paritáson mért GDP-tıl, valamint a speciális területi 
elhelyezkedéstıl. 

A segélyprogram célja kettıs: egyrészt segítséget nyújtani a tagjelölt or-
szágnak az uniós jogrend (acquis communautaire) átvételéhez, beleértve a 
Strukturális Alapok, különös tekintettel pedig az Európai Mezıgazdasági Ori-
entációs és Garancia Alap (EMOGA) fogadására való felkészülést is, másrészt 
hozzájárulni egy fenntartható mezıgazdaság és vidékfejlesztés kialakításához 
(PATE, 1999).  

A SAPARD egyik sajátossága, hogy kötelezıen elıírja a nemzeti költségve-
tésbıl történı társfinanszírozást. Ennek aránya a program, valamint a támogatás 
formájától függıen változó.  
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Az EU-alapelveknek megfelelıen az elıcsatlakozási alapoknak a program-
szerőség elvén kell nyugodniuk. Ez jelenti egyrészt konkrét ágazati és regioná-
lis stratégiák kidolgozását (a SAPARD-program keretében ez egy középtávú 
fejlesztési program, a SAPARD Terv megalkotását jelenti), továbbá ezekkel 
összhangban álló fejlesztési prioritások és intézkedések kialakítását is (Kovács–
Majoros, 1998).  A SAPARD Terv kialakítása során az EU a segély felhaszná-
lási céljainak meghatározását a tagjelölt országokra bízza. Azt is elvárta ugyan-
akkor, hogy az általa felkínált (összesen 15 elemet tartalmazó (Jávor, 1999)) 
intézkedéscsomagból az ország azokat választhatta ki – a programozás elvének 
megfelelıen – amelyek egyrészt levezethetık a Csatlakozási Partnerség elneve-
zéső dokumentumból, másrészt összhangban vannak az Acquis Átvételére 
Szolgáló Nemzeti Programmal, az ország mezıgazdasági és vidékfejlesztési 
stratégiájával, valamint az EU Közös Mezıgazdasági Politikájával (KAP). 

A SAPARD-intézményrendszer akkreditációjának jelentısége 

A SAPARD-program beindításhoz szükséges – fent említett – tervezési és in-
tézményfejlesztési tevékenységek közül az utóbbiak bizonyultak meghatáro-
zóbbnak (úgy is fogalmazhatunk, hogy a segélyek lehívásában a késést fıleg e 
kritérium nem teljesítése jelentette).  

1. táblázat 

A kandidáló országok éves SAPARD-költségvetése (millió euró, 2000-es árakon), 
valamint a Bizottsági jóváhagyás idıpontja 

Ország 
Éves  

SAPARD-támogatás 
Bizottsági jóváhagyás 

Bulgária 53,016 2001. május 15. 

Csehország 22,445 2002. április 16. 

Észtország 12,347 2001. június 19. 

Lengyelország 171,603 2002. július 1. 

Lettország 22,226 2001. december 12. 

Litvánia 30,345 2001. november 30. 

Magyarország 38,713 – 

Románia 153,603 2002. július 31. 

Szlovákia 18,606 2002. április 16. 

Szlovénia 6,447 2001. november 27. 

Forrás: Európai Bizottság. 
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A SAPARD-segélyek lehívása érdekében minden országnak akkreditáltatnia 
kell(ett) saját SAPARD intézményrendszerét. Az országok eredményeit – az 
uniós audit általánosan szükséges kellékeivel, dokumentumaival együtt – a 
kompetens nemzeti hatóságok eljuttatták Brüsszelbe, ahol az Európai Bizottság 
kedvezı véleményével kezdetét is vehette a SAPARD-támogatás lehívása. Ez 
azért szükséges, mert az EU a kandidáló országok számára biztosított segélyeire 
vonatkozó szabályai alapján a projektek kiválasztása, az azokon belüli tevé-
kenységek közbeszereztetése és az azokra vonatkozó szerzıdéskötés csak a 
Bizottság elızetes (ex ante) jóváhagyásával valósítható meg. A SAPARD-
program tehát e miatt is hatékony felkészülést jelent a teljes jogú tagállammá 
válás idejére, hiszen lehetıvé teszi a késıbbi pályáztatási mechanizmusokra 
való hatékony felkészülést (1. táblázat). 

A fent említettekkel összhangban a SAPARD-támogatásra jogosult országok 
mindegyikében kulcsfontosságú szerepet játszik annak az intézményrendszer-
nek az akkreditációja, amely a program mőködtetéséért felelıs. Az ezt ellátó 
szervezetek, az ún. SAPARD-ügynökségek struktúrája számos rokon vonást 
mutat a programra jogosult országokban. Az ügynökségek felépítését és szerve-
zeti egységeik mőködését a cseh SAPARD-ügynökség szervezetének bemutatá-
sával illusztráljuk (1. ábra). 

A SAPARD-ügynökség fıigazgatója az adott ország agrár- és vidékfejlesz-
tési feladatokért felelıs miniszterének alárendelten látja el feladatait. 

Közvetlenül a fıigazgató alá több fıosztály is tartozik, melyek mindegyiké-
nek élén egy-egy igazgató áll. Ezek közül a SAPARD-ügynökség Fıigazgatójá-
nak Titkársága a szervezet csúcsvezetıjének titkársági teendıit látja el. 

Az Irányító Hatóság Fıosztály feladata a Cseh Köztársaság és az Európai 
Bizottság közötti folyamatos információáramlás biztosítása, ezen túlmenıen 
pedig statisztikai és pénzügyi adatok győjtése az idıközi és az ex post monitor-
ing számára. Ennek megfelelıen Külkapcsolati, Elemzési és Információtechno-
lógai Osztályokból tevıdik össze. 

A SAPARD Programvégrehajtó Fıosztály a program megvalósításáért felel, 
annak sikeres végrehajtása érdekében hoz intézkedéseket. Három osztálya a 
Módszertani, a Tervezési-Ellenırzési, valamint a Regionális Irodák Osztálya (a 
hálózat a hét cseh régió mindegyikében egy-egy irodából tevıdik össze). 

A Kifizetı Fıosztály a program pénzügyi lebonyolításáért felelıs. A Prog-
rammegvalósító részleghez hasonlóan három osztályból áll: a SAPARD Kifize-
tési Osztályból (ez alapvetıen a támogatások átutalásáért felelıs), az Engedé-
lyezı Osztályból (ez a részleg hagyja jóvá és engedélyezi a kifizetéseket), to-
vábbá a Számviteli Osztályból (amely pedig a szükséges számviteli nyilvántar-
tásokat tartja kézben). 
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1. ábra 
A cseh SAPARD-ügynökség szervezeti felépítése 2001-ben 

 

Forrás: http://www.mze.cz/eng/sapard/agency.htm 

A Független Belsı Audit Fıosztály a SAPARD-program megvalósítása so-
rán fellépı kockázatok kezelésével, szervezetirányítási kérdések megválaszolá-
sával és belsı ellenırzési problémákkal foglalkozik. Ezáltal a teljes SAPARD-
intézményrendszer olajozottabb mőködését segíti elı. 

Végül, de nem utolsó sorban a SAPARD Integrált Igazgatási és Ellenırzési 
Rendszer (IIER) Fıosztály két osztályból tevıdik össze: egy ún. IIER nyilván-
tartások kialakításáért felelıs osztályból, valamint egy, a közvetlen kifizetések 
lebonyolításáért felelıs osztályból. 

A SAPARD-ügynökségek felépítése a többi kedvezményezett országban is 
hasonló struktúrát követ. Amint az a cseh példából jól kivehetı, ezen intézmé-
nyek szerepköre meglehetısen átfogó. Jóllehet jellemzıen a program olajozott 
lebonyolításáért felelısek, azonban ezt mintegy hatékonyan kiegészítve ellátnak 
olyan feladatokat is, amelyek az agrár- és vidékfejlesztési tevékenységek terve-
zéséhez, programozásához, monitoringjához kötıdnek.  
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Az egyes SAPARD-országok akkreditációs folyamatának áttekintése 

Az intézményrendszer cseh példán keresztül való bemutatását követıen, az 
alábbiakban felvázoljuk az egyes kandidáló országok nemzeti SAPARD akkre-
ditációjához vezetı legfontosabb állomásokat. A sorrend az akkreditáció idı-
pontjainak egymás utániságát követi (www.europa.eu.int/comm/agriculture/ 
external/enlarge/press/index_en.htm). 

Bulgária 

Bulgária éves SAPARD támogatása 52,1 millió euró, amely a csatlakozni kívá-
nó országok között – Lengyelország és Románia után – a harmadik legnagyobb. 
A kamatokkal együtt ez az összeg évi 53 millió euróra nıtt, s ebbıl a forrásból 
finanszírozhatók a Nemzeti Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Terv intézkedé-
sei. A Tervet a STAR Bizottság (EC Management Committee on Agricultural 
Structures and Rural Development – Európai Bizottság Agrár- és Vidékfejlesz-
tési Irányító Bizottsága) 2000. szeptember 13-án hagyta jóvá, majd 2000. októ-
ber 20-án az Európai Bizottság is elfogadta. A terv olyan hivatalos dokumen-
tum, amely a SAPARD bevezetését hivatott irányítani. A tervnek négy kiemelt 
területe és 12 intézkedése van a köz- és a piaci szférában, amelyet a SAPARD-
program kereteibıl finanszíroznak. 

A Többéves Pénzügyi Megállapodás (amely a SAPARD-program pénzügyi 
hátteréül szolgál az elıcsatlakozási alap kedvezményezett országainak mind-
egyikében) 2000. december 18-án jött létre Bulgária és az Európai Bizottság 
között, míg az Éves Pénzügyi Megállapodást 2001. február 12-én írták alá. Az 
Állami Mezıgazdasági Alap 2001. május 15-én SAPARD-ügynökségként (be-
vezetı ügynökség) való akkreditációját követıen Bulgária elsı országként vált 
jogosulttá a SAPARD-segélyre. 

Bulgária az akkreditáció révén a program indításához szükséges minden EU 
elvárásnak megfelelt. A SAPARD-program hivatalos megvalósításának indulá-
sa 2001 június 1-jére tehetı, miután a SAPARD feltételeit és eljárásrendjét a 
három intézkedést illetıleg közzétették. Az említett intézkedések az alábbiak: 

– a mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a több lábon álláshoz és az alternatív jövedelemforrásokhoz kötıdı tevé-

kenységek fejlesztése és diverzifikációja, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek támogatása. 

2002-ben a SAPARD-ügynökség várhatóan a visszamaradó intézkedések 
akkreditációját szerzi meg, név szerint: 

– termelıi csoportok felállítása, 
– környezetbarát mezıgazdasági tevékenységek és módszerek fejlesztése, 
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– mezıgazdasági területek erdıgazdálkodása és erdısítése, beruházás erdé-
szeti társaságokba, valamint erdészeti termékek feldolgozása és marke-
tingje, 

– vízbázisok kezelése, 
– nagykereskedelmi piacok fejlesztése, 
– falvak rekonstrukciója és fejlesztése, a vidéki kulturális örökség megır-

zése és védelme, 
– a vidéki infrastruktúra fejlesztése, 
– szakmai tréningek fejlesztése, 
– technikai segítségnyújtás. 

A bulgár SAPARD-program a fentiek alapján egyike a SAPARD azon ke-
vés, már futó támogatási programjainak, amely viszonylag jelentıs összegben 
és átfogó intézkedéscsomagok mentén képes az agrár- és vidékfejlesztés bulgá-
riai gyakorlatát az EU elvárásaihoz közelíteni.  

Észtország 

Észtország Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Tervét 2000. november 17-én 
fogadta el az Európai Bizottság. Ezt követıen 2001. január 25-én került sor a 
Többéves Pénzügyi Megállapodás megkötésére az Európai Bizottság és Észtor-
szág között. A nemzeti parlament 2001. április 18-án ratifikálta a megállapo-
dást, amely a SAPARD-szabályozást tartalmazza 2000–2006 között, illetve a 
programmenedzsment teljes decentralizációját fogalmazza meg a SAPARD-
ügynökség felállítása révén. A 2001. március 1-jén megkötött Éves Pénzügyi 
Megállapodás 2000-re 12,347 millió eurót biztosít. Ezt követıen az Európai 
Bizottság 2001. június 19-én kelt jóváhagyásával átruházta Észtországra a 
SAPARD-források felhasználásának jogát, mely az akkreditáció évében az 
alábbi intézkedések társfinanszírozását tette lehetıvé:  

– mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének 

fejlesztése, 
– a több lábon álláshoz és az alternatív jövedelemforrásokhoz kötıdı tevé-

kenységek fejlesztése és diverzifikációja, 
– vidéki infrastruktúra fejlesztése. 

Az észt akkreditációt követı gyors jóváhagyás az ország EU érettségének je-
le. Jóllehet a támogatás mértéke szerény, azonban ez összhangban áll az ország 
agrárpotenciáljával, és ugyanerre utal az intézkedések koncentrált köre is. 
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Szlovénia 

Szlovéniában a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Terv elfogadására 2000. 
október 27-én került sor, míg a Többéves Pénzügyi Megállapodást az Európai 
Bizottság és az illetékes szlovén hatóságok 2001. március 5-én írták alá. A 
Szlovén Kormány 2001. július 6-án ratifikálta a megállapodást, amelynek a 
Szlovén Hivatalos Közlönyben való közzétételére 2001. július 23-án került sor, 
míg a dokumentum 2001. július 24-én lépett hatályba. Tartalmát tekintve a 
megállapodás rendelkezik a SAPARD-program lebonyolításának és ellenırzé-
sének szabályairól a 2000–2006 közötti teljes programozási idıszak vonatkozá-
sában. Egyúttal teljes körő decentralizációt is biztosít az által, hogy a program 
megvalósítását a tagjelölt állam által létrehozott ügynökség kezébe helyezi. Az 
Európai Bizottság a szükséges vizsgálatok elvégzése után 2001. november 27-
én átruházta Észtországra a SAPARD-források (mintegy évi 6,447 millió euró) 
felhasználásának jogát, mely az akkreditáció évében az alábbi intézkedések 
társfinanszírozását tette lehetıvé:  

– a mezıgazdasági vállakozásokba történı beruházásokét,  
– az élelmiszeripari beruházásokét, a mezıgazdasági üzemek tevékenysé-

geinek diverzifikációját,  
– valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztését. 

Az egy régióból álló Szlovénia SAPARD-programjának csekély volumene 
ellenére megállapítható, hogy a mezıgazdasági termékek piacképességének 
fokozása, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztése még egy annyira kedvezı 
földrajzi fekvéső és gazdasági teljesítıképességő ország tekintetében sem nél-
külözhetı, mint amilyen Szlovénia. 

Litvánia 

Litvániában a SAPARD-program elıkészületeiként 2000. november 22-én ke-
rült sor a litván Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Terv elfogadására, míg a 
Többéves Pénzügyi Megállapodást Litvánia és az Európai Bizottság 2001. már-
cius 5-én írta alá. Ezt követıen a megállapodást a Litván Nemzeti Parlament 
2001. június 21-én ratifikálta. A dokumentum jelentısége – akárcsak a többi át-
tekintésre kerülı ország esetében is – az, hogy rendelkezik a SAPARD-program 
lebonyolításának és ellenırzésének szabályairól. Ezzel párhuzamosan teljes kö-
rő decentralizációt is biztosít az országnak az által, hogy a program megvalósí-
tását a tagjelölt balti állam által létrehozott ügynökség kezébe helyezi. 

Litvánia a tagjelölt államok közül negyedikként, a Brüsszeli Bizottságnak az 
elıcsatlakozási programra vonatkozó, 2001. november 30-i keltezéső jóváha-
gyásával megkezdhette a SAPARD-segélyek (évente 30,345 millió euró) fel-
használását. 
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A támogatás négy fı intézkedési csomag megvalósítására volt igénybe vehe-
tı a program jóváhagyásának évében:  

– a mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek támogatása,  
– a gazdasági tevékenységek diverzifikációja az alternatív jövedelemszer-

zés és több lábon állás támogatása érdekében,  
– valamint a szakképzés, és a vidéki infrastruktúra fejlesztése. 

A SAPARD-ügynökség jóváhagyásával – szemben az elıbb említett négy-
gyel, amelyekre már jelenleg is támogatási források érhetık el – öt fı intézke-
dési csomag megvalósítására nyílik lehetıség. A balti állam SAPARD-prog-
ramja kiemelt kérdésként kezeli a vidék humán erıforrás bázisának fejlesztését, 
és nem pusztán az általánosan jellemzı gazdaság- és infrastruktúrafejlesztések-
re koncentrál. Az ország korán akkreditált programja hozzájárul Litvánia EU-
csatlakozásához szükséges gyakorlat kellı idıben való elsajátításához. 

Lettország 

Lettország Vidékfejlesztési Terve a STAR Bizottság kedvezı elbírásában ré-
szesült 2000 szeptemberében. Ezt követıen az Európai Bizottság 2000 októbe-
rében elfogadta a tervet. A terv három prioritáson alapul, melyek a fenntartható 
mezıgazdaság fejlesztése, az integrált vidékfejlesztés és a környezetfejlesztés. 
Ezen prioritások támogatására (2000-es árakon számítva) az ország 2000 és 
2006 között évente 22,226 millió eurónyi uniós SAPARD-hozzájárulást vehet 
igénybe. 

A SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás 2001. január 1-jén jött létre 
az Európai Bizottság és Lettország között. Létrehozták a Vidék Támogatási 
Szolgálatot, mely a SAPARD-segély adminisztrációját végzi majd. Az elsı 
SAPARD-project értékelése 2001 decemberében kezdıdött, és az elsı szerzı-
dést 2002 januárjában írták alá. 

Lettország 2001. december 12-én, negyedik országként a SAPARD-progra-
mot megvalósító tagjelölt államok sorába lépett. A lett SAPARD-program aláb-
bi fı intézkedésekre kapott támogatást az indulás évében: 

– a mezıgazdasági gépállomány, felszerelések és építıipar modernizációja, 
– a mezıgazdasági területek erdısítése, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek fejlesztése, 
– a több lábon álláshoz és az alternatív jövedelemforrásokhoz kötıdı tevé-

kenységek fejlesztése és diverzifikációja, 
– az általános vidéki infrastruktúra fejlesztése, 
– oktatás. 
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A lett program – hasonlóan a balti térség posztszovjet államaihoz – viszony-
lag gyors akkreditációs folyamat eredményeképpen jelenleg a megvalósítás 
stádiumában van. Hatását tekintve hasonló következtetések vonhatók le, mint 
Litvánia és Észtország vonatkozásában, azaz, hogy a program a mezıgazdaság 
és a vidékfejlesztés területén itt is hasznos elıfutára – szerényebb éves költség-
vetése ellenére – az EU majdan megnyíló Strukturális Alapjainak. 

Csehország 

Csehország Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Tervét 2000. október 26-án 
fogadta el az Európai Bizottság. Az akkreditáció más országok esetében már 
ismertetett folyamatával összhangban 2001. február 5-én a Többéves Pénzügyi 
Megállapodás került megkötésre, illetve az Éves Pénzügyi Megállapodást is 
ugyanezen a napon írták alá. 

Az Európai Unió Európai Bizottsága 2002. április 16-i döntésének értelmé-
ben Csehország 22,445 millió euró támogatást felett rendelkezik évente. Ez a 
segélycsomag a cseh SAPARD-program 9 intézkedésébıl az elsı évben 7-hez 
nyújtott fedezetet, amelyek: 

– a mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek fejlesztése, 
– az élelmiszerek minıségellenırzésének és a fogyasztóvédelem rendsze-

rének fejlesztése, 
– a területfejlesztés és az újraparcellázás, 
– a falvak és a vidéki infrastruktúra fejlesztése és helyreállítása, 
– a több lábon álláshoz és az alternatív jövedelemforrásokhoz kötıdı tevé-

kenységek fejlesztése és diverzifikációja, 
– a technikai segítségnyújtás. 

Szlovákia 

A szlovák SAPARD-program elıkészítéseként 2000. november 17-én került sor 
a Nemzeti Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Terv elfogadására. A Többéves 
Pénzügyi Megállapodást Szlovákia és az Európai Bizottság 2001. március 26-
án írta alá. Az akkreditáció következı lépéseként a Szlovák Köztársaság 2001. 
július 18-án tájékoztatta a brüsszeli Bizottságot a valamennyi nemzeti szinten 
szükséges elıkészítı lépés megvalósításáról. Ugyanez az idıpont a Többéves 
Pénzügyi Megállapodás 9. paragrafusa értelmében a megállapodás hatályba 
lépését is jelentette. A brüsszeli Bizottság ezt követıen 2002. április 16-án (a 
cseh akkreditációval egyidıben) hagyta jóvá a segélyek felhasználását. 
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Szlovákia jelenleg a SAPARD-program keretében öt fı intézkedési csomag 
megvalósítására rendelkezik uniós forrásokkal, ezek az alábbiak: 

– az agrárvállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek támogatása, 
– a tevékenységek diverzifikációja a vidéki térségekben (az infrastrukturá-

lis beruházásokat jelentı fejlesztések kivételével), 
– az erdısítés, 
– valamint a földtulajdon konszolidációja. 

A SAPARD-ügynökség jóváhagyásával – szemben az elıbb említett öttel, 
amelyekre már 2002-ben is támogatási források érhetık el – Szlovákiában ösz-
szesen hat fı intézkedési csomag megvalósítására nyílik lehetıség. A négy ré-
gióból összetevıdı Szlovákiának értékes segítséget nyújt a program, hiszen az 
nagyban azt célozza meg, hogy a szlovák agrárium termelési feltételeit és ter-
mékeinek versenyképességét javítsa. A viszonylag szerény nagyságrendő éves 
uniós támogatás (18,606 millió euró) által generált hatások kimutatása még nem 
lehetséges, azonban – akárcsak a többi ország esetében – a programozási és 
intézményfejlesztési gyakorlat a felkészülés számos más területén is kamatozik 
az ország számára. 

Lengyelország 

Lengyelország Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Tervét 2000. október 18-án 
fogadta el az Európai Bizottság. Ezt követıen 2001. január 25-én került sor a 
Többéves Pénzügyi Magállapodás megkötésére a Bizottság és Lengyelország 
között. A nemzeti parlament 2001. április 18-án ratifikálta a megállapodást. 
2001. március 29-én az Európai Unió átruházta Lengyelországra az uniós 
SAPARD-források feletti rendelkezés jogát, mely évente 171,603 millió eurót 
érint. 2002. június 28-i végleges akkreditáció értelmében az elsı részlet (mint-
egy 40 millió eurót) átutalható a Nemzeti Alap SAPARD eurószámlájára. Ez az 
ideiglenes összeg három fı és két támogató jellegő intézkedést finanszíroz, 
amelyek: 

– az élelmiszeripari és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-
nek fejlesztése, 

– a mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a vidéki infrastruktúra fejlesztése, 
– a szakmai tréning, 
– a technikai segítségnyújtás (ez utóbbi kettı, mint támogató intézkedések). 
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A jelentıs agrárpotenciállal jellemezhetı Lengyelország számára az Európai 
Unió támogatása is elsısorban az agrártermelés feltételeinek fejlesztésére, a 
feldolgozott termékek minıségének javítására és a mezıgazdasági szakismere-
tek gyarapítására irányul. Az egyébként is fejlett területi közigazgatással ren-
delkezı ország számára az intézményfejlesztés fontos, azonban nem meghatá-
rozó hozadéka a programnak. 

Románia 

A többi, már korábban ismertetett tagállammal analóg módon zajlottak a román 
SAPARD-program elıkészületei is: a román Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Terv brüsszeli Bizottság általi elfogadására 2000. december 12-én került sor. A 
Többéves Pénzügyi Megállapodás 2001. február 2-án lett megkötve. A Román 
Köztársaság 2001. január 17-én tájékoztatta a brüsszeli Bizottságot az összes 
nemzeti szinten szükséges elıkészítı lépés megvalósításáról. Ugyanez az idı-
pont a Többéves Pénzügyi Megállapodás 9. paragrafusa értelmében a megálla-
podás hatályba lépését is jelentette. A program azonban az Európai Bizottság 
2002. július 31-i jóváhagyásával vehette csak kezdetét. Románia tekintetében a 
SAPARD-program 2002-ben az ország két fı és egy kiegészítı intézkedését 
támogatja. A két fı intézkedés: 

– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-
nek támogatása, 

– a vidéki infrastruktúra fejlesztése, 

míg járulékos intézkedésként a technikai segítségnyújtás vehetı igénybe. 

Amint az a fenti felsorolásból is kitőnik, keleti szomszédunk esetében is fon-
tos szerepet tölt be az Európai Unió agrár- és vidékfejlesztési támogatásának 
felzárkóztató, hiánypótló jellege. 

A Magyarország által a SAPARD-program akkreditációja érdekében 
eddig megtett lépések áttekintése 

Amint az a fenti áttekintésbıl kitőnik, Románia SAPARD-programjának bein-
dulásával egy idıben nyolc további tagjelölt ország területén érhetık el az Eu-
rópai Unió biztosította agrár- és vidékfejlesztési segélyforrások. Jóllehet a cikk 
írásának idıpontjában már megtörtént a magyarországi SAPARD-program 
nemzeti akkreditációja, valamint a 2002. évi SAPARD-pályázatok kiírása – ez 
utóbbi 2002. szeptember 26-án –, azonban az Európai Bizottság jóváhagyása és 
a támogatások folyósítása még várat magára. Az alábbiakban a jelen pillanatig 
megtett intézkedéseket tekintjük át. 
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A magyarországi SAPARD-segélyprogram jogi, szabályozási háttere, 
éves pénzügyi forrásai és beavatkozási területei 

A SAPARD-program szabályozási hátterének ismertetése kapcsán a rendelke-
zésre álló joganyagok közül, a teljesség igénye nélkül, két jogforrás megemlíté-
se indokolt. 

Egyrészt a támogatási rendszerünk EU-konform átalakításáról szóló 2307/1998. 
(XII.30.) Korm. határozat szerint Magyarország támogatási rendszerét – beleért-
ve a SAPARD-dal kapcsolatosat is – EU-konform módon kell átalakítani.  

Másrészt az Európai Unió Tanácsának 1268/99 számú rendelete a 
SAPARD-program megvalósításának részletes szabályait és követelményeit fo-
galmazza meg. A rendelet kitér a program tervezésével, annak jóváhagyásával 
kapcsolatos mechanizmusokra, és rendelkezik a program lebonyolításához 
szükséges intézményrendszer felállításáról is. Magyarország által összeállítandó 
SAPARD-tervvel kapcsolatban az is követelmény volt, hogy abban legyenek 
megnevezve mindazon intézmények, eljárási szabályok és egyéb garanciák (tör-
vényi háttér), amelyeket az EU a SAPARD-segélyprogram végrehajtásához az 
említett 1268/99 tanácsi rendeletben elıír. Az e követelményeknek eleget tevı 
magyarországi Sapard Tervet a kormány a 2349/1999. számú rendeletével fo-
gadta el 1999. december 21-én. Ugyanitt fontos még megemlítni azt is, hogy a 
magyar SAPARD-program pénzügyi hátterét biztosító Többéves Pénzügyi 
Megállapodás 2001. március 1-jén jött létre Magyarország és az Európai Bizott-
ság között. 

Az a tény, hogy a SAPARD egyúttal a Strukturális Alapok fogadására is fel-
készíti az országot azért is fontos, mert amíg a SAPARD révén 2000 és 2006 
között évente 38 millió euró (mintegy 9,5 milliárd Ft) vissza nem térítendı tá-
mogatást kapunk, addig viszont a Strukturális Alapokból ennél jóval többet. 

Számolnunk kell azonban azzal, hogy az EU által biztosított mintegy 10 mil-
liárd forint mellé a magyar költségvetésbıl – amennyiben az összes segélyt 
jövedelemtermelı beruházásokra fordítjuk – körülbelül 3 milliárd forintot kell 
évente erre a célra elkülöníteni, mivel a SAPARD-rendelet szerint a fejleszté-
sekre igényelhetı támogatások összege 75 százalékban uniós segélybıl és 25 
százalékban nemzeti támogatásból tevıdik össze. 

Magyarország Sapard Tervében szereplı intézkedések (8 intézkedés plusz az 
azokhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás) három csoportra oszthatók (Ko-
vács, 2001): 

1) Agrárstruktúra-fejlesztési intézkedések: 
– mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása,  
– mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek fejlesztése, 
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– szakképzés támogatása, ezen belül oktatási programok és azokhoz 
kapcsolódó oktatási anyagok kidolgozása, 

– agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módsze-
rek elterjesztése,  

– termelıi csoportok felállítása, mőködtetése a zöldség-, gyümölcs-, ga-
bona-, dohánytermesztés, valamint sertéstenyésztés és tejtermelés vo-
natkozásában. 

2) Vidékfejlesztési intézkedések: 
– a falvak megújítása és fejlesztése, illetve a vidéki hagyományok és a 

tárgyi értékek ápolása és védelme, 
– a tevékenységek diverzifikálása alternatív jövedelemszerzési lehetı-

ségek biztosítása érdekében, 
– a vidék infrastruktúrájának fejlesztése. 

3) Technikai segítségnyújtás: a program lebonyolítását segítı tevékenysé-
gek (információnyújtás, tanfolyamok szervezése, nyilvánosság, a prog-
ram megvalósulásához szükséges szakértıi tevékenység és a program-
monitoring támogatása). 

2002-ben a források szőkösségére és arra való tekintettel, hogy a SAPARD-
program intézményrendszerének akkreditációja minél hamarabb megvalósul-
hasson, a fent említett intézkedéscsomagból az uniós támogatás terhére az aláb-
biak valósulhatnak meg: 

– a mezıgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 
– a mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek fejlesztése, 
– a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása, valamint 
– az ezekhez igénybe vehetı technikai segítségnyújtás. 

A SAPARD fogadására történt magyarországi elıkészületek 

Jelenleg a SAPARD-program hazai beindítása szempontjából döntı fontosság-
gal bír az azt mőködtetı intézményrendszer kialakítása. Ezt támasztja alá a 
SAPARD-rendelet azon elıírása, amely leszögezi, hogy a segély folyósítása 
három feltételhez kötött (Kovács, 2001): 

– a 2000–2006 közötti programozási periódusra szóló SAPARD-terv elfo-
gadása, 

– több éves pénzügyi megállapodás és éves pénzügyi megállapodások ren-
delkezésre állása, 

– és végül az EU által jóváhagyott, a SAPARD-programot mőködtetı in-
tézményrendszer megléte. 
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Az elmúlt idıszakban az intézményrendszerrel kapcsolatban több elképzelés 
is napvilágot látott. 1998-tól 2000 májusáig meghatározó volt az a vélekedés, 
hogy az Agrárintervenciós Központ látja el a program lebonyolításával, a segé-
lyek kifizetésével kapcsolatos operatív feladatokat. 2000 szeptemberében azon-
ban éppen erre a feladatra hozták létre azt a Sapard Hivatalt, amelynek elıakk-
reditációja 2002 közepén lezárult. A 2002 februárja óta aktuális elképzelés sze-
rint a Sapard Hivatalt és az Agrárintervenciós Központot összevonják, hiszen az 
EU elvárásai szerint országosan csak egy kifizetı ügynökség létezhet. 

A jóváhagyási procedúrához szorosan kötıdik a magyar kormány 255/2000. 
(XII. 25.) számú rendelete. A rendelet hatályba lépésekor a SAPARD-program 
irányító hatósága a program társfinanszírozását is biztosító Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium volt, és ma is az. A minisztérium végrehajtói fel-
adatait ekkor a tárca 19, megyei hivatala, továbbá az ún. SAPARD-kistérségek 
vidékfejlesztési menedzserei látták el. Munkájuk többek között azon pályázatok 
befogadásához kötıdött, amelyek a SAPARD-program agrárstruktúra fejleszté-
sére biztosított forrásaihoz kapcsolódtak.  

A SAPARD-program vidékfejlesztési intézkedéseinek lebonyolításához kap-
csolódott az a további 7, a jelenlegi magyar tervezési-statisztikai régiók terüle-
tén egyaránt 3-3 fıt foglalkoztató Regionális Vidékfejlesztési Irodahálózat 
(REVI), amely a program vidékfejlesztési intézkedéseihez kapcsolódó pályáza-
tokat fogadja. 

A fent vázolt, a hivatkozott rendeletre tekintettel kiépített struktúrában azon-
ban változások következtek be. 2002 februárjától a Sapard Hivatal regionális 
irodái elkülönülten végzik a SAPARD-programmal kapcsolatos feladatokat. Ez 
azt jelenti, hogy tájékoztatás, oktatás és tanácsadás szolgáltatásrendszerben ki-
zárólagosan a SAPARD regionális irodák munkatársai illetékesek. A REVI-k 
nem látnak már el SAPARD-feladatokat, a SAPARD-programban megfogalma-
zott intézkedések kikerültek a hatókörükbıl. Ugyanígy az FM-hivatalokban sem 
folyik már SAPARD-programmal kapcsolatos munka. Így napjainkban már el-
mondható, hogy feladat-és hatáskörök tekintetében letisztulni látszik a kép. 

A Sapard Hivatal továbbra is megırzi központi szerepét, hiszen feladata a 
szerzıdéskötési és kifizetési feladatok lebonyolítása. Ezen teendık ügyrendben 
is rögzített szigorú szabályokon alapulnak, ez ugyanis alapvetı feltétele a meg-
felelı mőködés biztosításának és az EU-bizottság akkreditációjának is.  

A Hivatal korábban három osztályból tevıdött össze: 
– végrehajtó, 
– kifizetı,  
– valamint belsı ellenırzési osztályokból. 



A SAPARD-program akkreditációjának folyamata…  395 

Utóbbi osztály feladata szorosan kötıdik az intézményrendszer elıakkreditá-
ciójában közremőködı Nemzeti Alap, valamint az Állami Számvevıszék mun-
kájához, jóllehet e tekintetben is a végsı szót az EU-bizottság mondja ki. 

Mára a Hivatal jóval strukturáltabb intézményrendszerrel mőködik, nem 
csak a fent említett három osztállyal rendelkezik, hanem a fıvárosi központban 
a következı osztályok találhatók: 

– központi koordinációs osztály, 
– jogi- és szerzıdéskötési osztály, 
– pályázatkezelési osztály, 
– élelmiszeripari pályázatok osztálya, 
– belsı ellenırzési osztály. 

A központ mellett mőködik hét regionális iroda, amelyeken belül jelenleg a 
következı szakmacsoportok, területek különülnek el: 

– pályázatkezelés, 
– számlakezelés, 
– helyszíni ellenırzés, 
– közbeszerzési referatúra, 
– központi adminisztráció. 

Az EU-bizottság mihamarabbi kedvezı döntéséhez kívánt hozzájárulni az 
FVM-miniszter 12/2001 (II. 15.) számú rendelete is, amely 7 megyei FM-
hivatalban hozott létre SAPARD Támogatási Osztályokat, az akkreditáció fel-
gyorsítása érdekében. Ezekbıl a SAPARD Támogatási Osztályokból léptek elı 
a regionális Sapard Irodák, amelyek azonban már teljesen függetlenek az FM-
hivataloktól. 

A jelenlegi magyarországi intézményi struktúra akkreditációja az Európai 
Bizottság által még nem történt meg, jóllehet a nemzeti (Állami Számvevıszék) 
akkreditáció 2002. szeptember 19-én lezárult. Bár jelentés még nincs, azonban 
az EU pályázati mechanizmusainak ismeretében még az akkreditációs zárás 
elıtt, 2002. szeptember 26-án megjelentek a pályázati felhívások (az ehhez 
szükséges jogszabályi háttér már megvan, hiszen megjelent augusztusban a 
72/2002. (VIII. 15. ) FVM-rendelet a SAPARD-támogatásról). A pályázati ki-
írás közzétételével a 2000–2001-es évekre allokált, eddig még fel nem használt 
uniós támogatási keretek is szétoszthatóvá válnak, mivel az EU-szabályozás 
biztosítja, hogy 2003. december 31-ig a kimaradt évekre szóló összegeket is 
lehívhassuk. Így 2002-ben a SAPARD-program EU támogatása mellé rendelt 
2002-es magyar kormányzati társfinanszírozási források elköltésére már az ez 
évi uniós támogatással egy idıben nyílik lehetıségünk. 

A fent leírtak alapján elmondható, hogy Magyarország számára a SAPARD-
program akkreditációja szempontjából a problémát alapvetıen nem a tervezési, 
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programozási gyakorlat hiánya, és az abból fakadó nehézségek, hanem az in-
tézményi struktúra kiépítése jelentette. Elıbbi tekintetében ugyanis az ország 
már több éves gyakorlattal rendelkezik, lévén, hogy az EU elıcsatlakozási alap-
jai közül a PHARE és az ISPA is a programozás, illetve a programtervezés 
alapelvein nyugszik. Az EU-s támogatások fogadásához szükséges agrár- és 
vidékfejlesztési intézményrendszer küszöbön álló akkreditációja tehát az ország 
intézményi struktúra kiépítésének területén megtett fejlıdését is elismerte, eb-
ben az értelemben tehát egy hosszú, de mindenképpen sikeres tanulási folyamat 
eredményeként lehet majd elkönyvelni. 

A SAPARD kedvezményezett országai szempontjából 
a program akkreditációjának tapasztalatai 

Jóllehet kevés ország büszkélkedhet azzal, hogy 2002-ben már több évre visz-
szanyúlóan rendelkezik a SAPARD-források szétosztásának jogosítványával, 
azonban már jelenleg is – fıleg az akkreditáció lépéseinek megtörténtét követı-
en – levonhatók az alábbi elıremutató következtetések. A SAPARD-akkreditá-
ció közvetlenül elısegítette a kandidáló országok felkészülését az uniós csatla-
kozásra, különös tekintettel az alábbiakra:  

– EU-konform intézményrendszer kialakítása, 
– humánerıforrás-fejlesztés, 
– programozási gyakorlat. 

Néhány szót érdemes azonban ejteni azokról a tapasztalatokról is, amelyek a 
kandidáló országok SAPARD intézményrendszerének akkreditációjához vezetı 
út során halmozódtak fel, mint: 

1) A SAPARD-program támogatási rendszerének újszerősége mind az EU, 
mind a jogosult tagjelölt országok számára kihívást jelentett. 

2) A programra vonatkozó EU-szabályozás hiányosságai nehezítik a sikeres 
felkészülési munkát. 

3) A SAPARD-tervben és a pénzügyi megállapodásokban rögzítettekhez 
képest újonnan jelentkezı igények kielégítése nehézségekbe ütközik. 

4) Az intézményrendszer elhúzódó akkreditációja. 

Összefoglalás 

A SAPARD-program jelentısége az Európai Unió tagjelölt országai számára 
elsısorban abban jelentkezik, hogy – elıcsatlakozási alap szerepét betöltve – a 
Strukturális Alapok forrásainak igénybevételére készíti fel a kandidáló államo-
kat. Az agrár- és vidékfejlesztés tekintetében ez az Európai Mezıgazdasági és 
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Orientációs Alap fogadására való felkészülést jelenti, amelynek forrásai a 
Strukturális Alapok jelentıs, bár csökkenı volumenő részét képezik. A program 
elıkészítési szakaszában ennek két fontos elemét, a tervezési, programozási 
feladatokat, valamint az azokhoz szervesen kapcsolódó intézményfejlesztési 
gyakorlatot lehet elsajátítani. Mindkettı olyan nagyon fontos megalapozó alko-
tóelemnek minısül, amelyek a gazdasági élet más szektorában is a csatlakozás 
elıfeltételét jelentik. Éppen ezért ezeket minden kandidáló országban meg kell 
valósítani ahhoz, hogy a teljes jogú EU-taggá válás idejére az egyes országok a 
minimálisan szükséges érettséggel rendelkezzenek. Ebben az értelemben tehát a 
SAPARD-program – a jelenleg megszerezhetı pozitív és negatív tapasztalatok 
függvényében – jó tanulási lehetıségként szolgál az Európai Unióhoz csatla-
kozni szándékozó államok számára. 
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THE ACCREDITATION PROCESS OF THE SAPARD PROGRAMME 
IN THE COUNTRIES ELIGIBLE FOR SUPPORT 

István Pályi 

The importance of the SAPARD programme for EU candidate countries lies in the fact 
that the programme consists of pre-accession funding which in its turn provides the 
opportunity to prepare for the use of EU Structural Funds. In the accreditation phase of 
the programme the opportunity arises to gain experience in two significant areas: in 
planning-programme activities and in institution-building. The methods of putting these 
into practice differ from country to country in terms of both quality and character, but it 
is a pre-requisite for each of the candidate countries to develop at least a minimum level 
of maturity in such fields by the time of accession to the EU. Accreditation in respect of 
the SAPARD Programme is a splendid opportunity to achieve this. 
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24. A SZİLİ- ÉS BORÁGAZAT NÉHÁNY 
JELLEGZETESSÉGE ÉS TÉRSÉGRE GYAKOROLT 

HATÁSA TOKAJ-HEGYALJÁN 

Magyar Tünde 

Bevezetés 

Magyarországon a földrajzi elhelyezkedésnek, agroökológiai potenciálnak, va-
lamint a gazdasági tradícióknak köszönhetıen a mezıgazdaságnak és élelmi-
szeriparnak a GDP elıállításában és a foglalkoztatásban betöltött szerepe mér-
séklıdik ugyan, de még mindig meghaladja a nyugat-európai országok átlagát. 
A mezıgazdaság és élelmiszeripar nemzetgazdasági jelentıségét erısíti, hogy 
ez az egyetlen olyan ágazat, amelynek a külkereskedelmi mérlege pozitív.  

Az ország különbözı térségeiben a mezıgazdaság és az élelmiszeripar helyi 
gazdaságban betöltött szerepe természetesen különbözı, és pozitív korreláció-
ban áll az adott térség gazdasági fejlettségével is. Minél elmaradottabb egy 
térség, relatíve annál nagyobb szerepet kap a mezıgazdaság. 

Tokaj-Hegyalja esetében, mind a relatív gazdasági fejletlenségnek, mind a 
természeti adottságoknak és az ahhoz kapcsolódó tradícióknak köszönhetı, 
hogy a mezıgazdaság szerepe a helyi társadalomban és gazdaságban meghatá-
rozó. 

A mezıgazdasági ágazatokon belül Hegyalja elsısorban borászatáról híres, 
és az egykori nemzetközi hírnév is indokolja a borágazat behatóbb vizsgálatát. 
A rendszerváltást követıen a mezıgazdaság és így a borágazat is mélyreható 
változásokon ment keresztül, amely folyamat napjainkban is tart. Az Európai 
Unióhoz történı csatlakozás további kihívások elé állítja az agrárszférát, ezen 
belül a szılészet-borászat vertikumát is. Az ágazat helyi gazdaságban és társa-
dalomban betöltött szerepe képlékeny stádiumban van, amely többféle irányban 
elmozdulhat és függ a helyi erıforrások megfelelı hasznosításától, az ágazatot 
érintı nemzetgazdasági folyamatoktól és nem utolsó sorban az agrárpolitikától.  

A tanulmány a Tokaj-hegyaljai borvidék ágazati szereplıivel – a birtokvi-
szonyok, a tulajdonforma, valamint a kistermelık és a pincészetek kapcsolatá-
nak kérdéskörében – és mindezek térségre gyakorolt hatásával foglalkozik, 
összehasonlítva a világ más területein, más feltételek között kialakult sajátossá-
gokkal.  
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A tanulmányban részben az egész térséget magába foglaló adatok prezentá-
lására, részben három kiválasztott település szılészeti ágazatának mélyebb 
elemzésére kerül sor. A három település: Mád, Tállya és Tarcal, a szılıter-
mesztés szempontjából kiemelt fontosságú települések.  

A tanulmányban szereplı adatok és információk az irodalmi feldolgozáson 
és KSH-adatokon túl a hegyközségek ill. hegybírók által szolgáltatott adatokból 
és a velük, valamint a Tokaj Kereskedıház Rt. Európai Integrációs Osztályának 
vezetıjével, valamint a Tokaj-hegyaljai Szövetség titkárával készített mélyin-
terjúkból származnak.  

A szılı- és borágazat alapvetı jellemzıi 
nemzetközi kitekintésben 

A világ bortermelésének legfontosabb színtere az európai kontinens. Három 
európai ország (Franciaország, Olaszország, Spanyolország) állítja elı az ösz-
szes borkészlet több mint 50 százalékát. A borpiacra a túlkínálat a jellemzı, je-
lenleg évente kb. 30 millió hl felesleg képzıdik. A telített piaci viszonyok elle-
nére dinamikusan fejlıdı borágazat és egyre növekvı szılıterület, ezen belül is 
a magasabb minıségi osztályba sorolt fajták (pl. Cabernet, Chardonnay) gyors 
növekedése jellemzı Ausztráliában, Chilében és Dél-Afrikában, amelyek össze-
sen a világ bortermelésének 7 százalékát adják. Az öreg kontinensen a borter-
melés és borfogyasztás csökkenése, miközben az újvilágban (Észak- és Dél-
Amerikában) a termelésnek a fogyasztásnál gyorsabb növekedése figyelhetı 
meg.  

Az Európai Unió területén, ahol tradicionálisan a szılıtermesztés sokkal ré-
gebbi gyökerekre nyúlik vissza és, ahol a protekcionista piacszabályozás vé-
delmet nyújtott a kistermelıknek, más struktúra alakult ki, mint az újvilágban, 
ahol a szılıtermesztés és borkészítés elıtérbe helyezett céljai a hatékonyság és 
a jövedelmezıség voltak.  

A legtöbb európai országban különbözı, helyben termesztett fajták keveré-
kébıl állítják elı a bort, amely az adott borvidék sajátosságait hordozza, így a 
szılıtermesztési terület a bor jellemzıinek kialakításában, és a fogyasztók tájé-
koztatásában kiemelt szerepet kap. A borok jellegzetességei nem csak terüle-
tenként, de évjáratonként is különböznek. Ezzel ellentétben az amerikai konti-
nensen és Ausztráliában a nagy pincészetek a szılıtermesztési helytıl és az 
évjárattól független, konzisztens íz kialakítására törekszenek.  

Az újvilágban jellemzıek a szılıtermesztı gazdálkodókkal szerzıdéses vi-
szonyban álló pincészetek, amelyek önálló szılıterülettel gyakran nem is ren-
delkeznek. Így a szılıtermesztés és borkészítés, a vertikum két különbözı ele-
me, elválik egymástól.  
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Az ó- és újvilági szılıtermesztés jellemzıi néhány példával illusztrálva.  
Ausztrália déli részén fekvı Murrumbidgee szılıtermesztési körzetben olasz 

bevándorlók leszármazottaiból álló farmerek által elıállított 115 ezer tonna 
átlagos éves borszılıtermést 14 pincészet dolgozza fel. A koncentráció mérté-
két mutatja, hogy a három legnagyobb pincészet dolgozza fel az összes szılı-
termés több mint 60%-át.  

Kaliforniában a Napa-völgy szılıtermesztési körzetben 15 ezer hektáron 
555 szılıtermesztı és 230 pincészet található. A borszılı 70–80%-nak elıállí-
tása a pincészetekkel kötött szerzıdéses rendszerben történik.  

Ezzel ellentétben az európai kontinensen a szılıtermesztık a borkészítés tel-
jes vertikumának kiépítésére törekedtek. Burgundiában a 25 ezer ha szılıterüle-
ten 5200 szılıtermesztı gazdaság található, amelybıl 4300 állít elı kereskedel-
mi forgalomba hozható bort. A szılıtermesztı birtokok 85%-a kisebb, mint 10 
ha, de csupán az 1 ha alatti területekre jellemzı, hogy az értékesített végtermék 
szılı.  

Azonban a kiélezett verseny a borpiacon mindkét struktúrában változásokat 
idéz elı. Az asztali borok nehezebb értékesíthetısége a minıségi fajták és bo-
rok elıállításának preferálásához vezetett az ausztráliai és amerikai kontinensen 
is. Mindez a tradicionálisan szétváló vertikum összekapcsolását eredményezhe-
ti. Például az ausztráliai Murrumbidgee régióban, a pincészetek saját ültetvény 
kialakításába kezdtek, amelynek többek között az az oka, hogy így látják bizto-
sítottnak a minıségi követelményeknek való megfelelést.  

A minıségi követelmények elıtérbe kerülésével megváltozott a termelık és 
a pincészetek közötti kapcsolat jellege is. A pincészetek lényegesen több idıt 
fordítanak szaktanácsadásra, pl. a szüretet megelızıen rendszeressé vált a pin-
cészetek által a cukortartalom mérése és a termelık számára a szüret idıpontjá-
nak meghatározása. 

Az Európai Unióban a Közös Agrárpolitika reformja az intervenciók leépí-
tését, a piaci folyamatokhoz történı alkalmazkodást célozta meg a borágazatban 
is. Mindez a hatékonyság irányába történı elmozdulást eredményezi, amely a 
szılıtermesztı kistermelık számának folyamatos csökkenését, a birtokméretek 
növekedését, a koncentráció felgyorsulását jelenti. A hatékonyság fokozásának 
egyik alternatívája a kistermelık számára a szövetkezetek létrehozása. Például 
az igen elaprózott birtokstruktúrával jellemezhetı észak-olasz Friuli–Venezia 
Giulia régióban a szılıtermesztık 40%-a szövetkezetekbe tömörült.  

Miközben az európai kontinensen a szılıtermesztés és borkészítés stagnálá-
sa figyelhetı meg az újvilág borágazata gyarapodik. Ausztráliában az exportált 
bor mennyisége 1990 óta 350%-kal nıtt és jelenleg a megtermelt mennyiség 
25%-át teszi ki. Távlati célként jelenik meg ezen érték 50%-ra emelése. Az 
Amerikai Borszılıtermesztık Egyesülete elnökének véleménye alapján: „Az 
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amerikai borágazat sikere a kockázati tıkén és a nemzetközi piacok meghódítá-
sának a szándékán alapszik”. Ausztrál borászati szakemberek véleménye az, 
hogy „az ágazat gyors növekedése a megfelelıen finanszírozott, fejlett kutatás 
és fejlesztés eredményeinek köszönhetı” (Clawson–Bonne–Marsden, 2000). 

1. táblázat 

Borexport alakulása az Egyesült Államokban, 1995–1999, millió liter 

 1995 1996 1997 1999 

Mennyiség 147 180 227 285 

Ebbıl export az EU-ba 58 77 100 133 

Forrás: Clawson–Boon–Marsden, 2000. 

2. táblázat 

Borexport alakulása Ausztráliában, 1997–2000, millió liter 

 1997 1998 1999 2000 

Mennyiség 155 194 216 300 

Forrás: Clawson–Boon–Marsden, 2000. 

A Tokaj-hegyaljai borvidék rövid bemutatása, 
történelmi visszapillantás 

A borvidék (területe 6000 ha), a Tokaj, Sátoraljaújhely, Abaújszántó között el-
helyezkedı 28 község területére terjed ki. A leghíresebb bortermı községek 
Tokaj, Tolcsva, Tállya, Tarcal, és Mád. Elsısorban két szılıfajtát termelnek, az 
aszúkészítésre legjobban alkalmas Furmintot (63%) és a kevésbé aszúsodó 
Hárslevelőt. A domborzatból adódó sajátos mikroklimatikus adottságok követ-
keztében meleg nyárutókon a szılıszemek nemes rothadáson, aszúsodáson 
mennek keresztül, és ezekbıl készül a világpiacon keresett természetes cseme-
gebor, a tokaji aszú. Nevezetes bor még az édes és száraz szamorodni.  

A Tokaj-hegyaljai borvidék virágzása és világhírővé válása a XVI. század-
ban kezdıdött, a térség ekkor vált a történelmi Magyarország legfontosabb bor-
vidékévé. A XVIII–XIX. században Tokaj-Hegyalja a történelmi Magyarország 
egyik legfejlettebb vidéke volt (Hajdú, 1977; Frisnyák, 1988 In: Boros, 1996). 
A hegyaljai mezıvárosokban a szılıtermesztésre és borászatra épülve sokolda-
lú céhes ipar alakult ki.  

Tokaj-Hegyalja világhírővé válása a XVI. században a tulajdonosi szerkezet 
megváltozását eredményezte. A térség vonzerejének növekedésével megnıtt az 
ún. extraneusok (nem helybeli birtokosok) aránya. Oroszi kutatásai alapján 
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Bodrogkeresztúron 1567-ben 73 bortermelı között még csak 10 (13%) volt az 
„idegen”, miközben 1624-ben a 210 termesztı több, mint 50%-a volt nem hely-
beli (Boros, 1996). 

A borvidék töretlen fejlıdése a XVIII. század második feléig tartott, amikor 
külpolitikai okok (az egyik legfontosabb piacot adó Lengyelország feldarabolá-
sa) és kereskedelempolitikai korlátok (az osztrák érdekeket védı, exportot ter-
helı vámrendszer) következtében lassú hanyatlás kezdıdött el. A hanyatlásra a 
pontot a századfordulón pusztító filoxérajárvány tette, amely a térségben a szı-
lıterületek 90%-át megsemmisítette.  

A szılıtermelés csupán az elsı világháború elıtti években érte el a korábbi 
szintet. Újra megteltek a hegyaljai pincék borral, az értékesítés viszont nehézsé-
gekbe ütközött. A külpiacot elhódították a járványt hamarabb kiheverı francia, 
spanyol és olasz borok, belföldön pedig az alföldi borok szorították ki a drágáb-
ban megtermelhetı hegyvidékieket. Az elsı világháborút követıen számos szer-
vezet jött létre, amelyek tevékenységének célja a borkivitel fokozása volt, de az 
export növelését nem tudták elérni.  

A szılı- és borágazat jellemzıi Tokaj-Hegyalján 
a II. világháborút követıen 

A borágazat napjainkban tapasztalható strukturális felépítése nem érthetı meg 
az elmúlt rendszer jellemzıinek ismerete nélkül.  

A második világháborút követıen a szılıtermesztés is szocialista átszerve-
zés alá került. Az ágazat nagy kézimunkaerı-igénye, nehéz gépesíthetısége és a 
domborzati viszonyok által akadályozott táblásítás miatt a szılıterületek jelen-
tıs része – a többi ágazattal ellentétben – egyéni tulajdonban vagy egyéni hasz-
nálatban maradt. Az 1970-es években Magyarországon a szılıterületek 60%-a 
egyéni használatban volt (Swain, 1995). Közvetlenül a háború befejezıdése 
után megjelenı szövetkezeti mozgalom keretében biztatóan terebélyesedni 
kezdtek az értékesítı és földmíves szövetkezetek, de a dogmatikus agrárpolitika 
révén 1953–1956 között több szövetkezeti csoport feloszlott. 1957 után az új 
szövetkezetpolitika eredményeként Tokaj-Hegyalján is létrejöttek mezıgazda-
sági termelı- és szolgáltatószövetkezetek, amelyek általában a szılın kívül más 
növények termesztésével is foglalkoztak. Az ágazat legjellemzıbb közös mőve-
lést végzı gazdasági szervezetei mégis a szakszövetkezetek voltak, amelyek a 
kor termelıszövetkezeteivel ellentétben inkább feldolgozó és értékesítı szövet-
kezések voltak. A szakszövetkezetek szılıparcelláinak 70 százaléka egyéni 
használatban (a 70-es években megjelenı közös helikopteres permetezést le-
számítva), egyéni mővelés alatt állt. 
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1961-ben 4897 ha szılıt tartottak nyilván Tokaj-Hegyalján. A szılıterületek 
közös (állami és szövetkezeti) és egyéni mővelése (szakszövetkezet, egyéni gaz-
dálkodó) közel fele-fele arányban oszlott meg.  

Az 1980-as évektıl kezdve az egyéni mővelés még nagyobb teret kapott, és 
folyamatosan csökkent a közös mővelés alatt álló szılıterületek aránya. Szá-
mos termelıszövetkezet a magas önköltség és alacsony jövedelmezıség követ-
keztében kistermelıknek adta ki szılıparcelláit, amelyeket késıbb a kisterme-
lık meg is vásárolhattak. 

3. táblázat 

Tokaj-Hegyalja termelıszektorainak szılıterülete, 1970–1990, ha 

Év Állami vállalat 
Mezıgazdasági 

szövetkezet 
Mezıgazdasági 

kistermelı Összesen 

1970 1458 1452 3657 6567 

1975 1490 1741 3592 6823 

1980 1506 1894 3960 7360 

1985 1430 830 4805 7065 

1990 1311 450 4340 6000 

Forrás: Kardos, 1982; Boros, 1995. 

Mivel az egyéni tulajdon nagysága korlátozott volt (800 négyszögöl/fı), a 
szılıtermesztés az összes szılıterület több mint felén igen elaprózott struktú-
rában folyt. Az 1980-as években Tokaj-Hegyalján megközelítıen 14 000 kis-
termelı termesztett szılıt és 3000 volt a szövetkezetek és az állami vállalat ál-
tal kiadott területeken gazdálkodók száma. A 17 000 fı az összes népesség egy-
ötödét, az aktív népesség egynegyedét jelentette. A borágazat szempontjából 
legfontosabb kistelepüléseken a lakosság 80–90%-a szılıtulajdonos volt. A 
szılıtermesztés, az államilag garantált felvásárlás által – az állami monopólium 
intézményébıl eredı negatívumok ellenére is – biztos és igen fontos szerepet 
töltött be a családok jövedelemkiegészítésében.  

A gazdálkodók számára a végterméket a szılı vagy a must jelentette. A sok-
féle területrıl származó, változó minıségő szılı és must együtt került feldolgo-
zásra, amely viszont kizárta a magasabb minıségre, egyedi jellegre, nagyobb 
borászati szakértelem elsajátítására való inspiráció lehetıségét. A keleti értéke-
sítés piaci elvárásainak az így elıállított minıségi kategóriák is megfeleltek.  

A Tokaj-hegyaljai Állami Gazdaság Borkombinát (jelenleg Tokaj Kereske-
dıház Rt) a térségben a borászati ágazat kulcsszereplıjeként ellátta a termelés 
összehangolását, valamint a feldolgozásnak jelentıs, az értékesítésnek pedig 
teljes részét. A borkombinát feladata volt a térség termelıinek integrálása, szak-
tanácsadás és bizonyos szolgáltatások ellátása, pl. helikopteres növényvédelem. 
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Az állami nagyvállalat kétlépcsıs integrációt alakított ki: a kistermelık tagként 
kötıdtek a szövetkezeti gazdaságokhoz (háztáji termelıként, szakszövetkezeti, 
vagy szakcsoporti tagként), a borkombinát pedig összehangolta a szövetkezeti 
gazdaságok mőködését (Kardos, 1982). A borkombinátot számos bírálat érte 
monopolhelyzetével való visszaélés vádjában, a térségre gyakorolt hatásának 
megítélésében azonban, a negatívumok mellett, pozitívumok is felsorakoztatha-
tók (Kardos, 1982; Süli-Zakar, 1982). 

Következésképpen a szılıtermesztés struktúrája a II. világháborút követıen 
igen sajátos módon alakult. A nagyüzemileg gépesített állami és szövetkezeti 
birtokok mellett egyre nıtt a szinte semmilyen mezıgazdasági termelıeszközzel 
nem rendelkezı, minimális parcellán (0,23–0,25 ha) gazdálkodó kistermelık 
száma. A feldolgozott borszılı domináns része szılıtermesztéssel csupán má-
sodállásban foglalkozó, gyakran semmilyen mezıgazdasági elıképzettséggel 
nem rendelkezı (fıfoglalkozást tekintve a legkülönbözıbb tevékenységet vég-
zı) gazdálkodóktól származott.  

A szılı- és borágazat jellemzıi a rendszerváltást követıen 
Tokaj-Hegyalján 

Tokaj-Hegyalja három statisztikai kistérség a szerencsi, sárospataki és sátoral-
jaújhelyi területén helyezkedik el. A három kistérség hasonló társadalmi és 
gazdasági mutatókkal rendelkezik. Az 1990-es népszámlálás idején a kistérsé-
gekben átlagosan az aktív népesség 28 százaléka dolgozott a mezıgazdaságban 
– a legkisebb arány a sátoraljaújhelyi kistérségben (23%) a legnagyobb pedig a 
szerencsiben (32%) volt –, amely értékek meghaladták a 17 százalékos országos 
átlagot.  

A mezıgazdasági szövetkezetek felszámolása, az ipari munkahelyek meg-
szőnése, és a szılı- és borágazat válsága következtében az állami borászat mun-
kaerı leépítése az átlagnál is súlyosabban érintette a térség falvait. 1995-ben a 
térségben a falusi munkanélküliség duplája volt ugyanezen érték országos átla-
gának. Az 1997-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció a három 
kistérséget a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, tartós munkanélkü-
liséggel sújtott, mezıgazdasági, vidékfejlesztési térség kategóriába sorolta. 

A rendszerváltás idején a borvidéken az ágazat legsúlyosabb problémái a pi-
acvesztés, a birtokelaprózódás és a kistermelık tıke és szakértelem hiánya vol-
tak. Országos szinten a borexport 1990-re (1985-höz viszonyítva) kevesebb, 
mint felére esett vissza és azóta is folyamatosan csökken.  
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4. táblázat 

A borexport alakulása Magyarországon, 1998–2000, ezer liter 

Év 1998 1999 2000 

Mennyiség  1022 856 784 

Forrás: Hajtun, 2001. 

1990-ben Tokaj-Hegyalján az összes szılıterület közel háromnegyede me-
zıgazdasági kistermelık használatában volt (szakszövetkezet és egyéni tulaj-
don). A kistermelık többsége nem rendelkezett a borászat teljes vertikuma ki-
építéséhez szükséges szakismerettel és sem lehetıségük, sem tıkéjük nem volt 
ahhoz, hogy szılıterületüket és feldolgozókapacitásukat növeljék ill. fejlesszék. 
Ennek következtében természetszerőleg a kistermelı szılıtermesztık száma 
jelentısen csökkent. Az Országos Mezıgazdasági Összeírás 2000. évi adatai 
alapján Tokaj-Hegyalján jelenleg 5492 a szılı mővelési ág alá tartozó földterü-
letet használók száma, tehát a rendszerváltást követıen a kistermelık száma kb. 
a harmadára csökkent. 

Az állami borászati nagyvállalat szétesése, valamint külföldi tıkeberuházá-
sok által megjelentek a térségben a borászati nagy- és középmérető, vegyes 
tulajdonban lévı vállalatok (5. táblázat). Az ország többi történelmi borvidéké-
vel összehasonlítva a külföldi tıke részaránya itt a legmagasabb.  

5. táblázat 

A legjelentısebb külföldi érdekeltségő borászati cégek Tokaj-Hegyalján 

Név Székhely Többségi tulajdonos nemzetisége 

Tokaj Hétszılı Rt. Tokaj francia, japán 

Disznókı Rt. Mezızombor francia 

Pajzos&Megyer Rt. Sárospatak francia 

Oremus Kft. Sátoraljaújhely spanyol 

Bodrog-Várhegy Kft Bodrogkeresztúr francia 

Gróf Dégenfeld Szılıbirtok Tarcal német 

Royal Kft. Mád angol 

Forrás: Boros, 1996. 

A szılıtermesztésnek a birtoknagyságra utaló mutatói, a jelentıs külföldi 
tıkeberuházások ellenére is nagymértékő elaprózottságot mutatnak. 2002-ben a 
három település (Mád, Tállya, Tarcal) helyben lakó hegyközségi tagjainak a 
száma 700–800 fı, amely értékek az aktív népesség 26–55%-át jelentik. Tehát 
jelenleg is a három település aktív népességének egynegyede, fele szılıtulajdo-
nos. 
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Az összes szılıterület közel fele 1 ha alatti birtoknagyságú és a jövedelmezı 
megélhetést biztosító 5 hektáros küszöböt a terület 20–30%-án gazdálkodó egy-
ségek érik el. Az összes üzemszám (gazdálkodó magánszemély vagy jogi sze-
mély) 80%-a nem éri el az 5 hektárt és 70%-a 0,15–0,5 hektár közötti nagyságú 
területet mővel (6. táblázat). 

6. táblázat 

Birtokszerkezet megoszlása három tokaj-hegyaljai településen, 2002 

A különbözı birtoknagyságú gazdaságok területi megoszlása (%) 
Település 

0,05–0,5 ha 0,5–1 ha 1–5 ha 5–30 ha 30 ha– 

Mád 24 23 30 15 8 

Tállya 39 26 20 11 4 

Tarcal 31 13 24 20 12 

Forrás: Hegyközségi nyilvántartások. 

Az OMÖ összeírásaiból azt is megtudhatjuk, hogy a szılıt mővelı gazdál-
kodó szervezetek átlagos birtokmérete a szerencsi és sárospataki körzetekben 
fél hektár közelében van, Sátoraljaújhely körzetében ennél kicsit kisebb. A 
szılıt mővelı gazdaságok átlagos kis mérete azonban nem tokaj-hegyaljai sajá-
tosság, e tekintetben az ország területén nincsenek jelentıs különbségek. (A 
szılıtermesztı gazdasági szervezetek átlagos mérete országosan 0,37 ha). Van 
azonban néhány olyan borvidék, ahol a gazdaságok mérete megközelíti az egy 
hektárt, ezeken a vidékeken figyelhetı meg a legnagyobb mértékő birtokkon-
centráció (7. táblázat).  

7. táblázat 

Szılıtermesztı gazdaságok átlagos birtokmérete 
néhány bortermelı körzetben, ha 

Körzet Birtoknagyság 

Sárospatak  0,64 

Szerencs 0,55 

Sátoraljaújhely 0,31 

Eger 0,87 

Gyöngyös 0,78 

Fonyód 0,82 

Siklós 0,68 

Sopron 0,58 

Szekszárd 0,50 

Forrás: OMÖ, 2000. 
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Az ágazatot jellemzı mutató az egyéni gazdaságok és gazdasági társaságok 
használatában lévı szılıterületek egymáshoz viszonyított aránya is. E tekintet-
ben – regionális bontásban – jelentıs különbségek mutatkoznak az ország terü-
letén. A Tokaj-Hegyalját is magában foglaló Észak-magyarországi régióban a 
gazdasági társaságok használatában lévı földterület aránya alacsony (7%), nem 
éri el még az országos átlagot sem (12%). A régiók között a legmagasabb érték 
a Dél-Dunántúlon van, ahol a szılımővelési ág 25%-át használják gazdasági 
szervezetek.  

Az elaprózott birtokstruktúrából egyenesen következik a palackozott bor 
mint végtermék megjelenésének alacsony aránya. A palackozással és borkeres-
kedelemmel foglalkozó vállalkozások száma Tokaj-Hegyalja területén megkö-
zelíti a százat, de csupán 10 az, amely mérvadónak számít, akár az export, akár 
a hazai értékesítés területén.  

Tállya község esetében a szılıtermesztı hegyközségi tagok csupán 7%-a 
foglalkozik kereskedelmi mennyiségnek számító szılıfeldolgozással, és még 
kevesebb, 2%, a palackozott bort elıállítók aránya. Mindez két dologra vezet-
hetı vissza. A szılıtermesztık jelentıs része ugyan készít bort, de annak meny-
nyisége nem éri el a szükségszerő regisztráció határát, másrészt továbbra is 
magas a „bogyótermesztı” gazdálkodók száma, akik szılı, vagy bor formájá-
ban adják el a leszüretelt mennyiséget.  

8. táblázat 

Hegyközségi tagok megoszlása tevékenységek szerint 
Tállya hegyközségben 

 1998 2001 

Szılıtermesztık száma 1897 1883 

Szılıfeldolgozást végzık száma 23 128 

Borkezelést végzık száma 34 133 

Palackozott bort elıállítók száma 25 37 

Exportáló szervezetek száma 20 25 

Forrás: Hegyközségi nyilvántartás, Tállya. 

A kistermelık integrálásának kiépítettsége alacsony szinten van. A borászati 
nagyvállalatok többnyire saját szılıbirtokuk termésébıl fedezik mustszükségle-
tüket. A borkombinát jogutódja, a Tokaj Kereskedıház Rt. számít továbbra is a 
legnagyobb felvásárlónak, évente (az egész térség lefedésével) közel 3000 kis-
termelı szılıjét vásárolja fel, viszont ezt csupán folyamatos állami támogatás-
sal képes megtenni. Kistermelık integrálásával foglalkozik továbbá néhány 
nagyüzem is (pl. Oremus Kft, Sátoraljaújhely; Bodrog-Várhegy Kft, Bodrog-
keresztúr), akik szerzıdéses rendszerben, a termesztés egész folyamatát nyo-



A szılı- és borágazat néhány jellegzetessége és térségre gyakorolt hatása… 409 

mon követik és garantálják a szılı átvételét. Az egész borvidéken az ilyen mó-
don integrált kistermelık száma azonban nem éri el az 500 fıt. 

A kistermelık szövetkezetbe tömörülését, az elmúlt rendszer szövetkezeti 
modelljének negatív tapasztalatai akadályozzák, jelenleg nincs olyan szövetke-
zet a térségben, amely meghatározó szerepet töltene be a kistermelık integrálá-
sában, a közös értékesítésben. Szolgáltató és értékesítı szövetkezet néhány éve 
alakult Tállya községben, amely potenciálisan egyre növekvı szerepet tölthet 
be a szolgáltatások területén a kistermelık gépi munka iránti igényének kielégí-
tésében és értékesítési problémáinak megoldásában. Ma azonban ennek csupán 
csírái láthatók.  

A szılıtermesztés három formában játszik szerepet a helybeliek foglalkozta-
tásában és jövedelemtermelésében. A helyi társadalomra továbbra is legna-
gyobb hatással a kistermelık saját tulajdonában lévı szılıterületek megmőve-
lésébıl és a szılı, ill. must beadásából származó bevétel van. A rendszerváltást 
követıen azonban egyre több gazdasági társaság foglalkozik szılıtermesztéssel, 
amely foglakozatási kapacitást is jelent a térségben. Tállya községben pl. 1999-
ben 9 borászati gazdasági társaság mőködött, amelyek közel 80 fıt foglalkoztat-
tak. 2002-re a gazdasági szervezetek száma 15-re, a foglalkoztatottak száma 
125-re nıtt. Ez az ott élı aktív népesség 10%-át jelenti. Ez az érték (10%) azon-
ban egyedinek tekinthetı és nem vonatkozik az egész térségre. (Mád község 
esetében ugyanezen érték pl. 5%.) A szılıtermesztéssel és borászattal foglalko-
zó gazdasági társaságok és maguk a kistermelık is idénymunkákra gyakran nap-
számosokat alkalmaznak. A szüreti munkacsúcsok nem csak az adott települést 
érintik, hanem a környezı településeket is.  

Az ágazat térségre gyakorolt hatásának továbbra is egyik legfontosabb jel-
legzetessége a kiegészítı jövedelem szerzése, illetve a kistermelık több lábon 
állása. Nem csupán a szılıtermesztı kistermelık rendelkeznek állandó jövede-
lemforrást biztosító egyéb munkahellyel, de a kistételben palackozók között is 
sok köztisztviselı, közalkalmazott és vállalati alkalmazott van. Egyre elterjed-
tebb az idegenforgalom (szálláslehetıség kialakítása, panzió építése) és a borá-
szat összekapcsolása, de a falusi vendéglátó hellyel és kis magánpincékkel ren-
delkezı kisvállalkozók is egyéb állandó munkahely betöltésére kényszerülnek. 
Természetesen mindennek a kisebb pincészetek tıkeszegénysége, a bor értéke-
sítési problémái és az alacsony vendégszám az oka, amely meggátolja a vidékre 
jellemzı tevékenységek olyan mértékőre növekedését, amely már biztosítja egy 
család fenntartását.  

Tokaj-Hegyalja virágkorában birtokstruktúrájának sajátossága volt az ún. 
extraneusok magas száma. A XVI–XVII. századi Tokaj-Hegyalja gazdasági je-
lentısége és a múltra jellemzı gazdasági struktúrája, valamint a terület és az 
ágazat napjainkban betöltött gazdasági szerepe között nem vonható párhuzam, a 
nem helybeli tulajdonosok növekvı aránya azonban most is nyomon követhetı.  
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A külföldi tulajdonban lévı vállalatoktól eltekintve, mindhárom településen 
folyamatosan nıtt a nem helybeli tulajdonosok aránya. Jelenleg a három telepü-
lésen a szılıtulajdonosok 40–50%-a nem helybeli, a rendszerváltást megelızı-
en ez az érték 25–30% volt. Az „idegenek” többsége azonban nem számít ide-
gennek, mert a szomszédos tokaj-hegyaljai települések egyikének lakója. Ilyen 
módon, tágabban értelmezve a helybeliséget, az adott település szılıtulaj-
donosainak 70–80%-a a térségben él. Folyamatosan növekszik azonban a távo-
labbi térségekben élı szılıtulajdonosok száma. A nem Tokaj-Hegyalján élı 
gazdálkodók többsége Borsod-Abaúj-Zemplén megye távolabbi településein és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él. Nyolcvan kilométernél messzebb a szı-
lıtulajdonosok 5–7%-a lakik, jelentıs részük budapesti. 

Tállya község határában pl. 1992-ben 58 miskolci és 10 budapesti lakosnak 
volt szılıje. 10 év elteltével a miskolciak száma háromszorosára, a budapestie-
ké négyszeresére nıtt. A növekedés elsısorban a szılıt öröklı családtagok 
elköltözésének, kisebb részben városi kisbefektetık megjelenésének köszönhe-
tı. Mindebbıl arra következtethetünk, hogyha nem is kiemelkedı mértékben, 
de a tokaj-hegyaljai szılıtermesztés nem csupán a helybelieknek jelent jöve-
delmet ill. jövedelemkiegészítést, hanem növekszik a távolabbi térségek szılı-
tulajdonosainak száma, akik hobbi, rekreáció, vagy gazdasági megfontolás cél-
jából vásárolnak szılıt. A térségbıl elszármazott szılıbirtokosok magatartását 
befolyásolhatja az igen alacsony földár, amely visszatartja ıket a szılı értékesí-
tésétıl, és a kivárás álláspontjára helyezi ıket.  

Következtetések 

A szılıtermesztés és borászat birtokstruktúrája, vertikális felépítése és térségre 
gyakorolt hatása jelenleg is változás alatt áll.  

Termelési struktúráját tekintve, a kistermelıkkel szerzıdéses viszonyban ál-
ló – az újvilág országaiban gyakori struktúra – és a teljes vertikum kiépítésére 
törekvı – az európai országokban preferált – forma között helyezkedik el. A 
vártnál azonban lényegesen kevesebb a szılıtermesztés és borkészítés teljes 
vertikumát felölelı pincészetek száma, a hegyközségi tagok túlnyomó többsége 
jelenleg is csupán szılıtermesztéssel foglalkozik. Bár a birtokkoncentráció 
jegyei nyilvánvalóak, igen alacsony a palackozott bor végtermékkel megjelenı, 
hazai tıkére alapozott kis- és középvállalkozások száma.  

Az elaprózott birtokstruktúra szükségszerővé teszi stabil integráló szerveze-
tek jelenlétét, amelyek hiánya jelenleg még megoldatlan probléma.  

A szılıtermesztésnek, az elmúlt rendszer sajátosságának tekinthetı jövede-
lemkiegészítı jellegét az elmúlt tíz év során nem sikerült felszámolni. A szılı-
termesztı kistermelık jövedelemkiegészítés céljából gazdálkodnak és a palac-
kozott bort elıállító kistermelık többsége is több lábon állásra kényszerül.  
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Az ágazat térségre gyakorolt hatása leginkább a szılıtermesztéshez kapcso-
lódó jövedelemkiegészítésben nyilvánul meg és a nyugat-európai országokhoz 
képest alacsony a vertikum többi elemének foglalkoztatásra gyakorolt hatása.  

Az ágazatnak a térség gazdasági életében és a foglalkoztatásban betöltött 
szerepe nagymértékben függ a nemzetközi piacokon elért sikerektıl és az ide-
genforgalom fejlıdésétıl, amely tekintetében jelentıs kihasználatlan kapacitás 
áll rendelkezésre. 

A hegyaljai szılıtermesztés egyik sajátossága, hogy a kistermelık között 
nem csupán helybeliek vannak, hanem egyre növekszik az ország távolabbi te-
rületein élı szılıtulajdonosok száma, amely a szılıtulajdonos családtagok el-
vándorlása mellett a helybeliek tıkeszegénységét és a borvidék befektetési vonz-
erejét is jelzi.  

A történelmi borvidékek között Tokaj-Hegyalja rendelkezik a legmagasabb 
külföldi tıkeberuházással. A külföldi tıke nélkülözhetetlen volt a rendszervál-
tást követıen az ágazat fennmaradásához, az egész ágazat nehézségekbıl törté-
nı kitörését azonban nem oldotta meg, térségre gyakorolt hatása szigetszerően 
virágzó gazdaságok formájában mutatkozik meg.  

A nem túl kedvezı helyzet természetszerőleg nem független az európai bor-
piac helyzetétıl, amelyre a túltermelés, a piacok telítettsége jellemzı. A túlter-
melés azonban elsısorban az asztali tömegborokat érinti, a minıségi borok el-
adhatósága lényegesen kedvezıbb. A borvidék kitörési lehetısége a különleges 
természeti adottságokra épülı különleges minıségő borok elıállítása és ezek 
nemzetközi piacokon történı ismertté tétele. 
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SOME CHARACTERISTICS OF WINE SECTOR IN THE TOKAY 
WINE GROWING REGION 

Tünde Magyar 

Tokay Wine Growing Region in Hungary is one of the most famous wine growing re-
gions in the world. The aszú wine brought its world wide fame in the 16th century. Since 
the 1880’s, due to political and commercial reasons and finally the Phylloxera epidemic 
the region had lost its importance in the world market.  

The wine production structure in the region nowadays is influenced by two main 
kinds of factors.  

On one hand the former political system and its agricultural consequences, which ef-
fects still exist. During the socialist time 60% of viticulture was utilised by small hold-
ers, the average size of plots was under 1 ha. The grape production by small holders and 
wine making by the state owned firm was separated. Grape growing had a wage supple-
ment characteristic. 

The size of vineyards are still fragmented, 70-80% of the area are covered by hold-
ings smaller than 5 ha. 

The number of SMEs in the wine sector is low. Most of the grape producers and a 
significant number of small wineries deal with grape as a supplementary income. The 
purchasing of grape from producers is not quarantined, contracts between producers and 
wineries are very rare. 

On the other hand since the 1990’s foreign investments had appeared in the region. 
The rate of foreign capital among the historic wine growing areas here is the largest. 
These large wineries form flourishing patches in the region, while the all area still strug-
gles from underdevelopment. 

The structure of grape and wine production is obviously in the process of develop-
ment. The final structure is not independent from the state agricultural subsidy policy 
and the Common Agricultural Policy of the EU after the joining. 
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25. AZ IPOLYMENTI KISTÉRSÉG MARKETINGJE 
AZ INTERNET ÁRNYÉKÁBAN 

Sági Béla 

A dolgozat célja 

Napjaink egyik fontos feladata az országban található – települések összefogá-
sával alakult – kistérségekben rejlı lehetıségek minél magasabb szintő kiakná-
zása. Egy alapos gazdasági felmérést követıen a kitörési pontok – így a turiz-
mus, melyre a dolgozat fókuszál – meghatározásánál az arculattervezés szinte 
kivétel nélkül elıkerül, elı kell hogy kerüljön eltérı formában és intenzitással. 
Dolgozatomban egy Magyarország északi részén fekvı térség társulását és az 
image-formálás egy kis szeletét – az internet mint csatorna adta lehetıségeket – 
kívánom bemutatni. A dolgozatban a marketingstratégia egy igen kis részét 
dolgozom fel, hiszen egy átfogó, mindenre kiterjedı részletes elemzés számára 
nagyobb terjedelmő mőre lenne szükség. A témaszőkítést az internet oldalán is 
el kellett végeznem, hiszen itt is csak a promóció, mint egy lehetséges részterü-
let kerül nagyító alá, sok egyéb lehetıséget mellızve (kicsit részletesebben az 
Internet címő fejezetben). 

Bevezetés 

Bár igen nehéz definiálni mi is a piacra vitt termék a helyek piaci értékesítése 
kapcsán, a köztudatban mindig kialakul egy kép az adott városról, régióról. Az 
image building, vagy arculattervezés igen fontos és széles körben használt mód-
ja a piacbefolyásolásnak, illetve az arculat kommunikálásának. 

Az image továbbítása, kialakítása nehéz, összetett feladat. Hogy a kistérség 
ez irányú próbálkozását – ezen dolgozatban az internet oldaláról nézve – ele-
mezhessük, megalapozott véleményt mondhassunk, elengedhetetlen a helyter-
mék, a célcsoportok és a közöttük fennálló kommunikációs utak elızetes isme-
rete. Hogy ezeknek megfeleljünk, elıször a helytermék, a régió bemutatása 
történik – a turizmus és a hozzá kapcsolódó fontos paraméterek vizsgálatával –,  
majd a célpiac beazonosítása, s legvégül a meglévı oldal elemzése következik 
az összegyőjtött információk és egy általános weblap-elemzési technika függ-
vényében. 
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A vizsgált termék: a „térségtermék” fıbb jellemvonásai 

Helymeghatározás 

A kistérség Pest megye északkeleti területén található, a Dunakanyartól észak-
ra, a Duna és Ipoly folyó mentén, a Börzsöny hegység nyugati oldalánál. A 
térség Budapesttıl északra 60 km-re fekszik. 

Pest megye északi részén a Börzsöny helység található. Az Ipoly-völgy két 
kis tájra az Alsó-Ipoly-völgyre, és a Középsı-Ipoly-völgyre tagozódik a megyé-
ben. Települései: 

– Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Vámosmikola, és Tésa (Ipoly), 
– Nagybörzsöny, Perıcsény, Kemence, Bernecebaráti (Börzsöny), 
– Márianosztra, Kóspallag (Belsı medencei), 
– Zebegény, Szob (Duna menti sík vidék). 

Természeti adottságok 

Domborzat: A Börzsöny hegység az Északi-középhegység nyugati tagja, a Du-
na és az Ipoly völgye, valamint a Nógrádi-medence határolja. Mintegy 600 km2 
területő. Ennek középsı, mintegy 60 km2 területő része a Magas-Börzsöny, amit 
győrőszerően vesz körül egy alacsonyabb peremhegységi rész, az egykori vul-
kán kaldérája (a Börzsöny kettıs kaldérájú vulkáni kúp). A Börzsöny nyugati 
lejtıjén az utóvulkáni mőködéshez ércesedés is kapcsolódott (arany, ezüst). A 
hegység déli részén kialakult kismedencék, negyedidıszaki szerkezeti mozgá-
sok nyomán alakultak ki (Márianosztrai-, Kóspallagi-medence).  

Éghajlat: A terület változatos domborzatának köszönhetıen az éghajlati vi-
szonyok is változatos képet mutatnak. A síksági és a középhelységi részek évi 
középhımérsékletei között 1–2 oC eltérés mutatható ki (síkság 10 oC, közép-
hegység 8–9 oC). A fagymentes idıszak a hegyekben 160–170 nap, míg a Duna-
völgyében 200 nap fölött van. A csapadék legnagyobb része esı formájában 
esik le, de a magasabb területeken téli sportolásra is megfelelı mennyiségő hó 
hullik, nem ritkán évi 70 nap a hótakarós napok száma. A szelek a medence 
pereme felıli oldalról fújnak az ország belseje felé. A Börzsönyben északkeleti 
széljárás az uralkodó. 

Kisebb területek a mérsékelten nedves, enyhe telő altípusba sorolhatók. A 
középhegység magasabb részei tartoznak a hővös területekhez, ahol a tél hideg 
és az éghajlat mérsékelten nedves. 

Levegı: A légúti megbetegedésekben szenvedık számára e térség levegıje 
megfelelı. A levegı tiszta. A „friss levegı titka” a nagyarányú erdıs területben 
(75%), s az ipari létesítmények hiányában keresendı. 
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A területen csak egy átvezetı út van, melynek forgalma minimális. A terület 
elemzıi egyetlen légszennyezı tevékenységgel számolhatnak, a törvény által 
tiltott avarégetéssel, hulladékégetéssel az otthonokban. 

Vízrajz: A folyóvizek alapján a térség a Duna vízgyőjtıjéhez tartozik. Bár 
maga a folyó csak néhány km-en érinti a térséget, de közvetlenül a határtelepü-
lés mellett található a Visegrádi áttörés. A Duna egyetlen jelentıs mellékfolyó-
ja ezen a területen, s egyben a nagy folyam egyetlen bal oldali mellékfolyója az 
Ipoly. E szlovák–magyar határfolyót a hatvanas években szabályozták, így fel-
számolásra kerültek a mocsaras területek, s kialakultak az állatvilágban igen 
gazdag holtágak. A Börzsöny hegységben számos patak ered. Közülük a kistér-
ségben négy érdemel nagyobb figyelmet, melyek közül hármon horgásztavak-
ként is mőködı víztárolókat hoztak létre. Ezen patakok a Börzsöny-, Cserge-, 
Letkési- (tároló nélkül) és a Kemence-patak.  

A felszín alatti vizek a Börzsöny területén figyelmen kívül hagyhatók. 
A legfelsı vízzáró réteg felett elhelyezkedı talajvíz egyre romlik, melynek 

egyik oka a csatornahasználat hiánya! 
Zebegényben a háztartások 100%, Szobon a lakosság 35%-a használja a csa-

tornahálózatot. A többi faluban nincs csatornahálózat kialakítva, így itt emész-
tıgödrökben ülepítik a szennyvizet.  

Turizmus 

Hegyvidék 

A Börzsöny hegység már a századelın is kedvelt kirándulóhely volt Az igények 
lehetı legjobb kiszolgálásának reményében turistaházakat építettek, melyekbıl 
a kisinóci és a nagy-hideghegyi még ma is üzemel. A mostani helyzetre az 
„egynapos turista” megjelenése a jellemzı. Ez köszönhetı az idegenforgalmat 
kiszolgáló infrastruktúrának.  

A Magas-Börzsöny érintetlensége miatt e terület 1998-ban a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park része lett. 

Sajnálatos tény, hogy a turista jelzések kezelése nem megoldott, így a biz-
tonságos túrázást veszélyezteti. A völgyekben hét kisvasúti hálózat futott, a 
vonalak hossza 200 km volt. A nagybörzsönyi kisvasutat, amelyet elsısorban 
teherszállításra használtak, 1984-ben zárták be elıször. Végleges bezárásra csak 
1992-ben került sor. A Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány 
1998-ban jelképes összegért megvásárolta a nyomvonalat az Ipolyerdı Rt.-tıl. 

Az elıbb említett vonal mellett több helyen megmaradtak a töltések, a sínek, 
amelyek alkalmasak lennének a forgalom helyreállítására. Erre példa a 2000 
nyarán pár km hosszan kísérleti jelleggel ismét üzemelı kisvasút Kemencén. 
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A Magas-Börzsöny az egyik legjobb hótartó terület hazánkban. A Nagy-
Hideghegy a Börzsöny síparadicsoma. Itt az 1930-ban épített turistaház mellett 
1947-ben elkészült a lesiklópálya s az ország elsı felvonója. E hegyrıl három 
sípálya vezet le. Szerte a helységben 20 km hosszan sífutó utakat jelöltek ki 
Diósjenıtıl a Foltán-kereszt érintésével a Királyrétig tartó útvonalon. 

Ipoly mente 

A Börzsöny és az Ipoly völgye az elmúlt évtizedekben nem sokat részesedett 
különféle fejlesztésekben.  

A trianoni békeszerzıdés megkötése után határfolyóvá elılépett Ipoly sokáig 
megközelíthetetlenné vált, ezért a rendszerváltásig nem lehetett turisztikailag 
számításba venni. A kilencvenes évek viszonylagos enyhülést hoztak a határfo-
lyó kapcsán. Az enyhülés eredménye a zavartalan horgászat és a kenutúrák 
megszervezésének lehetısége. 

Duna mente 

A Duna mellett fekvı két település Zebegény és Szob idegenforgalmi szem-
pontból kiemelkedik a többi település közül a jónak mondható megközelíthetı-
ség miatt. Zebegény már a századfordulón is kedvelt nyaralóhely volt, fıleg 
pesti polgárok töltötték itt szabadidejüket. A településen a szokásosnál is több 
látnivaló található. Zebegény a Duna parton épült, a folyó talán legszebb szaka-
szánál a Dunakanyarban. A településen több templom, kápolna, múzeum talál-
ható, több felvidéki típusú fagerendás parasztház, nem beszélve a folyótól pár 
méterre épült kastélyról. 

Az Ipoly Unió kezdeményezésére indult meg a Duna illetve az Ipoly mentén 
a kerékpárutak kialakítása. Az Ipoly Uniót, mint szlovák–magyar egyesületet 
1992-ben alapították meg Balassagyarmat székhellyel. Célja a természeti és 
humán értékek megırzése, illetve fejlesztése az Ipoly vízgyőjtı területén. Ezen 
túlmenı cél elısegíteni civil eszközökkel Magyarország és Szlovákia közeledé-
sét, történelmi kiegyezését, valamint jószomszédi együttmőködését (Ipoly 
Unió). A Budapest–Szob szakaszon az Egyesület pályázati pénzekbıl elvégezte 
a felméréseket, a megvalósíthatósági vizsgálatot, valamint elkészítette a kivite-
lezési tervet. Az Egyesület segítséget nyújtott a kivitelezéshez szükséges pén-
zek megpályázásában is, így a kerékpárút 1995 óta elkezdhetett épülni. Zebe-
gény külterületén a Nagymaros felé vezetı szakaszt 1998-ban adták át. A Zebe-
gényen átvezetı, Szob felé vezetı szakasz munkálatai folyamatban vannak. 
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1998-ban elkezdıdött egy újabb munka, mely a Szob–Losonc kerékpárfor-
galmi tengely megvalósítását tőzte ki célul. Itt az Ipoly mindkét oldalán futó, 
kerékpározásra alkalmassá tett utak kialakítása kívánatos.  

A Vámosmikola után Tésa irányába vezetı út kitáblázása is szerepel a ter-
vekben, amivel segítséget nyújtanak a kerékpározóknak a sík illetve a meredek 
emelkedıkkel tőzdelt lehetıségek közötti döntésben. 

A jövıbeni tervek közt szerepel a Helembai-híd állandó megnyitása, hiszen 
ez fontos összeköttetést teremtene a Duna mente, Németország, Ausztria és 
Szlovákia határain belül futó kerékpárutak között. 

A célpiac beazonosítása: piacszegmentálás 

E kistérség egyik fejlıdési bázisa a turizmus lehet, mint az az elızı oldalak 
helyzetfeltárásából is kirajzolódni látszik. A turisztikai piac egyre telítettebb 
volta miatt a marketingre nagy feladat hárul a térség értékesítése során. 

Minthogy a marketing egy speciális területérıl van szó, az áruvilágban 
használt sémák feltétel nélküli átvételére nincs lehetıség. Itt új dolgok haszná-
lata indokolt. Talán jogos az a megjegyzés, hogy e területen nincs jelen a köz-
vetlen külföldi ráhatás, a multinacionális vállalatok által használt megközelítés 
nem jelenik meg (Fojtik, 1999). 

A 80-as évek óta egyre nagyobb figyelem jut a helymarketingre, a város-
marketingre illetve a régiómarketingre (Fojtik, 1999). Az e területen végzett 
kutatások kissé más megközelítést igényelnek. 

Az egyébként sem egyszerő piacszegmentálási folyamat egy földrajzi körzet 
kapcsán talál még bonyolultabb feladatot jelent egy marketinggel foglalkozó 
kutató számára. Készült rengeteg ilyen, vagy ilyennek vélt besorolás, a fogyasz-
tókat a következı kategóriákba osztva: helybeli lakosok, dolgozók, vásárlók, tu-
risták, vállalkozók, befektetık és egyéb. Ez a funkcionálisan vagy demográfiai 
alapon készült részterületképzés támadható, a piactervezés számára nem igazán 
használható. A cél a piacon egy idıben kirajzolódó keresleti görbék felismeré-
se, az érvényesülı tendenciák figyelembevétele, a görbékhez tartozó fogyasztók 
egy, a piaci aktivitásukat meghatározó tulajdonság szerinti definiálása. Ahány-
féleképpen fel tudunk osztani körcikkekre egy kört, annyiféleképpen tudjuk a 
piacot is szegmentálni. A feladat nehézségét a megfelelı felosztás meghatáro-
zása adja. 

A legalapvetıbb felosztás – s itt is ebbıl indulunk ki: adott terméket haszná-
lók és nem használók; új vásárlók és visszatérı vásárlók; új terméket gyorsan, 
késın elfogadók. 

Ezen elıszegmentációnál sokkal pontosabb képet kaphatunk az úgynevezett 
„pszichografikus” változókra épített kategóriák meghatározásával. Ezen kategó-
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riák a fogyasztók tevékenysége, érdeklıdése és véleménye (Activities, Interests 
and Opinions, AIOs). 

Az 2. ábrán szerepeltetett mátrix segítségével indulhatunk el a szegmentá-
láshoz vezetı úton. Az igénybevevık beazonosítása után, ezeket két csoportra 
osztva (az itt lakók is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, pl. síelés, 
éttermek) véleményeket ismerhetünk meg az adott termékekrıl, az adott cso-
portról. Ez persze kicsit torz képet fog nyújtani – normális esetben felfelé torzít 
–, hiszen csak azon fogyasztók attitődjeit ismerhetjük meg, akik valamilyen 
pozitív oknál fogva mással szemben az adott kistérséget preferálják, preferálták. 

Ezen elméleti szegmentációs ismérvek megismerése után az adott kistérség 
fogyasztóinak a mi szempontunkból – turisztika – meghatározó csoportosítása a 
cél. 

2. ábra  
Mátrix a célcsoportok elemzésére 

A szolgáltatást (turizmus)  

igénybe veszi nem veszi igénybe 

Helybeli I. II. 

Látogató III. IV. 

Forrás: saját szerkesztés. 

A piacot geográfiai, demográfiai, pszichográfiai és magatartás változók sze-
rint szegmentáltam. A szegmentálásnál Philip Kotler 4. kiadású Marketing 
management könyv 10-1. táblázat (248. o.) részletesen felsorolt változóit hasz-
náltam fel. Ismételten a helyhiányra hivatkozva a csoportok összes lehetséges 
változóját nem ismertetem, csak azon változók s a hozzá tartozó értékek kerül-
nek bemutatásra, amelyek megfelelnek az adott kritériumnak, relevánsak a tu-
rizmus szempontjából. 

Geográfiai változók 

E szempont szerint a fogyasztókat négy csoportba sorolhatjuk. Az elsı csoport-
ba a térség lakói, a másodikba a budapestiek, a harmadikba más magyar állam-
polgárok, a negyedikbe a külföldiek tartoznak. Fı csoport a budapesti lakosság, 
hiszen 100 km a távolság. A városi lakók számára a vidéki kultúra vonzása te-
heti elsıdlegessé e csoportot. 

Magyarország egyéb lakói már a távolság, a hasonló kultúra miatt kevésbé 
erıs célcsoportot alkothatnak. A kistérség lakói, a külföldi állampolgárok nem 
jelentenek megfelelı célpontot, az elızı csoport számára a marketing szinte tel-
jesen hatástalan, a második csoport jó célközönség lehetne, de elsı lépésben – s 
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itt jön a marketing komplex feladatrendszere – a terület infrastrukturális felfej-
lıdése, a nyelvi problémák megoldása az elsıdleges feladat. 

Demográfiai változók 

A dolgozat ezen részében csak a releváns célcsoportok bemutatására kerül sor. 
Az elsı ilyen csoport a diákok csoportja. A középiskola utolsó éves diákjai, 

de fıként az egyetemisták kerülnek ide, függetlenül az iskolától, a szülık jöve-
delmi viszonyától. A csoportba tartozók az egy-két napos kirándulásokat prefe-
rálják, számukra az erdı, a kisvasút és a kulcsosházak jelenthetik a vonzó árut. 

A másik csoport merıben eltérı, alapvetıen más igényekkel. Arra, hogy ez 
miért nem kerül ellentmondásba az elızıvel, egy nagyon egyszerő magyarázat 
adható: a térségtermék egy igen összetett áru. Nem kell egyben fogyasztani, 
komplexitása miatt más-más célcsoportok számára is vonzó lehet. E célcsoport 
a fiatal pár gyermekkel, aki a hétvégét a hétközi „hivatali robot” után a szabad-
ban, friss levegın kívánja eltölteni. Céljuk a kikapcsolódás, a testmozgás, a 
sport. A téli sportok számára lehetıséget biztosító gyönyörő vidéket elıszeretet-
tel látogatják. 

A harmadik fı csoport a nagy jövedelemmel rendelkezı, férj, feleség gyer-
mek nélkül. Számukra a felhıtlen kikapcsolódás a fontos, a tiszta levegıért, a 
magas kiszolgálásért sokat áldoznak. Ezen célcsoport kielégítése sok szempont-
ból még nem megoldott. Csak a Dunakanyarban található települések képesek 
magas szintő szolgáltatásokat nyújtani, de ez a környék a téli sportoknak megfe-
lelı környezetet nem tud biztosítani. A csoport nyári sportolási igényét magas 
szinten ki lehet elégíteni: vízi sportok, tenisz stb. 

Végül a munkából visszavonult idısek csoportja következik. Ezen csoport a 
csöndet szereti, nyugalomra vágyik, a gyönyörő környezetben általában egy, 
esetleg két hetet töltenek el. Az év bármely idıszakában megkötés nélkül „fo-
gyaszthatnak”. 

Pszichográfiai változó 

Itt mindenekelıtt a középosztály, a felsı középosztály, az alsó felsıosztály jö-
het számításba. Az alsóbb osztályok még nem igénylik a turizmus adta lehetı-
séget, vagy képtelenek forrást biztosítani akár csak egyhetes üdülésre is. A leg-
felsı osztályok esetlegesen egyszer-egyszer fogyasztanak, nem alakul ki a már-
kahőség, anyagi körülményeik megengedik számukra, hogy az ország, s más 
országok szép, vonzó részeit is meglátogassák, így mindig máshol töltik el sza-
badidejüket. A középrétegnél alakulhat ki „márkahőség”, s anyagilag is megen-
gedhetik a többszöri visszatérést. 
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Magatartás szerinti szegmentáció 

Ezen rendszer szerint csoportosítva a fogyasztókat meg kell említeni az imént 
már érintılegesen felvetett márkahőség kategóriát. A márkahő vásárlók elvár-
ják, hogy az új lehetıségekrıl mindig idıben értesüljenek. Az egyszeri fogyasz-
tóknál a legfıbb feladat a márkahőség kiépítése lenne, de ez az elızıekben 
említett okok miatt szinte képtelenség az egyik csoportnál, míg a másik részük-
nél a kapott termék minısége az elsıdlegesen meghatározó szempont. 

Turisztikailag a térség számára két igen eltérı tulajdonságokkal rendelkezı 
mégis markáns vonásokkal leírható csoportot, szegmenst definiálhatunk. 

1) Fiatal, általában diák vásárló, kevés jövedelemmel, egy-két nap, esetlege-
sen egy rövidebb hét eltöltésével jelentkeznek a piacon. A szolgáltatás minısé-
gét e célcsoport felé nehéz javítani, gyakran nem is lehet, hiszen a túrázás, az 
egyszerő szállásigény jellemzi. Döntéseit a vásárlás elıtt információkra alapoz-
va hozza meg, melyeket társaiktól beszerzett, esetlegesen a média adta informá-
ciókra alapoz. 

2) Jó anyagiakkal rendelkezı középosztálybeli vásárló, általában szellemi 
foglalkozású családok. A saját és esetlegesen gyermekeik pihenésére hajlandó 
áldozatokat hozni. Hosszabb idıt töltenek egy helyen, vagy márkahő vásárló-
ként több hétvégét, szabadnapot töltenek az adott térségben. A magas szintő, de 
árban nem földtıl elrugaszkodott szolgáltatásokat preferálják. 

Ha e két fı szegmenst vizsgáljuk, egy alapos elemzésnél szembetőnik, hogy 
a csoportokra jellemzı a számítógép mindennapi használata (csak a nyugdíja-
sok részpiacára nem igaz még, de a közeljövıben mindenképpen rájuk is igaz 
lesz). Az információ korát élve kézenfekvınek tőnhet, hogy az image-formálás-
nál, piacösztönzésnél az interneten keresztül szólítsuk meg e célcsoportokat. Ez 
nem kizárólagos médiát jelent, nem is jelenthet azt, de a legfontosabbak egyikét 
jelenteni a közeljövıben. 

Az internet 

Falusi turizmus a világhálón 

„Az internetes marketing ab ovo nemzetközi marketing – legalábbis potenciáli-
san” (Fojtik, 1999, 78. o.).  

Ahogy a hálózat információtartalma és résztvevıinek száma egyre nı, úgy 
válik a mindennapjainkban egyre fontosabbá a világ e hatalmas könyvtárának a 
használata. 

Utazni az internet nélkül is lehet. Ez egy alapigazság. De hova? Persze ezt az 
internet sem fogja megválaszolni, nem is tud dönteni helyettünk, de minden-
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esetre segít megtervezni, megálmodni, és ami a legfontosabb kivitelezni is a 
kirándulást, nyaralást. Az internet fı elınye, hogy eljuthatunk a segítségével 
olyan helyekre is, ahová még legmerészebb álmainkban sem, megismerhetünk 
országokat, régiókat, kistérségeket, városokat is. Véletlenül is eljuthatunk olyan 
helyekre, amiket nem is kerestünk, ami megnyeri tetszésünket, ami a késıbbi-
ekben nyaralásra ösztönözhet. 

A karosszékbıl fel sem kell állni, s percek alatt a legapróbb részletekig meg-
szervezhetı egy családi nyaralás, egy baráti kirándulás pompás helyekre. Ha 
megtaláljuk a kívánt internetcímet egybıl elıttünk van a városok, kistérségen 
belüli szálláshelyek és programkínálatok listája képekkel, szöveggel illusztrál-
va. Az egyedi kínálatokról akár további igen vonzó részleteket is közölhetnek, a 
szállodák szobaszáma, az úszómedence hossza, a tárlat szervezıje, a kerékpárút 
nyomvonala mind-mind bemutatásra kerülhet. 

Az internetes jelenlét másik elınye a marketing szempontjából abban áll, 
hogy nem csak közel kerülhetünk a fogyasztókhoz, hanem cselekvésre is adha-
tunk lehetıséget (Fojtik, 1999). A felhasználó mindent leszervezhet, mindent 
kifizethet, lefoglalhat akár az íróasztala mellıl. Megoldhatja a kedvenc négylá-
búja elhelyezését, parkolóhelyérıl jó elıre gondoskodhat. Az ilyen szolgáltatást 
nyújtó címeken található lehetıségeket már nem csak levélen, telefonon, faxon, 
e-mailben, hanem a honlapon megtalálható Rich Text formátumban letölthetı 
foglalási lapon is megrendelhetjük. A lap elküldésével az adott szervezet elı-
foglalást biztosít amit meghatározott idıpontig fenntart. 

Ezen oldalak már minden igényt kielégítenek, az átlagos honlapok még nem 
ilyen fejlettek – a jövı mindenképpen ez –, de az alapszolgáltatásokat, az in-
formálást már mindenképpen tartalmazzák. A fejlıdésnek nem is annyira anya-
gi, mintsem szemléletmódbeli akadályai vannak. Az emberek még mindig nehe-
zen fogadják el e csatorna interaktív létét, még sokan a személyes kapcsolattar-
tásban bíznak. 

Az Ipolymenti kistérség és a net 

Az Ipolymenti kistérség a világ elıl elzárt terület, a szó átvitt értelmében. Ter-
mészeti adottságai kiválóak, de ezt a külvilág nem ismeri, nem ismerheti, hiszen 
nem volt semmilyen akció, program, ami a kistérséget ismertté, elismertté tehet-
te volna. E vidék önkormányzatai nem engedhetik meg maguknak, hogy hatal-
mas összegeket költsenek – akár külön, akár együtt – a hely imázsának közvetí-
tésére, a helyek promóciójára. Erejüket leköti a mindennapi tevékenységek 
folyamatos fenntartása, esetlegesen minimális összegeket költhetnek az image-
formálásra, de a promócióra nem jut forrás. 

Ezen problémára adhat némi megoldást az internet mint csatorna alkalmazása.  
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A városok, régiók jelenléte az interneten már mindennaposnak mondható 
(pl. Balatonederics, Hevesi Egyesület, Cserháti Településszövetség). Egy-egy 
ilyen honlap generálása, és karbantartása az önkormányzatok terhelését tekintve 
csak töredéke az egyéb csatornákon való megjelenés költségének. 

A mi esetünkben is a probléma a már felvetett szemléletváltás hiánya. Az 
önkormányzatok arra illetékes vezetıi még nem ismerték fel a világháló adta 
lehetıségeket. Az elsı lépést azonban már megtették az úton: felléptek az inter-
netre. 

Mint a dolgozat középsı részében láthattuk a térségtermék célpiacai igen jó 
eséllyel elérhetıek az internet segítségével. Ezen ismeret birtokában kijelenthe-
tı, hogy a közeljövıben mindenképpen szükségessé válhat egy, a teljes kistér-
séget együttesen kezelı honlap elkészítése – ami már csaknem „kell” kategóri-
ába tartozik –, s amelyet belátható idın belül saját önkormányzati címeknek is 
kell követniük, valódi segédeszközként kezelve a régió felkészítése során. 

A térség adottságait ismerve a honlapnak a turizmus felé kell nyitnia, de el-
kerülhetetlen lesz egyéb szektorok célbavétele is, egy új elemzést, más tekintet-
ben fontos paramétereket figyelembe véve. Az internetoldal(ak) más irányú fej-
lesztése (a térség gazdasági potenciáljának kihangsúlyozása, önkormányzatok-
kal való kapcsolattartás…) is kívánatos lehet. 

A honlap elkészítésének technikai oldalát nem kívánom bemutatni, nem is 
része a dolgozatomnak, de a szükséges dolgokat, információkat kell az interne-
tezı számára megfelelı formátumba hozni (képekkel illusztrálni, linkeket csa-
tolni, magyarázó szövegeket beszúrni, esetlegesen az oldalt interaktívvá tenni). 

A honlapnak tartalmaznia kell a térség földrajzi elhelyezkedését, esetlegesen 
térképpel illusztrálva. Ki kell emelni a táj átlag feletti szépségét, a Dunaka-
nyart, a Börzsönyt, az Ipolyt. 

Gondoskodni kell arról, hogy az idelátogató számára a közlekedési lehetısé-
geket bemutassuk, mind a közúti megközelítést, mind a tömegközlekedést ide-
értve. A tömegközlekedésnél jó pontot jelent, ha menetrendet is csatolunk, de 
legalapvetıbb egy link a megfelelı MÁV, Volán honlapra. 

A leendı vásárló számára a kínálatot részletesen be kell mutatni. A térség te-
lepüléseit külön-külön. Ha a térségnek van saját honlapja akkor is szükséges 
egy két fontos adat, kép közzététele, de alapkövetelmény az átjárás biztosítása 
az oldalak között. 

Külön csoportban kell tálalni (új ismérv alapján) a szabadidı eltöltésére kí-
nált lehetıségeket, illetve a szálláshelyek összességét. 

A szabadidı eltöltésénél, ha lehetıség van, mindig az évszaknak megfelelı 
rekreációs tevékenységeket kell elıtérbe állítani, de nem szabad elfelejtkezni 
arról, hogy a neten nem csak az adott idıpontban potenciálisnak vélt vásárlók 
megtalálása a cél. A kisvasút, a kerékpárút szerepe fontos lehet az arculatterve-
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zésben, ezért ezen lehetıségnek feltétlenül helyet kell kapniuk a honlapon. A 
szálláshelyek kapcsán ismételten igaz a már elızıekben felvázolt stratégia, ami 
átjárhatóságot teremt az esetleges szállodai honlap és a kistérség oldalai között. 
A konkrétan a hálóra felkerülı információk csak egy hosszas megbeszélés-
sorozat után körvonalazhatóak, de mindenképpen szoros összhangban kell len-
nie a termékelemzésnél leírtakkal. 

Most, hogy felvázoltuk egy sikeres internetoldal alapkövetelményeit, vizs-
gáljuk meg az Ipolymenti kistérség weboldalát. 

Elsı pillantásra látszik, hogy az oldalt nem igazi körültekintéssel alkották 
meg. Az Ipolyról készült kis kép foglalja el a lap közepét, s ezt követi egy hely-
zetmeghatározás.  

Interaktivitást tekintve igen szegényes az oldal, csak levélküldési lehetıség 
van, ami már szinte alapkövetelmény. A navigálás nem okoz túl sok bonyodal-
mat, hiszen az egyetlen menürendszer végig, a kép bal oldalán marad, ami fog-
lalja a helyet, s design szempontjából is idejétmúlt. A végtelenségig leegyszerő-
sített oldalkép már-már az „igénytelenség” gyanúját veti fel! Sok oldalnál ren-
geteget kell görgetni, ami nagyon elveszi az ember kedvét a nézelıdéstıl. 

Az igazi gondot azonban nem is a gyenge megjelenés jelenti – ezt ma már 
egy közepes webdesign cég is gyorsan javíthatja –, hanem az információhiány, 
a publikált információk használhatósága, rendezettsége. 

Bár az oldalakon találhatóak leírások a kistérség településeirıl – amelyek 
igazán összeszedettek –, de mégsem érzıdik, hogy a megjelenített adatok vala-
milyen célt szolgálnak, vagy valamely stratégia rejlene a háttérben. 

Mint ahogy a dolgozat elsı részébıl is látható e kistérség legfıbb elınye 
természeti adottsága, amelyet a turizmus segítségével aknázhatunk ki. Így tehát 
az oldalt is a turizmusra fókuszálva kell felépíteni – az információk szinte mind 
megtalálhatók az oldalon –, a többi részt (vezetıség, szervezet stb.) picit háttér-
be szorítva. 

A célcsoportok igényeire kihegyezett arculat megtervezését, ami túlmutat e 
dolgozat határain, adaptálni kell az interneten történı megjelenésre is. Ezen 
médiumnak teljes mértékben támogatnia kell az egyéb célkitőzéseket. 

Az oldal sikeressé tételéhez elengedhetetlen egy saját domain név használata 
– a könnyebb keresés érdekében –, s az elızı fejezetben felvázolt „információ-
csokrok” szerepeltetése megfelelı „köntösben”. 

Mint láthatjuk az interneten való megjelenés már megtörtént – ami dicsére-
tes –, most a hatékonyság növelése kell, hogy a központba kerüljön. A kistérség 
így egy nehéz, de szükséges médiumot (internet) kezdett el használni a kommu-
nikációjában, amelyben a vezetıséget – a vállalkozókon túl – az ott élıknek is 
támogatniuk kell a siker érdekében! 
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Összegzés 

A leírtakat figyelembe véve elmondható, hogy egy térség megjelenítése az in-
terneten igen összetett feladat. Térségmenedzserek, marketingesek, informati-
kusok közös munkájának a végeredménye lehet, ha a döntéshozókat sikerül 
meggyızni e médium használatának fontosságáról. A jövı e felé mutat. A trend 
az, hogy egyre többen használják az internetet piacbefolyásolásra, az image-
építés egyik eszközének. Nem az a kérdés – véleményem szerint –, hogy hasz-
náljuk-e az internet adta lehetıségeket, hanem az, hogy mikor, milyen intenzi-
tással kapcsolódjunk be. A közeljövıben az internet is alapkövetelmény lesz, 
nem fog versenyelınyt biztosítani. Felmerülhet a kérdés: miért ne csatlakoz-
zunk mihamarabb vonzó, tartalmas oldalakkal? És valóban miért ne? 
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THE MARKETING OF IPOLYMENTE ON THE INTERNET 

Béla Sági 

There is a beautiful hilly area in the north of Hungary bordered by the Danube bend, the 
River Ipoly and the Börzsöny range. The glorious environment and the fresh air offer 
enormous scope for recreation. 

In this study I shall try to show the advantages of this area based on an appraisal of 
the hills themselves. The first half of the study consists of a short geographical overview 
highlighting the most attractive parts.  

One of the most important areas of potential is tourism and a close examination of 
the area shows very clearly the scope for visitors. Within this sector there are two major 
groups: one is younger – that is, students in the 16-25 age group - and the other is the 
white-collar worker group. It is now extremely Important to determine the best means of 
marketing communication. Both of these groups are frequent users of the internet and so 
this medium could become one of the most important channels to attract their attention. 

By means of a brief overview I shall try to indicate some strategic directions which 
might be useful for the region in e-business terms. 

In the last part of the study I analyse Ipolymente’s current website, showing its weak 
points but trying to offer advice as to how can potential customers be motivated to visit 
this part of the country. 

I believe that e-business could help greatly in the development of the region, al-
though it cannot replace overall development based on a long-term strategy! 
 
 



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
ÉVKÖNYV 2002 

26. TERÜLETFEJLESZTÉSI DILEMMÁK 
EGY DÉL-ALFÖLDI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN 

Kis Mária 

1996. március 19-én az Országgyőlés elfogadta a területfejlesztésrıl és a terület-
rendezésrıl szóló törvényt, amely hosszú távra hivatott meghatározni Magyar-
országon a területi folyamatokat, illetve új utat kell mutatnia a regionális politi-
kában. Ugyanakkor le kell szögeznünk azt a tényt, hogy egy törvény csak a 
kereteket tudja biztosítani, de a regionális térségfejlesztı, válságkezelı progra-
mokat a helyi közösségek öntevékenységére kell építeni (természetesen ezt nem 
jelentheti az állam „kivonulását”). Különösen fontos ez a kistérségekben. Egy 
kistérség fejlesztési programjai azonban csak akkor lehetnek eredményesek, ha 
alapvetı szemléleti változás következik be; nem egy-egy akcióra, feladatra vagy 
ágazatra szervezıdnek, hanem komplex szemléletet próbálnak érvényesíteni, 
vagyis marketingszemléletben kezelik problémáikat, helyzetüket. Erre próbál-
tunk példával szolgálni egy tipikusan rurális kistérségen keresztül, bízva abban, 
hogy az egyúttal módszertani útmutatót is jelenthet más hasonló térségek szá-
mára, hiszen az itt felvetett kérdéseknek csak egy része régióspecifikus, többsé-
gük általánosítható, illetve felhasználható más rurális térségben is. 

Marketingszemlélet a területfejlesztésben 

A tudatos regionális, kistérségi, illetve településmarketing egy alapos elemzési, 
érdekegyeztetési, szintetizáló munkára épülı stratégiaalkotás és az azt realizáló 
eszközrendszer folyamatos mőködtetése. 

A marketingstratégiának és eszközeinek konkrét meghatározása csupán egy 
átfogó kutatási, információs háttérre építhetı, annak a makrokörnyezet elemzé-
sén túl, három, tartalmilag jól elkülöníthetı és fontos területet mindenképpen 
fel kell ölelnie: 

1) Elıször számba kell venni a térség, a település értékeit, adottságait, kíná-
lati kompetenciáit, erısségeit, gyengeségeit (értékaudit). 
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2) Ezután fel kell tárni a régióra, kistérségre, településre vonatkozóan, a sa-
ját lakosságában, illetve a külsı célcsoportokban kialakult szubjektív ké-
pet, imázst (imázsaudit). 

3) Értékelést kell készíteni az eddig végzett marketingtevékenység tartalmá-
ról, eszközeirıl, módszereirıl (marketingaudit). 

A továbbiakban bemutatjuk egy kistérség értékauditját, amely a stratégia al-
kotást megelızı kutatások kiemelkedıen fontos eleme. 

A makói kistérség fejlesztési lehetıségei 

A marketingstratégia elsısorban a határ mentiségre, a mezıgazdaságra, a kultu-
rális és történelmi hagyományokra és a természeti adottságokra épít. Olyan 
kommunikáció kialakítása, amely elısegíti a város megismerését a régió és 
Magyarország lakosai számára. 

Mezıgazdaság 

Makó az ország délkeleti szegletében, a román határ közelében, a Maros folyó 
jobb partján fekszik. A város területe 229,23 km2, amelybıl a mővelhetı földte-
rület 196,8 km2. A település termıtalajának a legnagyobb része lösz, a nyugati 
részén agyag, míg a Maros közelében homokos öntéstalaj a jellemzı. Makó és 
térsége jó termıföldekkel rendelkezik. A térség talajai közül a termıképességük 
alapján kiemelkednek a fokhagyma és a vöröshagyma termelésének talajt adó 
„fekete földek”, amelyeknek igen magas az aranykorona értékük. 

Éghajlata meleg, a nyár száraz és forró, így Makó és környéke az ország 
napfényben egyik leggazdagabb része. Ezen a tájon van a legtöbb nyári nap, 
mintegy 85–90 nap. A napsütéses órák évi összege meghaladja a 2100 órát. A 
csapadék viszont kevés, több mint 100 év átlagában csak 585 mm évente. Az 
évi átlagos középhımérséklet 10,9 °C. 

A kedvezı klimatikus viszonyoknak és a jó minıségő termıföldeknek kö-
szönhetıen a város legfontosabb terményei a méltán világhírő makói vörös-
hagyma, a petrezselyem és a főszerpaprika.  

Rendkívül jelentıs az exporttevékenység is a mezıgazdasági szektorban. A 
hagyma- és az egyéb zöldségféléket nyers, feldolgozatlan, illetve feldolgozott 
és félkész állapotban is értékesítik a hazai és a külföldi piacokon, illetve a fel-
dolgozók részére. Jelentıs a hagyma hőtıházi és szárítmány célú feldolgozása. 
A városban lakó családok túlnyomó többsége kötıdik valamilyen mértékben a 
földhöz, a mezıgazdasághoz és a hagymatermesztéshez. A hagyma és a petre-
zselyem értékesítésébıl származó bevétel a családok jövedelmének egyik meg-
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határozó forrása a mezıgazdaságból élık esetében. A makói hagymakertészek 
máig a világon egyedülálló kézi munkaeszközkészletet is kialakítottak. 

Makó gazdaságát várhatóan a jövıben is elsısorban a mezıgazdaság, vala-
mint a tágabb értelemben a mezıgazdasághoz kapcsolódó ágazatok fejlıdése 
határozza meg. A város tájspecifikumai közé tartozik a vöröshagyma-, fok-
hagyma és zöldséggyökér termesztése, valamint az extenzív állattartás, a pusz-
tai életmód hagyománya. Alapvetı szerepet kap ebben a gazdasági célú infra-
struktúra kiépítése, a pénzügyi szolgáltatások rendszerének megújítása, bizton-
ságának megteremtése, valamint a több lábon álló gazdaságok kialakulásának 
elısegítése. 

A terület adottságainak figyelembe vételével a fejlesztés fı céljainak a kö-
vetkezıket tekintetjük: 

– Megırizni a makói hagymához kapcsolódó hírnevet, amit évtizedek ke-
mény munkájával alakítottak ki. 

– A Termelı és Értékesítı Szövetkezetek szerepének növelése. 
– Állami és önkormányzati támogatás a gazdálkodók részére – menedzser-

oktatás formájában.  

A termelık összefogása hatékonyan elısegíti a jobb alkupozíció megterem-
tését. A várhatóan közeli uniós csatlakozás esetén az együttmőködést választók 
jelentıs versenyelınyökhöz juthatnak a szektorban önállóan tevékenykedı gaz-
dákhoz képest.  

Ipar 

A kistérség ipari tevékenysége Makó városában koncentrálódik, ahol elsısor-
ban kis- és középmérető vállalkozások mőködnek. A jelenleg több, mint 230 
gazdasági szervezet közül a mintegy 30, nagyobb létszámot foglalkoztató válla-
lat a gépgyártás, a bútorgyártás, a gumigyártás, az élelmiszer-feldolgozás (hús-
ipar) területén tevékenykedik, ám emellett számottevı, közel 3000 az egyéni 
vállalkozások száma. Makón évtizedes hagyománya van az alkatrészgyártásnak 
és az összeszerelésnek is.  

A kistérség legjelentısebb gazdasági potenciálját a mezıgazdasági alap-
anyag termelésére telepíthetı élelmiszer-feldolgozás jelenti. Ezen a téren a 
biotechnológiai kutatási eredmények várnak gyakorlati megvalósításra. Makó 
jelentısebb iparvállalkozásai között jelen van a külföldi – német, holland, olasz 
– tıke: a Gumimővek PHOENIX Hungária Kft. (100%-os német tulajdon), a 
MEDICOR MEDITŐ Kft. (magyar–német vegyesvállalat), az ASS Berendezési 
Rendszerek Ipari Vámszabadterület Bt. (100% német tulajdon), a Tejipari Vál-
lalat Makói Sajtüzeme (olasz–magyar vegyesvállalat), valamint a VGM-
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MAGÉP Mezıgazdasági Gépgyártó Kft. (holland–magyar vegyesvállalat), ám a 
hazai tulajdonban lévı cégek, mint például a Mafég-Term Főtéstechnikai Ké-
szülékgyártó Rt. is fontos szerepet játszanak. E cégek fıként exportra termel-
nek. A város vezetése a helyzet elemzése után arra a következtetésre jutott, 
hogy versenyképes környezetet kell teremteni az itt élık, az itt vállalkozók és az 
ide várt befektetık számára. Ennek legfontosabb eszköze a kornak megfelelı 
színvonalú infrastruktúra megteremtése, és ehhez kapcsolódóan a város erıfor-
rásainak, lehetıségeinek a szőkebb és tágabb környezet elé tárása. Ennek a fel-
ismerésnek az eredményeként a város telefonszolgáltatása már a mai országos 
színvonalnak megfelelı, s ezzel közelebb került a világ, és könnyebben, szerve-
zettebben mőködnek az itt dolgozó vállalkozások. A környezet védelmével, s az 
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal azonban már sokkal többet kell foglalkozni, 
hogy a lakosság életminısége és a betelepülı vállalkozások kiszolgálása javul-
jon. Ezért a városi szeméttelep fejlesztésével, a városi szennyvíztisztító és a 
hozzá kapcsolódó csatornahálózat kiépítésével, a lakóépületek, vállalkozási 
telephelyek bekötésével lehet megoldani a feladatokat. A legfontosabb e telepü-
lés életében, hogy bekapcsolódjon a gazdasági vérkeringésbe, s ennek a legfon-
tosabb eszköze a közút.  

Ipari park 

A Makó és Térsége Vállalkozási Övezetben belül a kiváló termelési, közleke-
dési és logisztikai adottságokkal rendelkezı Makói Ipari Park a kelet és délkelet 
felé irányuló kapcsolatok központjaként várja a külföldi és belföldi mőködı 
tıkét. 

Az ipari park Makó város északkeleti részére, a jelenlegi iparterülethez kap-
csolódva a Makó–Hódmezıvásárhely vasútvonal, a 43-as számú fıút Makót 
elkerülı, épülı szakasza közötti zöldmezıs területre települt. Az ipari park terü-
lete jelenleg 22 hektár, ami késıbb 60–70 hektárra bıvíthetı.  

A Makói Ipari Park létrehozásának célja a kistérségben elıállított, nagy 
mennyiségő és jó minıségő mezıgazdasági termék helybeli, minél magasabb 
színvonalú feldolgozása, korszerő, környezetbarát technológiával, térségi alap-
anyagokból és térségi munkaerıvel. Az ipari parkban a helyi és szegedi bio-
technológiai kutatóintézetek által fémjelzett tudományos háttérrel jelentıs 
hozzáadottérték-tartalmú, exportképes termékek elıállítására nyílik lehetıség. 
Az évtizedes hagyományokkal rendelkezı gépgyártás, alkatrészgyártás, össze-
szerelés, továbbá a környezetvédelmi kutatás, a megújuló energiaforrások beve-
zetése és egyéb ipari, valamint bármilyen szolgáltató tevékenység betelepülése 
kívánatos a Makói Ipari Parkba.  
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Kereskedelem és szolgáltatások 

A makói kistérségben elérhetık a lakosság, az átutazó idegenforgalom és a vál-
lalkozások számára szükséges szolgáltatások. Az utóbbiak részére különösen 
fontos, hogy több bank és biztosítótársaság teljes körő szolgáltatással jelen van. 
A kereskedelmi hálózat fejlett. Az általános profilú áruház mellett 140 élelmi-
szer szaküzlet és közel 300 más üzletkörő egység mőködik a városban. A térség 
gazdasági potenciálját felismerve ide települt a Penny Market, továbbá több, 
külföldi érdekeltségő kereskedelmi céggel elırehaladott tárgyalások folynak 
áruházak létesítésérıl. 

Infrastrukturális ellátottság 

Makó térsége – és benne Makó városa – közlekedési és logisztikai szempontból 
a régió kiemelkedı bázisa, mivel a Duna–Körös–Maros–Tisza Euroregionális 
(magyar–román–jugoszláv) határ menti együttmőködés központi nagyvárosait 
(Szeged–Arad–Temesvár) összekötı utak csomópontjában fekszik. A jelentıs 
tranzitforgalmat lebonyolító, korszerő, kamionterminállal ellátott – Magyaror-
szág nemzetközi tehergépjármő forgalmának egy tizedét lebonyolító – nagylaki 
nemzetközi határátkelı közvetlen nemzetközi kapcsolatot tesz lehetıvé, de 
közel esik a battonyai és a tiszaszigeti határátkelıhely is.  

A kiszombori, majd a kübekházi határátkelıhelyek megnyitása kiteljesíti a 
kistérség euroregionális kapcsolatait. Vasútvonala közvetlenül Budapesttel, 
Szegeddel, és Békéscsabával köti össze. A szegedi repülıtér közelsége a légi, a 
Tisza közelsége pedig a vízi kapcsolatot is lehetıvé teszi. 

A makói kistérség jó közlekedési kapcsolatait jelentısen javítja majd a 43-as 
számú fıút Makót elkerülı, 2003-ig megépülı, szakasza. A tervek szerint a 
majdani M43-as autópálya is itt, a Makói Ipari Park közelében halad el és 
Nagylaknál lépi át az országhatárt. Makó város útjainak még csak kb. 70%-a 
szilárd burkolatú, de a kiépítettségük aránya folyamatosan emelkedik. A város a 
lakosság, valamint a jellemzı gazdasági tevékenységek igényeinek megfelelı 
szintő alapvetı infrastruktúrával – elektromos áram, gáz, víz, szennyvíz és eu-
rópai színvonalú hulladékkezelés – ellátott. A tervek között szerepel a szelektív 
hulladékgyőjtés és az újrahasznosítás is. A telekommunikáció területén a kíná-
lati piac a jellemzı, úgy a vonalas, mit a mobil távközlés területén. A vállalko-
zások, az intézmények és a magánszemélyek számára is hozzáférhetı az Inter-
net.  
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Határon átnyúló kapcsolatok 

A kiszombori határátkelı megnyitása, melyrıl döntés született, fontos a ma-
gyar–román kapcsolatok építése szempontjából, mert gyors megközelítést biz-
tosít Temes megye számára, és tovább növeli a makói tranzitforgalmat, amelyet 
az elkerülı 43-as szakaszra lehet terelni. Az ebbıl adódó további lehetıségek 
kihasználására a szolgáltatások teljes körét biztosítani tudják az ipari park kör-
nyékére települt vállalkozások. 

Idegenforgalom 

A makói kistérség által nyújtott turisztikai kínálat egyre növekvı létszámú tu-
ristát vonz a térségbe. A kistérség központjaként mőködı Makó számos olyan 
objektumnak és eseménynek (pl. városi rendezvények) ad helyet, amelyek tu-
risztikai vonzerıvel rendelkeznek. 

Már több éve májusban kerül megrendezésre Makó Város Napja, amely a 
város újjászületését, az 1699-es visszatelepülést ünnepli meg. A kulturális ese-
mények sorozata júliusban folytatódik a Makói Grafikai Telep megrendezésé-
vel, mely egy hónapig tart, majd augusztusban nyitja meg kapuit a három hétig 
mőködı Makói Mővésztelep. Mindkettı záró kiállítással végzıdik. A város 
minden évben gazdag rendezvénysorozattal ünnepli államalapító királyunk és 
az új kenyér ünnepét augusztus 20-án. Már több mint 10 éves hagyományra 
tekint vissza a szeptemberben megrendezett Makó Nemzetközi Hagymafeszti-
vál, melyet évrıl évre mind színvonalasabb szakmai programok színesítenek, 
melyek mellett számos kulturális- (idıszaki kiállítások, koncertek), szórakozta-
tó- (fesztiválmenet, lovas bemutató, Hagymabál), hagyományırzı, bemutató- 
(hagymapucoló verseny, régi mesterségek mővelıi) és gyermekprogramok (bo-
hócok, játszóbusz, bábelıadások) közül választhat a közönség minden korosztá-
lya. A nemzetközi szakmai konferenciákhoz mezıgazdasági bemutatók és vásá-
rok is kötıdnek, ahol a kistérség gazdasági, kulturális és civil szereplıi bemu-
tatkozhatnak.  

A térség települései helyi rendezvényekkel (falunapok, népmővészeti, folk-
lór, gasztronómiai bemutatókkal) valamint szolgáltatásokkal (szállásadás, ven-
déglátás) kapcsolódnak be az idegenforgalmi tevékenységbe. Az idelátogatók 
számára az épített környezet is nyújt számos látnivalót. Ilyenek a város kulturá-
lis központjaként mőködı Hagymaház, amely Makovecz Imre tervei alapján 
épült meg 1998-ban és színházi, zenei rendezvényeknek is helyet ad; a Korona 
Szálló impozáns, eklektikus épülete; a klasszicista stílusú Városháza; a neoba-
rokk Bérpalota; a Postapalota. Az épített városkép egyik éke, amely helyszínt 
biztosít számos nemzetközi kulturális és sporteseménynek, a Városi Sportcsar-
nok, mely szintén Makovecz Imre tervei alapján készült el 2000-ben, harmoni-
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kus együttest alkotva a több száz éves múltra visszatekintı József Attila Gim-
náziummal. A városban számos mőalkotás található, megörökítve történelmünk 
nagyjait és a helybeli kimagasló személyiségeket (Szent István, Kossuth Lajos, 
Galamb József, Pulitzer József, Erdei Ferenc stb.).  

A térség építészeti nevezetességei közé tartoznak az óföldeáki Erdıtemplom 
a kiszombori Rotunda, a magyar csanádi Kuhn kereszt, de talán a legjelentı-
sebb turisztikai atrakciót a makói Termál és Gyógyfürdı jelenti, melynek mő-
ködtetése köré szervezıdhet számos turisztikai tevékenység. A fürdı a város 
központjában, 13 000 m2 -en várja látogatóit. A 41 fokos alkáli hidrokarbonátos 
gyógyvízzel rendelkezı fürdı naponta 1600 vendég fogadására képes, és külön-
féle gyógyászati kezeléseket nyújt (gyógymasszázs, minısített gyógyiszap, ult-
rahang és galvánfürdı, csoportos gyógytorna). Az egész térség idegenforgalmá-
ra kihat a Maros folyó jelenléte, amely a térségben található tavakkal együtt 
horgászatra ad lehetıséget, az ártéri erdı pedig kiváló vadászterület. Ám a tér-
ség turisztikai potenciáljának nagyobb fokú kihasználásának érdekében további 
fejlesztésekre van szükség. Többek között jelentıs marketingtevékenységet kell 
végezni a hazai és a nemzetközi szaksajtóban, valamint a térség településeit 
bemutató önálló kiadványok segítségével. Az idegenforgalmi tevékenység fı 
irányzatának a gyógyturizmusnak kell lennie, melynek középpontja a makói 
termálfürdı áll. A környezı települések programokkal, szolgáltatások útján 
színesíthetik a kínálatot. A térségben hiányzik a turisztikai termékfejlesztést 
végzı, és a turistákat kiszolgáló non-profit Tourinform Iroda. A nagy létszámú 
turista áradat fogadása és tartózkodásra bírására szempontjából fontos a helyi 
szolgáltató hálózat és a közbiztonság fejlesztése. A turisztikai vállalkozók kép-
zetsége hiányos, emiatt kiemelkedı szerepe van az oktatásnak és a vállalkozóvá 
válás elısegítésének.  

Térkapcsolatok 

A kistérséget egy – magyarországi viszonylatban – középváros és annak von-
záskörzete alkotja. A kistérség fejlettség tekintetében nem homogén, hanem 
eltérı fejlıdési eséllyel rendelkezı körzetekre oszlik. A térségben hat mikro-
térséget különítünk el. A legkedvezıbb fejlettségi mutatókkal Makó, valamint a 
kedvezı fekvéső (Makóhoz közeli, vagy Szeged vonzáskörzetében tartozó, il-
letve a 43-as út mentén fekvı) települések rendelkeznek. A kistérség északi, 
különösen északkeleti, részén lévı falvaknak erıs a Békés megyei kötödése, itt 
Makó vonzása viszonylag csekély. Földeák, Óföldeák, Maroslele kapcsolat-
rendszere kétirányú. Hódmezıvásárhely és Makó is vonzással van rájuk. A 
makói kistérség dinamizálását nagyban segíti, hogy egyes települései részei a 
DARFT által kijelölt Vidékfejlesztési Mintatérségnek, amely a Dél-alföldi ré-



Az internet és a magyarországi régiók 433 

gió déli határ menti területeit foglalja magában. Hazánk európai uniós csatlako-
zását követıen a közeljövıben a schengeni határ Makó térségében fog húzódni. 
A 96 km-es közös román–magyar határszakaszból kifolyólag felerısödik a határ 
menti együttmőködések, a közös fejlesztések szerepe. Az európai uniós csatla-
kozás küszöbén Makó megtalálta kistérségi szerepkörét. Itt található a Dél-
Alföldi Területfejlesztési Társulások Egyesületének titkársága, csakúgy, mint a 
Phare CBC támogatással készült Román–Magyar Kistérségi Iroda.  

Humán erıforrások 

A város iskoláiban megjelent az a vállalkozó szellem, így már rövid tanfolya-
mok keretében is képezhetik, átképezhetik a humán erıforrást a friss igények 
kielégítésére. A makói önkormányzat katalizátor szerepet tölt be a különbözı 
társulások és regionális együttmőködések kialakításában, mőködtetésében. Ez a 
szerep átfogja a külföldi kapcsolatok építését is. Munkájához támogatókat talált 
a megyei és regionális szervezetek között is. A fenti folyamatok gerjesztıjeként 
és eredményeként megjelent a városban a külföldi tıke is. Így német, osztrák, 
holland és olasz cégek érdekeltségei mőködtetnek termelı vállalkozásokat a 
városban. A francia tıke jelenléte a legjelentısebb a térségben, s fıleg a szol-
gáltató ágazatban fejti ki hatását. A külföldi tıke letelepedésével és továbbter-
jedésével stratégiai lehetıségeket szerezhet meg a város az innovatív szemlélető 
vállalkozásaival együtt. A várható folyamatok közép- és hosszú távú, a kifejtett 
hatások és a várható multiplikátorhatások pedig még ennél hosszabb távon is 
érvényesülnek. Minden törekvést a marketing szellemében fejlesztenek, és át-
fogó marketingstratégia készül a megvalósítás elısegítésére. Látható, hogy a 
város elébe megy és szervezi a közelgı lehetıségek fogadását és mőködtetését. 
Ez a fejlıdés biztosítéka. Magyarországon mintegy 60 ezer, Romániában pedig 
további tízezer ember sorsát érintik a vázolt folyamatok. A jugoszláv határ is 
érintett a mikrorégióban, s határátkelıvel is rendelkezik a térség Kübekházán. 
Ez ugyan nemzetközi jelentıséggel kis mértékben bíró átkelı, de annak lehetı-
ségével számolni kell a hármas határ miatt.  

Összegzés 

A Makó város és térsége célszerő fejlesztési irányainak meghatározására irá-
nyuló vizsgálat azt igazolja, hogy a gazdasági tevékenységek (mezıgazdaság, 
élelmiszer-feldolgozás, ipar, szolgáltatások, turizmus) és az infrastruktúra ösz-
szehangolt, komplex fejlesztésével a térség új fejlıdési pályára állítható. Ebben 
komoly szerepet játszhat a betelepülı külföldi tıke, valamint a határon átnyúló 
regionális együttmőködés, amely a helyi gazdaságot is dinamizálni képes. 
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CURRENT ISSUES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Mária Kis 

As Hungary awaits accession to the EU the rural areas have enormous importance from 
the point of view of regional development. This is especially so if we consider the fact 
that more than 30% of the population live in such areas and that geographical and 
ecological features have predetermined that the country shall be heavily involved in 
agriculture and in related sectors. Regarding possible solutions to the problems 
inextricably linked to this, there is no blanket solution to be offered since, broadly 
speaking, the problems of specific areas, regions or micro-regions are peculiar to 
themselves. However, despite such special characteristics we can frequently note 
common features and so it can be useful to study concrete examples. 

 
 

 
 



 

 


