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Mottó:  
 
„Ha nem tervezünk, valójában a sikertelenséget tervezzük meg.” 

(Ismeretlen szerzı) 
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1. BEVEZETÉS 
 

A regionális politika a különbözı szempontok szerint (természetföldrajzi, 

gazdasági, társadalmi, kulturális, stb.) földrajzilag körülhatárolható 

területegységek (régiók) között meglévı fejlettségi különbségek mérséklésére 

irányul. A strukturális politika ezen túl egyéb térségi szinten megjelenı 

strukturális problémák (pl. munkanélküliség, egyoldalú ágazati szerkezet, stb.) 

kezelését és a regionális együttmőködést is szolgálja (Perger É., 2006). A 

kohéziós politika az uniós szintő gazdasági és szociális kohézió erısítését 

szolgáló szakpolitika, ami a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrában 

a tagállamok között meglévı különbségek mérséklésére irányul. A kibıvült 

Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes tagállamok között 

megnövekedtek a társadalmi, gazdasági és területi egyenlıtlenségek. Éppen 

ezért a 2007-tıl életbe lépı regionális politika reformja következtében a 

regionális és kohéziós politika keretében támogatást nyújtó eszközöket egységes 

szabályozás alá vették, s a regionális politika céljait a kohézió erısítése alá 

rendelték.  

Az Európai Unióban a közösségi regionális politika finanszírozási 

eszközének, a strukturális alapoknak elsıdleges címzettjei az EUROSTAT 

szempontrendszere szerint kialakított NUTS 2 régiók. Ezek azok a területi 

egységek, amelyeknek számuktól és a decentralizáció mértékétıl függıen az 

adott régió sajátosságit megjelenítı regionális operatív programokat 

dolgozhatnak ki. Azokban a tagállamokban, ahol a NUTS 2 szint megegyezik a 

regionális önkormányzati szinttel, ott az operatív program decentralizált 

(régiókban történı) kidolgozására nagyobb esély van, mint azokban, ahol nincs 

regionális önkormányzat. Magyarországon a NUTS 2 szintet a tervezési-

statisztikai régiók képviselik. Ebbıl az következik, hogy a regionális operatív 

programok kidolgozásának területi szintje hazánkban részben kormányzati, 
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részben pedig uniós döntés függvénye, illetve azon múlik, hogy a régiókban 

megvannak-e az operatív programok kidolgozásának feltételei.  

Az értekezés a magyar uniós csatlakozást követı 2004-2006-os idıszakra 

vonatkozó I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) Regionális Fejlesztési Operatív 

Programja (ROP-ja), és a 2007-2013-as tervezési periódus II. Nemzeti 

Fejlesztési Tervének (II. NFT) 1 hét önálló regionális operatív programja (ROP-

ja) tervezését és megvalósítását vizsgálja a decentralizáció, vagyis a régiók 

szerepvállalási lehetıségeinek szempontjából. A dolgozat kitér a közösségi 

regionális politika reformjára, a hazai jogszabályok által meghatározott 

keretekre, az EU regionális politikájában alkalmazandó alapelvek 

érvényesülésére, valamint a visegrádi országokban alkalmazott regionális 

tervezési és programozási gyakorlatra.  

Szekunder kutatás keretében a Dél-Dunántúlra alapozva vizsgálja a régiók 

tapasztalatait és szerepét a regionális tervezési dokumentumok kidolgozásában 

és megvalósításában. Foglalkozik a projektgenerálással, mint az alulról jövı 

kezdeményezések figyelembevételének lehetıségével a tervezési munkában.  

A primer vizsgálat keretében végzett interjúk célja a szekunder kutatás során 

megállapított eredmények alátámasztása illetve kiegészítése, ezáltal 

következtetések és javaslatok megfogalmazása a magyarországi régiók 

regionális operatív programjainak kidolgozásánál figyelembe veendı 

lehetıségekre a decentralizáció, valamint a programok tervezésének és 

megvalósításának hatékonyságnövelése érdekében.  

                                                 
1 Az egyes tagállamoknak 2007-tıl nem Nemzeti Fejlesztési Tervet, hanem Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keretet (NSRK) kell készíteniük azon fejlesztéseik leírására, melyekhez lehetıségük 
van uniós források felhasználására. E mellett egyes államok opcionálisan, nemzeti hatáskörben 
elkészíthetik saját Nemzeti Fejlesztési Tervüket, melybe minden, uniós és hazai forrásból 
finanszírozható fejlesztésüket lefektetik. Magyarországon az NSRK az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv elnevezést viseli. Értekezésemben egységesen a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (II. 
NFT) megnevezést alkalmazom. 
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKIT ŐZÉSEI 

 

A disszertáció célja, hogy: 

1. Bemutassa az Európai Unió regionális politikájának fejlıdését, az 

egymást követı tervezési periódusok legfontosabb kohéziós politikai 

dokumentumainak elemzése révén. 

2. Összehasonlítsa a visegrádi országok régióinak szerepét a regionális 

operatív programok tervezésében és megvalósításában. 

3. Megvizsgálja a magyarországi régiók szerepét a területfejlesztési 

tervezésben, valamint az országos és regionális szintő fejlesztési tervek 

megvalósításában. 

4. Bemutassa a hazai decentralizáció eredményeit, a régiók önállóságát és 

érdekérvényesítési lehetıségeit. 

5. Megvizsgálja a projektgenerálás szerepét a területi tervezésben. 

 

A célok elérését az alábbi feladatok elvégzésével igyekszem megvalósítani: 

• Bemutatom az I. és II. NFT regionális operatív programját/programjait 

meghatározó közösségi és hazai jogszabályi kereteket és azok 

változásait. 

• Bemutatom és összehasonlítom a regionális operatív programok 

tervezésének és végrehatásának rendszerét a visegrádi országokban. 

• Felmérem a magyarországi regionális tervezés folyamatait, fı lépéseit 

Dél-Dunántúl mintáján keresztül. 

• Interjú keretében felmérem a regionális tervezésben részt vevı helyi 

területfejlesztési szakemberek véleményét a regionális fejlesztési 

operatív programok tervezésének folyamatáról és annak 

hatékonyságáról. 
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• A regionális fejlesztési operatív programok tervezésének folyamatában 

megvizsgálom: 

a. a regionális szereplık bevonásának mértékét a strukturális alapok 

forrásaival számoló országos és regionális fejlesztési tervezésben 

(partnerség elvének érvényesülése);  

b. a társadalmasítás, vagyis a helyi szereplık tervezésbe való 

bevonásának véghezvitelét a területfejlesztési tervezésben; 

c. a régiók szerepének, és a területfejlesztés intézményrendszerének 

változását az I. és II. NFT regionális operatív 

programjának/programjainak tervezésében; 

d. a projektgenerálást, mint a területi tervezés eszközét. 

• Következtetéseket fogalmazok meg a közösségi regionális politika 

magyarországi területi tervezésének és megvalósításának tendenciájára 

vonatkozóan.  

 

További célom javaslatot tenni a ROP tervezése során szem elıtt tartandó 

szempontok és lépések betartására a hatékony forrásfelhasználás érdekében. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 
3.1. Az EU regionális politikájának alapjai, elvei 

3.1.1. A régiók kialakulása, az EU regionális politikájának színterei 

A régió számos megfogalmazásban található a szakirodalomban. Ennek fı 

oka, hogy az Európai Unióban nincs törvényi szinten meghatározott 

régiófogalom, hanem a régiót a strukturális támogatások címzettjeként jeleníti 

csak meg (Faragó L., 2005). A régió meghatározások közös jellemzıi, hogy 

mind összefüggı területi egységket jelölnek. „A régió politikai vagy 

adminisztratív jellegő, egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös 

jellemzıket magába foglaló s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi 

egységet jelöl” (Szalay L., 2002).  

A régiók kialakulását számos tényezı befolyásolja. Az egyes országokban a 

szociális és gazdasági tényezık, máshol a kulturális és történelmi értékek, a 

vallás vagy a nyelv azonossága, földrajzi és szektorális kritériumok, illetve 

jogalkotási – politikai szándékok jelenthetik a kiindulási alapot (Szegvári P., 

2005). A felsorolt tényezık alapján beszélhetünk politikai-közigazgatási 

régiókról, (ezek lehetnek önkormányzati és adminisztratív régiók), valamint 

tervezési-statisztikai (fejlesztési) régiókról. Míg az elsı kategória Faragó László 

csoportosításában közigazgatás- és politikatudományi megközelítéső, addig az 

utóbbi területfejlesztési szempontú felfogást tükröz (Faragó L., 2005). 

Az önkormányzati régió döntéshozatali jogosultságokkal rendelkezik, ezzel 

szemben az adminisztratív régió csupán döntés-elıkészítési, mőködtetési és 

végrehajtási szervezıdés. A tervezési-fejlesztési régiók esetében az egységes 

fejlesztés, jövıépítés érdekében történt meg a területi egységek lehatárolása. 

Meglévı közigazgatási egységeket jelölnek, illetve azok összevonásából hozták 

létre azokat (Szegvári P., 2005). A regionális szervezıdés legmagasabb fokán 

álló önkormányzati régiók rendelkezhetnek saját forrásokkal is, s 
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érdekérvényesítı képességük is nagyobb a másik két típusú régiónál. 

Véleményem szerint az a legszerencsésebb helyzet a regionális decentralizáció 

és a területi fejlesztés szempontjából, ha az önkormányzati régió egybeesik a 

tervezési-statisztikai régió határával, máskülönben állandó diszharmónia 

tapasztalható a területi politika alakításában.  

A tervezési-statisztikai régiók kijelölése nem vezet egyértelmően az 

önkormányzati régiók létrehozásához. A továbblépés esélyeit azonban nagyban 

befolyásolja, hogy az adott államban milyen mértékő a regionalizmus, illetve 

maga a regionalizmus mennyire van összhangban a regionalizációs 

törekvésekkel. 

A regionalizmus és regionalizáció eltérı fogalmakat takar. A regionalizmus 

– szorosan összekapcsolódva a szubszidiaritás alapelvéhez – az alulról felfelé 

irányuló (tehát helyi szintrıl induló) területszervezési, régióalakítási 

kezdeményezéseket jelöl. Az ilyen törekvések a területi egységek 

sajátosságainak határozott érvényesülését célozzák meg.  

A regionalizáció ezzel szemben felülrıl (központi szintrıl) lefelé irányuló 

folyamatokat jelöl. Eredményeként – az egyes országok sajátos intézményi és 

politikai fejlıdésébıl adódóan – különbözı regionális kormányzati típusok 

jöttek létre2. (Pálné K. I,. 1999). 

Az Európai Közösség kezdeti idıszakában a regionalizációnak, mint 

folyamatnak alárendelt szerep jutott (Horváth Gy., 1998). Az 1957. évi Római 

Szerzıdés preambuluma általánosságban fogalmazta meg, hogy a tagállamok 

                                                 
2 A föderalista államok (Németország, Belgium, Ausztria) esetében történelmi hagyományok 
útján alakultak ki a tartományok, melyek nagyfokú önállósággal rendelkeznek;  
A regionalizált államokban (Olaszország, Spanyolország) a központi kormányzat 
kezdeményezésére történt meg a meghatározott autonómiával rendelkezı területi egységek 
kijelölése;  
A decentralizált országokban (Franciaország, Portugália, Finnország, Svédország) a régiók a 
központi államtól származtatott jogkörökkel rendelkeznek; 
Az unitárius államokban (Nagy Britannia, Görögország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Dánia) 
nincsenek önállósággal rendelkezı régiók, a helyi önkormányzatok kapnak széles körő 
feladatokat a központi kormányzattól. Hazánk is ebbe a kategóriába sorolható (Pálné K. I., 
1999). 
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erısítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlıdésüket a 

különbözı régiók között meglévı különbségek és a hátrányos helyzető régiók 

elmaradottságának csökkentésével (Római Szerzıdés, 1957).  

A régiók elismertségében az 1987. évi Egységes Európai Okmány jelentett 

áttörést. Nyilvánvalóvá vált, hogy az akkor már 12 országot magába foglaló 

Európai Közösség fejletlenebb tagállamaiban komoly nehézségeket okozhat az 

egységes belsı piac megteremtése (Blahó A., 2002). A dokumentum kimondja, 

hogy a „Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági 

és társadalmi kohézió erısítését eredményezze. ….. A Közösség e célok elérését 

a strukturális alapok (..), az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévı 

pénzügyi eszközök révén megvalósított fellépésével támogatja” (Egységes 

Európai Okmány, 1986. 130a. és 130b. cikk). Ekkortól kezdték el érvényesíteni 

a projektfinanszírozást felváltó programfinanszírozást és az érvényesítendı 

alapelveket (szubszidiaritás, decentralizáció, partnerség, programozás, 

koncentráció és addicionalitás), valamint vezették be a tagállamok közigazgatási 

és tervezési egységeiben zajló gazdasági és társadalmi folyamatok 

összehasonlítására az ötszintő hierarchikus osztályozást, a Területi Statisztikai 

Egységek Nómenklatúráját3 is. Az ötszintő felosztás helyett 2003-ban jogilag 

csak három regionális szintet szabályoztak4, a többi kettıt az Európai Bizottság 

a tagállamok hatáskörébe utalta5. Az egyes területi egységeket úgy alakították 

ki, hogy népességük országos átlagban a rendeletben meghatározott 

kategóriákba tartozzon. NUTS 1: 3-7 millió, NUTS 2: 0,8-3 millió, NUTS 3: 

150-180 ezer fı (Faragó L., 2006/a). Az EU regionális politikája csak a 

regionális NUTS szintekre terjed ki, azokon belül is a NUTS 2 szintő régiót 

                                                 
3Az eredeti francia kategória Nomenclature des unités territoriales statistiques, melynek 
rövidítése NUTS. A NUTS három regionális (NUTS 1 – statisztikai nagyrégió, NUTS 2 – 
területfejlesztési statisztikai régió, NUTS 3 – megyei szint) és két lokális (NUTS 4, NUTS 5) 
szintő terület-beosztási rendszer. 
4 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
5 A local administrative units (LAU) beosztás az elızményeknek megfelelıen két szintre, a LAU 
1-re (korábban NUTS 4) illetve LAU 2 (korábban NUTS 5)-re tagolódik.  
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tekinti a beavatkozás fı színterének. A magyar NUTS 2 szint kijelölésénél 

irányadónak számított, hogy az akkori EU 15 tagországának NUTS-2 átlaga 230 

ezer km2 és 1,8 millió fınyi népesség volt. Az egyes tagállamok között itt is 

jelentıs szórás mutatkozott, így a magyarországi régiókra átlagosan jellemzı 

13,3 ezer km2-es és 1,44 millió fınyi népesség a középértékhez közelített 

(Sarudi Cs., 2003). 

Ahol valamilyen ok miatt az adott tagállamban nem lehetett egyértelmően 

meghatározni a NUTS szintnek megfelelı területi egységeket – adminisztratív, 

vagy önkormányzati régiókat – ott (ahogy ez Magyarországon is történt) az 

adott tagállamnak kellett kijelölnie a regionális területi szintet (Bakos I.- Nagy 

Z., 2002). Ez nálunk a tervezési-statisztikai régió6 lett. A NUTS 2 szintet 

megfelelı számú, egymással határos, meglévı közigazgatási egységek 

összevonásából képezték, melyek azonban ezáltal nem lettek közigazgatási 

egységek (Faragó L., 2006/a). Az EU-hoz újonnan (2004-ben) csatlakozó 

tagállamok döntı többségében (kivéve Lengyelországot, ahol a meglévı 

vajdasági rendszerre adaptálták a NUTS 2 szintet) a támogatások 

megszerzésének feltételeként alakították ki a régiókat (Faragó L., 2005).  

 

3.1.2. Az EU regionális politikájának elvei a régió érdekérvényesítése 

szempontjából 

Szubszidiaritás 

A szubszidiaritás elvét elsı ízben a Maastrichi Szerzıdésben (1991) 

fektették le, miszerint a döntéseket az állampolgárokhoz azon a lehetı 

legközelebb esı szinten szükséges meghozni, ahol a legtöbb információ és 

kompetencia áll rendelkezésre a feladat végrehajtására. Ez egyben megkívánja 

                                                 
6Az 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl az 5. § e) bekezdésében 
megfogalmazottak szerint: „régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló, egy vagy 
több megyére (a fıvárosra) kiterjedı, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendı területfejlesztési egység.” 
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az erıforrások és a döntési hatáskörök decentralizációját (Rechnitzer J., 1998). 

Az Amszterdami Szerzıdés (1997) megerısítette, hogy azokon a területeken, 

amelyek nem esnek a közösségi politika kizárólagos kompetenciája alá, a 

szubszidiaritás elvét kell alkalmazni (Amszterdami Szerzıdés, 1997). A 

strukturális alapokból nyerhetı támogatások felhasználásának módszerét és 

intézményrendszerét pedig az egyes tagállamok saját hatáskörben határozhatják 

meg (1260/1999/EK tanácsi rendelet).  

A 2007-tıl kezdıdı tervezési periódust szabályozó 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet megerısítette, hogy az operatív programok végrehajtásáért a megfelelı 

területi szinten a tagállamok felelısek. A szubszidiaritás alapelve tehát az EU 

értelmezésében a közösség és tagállamok közötti feladatmegosztásra 

vonatkozik, azonban a tagállamon belül is alkalmazható.  

 

Partnerség 

A partnerség intézményét az 1988-tól bevezetett vertikális partnerség7, 

valamint 1993-tól megjelenı horizontális partnerség8 jelenti. Ez utóbbi esetben a 

tagállam a domináns szereplı, hiszen ı szabályozza a partnerség terjedelmét. Az 

elv érvényesülésében rendkívül nagy különbségek tapasztalhatóak 

nemzetenként, döntéshozatali szintenként és programtípusonként. Sok helyen a 

partnerség fıleg az Európai Bizottság és a tagállam közötti kapcsolatra, valamint 

a programok felügyeletét ellátó monitoring bizottságokra korlátozódik (Faragó 

L., 2005). 

A partnereknek a közös cél elérése érdekében együtt kell mőködniük mind a 

programok tervezésében, mind azok megvalósításában, finanszírozásában és 

ellenırzésében (Forman B., 2004/a).  

 

                                                 
7 Az Európai Bizottság, a tagállam kormánya, a régió és a helyi hatóságok együttmőködését 
jelenti. 
8 Gazdasági és szociális partnerek bevonása. 
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Decentralizáció 

A decentralizáció, mint alapelv a 1260/1999/EK tanácsi rendelet szerint a 

tagállam és az Európai Bizottság munkamegosztására irányul. A tagállam a 

felelıs a strukturális alapok kezeléséért, a programozásért, a végrehajtásért és 

ellenırzésért (Pálné K. I., 2004). Az Európai Bizottság feladata elsısorban a 

programok elfogadása és a végrehajtás hatékonyságának értékelése. A 

nemzetállami kormányok döntıen saját kézben tartják az alapok feletti 

rendelkezést, a regionális szintek pedig a végrehajtási feladatokat látják el, 

döntıen kormányzati képviselık bevonásával. Az alapelv lényegében a döntési 

jogosítványokat adja át alsóbb területi szintekre, de a tényleges 

megvalósuláshoz az adott szint politikai, de legalábbis pénzügyi függetlensége 

szükséges (Sarudi Cs., 2003). Önálló pénzügyi források rendelkezésre állása 

nélkül sem a decentralizáció, sem az addicionalitás elve nem valósulhat meg 

teljes mértékben. Az uniós tagállamokon belül azonban általában a 

dekoncentráció elve érvényesül, miszerint a kormányok nem szeretik kiadni a 

kezükbıl a döntési jogokat.  

 

Programozás  

Ezen elv szerint az EU támogatási eszközeinek nem egy-egy különálló 

projekt megvalósítását kell elısegíteni, hanem hosszabb távon érvényesülı 

komplex programokat szükséges támogatni (Rechnitzer J., 1998). A 

programozás során olyan fejlesztési stratégiákat kell kidolgozni, amelyek a 

fejlesztési célok megvalósítását szolgáló programok által realizálódnak. A 

tagállamok programozási folyamatának lehetıségeit az 1260/1999/EK tanácsi 

rendelet értelmében a 2000-2006 közötti periódusban a 2. melléklet9 szemlélteti. 

A mellékletben feltüntetett programdokumentumok mindegyikét az Európai 

Bizottság hagyta jóvá. 2007-tıl a 1083/2006/EK tanácsi rendelet szerint a 

                                                 
9 Az 1. melléklet a Mellékletek jegyzékét tartalmazza.  
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programozás eszközei (dokumentumai) is módosultak (Közösségi Stratégiai 

Irányelvek, Általános Stratégiai Dokumentum, Nemzeti Stratégiai Referencia 

Keret, operatív programok). Az ezek közötti összefüggéseket a 3. melléklet, a 

programozási dokumentumokat pedig részletesen a 3.1.4. fejezet mutatja be. 

 

Koncentráció  

Az alapelv szerint a 2000-2006 évi uniós költségvetési (támogatási) 

forrásokat a 1260/1999/EK tanácsi rendelet által meghatározott kritériumok 

szerinti kedvezményezett térségekre (az egyes célkitőzések alá esı területekre) 

kellett koncentrálni10.  

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet a felsoroltak mellett megerısítette a 

hatékonyság és az addicionalitás elvét, valamint új elveket11 is meghatározott.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy a strukturális alapok és a Kohéziós 

Alap felhasználására vonatkozó alapelvek elsısorban a tagállam és az Európai 

Bizottság közötti feladat- és hatáskörmegosztásra vonatkoznak. Az egyes 

tagországok területpolitikájának kialakítása saját kompetenciájukba tartozik.  

 

3.1.3. A közösségi területi politikában végbemenı fıbb változások: pénzügyi 

alapok és célterületek 

A kohéziós politika 2007-es reformja következtében jelentıs változások 

mentek végbe mind a célterületeket, mind az alapokat, s azok szabályozását 

                                                 
10 A strukturális alapokból származó éves bevétel - a Kohéziós Alapból származó támogatással 
együtt - egy tagállamban sem haladhatta meg az adott tagállam GDP-jének 4%-át. A 2007-tıl 
hatályos 1083/2006/EK tanácsi rendelet tematikus, pénzügyi és földrajzi koncentrációt 
különbözet meg, valamint a 4%-os felsı határ is lecsökkent maximálisan 3,78%-ra. 
11 Az egyszerősítést, a koordinációt, a közösségi jogszabályoknak való megfelelést, az alapok 
összhangját, az arányos intervenciót, a megosztott irányítást, a férfiak és nık közötti 
esélyegyenlıséget, a nemek, felekezetek stb. megkülönböztetésének tilalmát, valamint a 
fenntartható fejlıdés elvét. 
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illetıen. Ez utóbbi változásokat az 1. táblázatban, költségvetésének megoszlását 

pedig a 4. mellékletben mutatom be. 

1. táblázat 

Kohéziós politika 2000-2006 és 2007-2013 között: célok és eszközök 

2000-2006 2007-2013 

Célkitőzések Pénzügyi 
eszközök 

Támogatásra 
jogosult 
területek 

Célkitőzések Pénzügyi 
eszközök 

Támogatásra 
jogosult 
területek 

Kohéziós Alap 
Kohéziós 
Alap 

Kohéziós országok 

„konvergencia” 

ERFA, 
ESZA, 
Kohéziós 
Alap 

NUTS 2 szint (EU 
25 átlagának 75%-a 
alatti GDP/fı), 
Kohéziós országok; 
Phasing-out régiók12  

1. célterület: 
Az elmaradott 
régiók 
fejlesztésének 
támogatása  

ERFA, 
ESZA, 
EMOGA- 
Orientációs 
részlege, 
HOPE 

NUTS 2 szint – 1 
fıre esı GDP 
közösségi átlag 75 
%-a alatt 

2. célterület: 
Strukturális 
nehézségekkel 
küzdı térségek 
támogatása 

ERFA, 
ESZA 

NUTS 3 szint 

„regionális 
verseny-
képesség és 
foglalkoztatás” 

ERFA, 
ESZA 

NUTS 1 szint;  
NUTS 2 szint; 
Phasing-in régiók13  

3. célterület 
Humánpolitikai 
cél - Oktatási, 
képzési, 
foglalkoztatási 
politikák 
támogatása az 1. 
célterületen 
kívül 

ESZA Nincs meghatározva 

INTERREG III.  ERFA NUTS 3 szint 
„európai területi 
együtt-mőködés” 

ERFA NUTS 3 szint Urban II.  ERFA  
Equal ESZA  

LEADER+ 
EMOGA- 
Orientációs 
részleg 

 

A Közösségi 
agrár- és 
vidékfejlesztési 
politikába került 

EMVA  

Vidékfejlesztés 
és halászati 
szektor 1. 
célkitőzésen 
kívüli 
szerkezetátalakít
ása 

EMOGA- 
Garancia 
részlege, 
HOPE 

 

Forrás: saját szerkesztés Faragó L., Javaslatok az új Nemzeti Fejlesztési Terv 
regionális megalapozásához. EU-Tanulmányok IV. Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 

Budapest, p. 18. és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet alapján  
                                                 
12 A 1083/2006/EK tanácsi rendelet III. fejezet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a Phasing-
out régiók egy fıre esı GDP-je meghaladja az EU-25 átlagának 75%-át, de nem haladta volna 
meg az EU-15 átlagának 75%-át. Referencia idıszak: 2000-2002. 
13 A 1083/2006/EK tanácsi rendelet III. fejezet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében a Phasing-
in régiók – melyeknek az egy fıre esı GDP-je a 2000-2002. közötti referencia idıszakra 
vonatkozó adatok alapján meghaladja az EU 15 átlagának 75%-át – egyedi alapon átmeneti 
támogatásban részesülhetnek. Ennek oka, hogy a megelızı referencia idıszak: 1997-1999.  



 17

 
Az uniós kohéziós politikában – a 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében 

– 2007-tıl az alábbi fıbb változások történtek:  

• A Kohéziós Alap (KA) integrálódott a strukturális segítségnyújtási 

programozásba. Ennek megfelelıen a támogatási eszközök száma a 

korábbi hatról háromra csökkent (ERFA14, ESZA15, KA). Az EMOGA 

Orientációs részlege és a HOPE16 beépült az Egységes Mezıgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alapba (EMVA); 

• Az alapelvek körében változás történt: egyes elvek más hangsúlyt 

kaptak, illetve teljesen újak is meghatározásra kerültek (Lásd: 3.1.2. 

pont). 

• A programozás elvéhez kapcsolódóan módosultak a programozás 

eszközei, vagyis a támogatások elnyeréséhez szükséges tagállami 

fejlesztési dokumentumok köre (Lásd: 3.1.2 és 3.1.4. pontok). 

• A környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra operatív programok 

kivételével – ahol a kohéziós országok esetében az ERFA és a KA 

együttesen nyújt támogatást – egy operatív program csak egy alapból 

részesülhet finanszírozásban.  

• A regionális politika célkitőzései kilencrıl háromra csökkentek. 

• A kohéziós politikára jutó támogatási összeg 81,9%-át a „konvergencia” 

célkitőzésre17 fordítják, amit a legszegényebb elmaradott térségek 

használhatnak fel. Az elızı tervezési idıszakban az elmaradott térségek 

a támogatások 74%-át kaphatták csak meg.  

                                                 
14 Európai Regionális Fejlesztési Alap 
15 Európai Szociális Alap 
16 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 
17 Megegyezik az elızı tervezési periódus 1. célkitőzésével. A strukturális alapok forrásaiból 
azon NUTS 2 régiók részesülhetnek támogatásban, melyekben az egy fıre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. 
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• A „konvergencia” valamint a „regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás” célkitőzés18 keretében az alapokból nyerhetı közösségi 

hozzájárulás felsı határa 85% azon tagállamok esetében, ahol az egy 

fıre jutó GDP a 2001-2003 közötti idıszakban az EU-25 ugyanezen 

idıszakban mért átlagának 85%-a alatt volt. A korábban megszerezhetı 

maximális társfinanszírozás a strukturális alapok esetében 75%, míg a 

Kohéziós Alap esetében 80% volt.  

 

3.1.4. A források megszerzéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása és 

a programok megvalósításáért felelıs intézményrendszer  

 

Kidolgozandó dokumentumok 

Az Unióban a tervezés 1989 óta programozási ciklusokban folyik. Az egyes 

ciklusokban megvalósítandó területi tervek (stratégiai programok) 

elkészítéséhez az EU csupán irányelveket és ajánlásokat határoz meg. „A 2007-

2013-as programozási idıszakra elıtérbe került a stratégiai megközelítés 

szerepe, ami nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosított a tervezés, 

programozás és végrehajtás területén az egyes tagországok számára” (NFÜ, 

2006. p. 9.).  

 

A 2000-2006 közötti programozási periódust érintı dokumentumok 

A Nemzeti Fejlesztési Terv, Közösségi Támogatási Keret, operatív programok és 

a hozzájuk kapcsolódó Program-kiegészítı Dokumentumok  

A strukturális alapok általános szabályozásáról szóló 1260/1999/EK tanácsi 

rendelet értelmében a strukturális alapokból származó források felhasználásához 

az 1. célkitőzés hatálya alá tartozó, kevésbé fejlett régiókkal (ahol az egy fıre 

                                                 
18 a Konvergencia célkitőzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének 
erısítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. 
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jutó GDP nem érte el a Közösség átlagának 75%-át) rendelkezı tagállamoknak 

Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) kellett készíteniük. Ennek keretében ki kellett 

dolgozniuk fejlesztési célkitőzéseiket és prioritásaikat. Az NFT alapján a 

Közösségi Támogatási Keret (KTK) tartalmazta az EU és az adott tagállam 

közös pénzügyi kötelezettség-vállalását arra, hogy a vonatkozó programozási 

dokumentumban (Magyarország és az újonnan csatlakozott országok esetében 

2004-2006 között) a strukturális alapokból társfinanszírozott egyes fejlesztési 

területekre milyen összeget fordít. Az NFT-ben foglalt célok megvalósítását 

ágazati és regionális operatív programok (OP) szolgálhatták. Az OP-k 

konkretizálták azokat a prioritásokat és intézkedéseket, amelyek az EU 

strukturális alapjaiból támogathatók voltak. A támogathatóság tényleges 

feltételeit és körülményeit, a támogatható tevékenységes pontosan 

meghatározott körét az egyes OP-khez kidolgozott, s az Európai Bizottság által 

jóváhagyott Program-kiegészítı Dokumentumok (PKD) tartalmazták. A 

pályázati kiírások végül ezek alapján kerültek meghirdetésre. A kohéziós 

országok esetében a Kohéziós Alap felhasználására külön dokumentum készült.  

 

Egységes Programozási Dokumentum  

A Közösség tagállamaiban a szubszidiaritás elvének és a területfejlesztés 

decentralizációjának legjobban az Egységes Programozási Dokumentum felelt 

meg. Ilyet készíthetett minden NUTS 2, illetve NUTS 3 szintő régió, 

amennyiben a közösségi támogatás nagysága nem haladta meg az 1 milliárd 

eurót. Ekkor a régió állította össze saját fejlesztéseit, és vállalt terveiért 

kötelezettséget, nem kellett alkalmazkodnia a szomszédos régió fejlesztési 

elképzeléseihez (Forman B., 2004/b). Egy régió akkor készíthetett önálló 

Egységes Programozási Dokumentumot, amennyiben rendelkezett saját 

hatáskörökkel, felelısséggel és a szükséges forrásokkal a saját erı 

biztosításához. 
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A 2004-ben csatlakozott országokat az elkészült programozási 

dokumentumaik alapján két fı csoportra lehet osztani: 

• Egységes Programozási Dokumentumot készítı tagállamok: 

o Az 1. célkitőzés alá tartozó, egy NUTS 2 régiót alkotó országok, 

melyekre az egész országot lefedı fejlesztési program készült: 

Észtország, Lettország, Litvánia, Málta és Szlovénia; 

o Ciprusnak bizonyos városi és vidéki területei tartoztak a 2. célkitőzés 

kedvezményezett térségek közé. Programja a sziget déli felének 

legnagyobb részét lefedte.  

• NFT-t készítı tagállamok: 

o Magyarország és Lengyelország egész területe az 1. célkitőzés alá 

tartozó, NUTS 2 régiókból állt, s az I. NFT-jük több OP-t (számos 

ágazati programot és egy, az egész országra kiterjedı ún. multi-

regionális programot) tartalmazott. Magyarország vonatkozásában az I. 

NFT keretében öt OP került kidolgozásra, (négy ágazati, s egy, minden 

régióra kiterjedı regionális OP), míg Lengyelország esetében hat 

ágazati, s szintén egy átfogó, minden régióra kiterjedı ROP-ot fogadott 

el az Európai Bizottság (I. NFT, 2003), (NDP of Poland, 2003). 

o Csehország és Szlovákia az 1. célterületbe tartozó NUTS 2 régióira közös 

NFT készült, de mellettük egy régiójukra – melyek az 1. célterületen 

kívüli a 2. és 3. célterület kedvezményezett térségei közé tartoznak – 

külön fejlesztési programot dolgoztak ki. Csehország esetében a Prágai 

régió, míg Szlovákia esetében a Pozsonyi régió jutott ilyen alapon 

támogatáshoz a strukturális alapok forrásaiból. Csehországban az 1. 

célterületet lefedı régiókra készült NFT négy ágazati és egy egységes 

regionális operatív programot tartalmazott. Szlovákiában összesen 

három, minden régióra kiterjedı ágazati operatív programot dolgoztak 

ki, külön nem készült regionális program (CSF of CR, 2003), (NSRF of 

SR, 2007). 
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A 2007-2013 közötti programozási periódust érintı kohéziós politikai 

dokumentumok  

2007-tıl változások történtek az EU kohéziós politikájában mind a 

célterületeket, mind a programozási dokumentumokat illetıen. Az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében az NFT-t felváltotta a Nemzeti 

Stratégiai Referencia Keret (NSRK)19. A Közösségi Támogatási Keretet és 

Program-kiegészítı Dokumentumot megszüntették. Az operatív programokat 

továbbra is az Európai Bizottság hagyja jóvá, de a részletezı, a tagállam által 

potenciálisan kidolgozható akciótervekrıl (lásd: késıbb) már maga a tagállam 

dönt. 

 

Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, operatív programok, akciótervek  

Az NSRK (II. NFT) „az uniós források felhasználásának alapjául szolgáló 

stratégiai dokumentum, mely kijelöli az operatív programokat és azok tartalmi 

elemeit, illetve már tartalmazza a források fı felosztási arányait” (OFK, 2005. p. 

96.). Az operatív programok kijelölik a beavatkozási területeket (prioritásokat) 

és azok tartalmát, a források belsı felosztását (uniós társfinanszírozás, hazai 

forrás, magán forrás). Az OP-k akciótervei konstrukciókat és részletes adatokat 

tartalmaznak a támogatások igénybevételét illetıen. Az akciótervek felváltották 

az I. NFT operatív programjai intézkedéseinek leírását tartalmazó program-

kiegészítı dokumentumokat (1083/2006/EK tanácsi rendelet). A két éves 

idıtávra készülı akciótervek feladata az, hogy az operatív program céljainak 

megfelelı ütemezésben és minıségben készüljenek el a pályázati kiírások, és 

valósuljanak meg a támogatott projektek (IMK, 2008).  

2007-tıl egy operatív program egy fejlesztési alapból kaphat támogatást, 

ezért az Egységes Programozási Dokumentum – melyet több alap is 

                                                 
19 II. NFT-ként jelölöm.  
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finanszírozhatott – elveszítette szerepét. Így mindegyik tagállamnak NSRK-t 

kell készítenie, függetlenül a támogatási keretösszegtıl.  

 

A 2004-ben csatlakozott tagállamok NSRK-ja a visegrádi tagállamok nélkül20 

A „konvergencia” célkitőzés alá esı, egy NUTS 2 régiónak megfelelı 

tagországok: Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, esetében az 

NSRK-n belül két-három operatív programot dolgoztak ki. Ezek közül az egyik 

mindenhol a humán-erıforrás fejlesztésére irányul, melyet az ESZA támogat. A 

gazdasági fejlıdést célzó programokat az ERFA önállóan, vagy a Kohéziós 

Alappal együtt finanszírozza. Az infrastrukturális, illetve a környezeti 

programok megvalósulása szintén ezen utóbbi két alap közös hozzájárulásával 

történik (2. táblázat).  

 

2. táblázat 
Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia Operatív Programjai 

(2007-2013) 
Tagállam OP-k száma, neve21 Pénzügyi Eszköz 

Észtország 
Életkörülmények Javítása OP 
Gazdasági környezet fejlesztése OP 
Humánerıforrás-fejlesztés OP 

ERFA és KA 
ERFA és KA 
ESZA 

Lettország 
Humánerıforrás-fejlesztés és Foglalkoztatás OP 
Vállalkozások és Innovációk OP 
Infrastruktúra és Szolgáltatások OP 

ESZA 
ERFA 
ERFA és KA 

Litvánia 
Humánerıforrás-fejlesztés OP; 
Gazdasági növekedés OP;  
Kohézió megteremtése OP 

ESZA 
ERFA és KA 
ERFA és KA 

Málta 

Beruházás a versenyképességbe a jobb 
életminıségért OP 
Humánerıforrás-fejlesztés a több munkahelyért 
és jobb életminıségért OP 

ERFA és KA 
 
ESZA 

Szlovénia 
Regionális Fejlıdési Potenciálok Erısítése OP  
Humánfejlesztés OP 
Környezet és Közlekedésfejlesztés OP 

ERFA 
ESZA 
ERFA és KA 

Forrás: saját szerkesztés a Factsheets of Inforegio, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm (2008 03.22) 

dokumentumok alapján  

                                                 
20 A megelızı idıszakban Egységes Programozási Dokumentumot készítettek, nem NFT-t. 
21 Mindegyik kiegészül egy technikai segítségnyújtás operatív programmal. 
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Ciprus a korábbi tervezési periódushoz hasonlóan egyik csoportba sem 

sorolható. A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitőzés alapján 

jut támogatáshoz, s a teljes ország Phasing-in régiónak számít. NSRK-ja két 

Operatív Programot tartalmaz22 (Factsheets, 2008). 

 

A visegrádi országok NSRK-ja (II. NFT-je) 

Lengyelország mind a tizenhat régiója a „konvergencia” célkitőzés alá 

tartozik. Az II. NFT-je négy nemzeti, és tizenhat önálló ROP-ot tartalmaz. A 

lengyel II. NFT feltünteti továbbá az „európai területi együttmőködés” 

célkitőzés alapján támogatásban részesülı OP-kat is23 (NSRF of Poland, 2007). 

Magyarországon a II. NFT-n belül nyolc ágazati és hét önálló ROP került 

kidolgozásra (5. melléklet). A hét NUTS 2 régió közül hat a „konvergencia” 

célkitőzés alá tartozik, míg a Közép-magyarországi régió, „Phasing-in” 

régióként csak a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitőzés 

alapján jut támogatáshoz.  

Csehországban a II. NFT-ben összesen tizenhét OP, azon belül hét önálló 

ROP került meghatározásra. Az ország nyolc NUTS 2 régiója közül hét a 

„konvergencia”, a Prágai régió pedig a „regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás” célkitőzés alá tartozik. (NSRF of CR, 2007). 

Szlovákia négy NUTS 2 régiója közül három a „konvergencia” célkitőzés alá 

tartozik, míg a Pozsonyi régió a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” 

célkitőzés alapján jut támogatáshoz. Az II. NFT tíz OP-t támogat (NSRF of SR, 

2007). A többi visegrádi országtól eltérıen egy, mind a három konvergencia 

régióra kiterjedı regionális OP-val rendelkezik – ez a korábbi programozási 

periódushoz képest elırelépésnek számít a decentralizáció tekintetében. 

                                                 
22 A „Fenntartható fejlıdés és versenyképesség” OP az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból, míg a 
„Foglalkoztatás, humánkapacitás és társadalmi kohézió” OP az ESZA-ból jut támogatáshoz. 
23 Ez nem kötelezı jellegő a tagországok számára. Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet ad 
lehetıséget erre, amennyiben nem sérti a többi érintett tagállam késıbbi választási lehetıségét.  
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Csehország, Lengyelország és Szlovákia II. NFT-inek Operatív Programjait 

és az azokat finanszírozó alapokat az 6. melléklet szemlélteti. 

 

A programok megvalósításáért felelıs intézményrendszer 

A programok megvalósításáért a tagállamok kormányai tartoznak teljes 

felelısséggel24. A tagállam kijelölhet Irányító Hatóságokat25 (IH), amelyek az 

egyes OP-k irányítását végzik. Az IH a pályázatok elbírálására a megelızı 

tervezési ciklusban Döntés-elıkészítı Bizottságot, a 2007-tıl meghirdetett 

pályázatok esetében Bíráló Bizottságot állított fel és mőködtet. Az IH-k 

Közremőködı Szervezeteket (KSZ) és egyéb szervezeteket (Végsı 

Kedvezményezettek) vonhatnak be a munkába. Számukra feladatokat 

delegálhatnak, amelyek köre Operatív Programonként eltérı. A Kifizetı 

Hatóság (2007-tıl az elnevezése Igazoló Hatóság) kijelölése szintén a tagállam 

feladata. Ez a szervezet készíti és nyújtja be az Európai Bizottságnak a 

támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelmeket, valamint fogadja az érkezı 

kifizetéseket. A Kifizetı Hatósági funkciót az általam vizsgált tagországok 

mindegyikében a Pénzügyminisztérium látja el. Monitoring Bizottság (MB)26 

felállítása is szükséges OP-ként, mely az adott OP általános koordinációs, 

felügyeleti és döntéshozó testületének számít (I. NFT, 2003).  

A megelızı tervezési periódusban KTK szinten is létre kellett hozni IH-t, 

MB-ot, illetve KTK Menedzsment Bizottságot, mely adminisztratív segítséget 

nyújtott a KTK IH-nak. II. NFT szinten ezen szervezetek felállítása nem 

kötelezı.  

                                                 
24 A megvalósításért felelıs intézményrendszer felállítását 2000-2006. között az 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet, 2007-tıl az 1083/2006/EK tanácsi rendelet szabályozza. Az elsı értelmében 
egy Irányító Hatóság (IH) több OP-ért is felelhetett, míg 2007-tıl egyetlen IH-t kellett kijelölni 
minden egyes OP esetében.  
25 Közjogi, vagy magánjogi, országos, regionális vagy helyi szintő szerv vagy szervezet. 
26 Ez a testület tárgyalta meg a program-kiegészítı dokumentumot, illetve akcióterveket, s 
döntött a projektszelekció általános kritériumairól. 
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2007-tıl a fenti szervezeteken túlmenıen Ellenırzési Hatóságot is szükséges 

kijelölni, ami az egyes OP-k esetében az irányítási és ellenırzési rendszer 

eredményes mőködéséért felel27(1083/2006/EK tanácsi rendelet).  

 

3.2. A regionális szint elıtérbe kerülése Magyarországon 

3.2.1. A régiók létrehozását, szerepét és tervezését befolyásoló jogszabályi 

háttér elemzése  

A 2004-ben csatlakozott tíz tagország közül Magyarország volt az elsı, 

amely az Európai Unió irányelveihez közelítve, annak szellemében megalkotta 

az ország területfejlesztési politikáját szabályozó törvényt: A területfejlesztésrıl 

és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. sz. törvényt (Tftv.) (Szala E., 2006; 

Horváth Gy., 2006; Szaló P., 2006/a). 

 

A régiók kijelölése 

A Tftv. határozta meg a magyar területfejlesztésben használatos régió 

fogalmát28, megteremtette a regionális intézményrendszer kiépülésének 

lehetıségét, és ösztönözte az önkormányzati megyék együttmőködését. A 

funkcionális fejlesztési régiókon29 kívül ugyan megjelölte a tervezési-statisztikai 

régiók fogalmát, de lehatárolásukról nem döntött, s nem azonosította azokat a 

NUTS 2 szinttel.  

                                                 
27 Magyarországon ez minden OP esetében a Kormányzati Ellenırzési Hivatal.  
28 „Az Európai Unió nem rendelkezik egységes régiófogalommal, modellel, folyamatosan alakul 
az ideálkép, amelytıl minden konkrét nemzeti gyakorlat az adott kontextusnak megfelelıen 
eltér.” (Faragó L., 2005. p. 204.) 
29 Egy vagy több megyére kiterjedı területfejlesztési téregység, melyet a megyei alulról 
szervezıdés határoz meg. A Tftv. két fejlesztési régiót jelöl ki kötelezı erıvel, melyek élére 
fejlesztési tanácsokat kellett létrehozni: Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács és a Balaton 
Fejlesztési Tanács. 
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A régióban való gondolkodást nagyban elısegítette a strukturális alapokból 

finanszírozott Phare program30. Az 1996-os és az 1997-es Phare Regionális 

Kísérleti Programokból két magyarországi régió részesült támogatásban: Dél-

Dunántúl31 valamint Északkelet-Magyarország32. A Programok elsıdleges 

célkitőzése volt az ország egyes régiói közötti gazdasági és szociális 

különbségek mérséklése és a területfejlesztési intézményrendszer 

továbbfejlesztése. Végrehajtásukra az érintett régiókban megalakultak a 

regionális fejlesztési tanácsok, s munkaszervezetük, a regionális fejlesztési 

ügynökségek (Szegvári P., 2006).  

A tervezési-statisztikai régiók kijelölését hosszú vita elızte meg, melyben 

jelentıs szerepet játszott a magyar állam területi térszerkezeti felosztásának 

történeti alakulása (Hajdú Z., 2006).  

 

A Tftv. rögzíti, hogy a területfejlesztés alapját országos és térségi szintő 

területi tervezési dokumentumok, koncepciók, programok és rendezési tervek 

képezik. Ezek alapján készült el az Országos Területfejlesztési Koncepció 

(OTK)33, amelyet az Országgyőlés 35/1998. (III. 20.) sz. OGY határozatával 

fogadott el.  

                                                 
30 A Phare (Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - Támogatás 
Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához) 1990-ben indított Elıcsatlakozási 
Alap, melyet több közép-kelet európai országokra is kiterjesztettek. Létrehozásának eredeti célja 
az volt, hogy pénzügyi és technikai segítséget nyújtson Magyarországnak és Lengyelországnak a 
társadalmi, politikai és gazdasági szerkezetátalakításban és az integrációra való felkészülésben. 
Legfıbb célkitőzésként a piacgazdaságra és demokráciára történı áttérés segítését fogalmazták 
meg. 
31 Akkor Somogy, Tolna, Baranya és Zala megyék. A megyei területfejlesztési tanácsok 
önkéntes szervezıdése miatt Zala megye több regionális és térségi fejlesztési tanácsnak is 
tagjává vált (Szegvári P., 2006). 
32 Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Heves megyék 
33Az OTK rögzített definíciója a 2005-ben elfogadott Országos Fejlesztéspolitikai 
Koncepcióban: „Az OTK kijelöli az ország hosszú és középtávú területpolitikai célkitőzéseit és 
prioritásrendszerét, megteremtve a területi szempontok következetes érvényesítésének 
lehetıségét mind a szakpolitikák, mind az országos és területi/regionális programok 
kidolgozásában. Ezáltal megadja az átfogó fejlesztési tervezés, és így a nemzeti 
fejlesztéspolitika területi vetületét is” (OFK, 2005. p.96.).  
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Az 1998. évi OTK volt a rendszerváltást követıen az elsı olyan legitim, 

átfogó fejlesztéspolitikai dokumentum, amely meghatározta a hosszú távú (10-

15 évre szóló) átfogó területfejlesztési célokat. Emellett az ágazati, a megyei és 

a regionális fejlesztéspolitikai tervek és programok kidolgozásához területi 

irányelveket, középtávú (5-3 éves) feladatokat34, és orientáló információkat 

határozott meg (Forman B., 2004/a), (OTK felülvizsgálata, 2005), (Kolber I., 

2006).  

Az EU strukturális politikájához való közelítést tükrözte, hogy a 

területfejlesztési politika alapelveit – mint a decentralizáció, a szubszidiaritás, a 

partnerség és a nyilvánosság és részvétel – mind az 1996. évi Tftv., mind az 

1998. évi OTK rögzítette. A decentralizáció és a szubszidiaritás elve ekkor 

azonban még a megyét, mint területi középszintet emelte ki, és a területfejlesztés 

kulcsfontosságú szereplıjének tartotta. A régiót csupán a közigazgatási megyék 

együttmőködési terepének tekintette. 

Az 1998. évi OTK jelölte ki a tervezési-statisztikai régiókat, melyeket ekkor 

még nem fogadtak el NUTS 2 szintnek, s a strukturális alapok célterületének, de 

a dokumentum rögzítette, hogy ezek a területi egységek megfelelnek a NUTS 2 

szinttel szemben támasztott követelményeknek35. (OTK, 1998).  

A dokumentum kidolgozásával egy idıben szervezték meg a regionális 

fejlesztési tanácsokat, melyek illetékességi területe lefedte az OTK által javasolt 

hét tervezési-statisztikai régiót36. Meg kell viszont említeni, hogy a jelenlegi 

                                                 
34 Az OTK-ban épp ezért keveredtek a koncepcionális dokumentum és a cselekvési (operatív) 
terv elemei (OTK felülvizsgálata, 2005). 
35 „A NUTS 2 szintnek teljesítenie kell azt a követelményt, hogy a régió több megye (a fıváros) 
területére kiterjedı, az érintett megyék közigazgatási határával határolt egybefüggı tervezési, 
illetve statisztikai területi egység legyen, és mint ilyen, hosszabb távon stabil, változatlan területi 
egységként, a rá szervezett információrendszer zavartalan mőködését biztosítsa.” (OTK, 1998. p. 
133.) Szempont volt továbbá, hogy a régiók lakónépessége lehetıleg azonos nagyságrendő 
legyen. 
36 Közép-magyarországi régió: Budapest és Pest megye; Észak-magyarországi régió: Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye; Észak-alföldi régió: Hajdú-Bihar megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Dél-alföldi régió: Bács-Kiskun 
megye, Békés megye, Csongrád megye; Dél-dunántúli régió: Baranya megye, Somogy megye, 



 28

régiólehatárolás nem fedi a természeti-földrajzi határokat, mely a regionális 

identitástudat kialakításában nehézséget jelentett minden régió számára. 

A megyei területfejlesztési tanácsoknak (MTFT) lehetıségük volt arra, hogy 

regionális fejlesztési tanácsokat (RFT) hozzanak létre. De nem volt kötelezı 

számukra, hogy azokat úgy alakítsák ki, hogy mőködési területük megegyezzen 

a tervezési-stratégiai régiók határaival37. Emellett azonban a régióhoz tartozó 

megyék együttmőködésével el kellett készíteniük az adott tervezési-statisztikai 

régió regionális szintő tervdokumentumait (regionális koncepciókat és 

középtávú programokat) is, melyekben az ágazatok területi prioritásainak és a 

régiók fejlesztési prioritásainak egyidejőleg kellett megjelennie. A regionális 

programok kidolgozásának kezdeményezése, és a fejlesztési programok 

térszervezı szerepének megteremtése tehát ekkor még az MTFT-kre hárult. Az 

állami központi decentralizációs források címzettjei a megyék voltak, de a 

központi irányítás rögzítette azt is, hogy az uniós források a késıbbiekben a 

régiókba fognak irányulni, melyek kialakítása a 2002-200638 közötti idıszakra 

szóló I. NFT elkészítése szempontjából kiemelt fontossággal bírt.  

Az 1998. évi OTK minden egyes régióra külön-külön is röviden kijelölte a 

fejlesztési irányokat, valamint meghatározta a régiók közös fejlesztései céljait is, 

azonban nem határozott meg tervezési rendszert és tervezık közötti 

munkamegosztást. Az OTK hiányosságai, és az, hogy a benne szereplı célok 

nem valósultak meg maradéktalanul, az intézményrendszer kiforratlanságára és 

a területfejlesztésnek a mindenkori kormányzaton belüli alacsony 

érdekérvényesítı képességére vezethetık vissza (Szala E., 2006). 

 

 

 

                                                                                                                                   
Tolna megye; Közép-dunántúli régió: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 
megye; Nyugat-dunántúli régió: Gyır-Moson-Sopron megye, Zala megye és Vas megye.  
37 Az RFT-k létrehozása csupán a Tftv. által nevesített 2 fejlesztési régió esetében volt kötelezı. 
38 Az OTK elkészítésekor az uniós csatlakozás idıpontját 2002-re determinálták.  
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A Tftv. 1999-es módosítása 

A Tftv.-t megszületése óta tizenkétszer39 módosították, ezen belül kétszer 

átfogóan. A törvény elsı átfogó módosítására 1999-ben került sor. „A Tftv. 

módosításának (1999. évi XCII. törvénnyel módosított 1996. évi XXI tv.) az 

egyik legfontosabb indoka a területfejlesztés intézményrendszerének 

megreformálása és stabilizálása volt, mindenekelıtt a regionális szint 

megerısítésével, a tervezési-statisztikai régiók kötelezı kijelölésével és az EU 

források fogadásához szükséges munkaszervezetek megalakításával” (OTK 

felülvizsgálata, 2005. p. 38.). A Tftv. módosítása elvi lehetıséget adott arra, 

hogy az európai uniós csatlakozásra való felkészüléshez a regionális tervezés és 

programozás intézményes feltételei megteremtıdjenek, s hogy a régiók önállóan 

vehessenek részt az I. NFT végrehajtásában. A jogi és közigazgatási 

struktúrában való elhelyezésük miatt azonban az RFT-knek nem sikerült irányító 

szerepkört betölteni a 2004-2006 közötti tervidıszakra készült ROP-ok 

végrehajtásában, csupán a hazai területfejlesztési források elosztásában 

játszottak meghatározó szerepet (Szegvári P., 2006). Pozitívumként említhetı, 

hogy az RFT-ket a törvénymódosítás beillesztette a közjogi, közszolgáltatási 

szervek intézményrendszerébe, meghatározta jogi szervezeti formájukat, 

funkcióikat, feladataikat, s közvetett módon – az OTK-ra visszautalva – a hét 

tervezési-statisztikai régióra határozta meg illetékességi területüket. Ugyanakkor 

nem tisztázta a megyei és a regionális szintek feladatmegosztását, egymáshoz 

való viszonyát, nem biztosította a pályázati rendszerek összehangolását (Csefkó 

F., 2000). Ezzel együtt 1999-ben a Tftv. a megyékkel szemben már a régiók 

számára tette kötelezıvé területfejlesztési koncepciók és programok 

kidolgozását (Kolber I., 2006).  

A Tftv. garantálta az RFT-k mőködésének alapfeltételeit, de tagságukban az 

állami szervek javára történı képviseleti arányok megváltoztatásával a 

                                                 
39 Legutoljára 2007. jan. 1-el (Lıricsik P., 2007). 
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területfejlesztés „centralizációja” valósult meg (Csefkó F. 2000). A központi 

szintet képviselı miniszterek túlsúlyba kerültek az RFT-k tagjai40 között. A 

területi ipar és kereskedelmi kamarák és a civil szervezetek képviselıi 

elvesztették szavazati jogosítványaikat, az önkormányzati térségfejlesztési 

társulások képviseleti aránya háromra csökkent, ezáltal jelentısen sérült a 

partnerség elve (Horváth Gy., 2006). Mindeközben a Regionális Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke teljes jogú tagja lett a szervezetnek.  

 

A Tftv. 2004-es módosítása 

A 2004. évi törvénymódosítás a kistérségi fejlesztési tanácsok 

intézményének a bevezetésével azonos elvi alapokra helyezte a területfejlesztés 

különbözı területi szintjein – országos, regionális, megyei és kistérségi szinten – 

mőködı területfejlesztési szervek összetételét és mőködési szabályait (OTK 

felülvizsgálata, 2005). Az RFT-k tagjai között a területfejlesztési önkormányzati 

társulásokat felváltották a többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi 

fejlesztési tanácsok megyénként egy-egy képviselıje, valamint módosult a 

tagokat delegáló miniszterek köre is. 2008-ban kilenc miniszteri delegált vett 

részt teljes jogú tagként az RFT-k munkájában, így mára már a területi szintek 

delegáltjainak túlsúlya érvényesül41.  

 

Az új OTK és az OFK 

A Tftv. rendelkezik az OTK hatévenkénti felülvizsgálatáról, ami 2004-ben 

vált esedékessé (OTK felülvizsgálata, 2005). Az új dokumentumot 2005. 

december 19-én fogadta el az Országgyőlés 97/2005. (XII.25.) határozatával. A 

                                                 
40 A megyék, illetve megyei jogú városok számától függıen a húsz –egynéhány fıs testületben 
tíz hely illette a minisztériumokat, megyénként egy-egy a megyei területfejlesztési tanácsokat és 
a területfejlesztési önkormányzati társulásokat. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács esetében a fıpolgármester mellett a Kormány plusz egy képviselıje, valamint a kerületi 
önkormányzatok egy képviselıje és további két térségfejlesztési társulás is helyet kapott a tanács 
munkájában.  
41 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 19 tagja közül 10 a területi szintek delegáltja.  



 31

2005. évi OTK elfogadása egyszerre zajlott az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepció (OFK) kidolgozásával. Az OFK területi szemlélető aspektusait és a 

fejlesztések területpolitikai céljait az OTK fejti ki részletesen. Az OFK, mint 

nemzeti, átfogó fejlesztéspolitikai koncepció ugyanis nem határoz meg önálló 

területpolitikát, így az ország fejlesztéspolitikájának területi hátterét és 

feltételrendszerét az OTK jelenti, mely kijelöli az ország hosszú- (2020-ig) és 

középtávú (2013-ig) területpolitikai cél és eszközrendszerét (OFK, 2005), 

(Salamin G. - Péti M., 2005). Fontos kiemelni, hogy az OFK-ban meghatározott 

fejlesztéspolitikai stratégiai célok között42 szerepel a kiegyensúlyozott területi 

fejlıdés is.  

A fentiek orvoslásaképpen a 2005. évi OFK kimondja, hogy egy egységes 

tervezési módszertant meghatározó tervezési törvényre van szükség, mely 

biztosítja a nemzeti fejlesztési dokumentumokban lefektetett stratégiai célok 

érvényesülését (OFK, 2005). 2007-ig elıírja a tervezés jogszabályi 

megalapozásának szükségességét – ez azonban sajnálatos módon a mai napig 

nem született meg. A dokumentum kimondja, hogy egységes országos és területi 

tervezési rendszert kell létrehozni, a tervek egyértelmő meghatározásával és 

érvényesülésük biztosításával (97/2005. (XII.25.) OGY határozat). Több 

területfejlesztési szakember és kutató – már az új OTK elfogadását megelızıen 

– munkájában rámutatott a tervtörvény szükségességére (Faragó L., 2005), 

(Márton Gy., 2004), (Kolber I., 2006), (Pálné K. I., 2006). 

 

                                                 
42 1: Versenyképesség tartós növekedése; 2: A foglalkoztatás bıvülése; 3: A versenyképes tudás 
és mőveltség növekedése; 4: A népesség egészségi állapotának javulása, A társadalmi 
összetartozás erısödése, A fizikai elérhetıség javulása, Az információs társadalom kiteljesedése; 
A természeti erıforrások és környezeti értékek  fennmaradása és fenntartható hasznosulása ; +1: 
Kiegyensúlyozott területi fejlıdés.  
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Az 1998. évi és az 2005. évi OTK összevetése 

A 2005. évi OTK célrendszerében (7. melléklet) a korábbi dokumentumhoz 

képest kiemelkedı szerepe van a regionalizmusnak, melyet az alábbiak is 

alátámasztanak: 

1. A területfejlesztésben a megyék43, kulcsszerepét átvették a régiók, illetve 

a kistérségek. A fejlesztéspolitika elsıdleges színterei a NUTS 2 szintő, 

tervezési-stratégiai régiók lettek, s egyben a megyék területfejlesztési 

feladatai is regionális szintre kerültek. A dokumentum által a 

döntéshozás határozott szándékot nyilvánított ki arra vonatkozóan, hogy 

a jövıben ezek a régiók választott regionális önkormányzatokká 

alakuljanak. A dokumentum kimondta, hogy a régiók az ágazatok és a 

területi érdekek összehangolásának elsıdleges színterei. Meghatározta a 

régió fogalmát, mely szerint – a területfejlesztési törvényben 

meghatározott definíciót az önkormányzati régió irányába módosítva – 

az választott testülettel és a fejlesztések megvalósításához önálló 

forrásokkal rendelkezik. A választott regionális önkormányzatok 

létrejöttéhez azonban 2/3-os törvénymódosítás (Önkormányzati tv.), 

ezzel együtt Alkotmánymódosítás szükséges, ami hosszú távon 

megalapozhatná a közigazgatási reformot44. Az ez irányba ható 

törvényjavaslatot az Országgyőlés nem fogadta el 2006-ban, mely 

jelentısen lassítja a valódi decentralizációs folyamatokat.  

2. Az OFK és a 2005. évi OTK is irányt mutatott az uniós és hazai források 

felhasználásához. Habár az 1998. évi OTK célul tőzte ki a különbözı 

                                                 
43 A megyéknek két funkciója lehetséges: közszolgáltatások ellátása és intézményfenntartás, a 
kistérségi fejlesztések koordinálása, vagy a végsı kedvezményezetti szerep ellátása az OP-khez 
kapcsolódóan, és közremőködés a regionális programok tervezésében és végrehajtásában.  
44 Már 2002-ben a hatalomra kerülı új Kormány a közigazgatási reform szakmai 
megalapozására létrehozott egy ú.n. IDEA munkacsoportot. A területfejlesztési szakemberekbıl 
álló munkacsoport tagjai tanulmányaikban az önkormányzati régiók magyarországi 
megvalósításának lehetıségeit és módjait vizsgálták, elemezték az egyes területi szintek közötti 
munkamegosztás, valamint az intézményi átalakítás szempontjából.  
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ágazatok fejlesztéspolitikájának horizontális elven nyugvó területi 

koordinációját, ezt nem vették kellıen figyelembe az I. NFT készítése 

kapcsán (OTK felülvizsgálata, 2005). Az OFK többek között lefektetette 

a II. NFT kereteit és meghatározta forrásainak felhasználási irányait 

(OFK, 2005). A II. NFT és Operatív Programjainak tervezése azonban 

már 2004-ben elkezdıdött, mielıtt elfogadták volna az OFK-t és OTK-t, 

s mielıtt Kormányhatározat született volna az önálló ROP-ok 

tervezésérıl. Mivel a régiók már 2005 tavaszára elkészítették és 

legitimálták a fejlesztési stratégiai célrendszerüket, ezért azok 

beépülhettek – ha jócskán lerövidített formában is – az OTK regionális 

fejezetébe (Márton Gy., 2005/a).  

3. Az OFK és az OTK kimondta, hogy az önálló ROP-ok végrehajtása 

2007-tıl kezdıdik. Célul tőzte ki, hogy 2007 és 2013 között az ERFA-

ból megvalósuló fejlesztések 50%-a a regionális és helyi programok 

megvalósítását szolgálja (OFK, 2005). Ezek a források azonban nem 

szerepelnek teljes körően a regionális operatív programokban, azok 

közvetlenül 23%-kal részesednek a II. NFT költségvetésébıl.  

Az I. NFT egyetlen ROP-jának mindössze kiegészítı szerep jutott a négy 

ágazati OP mellett. Az OTK és az OFK a szubszidiaritás elvére 

hivatkozva meghatározták a regionális és ágazati fejlesztési területi 

lehatárolását, s kimondták, hogy az ágazati és a regionális szempontokat 

azonos súllyal kell figyelembe venni a tervezés során. Minden 

szakpolitikának (ágazati politikának) a tervezés folyamán térségi 

gondolkodást kell végrehajtania (OTK, 2005).  

4. A decentralizáció és regionalizmus az 2005. évi OTK öt hosszú távú, 

átfogó területfejlesztési célja között jelent meg, és a területfejlesztési 

politika fejlesztési alapelvei között elsı helyen került megemlítésre a 

szubszidiaritás és a decentralizáció elve is.  
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5. A fejlesztési tervek, programok országos szintje mellett a tervezés, 

programozás legfontosabb területi szintje a régió lett. Az OTK elıírta, 

hogy az RFT-k dolgozzák ki a régió közép és hosszú távú regionális 

fejlesztési terveit, valamint hogy a fejlesztéseket a régiók versenyképeses 

ágazatokra koncentrálják (OTK, 2005).  

 

3.2.2. Területfejlesztési dokumentumok tervezése, az I. és II. NFT helye a 

tervdokumentumok rendszerében 

 

A területfejlesztési politikát érvényesítı eszközrendszer fontos eleme a 

területi tervezés, mivel csak a megfelelıen kidolgozott területi tervek 

alapozhatják meg a pénzügyi eszközök hatékony felhasználását (Sarudi Cs., 

2003).  

A magyarországi területi tervek egymásra épülését a 8. melléklet szemlélteti. 

A mellékletben a Nemzeti Fejlesztési Terv az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepciót jelenti, amely 15 évre irányozza elıre a fejlesztéseket. Ebbıl 

kiindulva az Átfogó Fejlesztési Terv45 rövidebb idıtávra (hét évre) szól, és 

magába foglalja a tisztán hazai és az uniós forrásokból tervezett fejlesztéseket. 

Az utóbbiak kerülnek be a Nemzeti Fejlesztési Tervbe. A hierarchia csúcsán 

lévı dokumentumnak (az OFK-nak és OTK-nak) az alsóbb szinteken lévı 

tervekre kell épülnie, de az alsóbb szintő tervekben – eltérı mértékben ugyan – 

de érvényesíteni kell az OFK és OTK céljait és prioritásait.  

Az I. NFT tervezése 2001 februárjában kezdıdött az 1999-ben módosított 

Tftv. és az 1998. évi OTK elfogadását követıen, ugyanakkor ezek nem adtak 

konkrét iránymutatást az I. NFT kidolgozására.  

A II. NFT kidolgozása már sokkal kötöttebb keretek között folyt, melyben 

nem csak a közösségi, de a hazai jogszabályok is meghatározták a tervezés 

folyamatát. Még 2004-ben, a 2005. évi OTK elfogadását megelızıen a Magyar 
                                                 
45 Az Átfogó Fejlesztési Terv elnevezése a késıbbiekben Európa Terv. 



 35

Kormány az 1076/2004. (VII.22.) sz. határozatával elrendelte a 2007-2013 

idıszakra vonatkozó Európa Terv, azon belül az uniós támogatásból 

megvalósuló fejlesztések meghatározására a II. NFT kidolgozását, és lefektette a 

terv kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteit. A kormányhatározat nem 

illeszkedett a tervezési mechanizmust szabályozó jogszabályokhoz (NFÜ, 

2006), ugyanakkor ez rögzítette elsı ízben, hogy a tervezésben a régiók az 

ágazatokkal azonos mértékben vegyenek részt.  

A II. NFT kidolgozása során számos hazai dokumentumot46 figyelembe 

kellett venni, melyek a tervezés különbözı szakaszában kerültek elfogadásra. 

 

3.2.3. Az uniós területfejlesztési dokumentumok kidolgozásának 

intézményrendszere  

Központi szint 

A Tftv. a területfejlesztés központi szereplıit illetıen az alapvetı 

intézményekkel és azok fı feladataival foglalkozik. Az intézmények szervezeti 

struktúráját, valamint a feladat- és hatásköröket alacsonyabb rendő jogszabályok 

– elsısorban kormányrendeletek határozzák meg (Faragó L., 2006/a). 2008-ban 

a magyarországi területfejlesztés intézményrendszerét a 9. melléklet szemlélteti.  

 

A Kormány és az Országgyőlés 

A Tftv. szerint elsısorban az Országgyőlés és a Kormány feladata, hogy 

biztosítsa a területi szempontok érvényesülését. A Kormány a területfejlesztési 

politika legfıbb és legközvetlenebb operatív irányítója. Döntési jogköre 

széleskörő, ami magába foglalja a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök 

elosztását, az uniós kohéziós politika forrásaira épülı országos és regionális 
                                                 
46 OFK, OTK,, Nemzeti (reform) Akcióprogram (NAP, 2005–2008), Nemzeti Agrár-
vidékfejlesztési Stratégia (NAVS) (2007–2013), A Fenntartható Fejlıdés Nemzeti Stratégiája 
(FFS), Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP, 2003–2008), Az egész életen át tartó tanulás 
stratégiája, Magyarország aktualizált konvergencia-programja, 2005–2008, Ágazati fejlesztési 
koncepciók és stratégiák (ÚMFT, 2007) (Faragó L., 2006). 
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tervdokumentumok elfogadását. Míg a hazai területfejlesztés 

intézményrendszerét és a központi szereplık feladat- és hatáskörét a Tftv., addig 

az EU támogatások felhasználásához kapcsolódó intézményrendszert – az EU 

jogszabályok keretein belül – kormányrendelet szabályozza. Ez is mutatja, hogy 

az EU intézményrendszer mőködtetésében és a támogatások felhasználásának 

szabályozásában (mind a tervezés, mind a végrehajtás területén) igen erıs a 

közvetlen kormányzati szintő irányítás szerepe (Szegvári P., 2005). 

Az Országgyőlés kezében a területfejlesztés stratégiai eszközei vannak47.  

 

A területfejlesztésért, valamint az uniós dokumentumok kidolgozásáért felelıs 

minisztériumok  

A területfejlesztés irányítása központi szinten több minisztérium 

feladatkörébe tartozott a rendszerváltás óta. Nehezítette a helyzetet, hogy a 

felelıs tárca kis mértékben rendelkezett önálló eszközökkel, folyamatos 

kompromisszumokra kényszerült a többi minisztériummal szemben.  

1990-tıl 1998-ig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

(KTM), majd 1998 és 2002 között a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium (FVM) felügyelete alá tartozott a területfejlesztési politika 

irányítása (OTK felülvizsgálata, 2005). A teljes I. NFT kialakításáért a tervezés 

kezdetekor a Gazdasági Minisztérium48 volt felelıs (1998-2002), az FVM ezen 

belül a ROP kidolgozásának koordinációját végezte. A regionális politika és 

vidékfejlesztés ekkor még oly annyira összekapcsolódott, hogy az FVM 

vidékfejlesztésért felelıs ügynöksége, a Nemzeti Regionális Fejlesztési 

Ügynökség (NRFÜ) felelt a régiókkal (RFT-kel és RFÜ-kel) való operatív 

kapcsolattartásért is. A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 
                                                 
47 Legfontosabb feladata az OTK elfogadása, ezzel együtt a területfejlesztési politika 
irányelveinek, céljainak, hosszú távú prioritásainak meghatározása, területfejlesztési törvényben 
meghatározott eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályozása, valamint a 
területfejlesztést szolgáló pénzeszközöket is magába foglaló éves költségvetési törvény 
elfogadása. 
48 2307/1998 Korm. határozat 
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tevékenységek 2002-ben a Miniszterelnöki Hivatalba (MeH) integrálódtak, ahol 

a MeH miniszter (önálló feladatkörő politikai államtitkár útján) volt felelıs a 

területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok irányításáért. Az I. NFT tervezésének 

irányítását a MeH-en belül létrehozott Nemzeti Fejlesztési Terv és EU 

Támogatások Hivatala (NFT EUTH) vette át, élén az NFT koordinációjáért 

felelıs kormánymegbízottal. 2003-tól önálló tárca nélküli poszt jött létre a 

feladat ellátására: az Európai integráció koordinálásáért felelıs tárca nélküli 

miniszteré, mely 2004-tıl Európai ügyekért felelıs tárca nélküli miniszteri 

titulussá alakult át, valamint létrehozták a regionális fejlesztésért és 

felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszteri posztot. 2004 elején országos 

hatáskörő szervként megalakult a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési 

Hivatal (MTRFH)49, valamint az NFT EUTH a MeH önálló tervhivatalaként 

Nemzeti Fejlesztési Hivatallá (NFH) alakult. Ez utóbbi szervezet feladatai 

között szerepelt az NFT és az ÁFT elkészítése. Mindkét szervezet a kormány 

irányítása alatt, de a 2003-tól létrehozott önálló tárca nélküli miniszter50 

felügyelete mellett mőködött.   

Az NFH, mint országos hatáskörő szerv feladatai elsısorban az uniós 

támogatásokhoz kapcsolódó tervezési és végrehajtási feladatokhoz kötıdtek, de 

emellett ellátta a fejlesztéspolitika átfogó összehangolását is (Faragó L., 

2006/a).  

Az MTRFH késıbb az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) elnevezést 

kapta, mely az I. NFT Regionális Operatív Programjának Irányító Hatóságaként 

a program végrehatásáért volt felelıs. 

Az NFH munkáját segítette a tárca nélküli miniszter elnökletével mőködı, 

2171/1999-es kormányhatározat alapján létrehozott Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB), amely a fejlesztéspolitikában és a 

                                                 
49 Korábban 2002-2003 között a MeH önálló feladatkörő politikai államtitkára által irányított 
minisztériumi hivatalként Nemzeti Területfejlesztési Hivatal.  
50 Európai integráció koordinálásáért felelıs, majd 2004-tıl európai ügyekért felelıs tárca 
nélküli miniszter. 
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fejlesztési támogatások rendszerének mőködtetésében érintett miniszterek, 

testületek fejlesztéspolitikai tevékenységét hangolta össze, s döntéshozó 

szerepet töltött be az I. NFT tervezése során. A Magyar Kormány elé az FKTB-

n való döntés után kerültek a fejlesztési dokumentumok elfogadásra (Faragó L., 

2006/a), (Faragó L,. 2004). 

2006-ban a területfejlesztési feladatok az új Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztériumhoz kerültek51. Az OTH megszüntetésével a 

Hivatal általános jogutódja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

(ÖTM)52 lett. 2006. július 1-tıl az EU támogatások felhasználásához kapcsolódó 

valamennyi feladat (tervezés, koordináció, végrehajtás) intézményrendszerének 

kialakítása és mőködtetése az NFH általános jogutódjához, a MeH miniszter 

irányítása alatt mőködı központi hivatalhoz, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséghez53 (NFÜ) került. Az NFÜ feladata a nemzetgazdasági tervezés és 

a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának koordinációja lett (Heil P., 2006). 

Az NFÜ elnökének tevékenységét egy önálló, fejlesztéspolitikáért felelıs 

kormánybiztos54 irányította, aki felelıs volt az országos szintő fejlesztési 

tervezésért és programozásért. 2008. május 15-tıl az ÖTM jogutódja, a Nemzeti 

Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) felelıs a területfejlesztési 

politika alakításáért55, valamint az uniós dokumentumok kidolgozásának 

irányításáért. Az NFÜ az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, majd a 

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter irányítása alá tartozó önálló 

szervezeteként mőködik. Az I. NFT végrehajtása során – az NFÜ létrehozását 

megelızıen – az öt operatív program végrehajtásáért a különbözı 

minisztériumokban felállított Irányító Hatóságok voltak a felelısek. Az NFÜ 

                                                 
51 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. Törvény alapján 
létrejött az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM). 
52 149/2006. (VII.21.) Korm. Rendelet alapján 
53 130/2006 (VI. 15.) Korm. Rendelet alapján 
54 1062/2006 (VI.15.) Korm. Határozat alapján 
55 2008. évi XX. Tv alapján  
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létrehozásával az Irányító Hatóságok egy szervezetbe kerültek56. 2006-tól az 

NFÜ szervezi az OP-k végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja 

a feladathoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források felhasználását.  

A fejlesztéspolitikai tervezés összehangolása érdekében a kormányzati 

döntések megalapozására a 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozat – javaslattevı, 

véleményezı, döntés elıkészítı szervként létrehozta a Fejlesztéspolitikai 

Irányító Testületet (FIT)57, valamint az I. NFT és az OP-khez kapcsolódó 

minisztériumi tervezési tevékenység összehangolására58, koordinálására a 

Tervezési Operatív Bizottságot (TOB). A 1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozat 

a fenti szervezetek mellett létrehozta a Nemzeti Fejlesztési Tanácsot (NFT), 

mint érdekegyeztetı testületet.  

A felelıs intézményrendszer bemutatását a 10. melléklet szemlélteti. A 

fentiekbıl is kitőnik, hogy a területfejlesztés irányítása és az NFT kidolgozása 

2007-tıl tartozik egy intézmény és annak hivatala felelıssége alá. E mellett a 

gyakorlati tervezı munkát központi szinten a VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési Urbanisztikai Kht. (VÁTI) végezte mind a területfejlesztés, mind az 

NFT kidolgozása kapcsán.  

 

Az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) 

Az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) a Kormány javaslattevı, 

döntés-elıkészítı, véleményezı és koordináló szerveként mőködik, döntési 

jogosultsága nincs.  

 

 

 

                                                 
56 Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program kivételével, melynek Irányító Hatósága 
továbbra is az FVM volt.  
57 2008. májusában megszőnt 
58 Késıbb a minisztériumi IH-k szerepét átvették az NFÜ-n belül mőködı IH-k, mint különálló 
szervezeti egységek.  
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Területi szint 

Az I. és II. NFT területi tervezésében a régiók szereplıi döntı szerepet 

játszottak. İk végezték a tevékenységek koordinálását, ezért az ı 

tevékenységüket vizsgálom.  

 

A regionális fejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési ügynökségek 

A Tftv. 1999-es módosítása óta a területfejlesztési intézményrendszer 

kulcsszereplıi a tervezési-statisztikai régiók élén álló, kötelezıen megalakított 

regionális fejlesztési tanácsok (RFT) lettek. Az RFT-nek a Tftv-ben 

foglaltaknak és az OTK-nak megfelelıen ki kell dolgoznia és legitimálnia a  

régió hosszú- és középtávú területfejlesztési koncepcióját és fejlesztési 

programját, s ezzel együtt pénzügyi tervet kell készítenie a fejlesztési programok 

megvalósítására, de a fejlesztések megvalósításához saját bevételekkel nem 

rendelkezik59. A feladatok végrehajtásához a központi szinttıl kap forrásokat, 

így a fejlesztések realizálása nagyban függ a kormányzati döntésektıl.  

Az RFT-k a régiók fejlesztési programjainak megvalósítására, fejlesztési 

döntéseik elıkészítésére kötelezıen közhasznú társaságot60 hoztak létre. Ezen 

szervezetek általában ellátják az RFT-k titkársági feladatait is. Aktívan részt 

vettek a I. NFT-nek és ROP-jának61, valamint a II. NFT-nek és a régiók önálló 

ROP-jának kidolgozásában. Szerepet kaptak az uniós pályázatokhoz kapcsolódó 

projekt-elıkészítésben, projektgenerálásban. Míg az I. NFT ROP 

végrehatásában az RFÜ-k Közremőködı Szervezetként csupán a döntés-

elıkészítésében kaptak feladatot, s a szerzıdéskötést és végrehatást a VÁTI 

                                                 
59 Mőködési költségeihez is költségvetési hozzájárulásra jogosult.  
60 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) XIV. Fejezetében találhatóak a 
közhasznú társaság, mint jogi személy forma megszüntetésével kapcsolatos átmeneti, módosító 
és hatályon kívül helyezı rendelkezései, melynek értelmében a meglévı kht.-kat non-profit 
gazdasági társasági formába kell alakítani 2009. június 30-ig. 
61 Az RFÜ-k feladatfinanszírozását az FVM Országos Területfejlesztési Központ javaslata 
alapján a regionális programozási keret biztosította. 
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végezte minden pályázat tekintetében, addig az önálló ROP-ok esetében mind a 

tervezésben, mind a végrehajtásban jelentıs szerepet játszanak.  

2006 elejétıl az NFH támogatásával az I. NFT lebonyolításának segítségére 

és a II. NFT-re való felkészülésre szervezetük kibıvült a Térségi Tanácsadó 

Hálózattal – melyet 2008 márciusától a Kistérségi Koordinációs Hálózat váltott 

fel. Ez utóbbiban kistérségenként egy - két fı62 segíti a területi szereplık 

munkáját az uniós források elérésében.  

 

Területfejlesztési Régiók Egyeztetı Tanácsa 

A hét tervezési-statisztikai régió a magyarországi intézményrendszeren 

belüli pozíciója erısítése érdekében 2000 szeptemberében létrehozta a 

Területfejlesztési Régiók Egyeztetı Tanácsát (TERET), melynek tagjai a 

Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökei voltak (Cserháti F., 2007). A TERET 

fı funkciója és munkájának eredménye az volt, hogy felhívta a figyelmet a 

régiók vezetıire, a régiós politikára, és elindult egy konzultáció a 

területfejlesztésért felelıs szaktárca és a régiók politikai vezetése között. 

Szerepét mára átvették a szakminisztérium által kezdeményezett, a miniszter és 

régióelnökök között, hetente-kéthetente zajló egyeztetések.  

 

3.3. Regionális szintek, regionális programok a visegrádi országokban  

 

A továbbiakban a lengyelországi, a csehországi és a szlovákiai helyzettel 

foglalkozom. A magyarországi helyzetet az 5. fejezetben mutatom be.  

 

 

 

 

                                                 
62 Dél-Dunántúlon összesen 47 fı (DDRFT 2008a). 
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3.3.1. A visegrádi országok regionális szintjei  

Lengyelország 

Lengyelországban 1991. január 1-tıl független önkormányzatok mőködnek, 

az 1998-as közigazgatási reform pedig 16 önkormányzati ranggal rendelkezı 

vajdaságot hozott létre (Halász I., 2001). 

A vajdaság kettıs funkciót kapott: egyrészt területi önkormányzati 

egységként szerepel, másrészt közigazgatási szempontból ez a legnagyobb 

területi egység. A Vajdasági Parlament, mint területi szintő önkormányzat 

kormányzó testülete a Vajdasági Tanács. Ennek adminisztratív szerve a Marsall 

Iroda, élén a Marsallal, a vajdasági önkormányzat vezetıjével. A vajdasági 

önkormányzattól függetlenül a központi hatalom regionális szintő gyakorlója a 

Vajdasági Iroda, élén a vajdával, aki a központi államigazgatást képviseli 

(MOSV, 2007). A vajdasági hatósági struktúra felépítését az 1. ábra szemlélteti. 

A vajdaságok megfelelnek a NUTS 2 szint régiókövetelményeinek, mely a 

visegrádi országok közül a legszerencsésebb helyzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A vajdasági hatósági struktúra felépítése 
Forrás: saját szerkesztés „The Governmental and Self-Governmental Authority 
Structure in Poland” http://gospodarka.silesia-region.pl/en/adm2.php alapján 
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Csehország 

Csehországban két területi szint rendelkezik önkormányzati ranggal, a 

NUTS 5 szinten lévı települések, és a NUTS 3 szintnek megfelelı 

önkormányzati kerületek (krajok) (Halász I. 2001). Ezek az önkormányzatok 

azonban sem területi kiterjedésükben, sem lakosságszámukban nem feleltek meg 

az EU által meghatározott NUTS 2 szintnek, ezért 1998-ban összevonták azokat. 

Így került kijelölésre hét tervezési-statisztikai régió63, míg Prága továbbra is 

önálló, NUTS 3 szintő területi egység maradt (11/a. melléklet). A NUTS 2 

szintő régiók élén a kraj-ok vezetıibıl álló regionális tanácsok állnak. A 

testületet kizárólag a kraj közgyőlésének tagjai teszik ki. Ahol a kraj 

megegyezik a NUTS 2 szinttel, ott a regionális tanács maga a kraj közgyőlése 

(PC of JROP, 2006. p. 97.). 

 

Szlovákia 

1990 után a csehektıl való szétválást követıen Szlovákiában 8 kerületet 

(kraj)64 hoztak létre – közöttük Pozsony önálló kerületként szerepel – melyek 

2001-tıl önkormányzati rangot kaptak (Halász I., 2001). Az így kialakult 

területi szinteket a 11/b. melléklet szemlélteti. A strukturális alapok 

felhasználhatósága érdekében két-három kerület összevonásából három 

nagykerületet alakítottak ki, míg Pozsony NUTS 3 szintő önállósága továbbra is 

megmaradt.  

Mind a cseh, mind a szlovák régiók területe a magyarországi megyékkel 

azonos nagyságrendő, létrehozásuk a strukturális alapok felhasználására történt. 

 

 

 

                                                 
63 Közép-Bohémia (1 kraj), Dél-Nyugat (2 kraj), Észak-Nyugat (2 kraj), Észak-Kelet (3 kraj), 
Dél-Kelet (2 kraj), Közép-Morvaország (2 kraj) és Morva-Szilézia (1 kraj). 
64 Ez NUTS 3 szintnek felel meg.  
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3.3.2. A visegrádi országok regionális operatív programjai 

Lengyelország 

2004-2006. közötti tervezési periódus 

Annak ellenére, hogy Lengyelországban önkormányzattal rendelkezı 

vajdaságok vannak, amik megfelelnek a NUTS 2 szintnek, és már a csatlakozás 

elıtt is rendelkeztek azzal a tradícióval és legitimitással, amire a többi visegrádi 

országnak még várnia kell, Lengyelország is csak egyetlen regionális operatív 

programot (ROP) készített. Ennek egyik oka az volt, hogy a „csatlakozó 

országok nagy száma miatt Brüsszelben egyre nehezebbé vált az ellenırzés 

adminisztratív feladatainak nyomonkövetése” (Huszti L., 2004, p. 45.).  

Lengyelországban az egységes, teljes országot lefedı ROP az I. NFT-ben 

szereplı hét OP egyike. A ROP és a Program-kiegészítı Dokumentum 

tervezéséért és a partnerségi koordinációért a Gazdasági- Munkaerı- és 

Társadalompolitikai Minisztérium (Minisztérium) volt felelıs. A ROP 

kidolgozásába bevonták a minisztériumok, a Marsall Irodák, a Vajdasági Irodák, 

és más releváns szervezetek képviselıit. A tervezés 11 munkacsoportban zajlott 

(IROP, 2004).  

A lengyel ROP prioritásai a következık voltak: 

• Infrastruktúrafejlesztés. 

• Humánerıforrás-fejlesztés. 

• Helyi fejlesztés. 

A Minisztérium, mint Irányító Hatóság hatáskörébe tartozott a koordináció 

és a pályázatok egységességének biztosítása. Az Irányító Hatóság által delegált 

Közremőködı Szervezeti feladatokat a Vajdasági Irodák (központi 

dekoncentrált szervek) látták el, a végrehajtásban azonban részt vettek a Marsall 

Irodák (a Vajdasági Tanács adminisztratív szervei), mint Végsı 

Kedvezményezettek is (2. ábra). A Marsall Irodák a projektek kiválasztását, 

regionális adminisztrációját és kezelését végezték, míg a Vajdasági Irodák látták 
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el az ellenırzési, a monitoring és a kifizetések jóváhagyásával kapcsolatos 

feladatokat. A projektek kiválasztása a Bíráló Bizottságok hatáskörébe tartozott. 

Ezt a szervezetet a Vajdasági Iroda hozta létre. Tagjai a Marsall Iroda, az 

Irányító Hatóság, a Közremőködı Szervezet egy-egy képviselıje, valamint a 

minisztériumok, vajdaságok és a társadalmi-gazdasági partnerek képviselıi 

(IROP, 2004).  

A fentiekbıl jól kitőnik, hogy az ROP megvalósításában a fı szerep az 

Irányító Hatóságon és a Vajdasági Irodán, mint Közremőködı Szervezeten 

keresztül a központi szint kezében volt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A ROP megvalósításának intézményi struktúrája 
Lengyelországban65 

Forrás: saját szerkesztés a Poland Integrated Regional Operational Programme 
2004-2006. alapján 

 
2007-2013. közötti tervezési periódus 

Lengyelország minden régiója a „konvergencia” célkitőzés alá tartozik. A 

lengyel II. NFT 21 OP-t, (ebbıl 16, vajdaságonként önálló ROP-ot) tartalmaz. 

Az II. NFT teljes költségvetési elıirányzatának 25%-a regionális fejlesztéseket 

                                                 
65 Végsı kedvezményezett: azon szervezetek, állami és magáncégek, melyek bevonásra 
kerülhetnek a támogatás folyósítására a Közremőködı Szervezet és a Kedvezményezett közé.  
Kedvezményezett: azon szervezet, mely fejlesztendı projektjéhez közpénzbıl támogatáshoz jut.  

Végsı Kedvezményezett = 
Vajdasági Önkormányzat 

Tanácsa 

Kedvezményezett = projektgazda 

KSZ = 
Vajdasági Iroda 

IH 

Adminisztratív 
szerve a Marsall 

Iroda 
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szolgál. Az önálló regionális OP-k tervezése, elıkészítése és megvalósítása 

egyaránt a vajdasági önkormányzatok hatáskörébe tartozik, amiket a vajdasági 

parlamentek fogadtak el. Mindegyik ROP-nak hasonló a felépítése, de azok 

tartalmát és finanszírozási forrásait regionális szinten határozták meg (NSRF of 

Poland, 2007). 

A ROP-ok egységes prioritásai: 

• Regionális versenyképesség erısítése és innováció. 

• Életminıség növekedése. 

• Munkaerı minıségi fejlesztése. 

• Városok vonzásképességének növekedése.  

o Turizmus diverzifikációja és közlekedési rendszerek fejlesztése. 

o Tudásalapú társadalomfejlesztés. 

• Környezetbarát, megújítható energia támogatása. 

Az irányítóhHatósági funkciót a Vajdasági Tanács66 látja el. Az önálló ROP-

k kidolgozásáért központi szinten a Regionális Fejlesztési Minisztérium felelıs. 

Ez a minisztérium biztosítja ROP-ok illeszkedését az II. NFT-hez, s ez felelıs a 

tervezés, a végrehajtás és monitoring koordinálásáért is (ROP of Slaskie, 2006). 

 

Kelet-Lengyelországi Fejlesztési Operatív Program 

Lengyelország elmaradott keleti területeire külön operatív program készült 

Kelet-Lengyelországi Fejlesztési Operatív Program néven, melynek irányítója a 

Regionális Fejlesztésért Felelıs Minisztérium. A Kelet-Lengyelországi 

Fejlesztési OP teljes mértékben ERFA-ból kerül finanszírozásra, mely 

támogatás az öt leghátrányosabb helyzető, azonos problémákkal67 küzdı régióba 

kerül plusz pénzügyi segítségként (NSRF of Poland, 2007).  

 

                                                 
66 A Vajdasági Tanácsoknak lehetıségük volt harmadik szervezet bevonására a végrehajtásba, 
de ezek a ROP-okban nem kerültek nevesítésre.  
67 Alacsony életszínvonal, alacsony gazdasági fejlıdés, rossz közlekedési infrastruktúra. 
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Csehország 

2004-2006. közötti csonka tervezési periódus 

A hét NUTS 2 szintő, 1. célkitőzés alá tartozó régiókra az I. Nemzeti 

Fejlesztési Terv keretein belül egy regionális operatív program (JROP)68 

készült. 2001-ben a NUTS 2 régiók regionális operatív programokat dolgoztak 

ki, melyek inputként szolgáltak az egységes JROP kidolgozásához. A régiók 

közös problémái, mint prioritások adták a JROP alapját. A munkát jórészt a 

regionális tanácsok, a kraj-ok és az önkormányzati társulások végezték. A JROP 

kidolgozásáért országos szinten a Regionális Fejlesztési Minisztérium 

(Minisztérium) felelt. A Minisztérium prioritásonként munkacsoportokat hozott 

létre, melyekben a régiók képviselıi is helyet kaptak.  

A JROP végsı változata négy prioritást,69 azon belül kilenc operatív 

intézkedést tartalmazott: 

• A KKV-k támogatása a kedvezményezett régiókban. 

• Regionális infrastruktúra fejlesztése.70 

• A humán infrastruktúra fejlesztése. 

• Turizmusfejlesztés.71 

A JROP finanszírozása az alábbiak szerint alakult: 

• 75% közösségi forrás – ERFA és ESZA.  

• 24,1% hazai társfinanszírozás – az állami költségvetési támogatást 

egyrészt a Minisztérium, másrészt a megyék (kraj-ok), az 

önkormányzatok és egyesületeik, valamint a Közlekedési Infrastruktúra 

Nemzeti Alap biztosította (ROP of the Central Moravia, 2007).  

• 0,9% hazai magán szektor (JROP, 2006). 

A JROP-ra a cseh I. NFT költségvetésének 31,24%-át irányozták elı.  

                                                 
68 A JROP nem fedte le a Prágai régiót, mely Csehország GDP-jének közel negyedét állítja elı.  
69 A technikai segítségnyújtáson kívül 
70+ 55 A beérkezett projektek legnagyobb része ezekre irányult.  
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A JROP Irányító Hatóságaként a Minisztérium került megnevezésre, mely a 

teljes programvégrehajtás folyamatáért felelısséget vállalt. Alatta mőködött 

Közremőködı Szervezetként a Regionális Fejlesztési Központ és annak 

regionális kirendeltségei, melyek a projektmegvalósítást végezték. Regionális 

szinten a megvalósításban bizonyos intézkedéseknél72 a regionális tanácsok 

Közremőködı Szervezet szerepet töltöttek be. A regionális tanácsok és a 

központi kezdeményezéssel létrehozott regionális titkárságok részt vettek a 

projektkiválasztás teljes folyamatában, a támogatott projektek kiválasztásától 

egészen a szerzıdés elıkészítésig.  

A JROP Monitoring Bizottságát már 2004-ben hozták létre, mely a tervezés 

folyamán együttmőködött a regionális tanácsok által minden régióban felállított 

monitoring albizottságokkal (Regionális Fejlesztési Bizottságokkal). Kifizetı 

Hatóságként minden OP esetében a Pénzügyminisztériumot jelölték ki (JROP, 

2006). 

 

2007-2013. közötti tervezési periódus  

2007-tıl az JROP-ot önálló regionális ROP-ok váltották fel mind a hét 

NUTS 2 régióban73, melynek kidolgozásáért a regionális tanácsok lettek 

felelısek (ROP of Northeast, 2007). Az egyes régiók ROP-jainak tervezését a 

Minisztérium koordinálta, mely szervezet módszertani útmutatót biztosított a 

régiók tervezıi számára a ROP-ok kidolgozásához. A NUTS 2 régiót alkotó 

NUTS 3 szintő kraj-ok közösen feleltek a ROP kialakításáért, mely munkát a 

kraj-ok által létrehozott ROP koordinációs bizottságok irányították. A 

koordinációs bizottságok tagjait a regionális tanácsok és a ROP munkacsoportok 

képviselıi alkották. A régiók maguk döntötték el, hogy az egyes regionális 
                                                 
72 A Regionális Fejlesztési Központ és a regionális fejlesztési tanácsok mellett a turizmus és a 
beruházási projektek esetében további 2 szakmai szervezet is kijelölésre került Közremőködı 
Szervezetként. 
73 2007-tıl Csehországban a konvergencia célkitőzés alá esı régiókat konvergencia régióknak 
nevezik. Ezek teljes mértékben megegyeznek a megelızı tervezési ciklus 1. célkitőzése alá 
tartozó régiókkal.  
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szereplıket74, mint partnereket milyen mértékben vonják be a tervezés 

folyamatába. A munkacsoportok tárgyalásain cél volt, hogy a ROP-ok a 

tematikus programokkal megfelelı kapcsolatban legyenek, és azokkal ne 

történjen átfedés. Az ágazati OP-k kidolgozásáért felelıs minisztériumokkal 

szemben a Régiók Szövetsége képviselte az egységes regionális érdekeket (ROP 

of Central Bohemia, 2007). 

A hét ROP mindegyike régiónként három, illetve négy prioritást tartalmaz, 

az alábbiak szerint: 

• Közlekedésfejlesztés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése (mindegyik 

ROP-ban szerepel). 

• Települések fenntartható fejlesztése.75 

• Turizmusfejlesztés.76 

• Helyi fejlesztések integrált támogatása. 

• Üzleti környezet fejlesztése. 

• Vidékfejlesztés. 

• A regionális életszínvonal növelése. 

• Integrált területi fejlıdés (NSRF of CR, 2007). 

A 2007-2013 között érvényben levı ROP-ok közösen 17%-kal részesednek a 

cseh II. NFT költségvetésébıl. A 85%-os uniós támogatás mellett a nemzeti 

társfinanszírozást a regionális tanácsok, a krajok és a területükön levı 

önkormányzatok, valamint a magánszféra biztosítja.  

Amíg a JROP megvalósítását, végrehajtását és ellenırzését a Minisztérium 

regionális titkárságai, valamint a regionális fejlesztési központok, addig a 2007-

tıl életbe lépı ROP-ok esetében a regionális tanácsok, mint Irányító Hatóságok 

látják el ezen tevékenységeket. 2007-tıl a pályázók az elıkészítéstıl a 

megvalósításon keresztül az ellenırzésig egy szervezettel, a regionális tanácsok 

                                                 
74 Pl: regionális gazdasági kamara, regionális agrárkamara, r régió településeinek önkormányzati 
társulásai, munkaügyi központ. 
75 5 régió ROP-jában szerepel.  
76 6 régió ROP-jában szerepel.  
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munkaszervezetével, a regionális hivatalokkal lépnek csak kapcsolatba. A ROP-

okba nem került bevonásra kötelezıen egyetlen Közremőködı Szervezet sem. A 

regionális hivatalok mellett a regionális tanácsok megyei szinten létrehozott 

titkárságaik segítik a regionális hivatalok munkáját a pályázatok 

menedzselésében (a döntés-elıkészítést végzik). 

A regionális titkárságok által végzett elıkészítı munka alapján a regionális 

tanácsok feladata a ROP pályázatok kiírása, és a nyertes projektek kiválasztása. 

2007-tıl a regionális fejlesztési források feletti döntési kompetencia teljes 

mértékben a regionális tanácsok hatáskörébe került. 

A regionális fejlesztési tanácsok szervezete magába foglalja a regionális 

tanács elnökét, a regionális tanács bizottságát, ami az adott régióban a ROP 

irányítását és megvalósítását végzi, valamint a regionális tanács hivatalát, ami 

operatív menedzsment funkciókat lát el. 

A regionális tanács bizottságának tagjait a kraj-ok delegálták. Több kraj-ból 

álló régió esetén 8-8 fıt delegál tagjai közül a kraj közgyőlése a regionális 

tanács bizottságába. Amennyiben egy régió egy kraj-ból áll77, akkor maga a 15 

fıs kraj közgyőlés lesz a regionális tanács bizottsága.  

A régiók regionális tanácsa az egyedüli tulajdonosai a regionális 

hivataloknak, amik a regionális tervezéshez és irányító hatósági funkcióhoz 

kapcsolódó minden feladatot ellátnak.  

 

Szlovákia 

2004-2006. közötti tervezési periódus 

Szlovákiában a csatlakozás utáni elsı tervezési periódusban nem határoztak 

meg külön regionális operatív programot, így a régiók sajátos szükségleteit 

figyelmen kívül hagyták.  

 

                                                 
77 Ez csak két régió esetében: Morva-Szilézia és Közép-Bohémia.  
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2007-2013. közötti tervezési periódus 

2007-tıl Szlovákia valamennyi régiójára – kivéve a Pozsonyi régiót – egy 

egységes ROP került kidolgozásra. 

Az ágazati operatív programokat kiegészítve a ROP a városi infrastruktúra 

fejlesztésére irányul a tömegközlekedés, az oktatás, a kultúra és a 

közszolgáltatások területén. Ezek mellett helyi és regionális utak fejlesztését, 

integrált városfejlesztési projekteket, valamint a vidéki és városi települések 

infrastrukturális fejlesztését támogatja.  

Az Irányító Hatóság szerepét a Szlovák Köztársaság Építésügyi és 

Regionális Fejlesztési Minisztériuma látja el, amely a tervezés teljes folyamatát, 

valamint az ágazati egyeztetéseket koordinálta. A Minisztérium a ROP 

tervezésére munkacsoportot hozott létre. Ennek 27 tagja közül 15-en a központi 

szerveket, 12-en a régiókat képviselték. A partnerség jegyében a munkába 

bevonták a civil szervezeteket, a regionális és helyi önkormányzatok képviselıit, 

a regionális fejlesztési ügynökségek képviselıit, valamint a külsı szakértıket is. 

A kraj-ok 2007-2013 között Közremőködı Szervezet szerepet töltenek be a 

regionális úthálózat fejlesztése, a városok újjáélesztése és a turisztikai 

beruházásokhoz terén. Részt vesznek a pályázati felhívások elıkészítésében és 

meghirdetésben, a pályázatok értékelésben és kiválasztásban, valamint a projekt 

szintő monitoring tevékenységben. A nyertes projektek kiválasztását a központi, 

a regionális és a civil szféra képviselıit magába foglaló Bíráló Bizottság végzi 

(ROP of SR, 2006). 

 

A négy visegrádi ország ROP-jaihoz kapcsolódó területi szinteket és 

intézményrendszerüket egységes rendszerben a 12. mellékletben mutatom be. 
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3.4. A projektgenerálás, mint a területi tervezés lehetséges eszköze 

 

A 2004-2006 között megnyíló I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) öt 

operatív programjának forrásaira a Dél-dunántúli régióból összesen 4000 

pályázat közel 136 milliárd Ft igényelt támogatással érkezett be, ami az ország 

összes pályázatának 9,8%, illetve 10,1%-a. A beérkezett pályázatoknak mind 

országos, mind dél-dunántúli viszonylatban mindössze 46%-a részesült kedvezı 

elbírásban. A támogatási összeg oldaláról is hasonló ez az arány. A Dél-

Dunántúlon az igényelt támogatás 40%-át ítélték meg, a többi elutasításra került. 

Az országos átlag még ennél is rosszabb képet mutat (37%) (EMIR, 2008). Ez 

egyrészt azt mutatja, hogy megfelelı szinten szükséges pályázati formába önteni 

a projekteket, ezen túlmenıen fontos, hogy a területfejlesztési igényekhez 

illeszkedı pályázati kiírások szülessenek.   

 

A projektgenerálása fogalma 

A projektgenerálás fogalma több tevékenységet integrál: egy meghatározott 

földrajzi területen az adott problémára megoldást nyújtó fejlesztési lehetıségek, 

projektötletek feltérképezését, valamint azoknak a területre vagy ágazatra 

vonatkozó egységes adatbázisban való folyamatos kezelését (Berendi J.-G. 

Fekete É.- Graselli N.- Szőcs J., 2007), (Kézy. B. –Barna Z., 2004). A 

projektgenerálás a területi tervezés folyamatában nélkülözhetetlen eszköz mind 

a finanszírozó szervezet, mind a projektgazda számára. A finanszírozó 

szervezetek szempontjából azért hasznos, mert ennek az eszköznek a 

segítségével választ kaphatnak a vizsgált terület, vagy ágazat minıségi és 

mennyiségi fejlesztési igényeirıl. Ezáltal lehetıségük nyílik arra, hogy a valós 

igényekhez hangolják a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat. A projektgazda 

szempontjából pedig a saját projektjével való szembesülés és számvetés 

lehetıségét kínálja.  
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A térségi szereplık (települések, kistérségek, megyék, régiók) nem mindig 

rendelkeznek önálló stratégiával, emiatt a fejlesztési ötleteik sok esetben nem 

épülnek egymásra. A projektgenerálás jó eszköz lehet arra is, hogy biztosítsa a 

különbözı szintek fejlesztései szándékainak egységes módon való kezelését 

(Berendi J.-G. Fekete É.- Graselli N.- Szőcs J., 2007).  

 

A térségi projektgenerálás fıbb szakaszai 

A térségi projektgenerálás folyamatában két különbözı szakaszt lehet 

megkülönböztetni.  

1. Az elsı szakasz a térségi szereplık fejlesztési elképzeléseinek, 

projektötleteinek feltérképezése, összegyőjtése mőhelymunkák 

keretében, illetve projektgyőjtı adatlappal való megkereséssel. A 

mőhelymunkák során a személyes találkozások alkalmával lehetıség 

nyílik a különbözı közigazgatási szintekre vonatkozó stratégiák, 

fejlesztési célkitőzések, támogatási programok ismertetésére.  

2. A második szakasz az összegyőjtött fejlesztési elképzelések egységes 

adatbázisban való rögzítése. A rögzítés lehetıséget biztosít a 

projektötletek adatainak részletes feldolgozására (megismerésére és 

elemzésére), ezáltal a releváns projektötletek meghatározására és 

továbbfejlesztésére.  

A projektgenerálásban részt vevı szakembereknek ismerniük szükséges nem 

csak a tervezés keretfeltételeit, de a térségi szereplıket is. Véleményem szerint a 

folyamatosan fenntartott, személyes kapcsolat elkerülhetetlen feltétele a 

hatékony projektgenerálásnak, hiszen a potenciális projektgazda és a tervezı 

szakemberek közötti hatékony és reális információáramlásnak záloga a bizalom. 

Ehhez nagymértékő anyagi- és humánerıforrás szükséges. A projektgenerálási 

tevékenységet a kistérségekben a regionális fejlesztési ügynökségek keretében 

dolgozó Kistérségi Koordinációs Hálózat kollégái végzik, akik helyben 
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tájékozatják a területi szereplıket a stratégiai dokumentumokról, s győjtik össze 

a projektjavaslatokat, valamint vesznek részt projektgeneráló rendezvényeken.  

A projektgenerálás teljes folyamata túlmutat a projektek kampányszerő 

győjtési akcióin, egy teljes projektfeltárási és feldolgozási folyamatot, a 

projektcsatornát öleli fel (13. melléklet). 

„A projektcsatorna egy olyan folyamatosan mőködı mechanizmus, amely 

biztosítja a régiókban megalapozott, a régió fejlesztési céljait szolgáló projektek 

felszínre kerülését, segíti ezen projektek továbbfejlesztését finanszírozható, a 

potenciális fejlesztési források befogadására alkalmas pályázatokká” (Kézy. B. –

Barna Z., 2004. p. 13.). Jogszabályi keretek között a projektcsatorna fogalmát78 

elsı ízben a 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet határozta meg.  

Összefoglalva, a projektgenerálás definíciója alatt egy adott térségben a 

fejlesztési igények, ötletek, szükségletek felmérését, minısítését és 

megvalósíthatóság szerinti szelektálását, valamint az életképes javaslatok 

részletes kidolgozását értjük.  

                                                 
78 „Projektcsatorna rendszer: a régió fejlesztésével kapcsolatos projektek elızetes értékelésére, 
kidolgozási folyamatának elısegítésére, valamint a támogatási döntésig történı figyelemmel 
kísérésére szolgáló rendszer” (15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet a Projekt Generation Facility 
II. fejezeti kezeléső elıirányzat felhasználásának részletes szabályairól 2. § a) bekezdés). 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A több évet átfogó, szekunder kutatásom során folyamatosan 

tanulmányoztam és feldolgoztam a témával kapcsolatos szakirodalmat. 

Elsısorban a disszertáció célkitőzéseiben megfogalmazott témákra koncentrálva 

vizsgáltam és elemeztem a hazai és külföldi fejlesztéspolitikai dokumentumokat 

és a meghatározó közösségi jogszabályokat. A visegrádi országok 

vonatkozásában az I. és II. NFT, valamint regionális operatív programjaik 

legfrissebb angol nyelvő verzióit használtam fel. Elvégeztem azok komparatív 

vizsgálatát a regionális szint szerepének szemszögébıl.  

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-nál79 (DDRFÜ) 

betöltött munkakörömnél fogva lehetıségem volt részt venni számos, a DDRFÜ 

által szervezett társadalmi egyeztetésen, mőhely- és csoportmunkán.  

A fentieken túl a DDRFÜ által készített szakmai anyagokat és a Dél-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek anyagait tanulmányoztam át.  

Primer kutatásom során szakértıi látogatásokat tettem az alábbi brüsszeli 

regionális képviseleteken: 

o Szlovákiai EU Misszión (Mission of the Slovak Republik to the 

European Communities, Avenue de Cortenberg 79, 1000 

Brussels, 2002. december 6.). Megbeszélés Flórián László 

tanácsadóval.  

o Eastern Poland Euro-Office-nál - Lubelskie és Podlaskie régiók 

képviselete (Eastern Poland Euro-Office, Rue de Tréves 49, 1040 

Brussels, 2002. november 28.) Megbeszélés Aneta Obara 

képviseletvezetıvel.  

                                                 
79 2008. augusztus 14-tıl Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság (DDRFÜ Nonprofit Kft.) (DDRFT, 2008/b). 
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2008 tavaszán interjút készítettem a Dél-dunántúli régió, a Nyugat-dunántúli 

régió és az Észak-alföldi régió komoly tervezési tapasztalattal rendelkezı 

szakembereivel. Az interjúk rövidített változatát a 14. melléklet tartalmazza.  

A szekunder adatok elemzése, továbbá a három eltérı fejlettségő és 

adottságú régió szakembereinek a regionális szintő tervezésrıl kialakított 

véleménye, a szakirodalmi források, és saját tapasztalataim alapján 

következtetéseket és javaslatokat fogalmazok meg a közösségi források 

régiókban történı felhasználását megalapozó tervdokumentumok hatékonyabb 

kidolgozására és a tervek megvalósítására. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

5.1. Az I. NFT és ROP-jának tervezésében és megvalósításában való 

regionális részvétel a Dél-dunántúli régió szemszögébıl 

 

5.1.1. A dél-dunántúli regionális tervezés kialakulása 

A NUTS 2 régiók kialakításakor Dél-Dunántúl megyéi voltak azok, melyek 

a természet-földrajzi, történeti, közigazgatási és intézményi ellátottságaik, 

valamint a tervezésben szerzett tapasztalataik alapján leginkább egységet 

alkottak a többi magyarországi régió megyéihez képest80.  

A Dél-dunántúli régió megyéinek közös programozási hagyományai 1994-

1995-ig nyúlnak vissza (DDRFT, 2002/a). Az MTA RKK Dunántúli 

Tudományos Intézetének kezdeményezésével Baranya, Somogy, Tolna és Zala 

megyék összefogásából született meg a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Alapítvány, amely a Magyar Köztársaság elsı regionális területfejlesztési 

intézménye volt. A közalapítvány készítette el a „Dél-Dunántúl területfejlesztési 

koncepciója” címő átfogó tanulmányt, amely az országban egyedülinek és 

példaértékőnek számított 1994-ben (Faragó L., 2006b). A dokumentumban 

szereplı fejlesztések közül forrás hiányában a legtöbb nem valósulhatott meg, 

de a késıbbi tervezési munka során a regionális szakemberek 

alapdokumentumként támaszkodtak rá.  

 

Phare Regionális Kísérleti Programok 

Az 1996-os Tftv. alapján a dél-dunántúli megyék (Somogy, Tolna, Baranya 

és Zala) régióvá szervezıdve lehetıséget kaptak arra, hogy az 1996-os és 1997-

es Phare Regionális Kísérleti Programból támogatást kapjanak és fejlesztéseket 

                                                 
80 Az adottságok és a megyék közötti kapcsolatrendszer alapján szerencsés lett volna, ha Zala 
megye déli része is a Dél-dunántúli régióhoz tartozik. 
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valósítsanak meg. Ennek kapcsán 1997 februárjában önkéntesen létrehozták a 

Dél-dunántúli régiót, mint programrégiót, élén a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanáccsal (DDRFT). A DDRFT 1998 augusztusában létrehozta a 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-t (DDRFÜ), amely – a 

szorosan vett munkaszervezeti feladatain kívül – a Phare programból támogatott 

projekteket is menedzselte, a késıbbiekben pedig szakmai szervezetként aktív 

magja és koordinálója lett a regionális szintő fejlesztési dokumentumok 

elkészítésének.  

A Tftv. 1999-es módosítása visszavetette az alulról jövı regionális 

kezdeményezéseket. Zala megye kikerült a Dél-dunántúli régióból, s a Nyugat-

dunántúli régióba integrálódott (Faragó L., 2006/b).  

 

Dél-Dunántúl Komplex Fejlesztési Programja 

1999-ben a Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciója szolgált alapul a 

DDRFT megbízására kidolgozott dokumentumnak, Dél-Dunántúl Komplex 

Fejlesztési Programjának. A munka keretében sor került a Dél-Dunántúli 

Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára is (DDRFT, 2002/a). A 

programozási folyamat – a vonatkozó 18/1998 (VI. 25.) számú KTM rendelettel 

összhangban – a területfejlesztési koncepció, a középtávú stratégiai program és 

az operatív program kidolgozását jelentette81. A dokumentum érintettségét 

tekintve továbbra is Baranya, Somogy és Tolna megyéket magába foglaló Dél-

dunántúli régióra, mint tervezési-statisztikai régióra, valamint a Zala megyét is 

integráló Dél-Dunántúli Területfejlesztési Programrégióra egyaránt kiterjedt 

(Komplex Fejlesztési Program, 1999). Fı célként fogalmazódott meg, hogy Dél-

Dunántúl rendelkezzen egy olyan alapdokumentummal, amely a továbbiakban 

kiindulópontként szolgálhat a regionális fejlesztések tervezéséhez (DDRFT, 

2002/a). 

                                                 
81 A korán megindult regionális gondolkodás eredménye, hogy az országban elıször a Dél-
dunántúli Régió tudott elfogadott fejlesztési programot felmutatni. 
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Elızetes Regionális Fejlesztési Program 

2000-ben és 2001-ben a gazdaságilag és társadalmilag legelmaradottabb 

három magyarországi régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld) 

részesült Phare regionális támogatásból. A Kormány tisztán hazai 

költségvetésbıl a másik négy régióban Phare Tükörrégiós programokat indított. 

A tükörprogramok célja az volt, hogy ezen régiók is megfelelıen fel tudjanak 

készülni az uniós csatlakozást követı programozásra és a programok 

végrehatásra.82 A támogatások feltételeként el kellett készíteni a 2001-2003-ra 

szóló és az EU követelményeinek megfelelı „Elızetes Regionális Fejlesztési 

Program” (ERFP) elnevezéső fejlesztési tervet, beleértve a terv prioritásait83 és 

intézkedéseit. A munka alapjául Dél-Dunántúlon a Komplex Fejlesztési 

Program szolgált. Az ERFP tervezését a DDRFT az FVM megbízásából 

indította el. A tervkészítést a VÁTI központi koordinációja mellett minden 

régióban a regionális fejlesztési ügynökségek végezték. A program forrását 

különbözı szakminisztériumok84 biztosították, ami végül a Területfejlesztési 

Célelıirányzatban (TFC) összegzıdött. E decentralizált forrás felett teljes 

egészében az RFT-k voltak jogosultak diszponálni85 (DDRFT, 2001/a).  

Az ERFP kidolgozásával párhuzamosan a 2001-2003-as idıszakban a 

jövıbeni ROP-okhoz kapcsolódó, konkrét projekt-elıkészítést végzett a 

DDRFÜ.  

 

 

 

                                                 
82 1109/1999. (X. 22.) sz. Korm. határozat  
83 Dél-dunántúli ERFP-ben meghatározott prioritások négy fejlesztési területre összpontosultak: 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, humánerıforrás-fejlesztés, vállalkozások 
versenyképességének erısítése és idegenforgalom fejlesztése. 
84 Gazdasági Minisztérium (KKC és Munkaerıpiaci Alap), Oktatási Minisztérium, 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (TFC).  
85 Az ERFP támogatási keretösszege 2001-ben 1554 m Ft, 2002-ben 1.758 m Ft.  
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A regionális programozás tapasztalatai 

Az önálló ROP-ok létjogosultságát a regionális szereplık már a kezdetektıl 

szorgalmazták. Ennek realitását a regionális szakemberek számos programozási 

feladatban szerzett tapasztalata jelentette. Példaként említhetı, hogy már 1999-

ben a DDRFT megyénként 15 millió Ft-ot biztosított86 az ott fontosnak tartott 

programozási feladatok ellátására. A programok elkészítésénél szem elıtt kellett 

tartani az Elızetes Nemzeti Fejlesztési Tervhez való illeszkedést, és az azzal 

való összehangolás biztosítását.  

 

5.1.2. Az I. NFT és ROP kidolgozásának feltételrendszere, menete és a 

régiók részvétele a tervezésben 

 

Az I. NFT elkészítésének kezdetén az ország tervezési és fejlesztési 

szakemberei arra számítottak, hogy Magyarország már 2002-ben már teljes jogú 

tagja lesz az Európai Uniónak. Ezért a fejlesztési terveket is e feltételezésnek 

megfelelıen kezdték kialakítani. A támogatások felhasználását illetıen öt évben 

gondolkodtak, 2002-tıl 2006-ig.  

 

Az I. NFT kidolgozásának jogszabályi keretei 

Az I. NFT kidolgozását elsı ízben a 2355/1997 (XI. 7.) Korm. határozat 

rögzítette. Ez a 2002-2006 közötti évekre fogalmazta volna meg az EU által 

társfinanszírozott programok rendszerét (Szaló P., 2006/a). A késıbbiekben 

szintén kormányhatározatok szabályozták az I. NFT tervezésének teljes 

folyamatát, melyek az egyes tervalkotási fázisokra és a felelıs államigazgatási 

szervek kijelölésére vonatkoztak. A tervezést érintı kompetencia rendszer nem 

volt törvényileg leszabályozott (Márton Gy., 2004). A tervezési munka külföldi 

szakértık javaslatai alapján kidolgozott módszertan alapján folyt, melyet a 

                                                 
86 Vidékfejlesztési Célelıirányzat keretbıl.  
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Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság fogadott el (Faragó L., 

2004).  

 

Az I. NFT-hez kapcsolódó regionális dokumentumok készítése  

Az I. NFT regionális elıkészületei során az RFÜ-k régiójukra vonatkozóan 

helyzetelemzést, SWOT analízist, stratégiai célkitőzéseket és általános 

fejlesztési stratégiát dolgoztak ki. A helyzetértékelések az FVM által megadott 

egységes szempontrendszer szerint készültek, amiket 2001-ben az RFT-k 

hagytak jóvá. 

Az FVM által elıírt terjedelmi megkötések következtében az elemzések a 

régiókon belül különbözı terjedelemben készültek el. Régiónként mindössze 

három oldal maradhatott, mely alapul szolgált a szaktárcák és a régiók közötti 

egyeztetésekhez.  

A szakmai és társadalmi konszenzus megteremtése érdekében egyes régiók 

(Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) a 

területfejlesztés különbözı szereplıinek részvételével SWOT 

mőhelyfoglalkozásokat szerveztek a helyzetértékelés kidolgozását követıen. 

Ezek alapján készültek el a régiók stratégiai célkitőzései és átfogó fejlesztési 

stratégiái. A régiók célja volt, hogy a szóban forgó dokumentumok – az alulról 

jövı kezdeményezés jegyében – minél nagyobb mértékben „beépüljenek” az I. 

NFT-be is (DDRFT, 2001/b). Ennek realitása azonban a tervezés elıre 

haladtával fokozatosan csökkent. A kezdeti tervekkel ellentétben – mikor a 

tervezık még a 2002-es uniós csatlakozással számoltak – a regionális átfogó 

fejlesztési stratégiát87 csak három évre, az 2004-2006-os idıszakra volt 

lehetıség elkészíteni, melynek elemei általánosságban váltak az I. NFT részévé.  

 

                                                 
87 Négy oldalas lehetett - A Dél-dunántúli régió 2004-2006 idıszakra szóló fejlesztési 
stratégiájában megjelölt fıbb fejlesztési irányai: gazdasági aktivitás erısítése, a turizmus 
jövedelemtermelı képességének javítása, humánerıforrás-fejlesztés, minıségi környezet 
kialakítása és az életminıség javítása.  
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A régiók szerepe és érdekérvényesítése a tervezésben 

Az I. NFT öt prioritásának és OP-jának megfelelıen központilag öt tárcaközi 

munkacsoportot hoztak létre (15. melléklet), megteremtve ezzel az ágazati 

tervezés lehetıségét (Faragó L., 2004). Munkájukra azonban jogi szabályozás 

nem vonatkozott, így a tervezésben a területi szempontok kevésbé 

érvényesültek, jobbára az ágazati érdekek domináltak.  

Az ágazatok és a szektorok közötti egyeztetések során az ágazati és 

regionális stratégiák közötti területi lehatárolás összevetését nehezítette, hogy a 

specifikus/ágazati célok területi vonatkozásai nem minden esetben kerültek 

egyértelmően megfogalmazásra (DDRFT, 2001/c). Az RFT-k a regionális 

munkacsoportban történı részvételük mellett közösen egy-egy képviselıt 

delegálhattak az ágazati munkacsoportokba.88 

A tervezés elıre haladtával egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az ágazati 

érdekek felerısödésével a területi érdekek érvényesülése háttérbe szorul, ami a 

régióknak az I. NFT uniós forráskeretébıl való fokozatos 

részesedéscsökkenésével járt. Az Európai Bizottság kritikával illette a regionális 

szint kiépítésének hiányosságait, de egyre inkább beigazolódott, hogy a központi 

szint nem hajlandó önként döntési jogköröket decentralizálni (Faragó L., 2005). 

Az I. NFT készítésének szervezeti struktúrájából (16. melléklet) jól kitőnik, 

hogy a tervezésben közremőködı intézmények között a régiós érdekek igencsak 

alulreprezentáltak maradtak.  

Az ágazatok nem kezelték érdemi szereplıként a régiókat, csak az Irányító 

Hatósággal tárgyaltak, mivel hiányzott a politikai erı a régiók 

érdekérvényesítéséhez. Ezáltal a regionális és ágazati egyeztetéseknek nem volt 

érdemi hatása abban, hogy a régiók érdekei (a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által deklarált regionális fejlesztési stratégiában megjelölt 

                                                 
88 A DDRFT a humán munkacsoportban látta el a régiók képviseletét.  
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célok (lásd 87. lábjegyzet)) a terv végsı változatában érvényesüljenek (14/a. 

mellékelt).  

 

A ROP belsı szerkezetének változásai 

A ROP szerkezete a tervezés során többször változott (17. melléklet). 2001 

októberérében vált világossá, hogy az I. NFT mindössze három évet fog átölelni 

(2004-tıl 2006-ig), s erre az idıszakra csupán egy regionális operatív program 

készül. A 2002-es kormányváltás miatt a tervezési folyamatok ütemezésében 

jelentıs csúszás történt az eredeti tervhez képest. A kormányváltás (2002. 

szeptember) után egy regionális szerkezető, regionális prioritásokat tartalmazó 

ROP változatot dolgoztak ki. Ezt követıen központilag megváltoztatták a ROP 

szerkezetét, aminek következtében egy vegyes szerkezető, tematikus és 

regionális elemeket egyaránt magába foglaló ROP struktúra tervezése kezdıdött 

meg (DDRFT, 2002/b). Ekkor a régiók által megfogalmazott fejlesztési igények 

a három tematikus prioritás közül kettı ERFA finanszírozású intézkedés szinten 

jelentek volna meg. A harmadik prioritás központilag meghatározott humán 

fejlesztéseket támogatott volna.  

2002 novemberében pénzügyminisztériumi javaslat alapján a ROP-ra 

allokált források még az I. NFT forrásainak 23%-át tették ki. Az I. NFT 

végleges verziójában (2003) azonban a régiók már csak 17%-al részesedtek. Ez 

is a ROP kiegészítı, maradékelvő jellegét mutatja.  

2002 végére a ROP tartalmilag teljesen tematikus struktúrájúvá vált, azaz az 

operatív program prioritás-intézkedés rendszere nem a régiók, hanem egyes 

tartalmi területek mentén került kialakításra (DDRFT, 2003/a). A ROP végsı 

cél- és prioritásrendszerét a 18. melléklet tartalmazza.  

Az egyetlen, tematikus ROP nem tette lehetıvé a régiók eltérı 

szükségleteibıl eredı sajátosságok megjelenését, s nem vált alkalmassá a 

regionális különbségek mérséklésére sem (Faragó L., 2005), (Kolber I., 2006). 

A program regionalitását az adta, hogy a régiók bevonásra kerültek a tervezésbe, 
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a program elıkészítésébe. A ROP az ágazati programokhoz hasonlóan központi 

programként került kidolgozásra, így az egyes projektek egymástól függetlenül 

valósultak meg, nem volt mód a sajátos területi problémák kezelésére (Réppásy 

H., 2006).  

A ROP végsı verziója mindössze a 3. táblázatban feltüntetett regionális 

különbségeket tartalmazza.  

 

3. táblázat 
 

A regionális különbségek alapján meghatározott kedvezményezetti 
lehatárolás a ROP-ban 

Intézkedés Kedvezményezetti lehatárolás 
1.2. Turisztikai fogadóképesség 

javítása 
Támogatási arány 30%, fejletlenebb 

régiókban89 50%. 

2.1. Hátrányos helyzető régiók és 
kistérségek elérhetıségének javítása – 

1. komponens esetében 

A fejletlenebb régiókból és Közép-
Mo, Közép-Dunántúl és Nyugat-

Dunántúl hátrányos helyzető 
kistérségeibıl pályázhatnak rá. 

3.4. Régióspecifikus szakmai 
képzések támogatása – 2. komponens 

esetében 
Ágazatok szerinti lehatárolás. 

3.2. Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések támogatása – 2. 

komponens 
 

Forrás: saját szerkesztés a ROP Program-kiegészítı Dokumentum alapján 

 

A ROP Irányító Hatóság átcsoportosítási lehetıséggel rendelkezett a régiók 

között, mivel az indikatív támogatási kereteket hivatalosan nem osztották meg a 

régiók között. Ennek következtében a fejlettebb régiók több életképes projektet 

tudtak felmutatni, így – a nagyobb pályázati aktivitásuk miatt – ezen térségekbe 

került a ROP forrásainak jó része (Réppásy H., 2006). 

A regionális területfejlesztési szakemberekkel készített interjúk megerısítik, 

hogy már az is eredménynek számított, hogy – még ha marginálisan is – a 

                                                 
89 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 
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régiók egyáltalán részt vehettek a tervezési folyamatokban, így Csehországhoz 

és Lengyelországhoz hasonlóan nálunk is létrejöhetett egy ROP. Ez a tény már 

önmagában is nagymértékben hozzájárult a regionális tervezı kapacitások 

kialakulásához.  

Az, hogy 2004-2006 között nem készültek önálló ROP-ok, egyebek között 

azzal indokolható, hogy az Európai Bizottság már 2002-2003-ban jelezte, hogy 

a régiók nincsenek felkészülve az önálló ROP-ok tervezésére. A szakemberek 

személyes véleménye szerint sem állt a regionalizmus (sem a regionális politika, 

sem a regionális és központi szakembergárda) azon a szinten, hogy önálló ROP-

ok születhettek volna.  

Az I. NFT ROP-ja mindössze háromnegyed év alatt készült el. Ez a tény 

jelentısen befolyásolta a partnerség érvényesülését, és a régiók ágazatokkal 

szembeni pozícióját, valamint meghatározta a ROP minıségét is. Az 

idıkényszer és az országos felkészületlenség kompromisszumkészebbé tette a 

régiókat a tárgyalások során. Ezt az idıszakot tanulásnak értelmezték mind az 

intézményrendszer mőködtetése, mind a pályázatok kezelése területén.  

 

A regionális szintő tervezés megvalósulása az I. NFT során 

A magyarországi régiók a tervezési munka kezdetekor a maximális 

célrendszer90 elvét alkalmazták, hogy minél kedvezıbb tárgyalási alapjuk legyen 

az ágazatokkal és a központi szinttel való egyeztetés során.  

 

Meglévı dokumentumok feldolgozása a Dél-dunántúli régióban 

A DDRFÜ a régióban már meglévı, 1999 és 2001 között kidolgozott 

regionális dokumentumokra – a Komplex Fejlesztési Programra, a Dél-dunántúli 

régió SAPARD Programjára –, valamint a megyei és kistérségi, különbözı 

                                                 
90 Egy területi egység (régió) az általa azonosított összes fejlesztési feladatát jelenti.  
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ágazatokat érintı fejlesztési programokra épített, azokból indult ki a tervezés 

kezdetekor (DDRFT, 2002/b).  

A régióban felmerülı fejlesztési igények feltárása érdekében feldolgozásra 

kerültek a régió kistérségeinek fejlesztési stratégiái is. Ezek többnyire agrár- és 

vidékfejlesztési stratégiák voltak, amik azonban tartalmazták az adott kistérség 

általános fejlesztési céljait is (DDRFT, 2002/b). A kistérségi dokumentumok 

feldolgozásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy a KSH kistérségi beosztás, 

az önkéntes önkormányzati kistérségi területfejlesztési társulások és a SAPARD 

kistérségek területe sok esetben nem volt szinkronban egymással. Ezt mutatja 

például, hogy 2002-ben a dél-dunántúli 22 KSH kistérségre összesen 34 

önkormányzati területfejlesztési társulás jutott (19. melléklet). 

A tervezés ezen szakaszában már minden SAPARD kistérség rendelkezett 

helyzetelemezéssel és stratégiával, sıt több olyan operatív programmal is, 

amelyek már konkrét fejlesztési elképzeléseket is tartalmaztak. Megjegyzendı, 

hogy szinte minden kistérség azokra a fejlesztésekre alapozta stratégiáját, 

amelyeket az akkori uniós vidékfejlesztési támogatások elıirányoztak, s 

amelyek Magyarország SAPARD Tervében megjelentek.91  

A felmérések alapul szolgáltak mind az ágazati inputokhoz – melyeket a 

régiók továbbítottak az egyes szaktárcáknak – mind a ROP elıkészítéséhez.  

Nehezítette a munkát, hogy a rendelkezésre álló térségi tervek sok esetben 

érdemi minıségi kontroll nélkül készültek, azok színvonala, tartalmi 

részletezettsége és területi beágyazódottsága igen heterogén volt (Márton Gy., 

2005/a). Másik negatívum, hogy az egyes tervezési szintek nem épültek 

egymásra, nem volt tartalmi kapcsolódás a kistérségi-megyei-regionális tervek 

között.  

                                                 
91 Kormányhatározat által jóváhagyott intézkedések Magyarország SAPARD Tervében (2000-
2006) megfogalmazva: Mezıgazdasági vállalkozások beruházásának támogatása, 
Mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozás és marketing támogatása, Szakképzés, Agrár-
környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek, Termelıi csoportok 
felállítása, mőködtetése, Falufejlesztés, Tevékenység diverzifikálás, Vidéki 
infrastruktúrafejlesztés. 
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Regionális fejlesztési igények felmérése projektgyőjtéssel és projektfejlesztéssel 

A fentiekben részletezett dokumentum feldolgozó munkákkal párhuzamosan 

az RFÜ-k 2002-tıl regionális projektgyőjtı és projektfejlesztı tevékenységeket 

is folytattak. Az ezekbıl származó eredményeket szintén figyelembe vették a 

regionális stratégiák kialakításánál és inputként használtak fel a regionális OP-k 

elkészítésénél. Az ágazati OP-khez kapcsolódó regionális fejlesztési 

elképzelések összegzı, elemzı adatait eljuttatták az illetékes központi 

szervekhez és az Irányító Hatóságokhoz. (A regionális projektfejlesztést 

bıvebben az 5.4. fejezet tartalmazza.)  

 

A regionális akciótervek kidolgozása 

Az egyre központosítottabb tervezés minimális régiós befolyást engedett a 

tervezésbe, az RFÜ-k bevonása szinte tájékoztatás jellegővé vált. Az ágazatok a 

ROP egyes intézkedéseinek tartalmi alakításába is beleszóltak. A tervezést 

regionális szinten tovább nehezítette, hogy az RFT-k 2002-ben és 2003-ban 

egyáltalán nem rendelkeztek a regionális tervezési munkálatokat finanszírozó 

forrásokkal (Márton Gy., 2004).  

A folyamatok eredményeképp világossá vált, hogy nem lehet minden régió 

számára megfelelı tartalmú ROP-ot kialakítani. Ennek kapcsán az Európai 

Bizottság részérıl határozott ajánlásként fogalmazódott meg a regionális 

dimenzió erısítése, mely a tisztán tematikus szerkezető ROP-ból teljességgel 

hiányzott. Ennek megfelelıen a ROP Irányító Hatóság92 felkérte az RFÜ-ket a 

regionális specifikumok bemutatását szolgáló ún. Regionális Akciótervek93 

kidolgozására (DDRFT, 2003/b).  

                                                 
92 2001-ben vált nyilvánvalóvá, hogy minden OP-nek egy IH-ja lesz. A ROP esetében az akkori 
tervek szerint ezt a tisztséget az FVM látta volna el. A ROP elfogadását követıen IH-ként a 
MeH MTRFH került megjelölésre, mely szervezet a késıbbiekben az OTH nevet viselte.  
93 A Dél-dunántúli régió Regionális Akciótervét 2004. január 30-án hagyta jóvá a DDRFT.  
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Az RFÜ-k az akciótervek elkészítése során felhasználták a tervezés korai 

szakaszában elkészített átfogó regionális tervezési dokumentumokat, s ezek 

alapján regionális specifikumokat határoztak meg a ROP egyes tematikus 

intézkedései vonatkozásában (Márton Gy., 2004). Az akciótervek bár nem részei 

a ROP-oknak, de a pályázatok értékelésénél az akciótervhez való illeszkedés 

pontozási szempont volt. A tervezési munka során világossá vált, hogy a 

fejlesztési igények jóval meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat. Ezért az 

akciótervek elkészítésekor figyelembe kellett venni, hogy minél több potenciális 

kedvezményezett projektje kerülhessen összhangba (jól illeszkedjen) az 

Akciótervben megfogalmazott célkitőzésekkel.  

A régióspecifikumoknak nem volt esélyük arra, hogy megjelenjenek a 

tervezés végén létrehozott egyszerő akciótervekben. Ez nagy visszafejlıdésnek 

számított a regionális tervezésben (14/a melléklet). 

 

A tervek regionális szintő társadalmasítása 

Térségi szintrıl vizsgálva az I. NFT kidolgozását, egyik legfıbb probléma a 

tervezéssel összefüggı egyeztetés, társadalmasítás elégtelen jellege volt. Egy 

kormányrendelet és egy miniszteri határozat94 részletesen meghatározta ugyan 

az I. NFT kidolgozásába és egyeztetésébe bevonandó szervezeteket, de ezek 

közül a civilek – mint a területi tervezés szempontjából fontos szereplık – 

kimaradtak (Márton Gy., 2004).  

Az I. NFT egyeztetése három szakaszból állt: helyzetelemzés és a stratégia 

egyeztetése, az OP-k véleményezése és a teljes tervdokumentáció végleges 

formájáról szóló társadalmi vita. A társadalmi egyeztetés a tervezésért is felelıs 

MeH NFT EUTH vezetésével zajlott le 2002 tavaszától az év végéig (I. NFT, 

2003).   

                                                 
94 A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
egyeztetésének és elfogadásának rendjérıl szóló 184/1996. (XII. 11.) kormányrendelet, a 
területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek tartalmi 
követelményérıl és a tervek nyilvántartási szabályairól szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM határozat  
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Az országos partnerségi fórumokon95 való egyeztetést, valamint az NFT 

véglegesített változatának kormányzati elfogadását követıen 2003 áprilisában 

kerültek benyújtásra a dokumentumok az Európai Bizottsághoz. (Az OP-khez 

kapcsolódó PKD-k benyújtására 2003 szeptemberében került sor.)  

A szőkös határidıkkel történı tervezésnek az lett a következménye, hogy a 

társadalmi és gazdasági szereplık érdemi bevonása nem tudott megvalósulni, 

ami egyértelmően hozzájárult a tervezés centralizált jellegéhez (Márton Gy., 

2004). Bár a Tftv. és az OTK is alapelvként határozza meg a partnerséget, a 

fenti fejezetek rámutatnak arra, hogy a közösségi szabályozásban ez a tagállam 

és az EU közötti partnerségre vonatkozik, a tagállamon belüli partnerség 

érvényesítése és annak mértéke a tagállamok saját kompetenciájába tartozik.  

Regionális szinten az RFÜ-k a térségi szereplıktıl beérkezett javaslatokat 

összegezték és dokumentálták, valamint továbbították az OP-kat koordináló 

központi szervezetek felé. Nehézséget okozott, hogy az „RFÜ-k rendszeres 

írásbeli jelentései ellenére a továbbított vélemények és javaslatok 

visszacsatolására tulajdonképpen nem került sor” (Márton Gy., 2004. p. 34.). 

Többen nehezményezték, hogy a partnerség és a tervjavaslat társadalmasítása 

regionális szinten mindössze a VÁTI operatív programonként szervezett egy-

egy partnerségi fórumában merült ki (14/c melléklet).  

 

5.1.3. A regionális szint szerepe az I. NFT ROP megvalósításában 

 

A 1218/2002. (XII.29.) sz. Kormányhatározat a ROP Közremőködı 

Szervezeteként a regionális fejlesztési ügynökségeket (RFÜ) és a VÁTI-t jelölte 

meg. Az RFÜ-k feladata a ROP keretében benyújtásra kerülı projektjavaslatok 

elıértékelése és a döntés elıkészítése volt, a programvégrehajtásban nem kaptak 

                                                 
95 Országos Érdekegyeztetı Tanács, Országos Területfejlesztési Tanács, Országos 
Környezetvédelmi Tanács), illetve a regionális partnerek. 
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szerepet. Az RFT-k szintén az értékelésben és a monitoringban vettek részt.96 

Ezen túlmenıen az RFT-k tagot delegálhattak a ROP Irányító Hatóság 

(Országos Területfejlesztési Hivatal) mellett felállított Döntés-elıkészítı 

Bizottságba (DEB), amely az ágazati minisztériumok és az RFT-k képviselıibıl 

állt (20. melléklet). A DEB összegezte, egybevette és rangsorolta az RFÜ-ktıl 

beérkezı javaslatokat, és minısítette a VÁTI álláspontját (DDRFT, 2004/a).  

A nyertes pályázatokról a döntést az IH hozta meg, s írta alá a szerzıdéseket. 

A VÁTI a szerzıdéskötés elıkészítésétıl a projekt teljes megvalósításáig kezelte 

a pályázatokat.  

Minden IH-nak létre kellett hoznia Monitoring Bizottságát (MB), melybe az 

RFT-k tagokat delegálhattak. A ROP, a GVOP, a HEFOP és a KIOP97 IH-i 

régiónként egy-egy szakértı tag delegálását tették lehetıvé. Az AVOP98 

esetében a hét regionális fejlesztési tanáccsal egyeztetett egy fı közös képviselı 

kapott helyet. 

A régiók szempontjából hasznos volt, hogy az RFÜ-k munkatársai részt 

vehettek az I. NFT ROP pályázatainak értékelésében, mivel az ott szerzett 

tapasztalatokat fel tudták használni a II. NFT ROP-jainak tervezése során. A 

tárgyalások során az érdemi döntés-elıkészítı szakaszban való részvétel 

számított olyan hathatós érvnek, amely bizonyította az RFÜ-k alkalmasságát a 

ROP pályázatok menedzselésére (14/a melléklet).  

 

 

 

 

 

                                                 
96 A ROP IH a feladatok ellátására és finanszírozására Közhasznúsági Szerzıdést kötött az RFÜ-
kel. 
97 GVOP: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, HEFOP: Humán-erıforrás Fejlesztés 
Operatív Program, KIOP: Környezet és Infrastruktúra Operatív Program. 
98 AVOP: Agrár-és Vidékfejlesztés Operatív Program 
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5.2. A II. NFT és az önálló ROP tervezésében és megvalósításában való 

regionális részvétel a Dél-Dunántúl szemszögébıl 

 
5.2.1. A II. NFT és az önálló ROP-ok kidolgozása  

A 2007-2013. tervezési periódusra való felkészülés – szereplık, felelısségi 

körök 

Az Európai Bizottság 2004. július 14-én tette közzé az EU 2007-2013 

közötti pénzügyi perspektívájának (költségvetés) elıkészítésével kapcsolatos 

jogszabálytervezeteit. A csomag részeként a regionális és kohéziós politika 

2007 utáni idıszakának részletes szabályaira vonatkozó javaslatok is 

megjelentek. 

A rendelettervezetek tagállami vitája 2004. szeptember 10-én vette kezdetét. 

Konkrét elfogadott közösségi költségvetés hiányában a tervezık a lehetséges 

legnagyobb uniós támogatási összeggel számoltak: Magyarország esetében ez 

24,6 milliárd eurót jelentett. 

A brit pénzügyi javaslat 2005. decemberi elfogadásával körvonalazódott a 

2007-2013 közötti idıszakra Magyarország számára rendelkezésre álló 

költségvetési keret: 22,45 milliárd euró forrás a strukturális alapokból és a 

Kohéziós Alapból, amit kiegészít a kormányzati társfinanszírozás és a 

magánbefektetések. 

A hazai viszonyokat tekintve a 2007-2013. közötti tervezési idıszak feladat 

és felelısségi rendjét a 1076/2004 (VII.22.) Kormányhatározat rögzítette, ami 

azonban nem illeszkedett a tervezési mechanizmust szabályozó jogszabályokhoz 

(Márton Gy., 2005/b). A programok elkészítéséért a tervezés kezdetekor a 

Nemzeti Fejlesztési Hivatal (késıbb Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 

koordinációja mellett különbözı minisztériumok voltak felelısek. A szakértıi 

szintő egyeztetés színtereként a Tervezési Operatív Bizottság (TOB) került 

kijelölésre, míg a hivatalos kormánydöntést megelızı döntések és jóváhagyások 

fórumának a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) 
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számított. A Fejlesztéspolitikai Kabinet az elızetes stratégiai döntéseket hozta 

meg az operatív programok Európai Uniós befogadását megelızıen (NFÜ, 

2006). A hivatkozott kormányhatározat a II. NFT kidolgozásának tartalmáról is 

rendelkezett: kilenc tematikus, hét regionális és négy horizontális munkacsoport 

került felállításra99. A munkacsoportok feladata volt többek között az érintett 

területek helyzetelemzése, fejlesztési stratégiájának, prioritásainak 2007-2013-ra 

szóló elkészítése. Az egyes tematikus munkacsoportokba minden RFÜ 

delegálhatott egy-egy szakértıt (1076/2004 (VII.22.) Korm. határozat).  

 

Az önálló ROP-ok tervezése 

A II. NFT tervezésén belül a ROP-ok elıkészítése is 2004 szeptemberében 

kezdıdött, konkrét közösségi iránymutatások, jogszabályok és pénzügyi keretek 

nélkül. A régiók az I. NFT ROP-jának kidolgozásához hasonlóan szintén a 

maximális tervezésre100 törekedtek.  

A regionális munkacsoportok által a régióspecifikus helyzetelemzések, 

regionális jövıképek, cél- és prioritásrendszerek megfogalmazásra, kidolgozásra 

kerültek (DDRFT, 2004/b). Ennek ellenére a tervezés ezen fázisában még nem 

lehettek biztosak a régiók az önálló ROP-ok készítésében, azt ugyanis csak a 

2005. évi OFK rögzítette. A központi tervezési ütemterv szerint azonban a ROP-

ok 2006 januárjában már a Kormány elé kerültek volna véleményezésre.  

A II. NFT és az OP-k tervezési munkáinak elıkészítését, valamint a 

metodika kidolgozását központi szinten a VÁTI végezte el, így minden régióban 

hasonló szerkezető anyagok születtek.  

                                                 
99 Tematikus munkacsoportok: Egészséges társadalom mcs; Okos, mővelt társadalom mcs; 
Aktív társadalom mcs; Információs társadalom mcs; Versenyképes gazdaság mcs; Közlekedési 
munkacsoport mcs; Felzárkózó vidék (agrár-szerkezetváltás) mcs; Élhetı környezet mcs; 
Dinamikus településrendszer mcs; Horizontális munkacsoportok: Közigazgatás modernizálása; 
Biztonság; Kultúra; Társadalmi kohézió. 
100 Egy területi egység (régió) az általa azonosított összes fejlesztési feladatot rendszerezi, 
megoldási és finanszírozási lehetıségei szerint osztályozza azokat. 
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Mivel a 2007-tıl induló programozási periódusban egy OP-t csak egy 

alapból lehet finanszírozni, ezért a tervezés kezdeti idıszakában több hipotézis 

és arra épülı munkaanyag is született a ROP-ok számát és forrását tekintve. A 

tervezés elején minden régió hét regionális operatív progammal számolt, 

melynek hét IH-ja és monitoring bizottsága (MB) lett volna. 2006 tavaszán 

központi részrıl készült egy tervezet, melynek keretében csupán egy olyan ROP 

került volna kidolgozásra a 2007-2013-as idıszakra, amelybe a régiós 

sajátosságok is beépültek volna. Ezt követıen munkaanyag szintjén több verzió 

született a ROP kidolgozására: felmerült egy közös, egységes ROP lehetısége, 

amely hét alprogramot foglalt volna magába, majd egy, a Közép-magyarországi 

régiót külön kezelı, s a többi régióra egységesen készülı ROP hat 

alprogrammal. Végül hét ROP került kidolgozásra, amit az Európai Bizottság is 

elfogadott (14/b melléklet).  

 

Az önálló Dél-Dunántúli Operatív Program elkészítése 

A regionális munkacsoport felállítása 

Az 1076/2004. (VII.22.) Kormányhatározat értelmében a regionális 

fejlesztési tanácsok feladatul kapták, hogy „az RFÜ-kre alapozva hozzanak létre 

a régiójukban – a társadalmi-gazdasági és szakmai partnerek, az ágazatok, 

valamint a tudomány képviselıinek bevonásával – regionális 

munkacsoportokat”. Ez a szervezeti keret szolgált alapul a regionális operatív 

tervezı munka megkezdéséhez.  

A Dél-Dunántúlon a tervezési munka operatív lebonyolítása érdekében a 

DDRFÜ a regionális munkacsoporton belül hét tematikus munkacsoportot 

hozott létre101: gazdasági, turisztikai, agrár- és vidékfejlesztési, szakképzési és 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális, közlekedési, környezet- és 

természetvédelmi munkacsoportok.  

                                                 
101 Közép-Dunántúlon 9, Észak-Alföldön 8 tematikus MCS-t hoztak létre.  
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A dél-dunántúli stratégiai fejlesztési programok elkészítése  

Az egyes regionális fejlesztési tanácsok 2005 tavaszán fogadták el a régiók 

stratégiai célrendszereit. Dél-Dunántúl célrendszere a három stratégiai 

alapcélhoz rendelten területileg és tematikusan, mátrix-szerően fogalmazta meg 

a célokat (21. melléklet).  

A stratégiák tematikus elemeinek konkrét tartalommal való feltöltésére több 

régióban stratégiai fejlesztési programokat102 dolgoztak ki. Dél-Dunántúlon az 

alábbi stratégiai fejlesztési programok kerültek kidolgozásra, melyek a stratégiai 

célok és fejlesztési irányok mellett tartalmazzák a régió számára releváns 

projektjavaslatokat is: 

• A gazdaságfejlesztés területén: ületi szolgáltatások fejlesztése; 

barnaövek rehabilitációja; turizmus fejlesztése. 

• A közszolgáltatások területén: környezetfejlesztés; közlekedésfejlesztés; 

humán közszolgáltatások. 

A feladat elkészítése három munkafázisból állt: 

• Helyzetelemzés és SWOT analízis.  

• Stratégiaalkotás. 

• Prioritások, intézkedések és projektelképzelések győjtése és 

meghatározása103.  

 

A stratégiai fejlesztési programok tervezése során kiválasztott módszerek 

alkalmazása során fontos szempont volt a kistérségi alapon nyugvó, alulról 

építkezı programozás megvalósítása.104 

                                                 
102 Dél-Dunántúlon 6 db, Dél-Alföldön 13 db, Közép-Dunántúlon 6 db tematikus stratégiai 
fejlesztési program került kidolgozásra.  
103 A projektszelekció célja volt, hogy a Dél-dunántúli régióban politikai konszenzus alakuljon 
ki a nem nyílt eljárás (nevesített vagy kétkörös) keretében kiválasztandó projektek 
rangsorolására, a DDRFT legitimációja által.   
104 A munka során használt módszerek: Dokumentumelemzés.; KSH adatok elemzése; Primer 
adatgyőjtés kérdıívek segítségével; Interjúk; Interaktív kistérségi mőhelymunkák; 



 75

A kidolgozott dokumentumok tartalmazták az adott tématerülettel 

kapcsolatos összes régiós fejlesztési igényt, függetlenül azok 

forrásszükségletétıl. A stratégiai fejlesztési programok operatív munkarészei 

alapul szolgáltak a Dél-Dunántúli Operatív Program elsı két éves akciótervéhez, 

valamint inputként (javaslatként) fogalmazódtak meg az ágazati OP-k 

akcióterveihez (Márton Gy., 2005/a).  

 

A Dél-Dunántúli Regionális Tervezı Hálózat  

A regionális tervezési munkák segítésére és az alulról jövı 

kezdeményezések meghatározására számos régióban tervezı hálózatot hoztak 

létre (22. melléklet). A dél-dunántúli regionális tervezı hálózat vertikálisan 

integrálta a térségi szintek képviselıit, horizontálisan pedig az egyes 

szakterületek régióbeli meghatározó szakembereit105. Ez a szervezet biztosította 

a dokumentumok szakmai elıkészítését és azok politikai legitimációját 

regionális, megyei és kistérségi szinten (Márton Gy., 2005/a).  

 

A ROP-ok tématerületeinek meghatározása  

A ROP-ok tartalmi kereteit nagyban meghatározta az ágazati 

minisztériumokkal való egyeztetések eredménye. Az egyeztetések során került 

eldöntésre, hogy az egyes fejlesztési témák közül melyek kerülnek az ágazati 

OP-kba, és melyek a ROP-okba. Követelmény volt, hogy a regionális és ágazati 

OP-k egymással harmonizáljanak, egészítsék ki egymást, vagyis az ágazati és a 

regionális OP-kban szereplı fejlesztési témák között ne legyen átfedés. A 

fejlesztési források ágazati és regionális megoszlásának is az OP-k tartalmához 

kellett igazodniuk. Ebbıl kifolyólag a ROP-ok fı tématerületeit egységesen 

                                                                                                                                   
Helyzetelemzés és SWOT elemzés kidolgozása; Stratégia alkotás és prioritások meghatározása; 
Projektgyőjtés, projektek priorizálása. (DDRFT, 2006/c)  
105A tervezı hálózat szakmai szervezeteinek képviselıi az adott tématerületek mentén 
szektorális almunkacsoportokba szervezıdtek, és szakmai felügyeletet láttak el a vonatkozó 
stratégiai fejlesztési program elkészítése során (Márton Gy., 2006/c). 
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határozták meg, de a fı témákon belül a régióknak bizonyos szabadsága volt a 

konkrét fejlesztési irányok és projektek meghatározásában. A régiós 

adottságoknak megfelelıen a ROP-ok akcióterveiben is megmutatkoztak a 

különbségek a támogatási intenzitás, a kedvezményezettek köre, a támogatási 

összeg, valamint a pályázati kiírások idıbeni meghirdetése területén.  

Regionális kompetenciába kerültek az alábbi területek: 

• Területileg integrált fejlesztések (térségi infrastruktúra, települési 

környezet, közszolgáltatások ellátása a kistérségekben). 

• Helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok.  

• Helyi adottságokra épülı helyi fejlesztések (gazdaságfejlesztés, 

innováció, gazdasági hálózatok fejlesztése, természeti és kulturális táji 

adottságok által meghatározott szektorok fejlesztése (turizmus, 

környezet, tájvédelem)) (Cs. Pavisa A. - Kovács-Nagy R., 2006). 

Az önálló ROP-ok mindegyike az alábbi prioritásokat tartalmazza:  

1. Regionális gazdaságfejlesztés. 

2. Turizmusfejlesztés. 

3. Integrált városfejlesztés. 

4. Helyi és térségi kohéziót segítı infrastrukturális fejlesztések: 

a. Közlekedésfejlesztés. 

b. Helyi és térségi közszolgáltatások/humán infrastruktúra 

fejlesztése. 

5. Kistérségi, illetve települési környezetvédelem.106 

 

Az ágazatokkal való együttmőködés  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ágazatokkal való együttmőködést 

illetıen jelentıs elırelépés történt az I. NFT-nek és ROP-jának tervezéséhez 

                                                 
106Több ROP-nál a városfejlesztésen / településfejlesztésen belül, nem önálló prioritásként 
szerepel; a Közép-Magyarországi Operatív Programnál pedig a turizmussal egy prioritásba 
került.  
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képest. Az Irányító Hatóságoknak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségbe való 

integrálása nagyban elısegítette a régiók tárgyalási pozícióinak erısödését, 

valamint az Európai Bizottság is több esetben fellépett a régiók érdekei mellett. 

Ennek ellenére még mindig túlzott a szaktárcák befolyása, mely a nagyobb 

lobbyerıre vezethetı vissza. Az egyes tárcák együttmőködı készsége is eltérı a 

régiókkal szemben, ami nagyban befolyásolja a ROP-ok és az akciótervek 

alakulását. Az együttmőködési készség fıleg a tervezési munka elején volt 

jellemzı, ami aztán a finanszírozási keretek felosztását követıen jelentısen 

csökkent. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy nem volt hatékony, egységes 

módszertan és iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mely fejlesztések 

(fejlesztési témák) tartoznak a minisztériumok, és melyek a régiók 

kompetenciájába.  

Az ágazatok és a régiók közötti tárgyalások sikerét illetıen az interjúk 

alkalmával megkérdezett szakértık véleménye szerint az ágazati minisztériumok 

minden bizonnyal akkor kezelnék egyenlı partnerként a régiókat, ha azok 

választott önkormányzatokkal rendelkeznének, vagyis a jelenlegi tervezési-

statisztikai régiók helyébe önkormányzati régiók lépnének. Ezek létrejöttéhez 

azonban rövidtávon nincsenek meg a feltételek. Mindemellett azonban hozzá 

kell tenni, hogy a partnerség fontos feltétele a régiókban a decentralizált és 

dekoncentrált szervek (szervezetek) közötti feladat- és hatáskörök, illetve a 

felelısség pontos megosztása, szabályozása.  

 

A ROP-ok akcióterveinek kidolgozása  

A ROP kidolgozását követıen minden régióban meghatározták a két évre 

szóló akcióterveket. Ezek a dokumentumok már a pályázati kiírás szinten 

tartalmazták azokat a konstrukciókat, amelyeket az önálló ROP-ok keretében 

2007-2008-ban meghirdettek.  
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A kistérségi cselekvési tervek elkészítése a Dél-Dunántúlon 

2007-ben a DDRFÜ olyan kistérségi cselekvési tervek elkészítését 

kezdeményezte, amelyek a kistérségek, megyei jogú városok és megyei 

önkormányzatok számára releváns fejlesztési projektelképzeléseket tartalmazták 

fontossági sorrendben. A cél az volt, hogy a térségi szereplık feltérképezzék 

mindazokat a fejlesztési projektjavaslatokat, amiket fontosnak tartanak 

megvalósítani a 2007 utáni uniós fejlesztési források segítségével (DDRFT, 

2006/b).  

A munka során a DDRFÜ a korábbi projektgyőjtı, projektgeneráló 

tevékenységébıl származó, közel 4000 projektötletet tartalmazó adatbázis107 

kiegészítését, felülvizsgálatát, kistérségi szintő elemzését végezte el. A 

kistérségek, a megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok meghatározták 

az egyes fejlesztések fontossági sorrendjét108, valamint ütemezték azok 

szándékolt indítását. A kistérségi akciótervek legitimációjára a DDRFÜ a 

Többcélú Kistérségi Társulásokat kérte fel. A beérkezett projektjavaslatokat 

kistérségi mőhelymunka sorozat keretében vitatták meg a DDRFÜ munkatársai 

és a térségi szereplık. A feldolgozott információk inputként szolgáltak a Dél-

Dunántúli Akcióterv (DDAT) elkészítéséhez, és az ágazati OP-k akcióterveihez. 

 

A ROP akciótervek és a pályázati kiírások véglegesítése 

Míg az önálló ROP-okat az Európai Bizottságnak való benyújtás elıtt jóvá 

kellett hagynia a Magyar Kormánynak, addig az akcióterveket tagállami szinten, 

kormányhatározattal szükséges elfogadni. Az akcióterv tartalmára az ágazatért 

felelıs miniszter, illetve regionális OP-k esetében az RFT-k tehettek javaslatot. 

A javaslatokat az NFÜ koordinálása mellett a Tervezési Operatív Bizottság 

(TOB) és az Operatív Program Tárcaközi Koordinációs Bizottság (OP TKB) 

véleményezte. Ezt követıen az akcióterv javaslatot a Fejlesztéspolitikai Irányító 

                                                 
107 KEZDET projektgyőjtı szoftver adatbázis alkalmazása. 
108 Kiemelten fontos fejlesztés, nagyon fontos fejlesztés, fontos fejlesztés. 
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Testület (FIT) véleményezte, majd a Monitoring Bizottság (MB) elé került 

tárgyalásra, valamint a Kormány elé jóváhagyásra (3. ábra).  

 
 
 

 

 

 

 

 

3. ábra: Az akciótervek kidolgozásának folyamata 

Forrás: DDRFÜ Kht. 

 

Regionális szinten helyi igényeket tükrözı, pályázati kiírás szintő 

információkat és kritériumokat tartalmazó részletes akciótervek kerültek 

kidolgozásra, amiket az RFÜ-k koordináltak, s az RFT-k hagytak jóvá. Ezen 

dokumentumokból az NFÜ által megadott tartalom szerinti vázlatos kivonat, ún. 

akcióterv sablon került a kormány elé jóváhagyásra. Ez szolgált alapul a 

pályázati kiírások kidolgozásához.  

A kiírások véglegesítését az RFÜ-k és az NFÜ által felkért szakértıkbıl álló 

Pályázat Elıkészítı Munkacsoport végezte (4. ábra). Egyes regionális szakértık 

a interjú során rámutattak, hogy az említett munkacsoport tevékenységére is az 

ágazati dominancia „nyomta rá a bélyeget” (14/c melléklet ).   
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Önálló ROP-ok kidolgozása – Kormány és EB jóváhagyás 

 

Akcióterv sablon kidolgozása – Kormány általi jóváhagyás 

 

Pályázat Elıkészítı Munkacsoport egyeztetések – NFÜ koordinálás 

 

Pályázati kiírás – NFÜ és RFT általi jóváhagyás 

 
4. ábra: Az akciótervek és pályázati kiírások kidolgozásának folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A ROP-ok tervezése és végrehajtása szempontjából a régiók önállósága az 

alábbiak szerint érvényesült:   

• Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet kimondta, hogy egy OP-t egy alapból 

lehet finanszírozni, s az OP-k között nem lehetnek átfedések. Ennek 

megfelelve az egyes ROP-ok tématerületei behatároltak, hasonló 

tematikájúak, s többnyire hasonlóak a prioritásaik, több esetben a 

komponenseik is.  

• A ROP-ok nem azonosak az adott régió tervezési dokumentumaival és 

fejlesztési terveivel. Míg a ROP-ok a többi ágazati OP-vel csak a II. NFT 

céljaihoz illeszkedı fejlesztéseket tartalmazzák, addig a régió tervezési 

dokumentumai az összes fejlesztendı területet magukba integrálhatják. 

Ez utóbbinál lehetett érvényesíteni a regionális szakemberek önálló 

tervezési munkáját. Cél volt, hogy ezekbıl a ROP-ok céljainak 

megfelelı releváns projektek ténylegesen támogatáshoz is juthassanak. 

A régiós szakembereknek a regionális tervekbıl kiindulva a 

specifikumok megjelenítésére volt bizonyos mértékő „szabadságuk” a 
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ROP tervezésekor. Ez azt tükrözi, hogy a tervezési önállóság jóval 

elıbbre tart, mint az I. NFT idejében.  

• Az akciótervek egységesítésén keresztül igyekezett az Irányító Hatóság 

asszimilálni a regionális sajátosságokat, ezáltal a saját hivatali apparátusa 

számára kezelhetıbbé és homogénebbé tenni a hét ROP pályázati 

feltételeit. Az IH-k részérıl ez a szándék teljes mértékben érthetı, mivel 

humánerıforrás kapacitásuk alultervezett volt. Ezáltal a programok 

végrehajtásában már kevésbé önállóak a régiók, mivel egy központi IH 

és egy MB felel a ROP-ok megvalósításáért. A harmonizálás, minıségi 

kontroll fenntartása mellett az IH ott engedte a regionális önállóság 

megjelenését, ahol egyértelmően specifikus különbségek kerültek 

meghatározásra (14/a, b, c mellékletek).  

 

Mindenképpen elırelépésnek számít az I. NFT ROP-jának tervezéséhez 

képest, hogy a régiók aktívan részt vehettek az önálló ROP-ok alakításában, 

melyhez szükséges volt a régiós fejlesztési dokumentumok megléte, melyekre 

támaszkodhattak a munka során. Az RFÜ-k hatáskörébe tartozott a ROP 

megírása, amit az NFÜ tervezési osztályával közösen végeztek. Ez hatalmas 

feladatot jelentett az RFÜ-knek, ami mindenhol jelentıs, minıségi 

humánkapacitás-fejlesztést vont maga után (14/a, c melléklet). 

 

A ROP-ok társadalmi egyeztetése 

Mind a Dél-dunántúli régióban, mind az Észak-alföldi régióban az I. NFT 

ROP-jának társadalmasításához képest jelentıs elırelépés történt. Az RFÜ-k az 

önálló ROP-hoz kapcsolódó minden dokumentum (helyzetelemzés, stratégia, 

operatív program, akcióterv, pályázati kiírás és útmutatója) és munkaanyag 

társadalmi egyeztetését elvégezték. Módszerként a kistérségekben 

mőhelymunkákat szerveztek, melyeken – a kistérségek képviselıin kívül – részt 

vettek a megyei jogú városok, kamarák, vállalkozói központok képviselıi és 
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szakemberei, valamint a web honlapon is hozzáférhetıvé tették az anyagokat 

véleményezés céljából.  

Ezzel párhuzamosan a Dél-Dunántúlon a ROP elsı változatának társadalmi 

egyeztetésénél közvetlen megkeresést alkalmaztak a DDRFÜ munkatársai a 

Regionális Tervezı Hálózat szektorális almunkacsoportjai, a Dél-Dunántúli 

Regionális Munkacsoport, a Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési 

Bizottság, a Regionális Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság, valamint a Civil 

Fórum tagjai felé. A megyei területfejlesztési tanácsüléseken külön napirendként 

tárgyalták az elkészült dokumentumverziókat.  

A beérkezett, feldolgozott, s a regionális fejlesztési anyagok 

munkaváltozataiba beépíthetı véleményeket a DDRFT határozattal fogadta el. 

Teljes mértékben megfigyelhetı volt, hogy minél alacsonyabb szintre viszik 

folyamatában a munkát, a térségi szereplıket annál szélesebb körben, s többször 

meg lehet szólítani. 

Az NFH egy egységes pontozási rendszer alapján értékelte az OP-k elsı 

verzióit. Ennek során a hét régió ROP-jai – egy kivételtıl eltekintve – mind 

magasabb pontszámokat kaptak, mint az ágazatiak. Ez is bizonyítja, hogy a 

régiók képesek színvonalas tervanyagokat készíteni, és az önálló ROP-oknak 

van létjogosultsága. A hét ROP közül a Dél-Dunántúli Operatív Program 

(DDOP) kapta a második legmagasabb pontszámot, a DDRFÜ, mint 

Közremőködı Szervezet tevékenysége pedig 96%-ra került értékelésre. Ez is 

jelzi, hogy a DDOP elsı változata megfelelı szakmai színvonalon készült 

(DDRFT, 2006/a).  

A pályázati kiírások útmutatóinak társadalmi egyeztetése is regionális 

szinten zajlott, melyeket az RFÜ-k koordináltak. Az általuk feldolgozott és az 

NFÜ felé továbbított vélemények figyelembevételérıl az Irányító Hatóságok 

szakértık bevonásával döntött. Regionális szempontból gondot jelentett, hogy a 

könnyebb kezelhetıség érdekében a hat ROP egységesítése a pályázati 

keretfeltételekben figyelhetı meg. A korábban leírt, központi szinten 
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alulméretezett humánerıforrás-kapacitás miatt a pályázati kiírások útmutatói sok 

esetben az utolsó pillanatban változtak, megnehezítve ezzel a potenciális 

projektgazdák felkészülését.  

A mélyinterjúk során a szakértık rámutattak arra, hogy az a ROP bír 

nagyobb társadalmi elfogadottsággal, amelyiknél folyamatos és tényleges 

egyeztetés, nem pedig formális jóváhagyás maradt a területi szereplık 

lehetısége. Dél-Dunántúlon ez a stratégiai fejlesztési programok kapcsán 

például számos kistérségi mőhelymunka keretében realizálódott. Az ágazati OP-

k és a ROP-ok társadalmasítása közötti alapvetı különbség az, hogy az ágazati 

OP-k esetében az egyeztetés az adott ágazat szervezetein (dekoncentrált 

szervezetek, hivatalok) belül valósult meg, míg a ROP-ok esetében széles körő, 

horizontális társadalmasítás történt. A Dél-Dunántúlon a legnagyobb 

hiányosságot a pályázati kiírások értékelésének elmaradása, valamint az 

ÚMVP109 társadalmasításának nem megfelelı színvonala jelentette, ami az 

aprófalvas településszerkezető térségben feltárhatta volna a DDOP-t kiegészítı 

fejlesztési lehetıségeket a területi szereplık elıtt (14/a, c melléklet). 

 

5.2.2. A regionális szint szerepe az önálló ROP-ok megvalósításában 

A regionális fejlesztési ügynökségek, mint Közremőködı Szervezetek 

Az NFÜ integrálja a II. NFT összes operatív programjának Irányító 

Hatóságát, míg Közremőködı Szervezetként a VÁTI és az RFÜ-k vesznek részt 

a ROP-ok lebonyolításában. Ez utóbbi szervezetek a korábbi tervezési 

periódushoz képest jóval nagyobb szerepet kaptak. Míg 2006-ig mindössze a 

döntés-elıkészítést végezték, addig 2007-tıl a ROP-ok prioritásai közül csupán 

a humán közszolgáltatások kerültek a VÁTI kezelésébe. Véleményem szerint 

jelentıs elırelépésnek számít, hogy a Közremőködı Szervezetek kijelölésénél 

meghatározó volt, hogy a projektek lebonyolítása végig egy szervezet kezében 

                                                 
109 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
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legyen, így egy pályázat esetében annak teljes életciklusa során egy szervezettel 

álljon a projektgazda kapcsolatban. Ez a szervezet gondoskodik a pályázati 

kiírás megjelentetésérıl, befogadja a beérkezı pályázatokat, értékeli, 

jóváhagyásra elıterjeszti azokat. Amennyiben sikerrel járt a pályázat, 

gondoskodik a támogatási szerzıdés megkötésérıl és a projekt 

megvalósításának ellenırzésérıl. Ez a struktúra sokkal hatékonyabb az I. NFT 

ROP-jának eljárásrendjéhez képest. Az RFÜ-knek, így lehetıségük nyílik a 

támogatásban részesülı pályázatok megvalósításának teljes folyamatát átlátni, 

szervezni, ami hozzásegíti ıket, hogy megerısödjenek tudásban, 

pályázatkezelési tapasztalatban egyaránt (14/a, c melléklet). A fentiek mellett 

személyes tapasztalataim is azt mutatják, hogy a projektgazdák szempontjából 

sokkal hatékonyabb ez a rendszer. Csak egy szervezettel kell kapcsolatban 

állniuk pályázatuk megvalósítása során, ami a könnyebb információáramlást is 

elısegíti a projektgazda és a Közremőködı Szervezet között.  

 

Az eljárásrendek módosulásából adódó változások 

Míg 2004-2006 között a központi szervek által meghatározott központi 

projektek és nyílt, egyfordulós pályázati eljárásrend keretében nyerhettek forrást 

a területi szereplık, addig 2007-tıl öt fı pályázati útvonalat határozott meg a 

Kormány: 

• „Hagyományos”, egyfordulós nyílt pályázatok. 

• Elsısorban önkormányzatoknak szóló kétfordulós pályázatok. 

• A civil szféra, valamint a mikro-kis- és közepes vállalkozásoknak szóló 

közvetett támogatási formák; 

• A II. NFT-ben, az ágazati vagy regionális OP-kban, illetve 

akciótervekben nevesített egyedi fejlesztések. Ezek értékhatártól függıen 

lehetnek kiemelt projektek, vagy nagyprojektek. A több OP-ban 
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megjelenı komplex fejlesztéseket a zászlóshajó projektek valósíthatják 

meg. 

• Visszatérítendı, vissza nem térítendı kamattámogatások a gazdasági 

szféra szereplıi részére.  

Az önálló ROP-ok akcióterveiben a közvetett támogatási forma, az 

egyfordulós, a kétfordulós és kiemelt projektek szerepelnek. A KSZ-ek szerepe 

is megnıtt, az IH jóval több funkciót delegálhat számukra a korábbi idıszakhoz 

képest. Versenyeztetés esetén a döntési javaslatot kidolgozó Bíráló Bizottságba 

a KSZ és az RFT szavazattal rendelkezı tagot jelölhet. A döntés után – a 

kedvezményezett részérıl érkezı – bármilyen módosítási, változtatási kérelem 

elbírálásához a KSZ vezetıi szintő jóváhagyása is szükséges. Kiemelt 

projektekre és nagyprojektekre csak az NFÜ, az ágazati minisztérium és az RFT 

tehet javaslatot (IMK, 2008).  

A regionális tervezık véleménye szerint nagyfokú elırelépés a különbözı 

eljárásrendek kialakítása. A kétfordulós eljárás, és az egyedi projektek 

meghatározása lehetıséget biztosít a költséghatékony pályázásra. A pályázatok 

szigorú követelmény- és értékelési rendszere miatt azonban ezzel az opcióval 

csak ritkán tudnak élni a projektgazdák (14/c melléklet).  

 

5.2.3. A ROP-ok tervezésének és megvalósításának hatékonyságnövelése 

 

A regionális tervezı szakemberek – az önálló ROP-ok tervezésének és 

megvalósításának hatékonyságnövelése érdekében – a decentralizáció további 

erısítését tartanák fontosnak.  

• A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetı 

igazgatójának véleménye szerint a regionalizmus jelenlegi fejlettsége 

indokolttá teszi az egy központi IH és hét régiós KSZ mőködését. A 

régióknak még nem volt lehetıségük lebonyolítani egy teljes tervezés-

végrehajtási programciklust, így még nem rendelkeznek kellı 
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tapasztalattal a ROP-ok teljeskörő irányításához. Mindamellett a 

régióknak nagyobb önállóságot kellene kapniuk a regionális stratégia 

kidolgozásában, illetve a ROP-ok végrehajtása során az adott régióra 

vonatkozó pályázati feltételek (támogatható tevékenységek, 

elszámolható költségek, pályázók köre, stb.) meghatározásában (14/a 

melléklet).  

• A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetı 

igazgatója szerint a 2004-2006-os idıszakhoz képest lényegesen 

nagyobb önállóságot lehetne biztosítani a régióknak. A ROP-ok 

megvalósítását hatékonyabbá lehetne tenni, ha minden régióban 

mőködne egy-egy IH, ami közvetlen kapcsolatban lenne a pályázókkal. 

Ebben az esetben nem lenne szükség külön KSZ-re. A jelenlegi struktúra 

– miszerint egy központi IH felelıs a hét ROP végrehajtásáért, s mellette 

egy Monitoring Bizottság hét regionális albizottsággal mőködik – nem 

kellıen hatékony a végrehajtás szempontjából. A ROP-ok 

megvalósításával kapcsolatos visszacsatolások és korrekciók idıigénye 

hosszú. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság is kifejtette álláspontját, 

miszerint a monitoring albizottságokat tekinti tényleges Monitoring 

Bizottságoknak. A jelenlegi programtervezési és megvalósítási struktúra 

mellett is hatékonyságnövelést eredményezne, ha az IH mindössze 

koordinációs feladatokat látna el (14/b melléklet).  

• Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Tervezési és 

Elemzési csoportjának vezetıje álláspontja az, hogy a jelenlegi munka 

legnagyobb gátja az IH túlzott centralizációja és egységesítése. Az IH-

nak mindössze a végrehajtás kereteit kellene meghatároznia, míg az 

operatív lebonyolítás a regionális Közremőködı Szervezet feladata 

kellene, hogy legyen. E mellett a túlzott ágazati dominancia és a nem 

kellıen kidolgozott és bonyolult eljárásrendek is hátráltatják az egyes 

pályázati ablakok mielıbbi megjelentetését (14/c melléklet). 
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Egyetértek a regionális szakemberek azon véleményével, hogy az RFÜ-k 

önállóságát mind a ROP-ok tervezésben, mind azok végrehajtásában tovább 

kellene növelni. 

 

5.3. A három vizsgált régió operatív programjainak összehasonlító elemzése 

a regionális tervezési folyamatok tükrében 

 

A három régió (Nyugat-dunántúli régió, Észak-alföldi régió, Dél-dunántúli 

régió) ROP-jainak támogatási keretösszegeit tekintve megállapítható, hogy 

összegszerően Észak-Alföld részesül a legtöbb támogatásban (5. ábra). Érdemes 

kiemelni, hogy ezen régióba irányozták elı a regionális források legnagyobb 

részét a magyarországi régió közül, ami az elmaradottság mértékével és a 

lakosság számával függ össze.  
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5. ábra: A Dél-Dunántúli, a Nyugat-Dunántúli és az Észak-Alföldi Operatív 
Programok prioritások közötti forrásmegoszlása 

Forrás: saját szerkesztés a Nyugat-Dunántúli Operatív Program, az Észak-
Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program alapján  
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A Nyugat-Dunántúlon a turizmusfejlesztésre 24% támogatási keretet 

irányoztak elı a teljes hét éves rendelkezésre álló ROP-ból, addig Észak-

Alföldön és Dél-Dunántúlon nagyságrendileg azonos, 19-20 % körüli ez az 

érték, de összegszerően így is meghaladják a gazdagabb régió keretét.  

Az ágazati lehatárolások tárgyalásainak eredményeképpen Észak-Alföldön a 

város- és térségfejlesztésre (mely magába foglalja a környezetvédelmi 

fejlesztéseket is), Dél-Dunántúlon pedig az elérhetıség javítására és 

környezetfejlesztésre fordíthatják arányaiban a legtöbb támogatási forrást – 

mindkét régióban a keretösszeg 26%-át. Megjegyzendı, hogy ez utóbbi 

prioritásra elıirányzott keret nagyságrendileg megegyezik az Észak-alföldi 

régióba jutó forrás nagyságával, ahol ez a prioritás csak közlekedési fejlesztést 

foglal magába.  

 

A három régió szakemberei az alábbi területeket emelték ki térségük 

specifikumának110, amelyek többségére forrásokat is meghatároztak az önálló 

ROP-okban: 

Dél-Dunántúl:  

• Humán közszolgáltatások fejlesztése – az oktatás területéhez 

kapcsolódva az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése” komponens keretében egy teljesen új típusú 

pályázat született. 

• Turizmus – a Dél-Dunántúli Akciótervben a turizmusfejlesztés keretében 

többszörös forrást (2 évre 9,5 mrd Ft-ot) irányoztak elı szálláshely-

fejlesztésre, mint a többi régiók akcióterveiben (Észak-Alföldön 3,75mrd 

Ft-ot, Nyugat-Dunántúlon 1,51 mrd Ft-ot), valamint a „Komplex 

turisztikai termékcsomagok kialakítása” konstrukció is unikumnak 

                                                 
110 Térségi specifikumok alatt itt az RFT-k által elfogadott regionális fejlesztési stratégiákban 
megfogalmazott fejlesztendı területeket és célokat értem, melyek a többi régiókban kisebb 
hangsúlyt kaptak.  
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számít, melyre beérkezett pályázatok támogatási kritériumának 

meghatározásába a DDRFÜ nagyban közre tudott játszani. 

• Pécs EKF 2010 és a hozzá kötıdı város-rehabilitációs fejlesztések (14/a 

melléklet) 

Nyugat-Dunántúl: 

• Turizmus – a Nyugat-dunántúli régió a Közép-magyarország régió után a 

vendégéjszakák számát tekintve az országos rangsorban jelenleg 

második helyen áll, és a turizmusban meglévı versenyelınyét szeretné 

megtartani. A Nyugat-Dunántúli Akciótervben a kiemelt jelentıségő 

turisztikai fejlesztéseken belül a nemzetközi jelentıségő gyógyfürdık és 

kulturális örökség megújítása a turizmusra allokált források 66%-át 

teszik ki.  

• Városfejlesztés – azért számít régiós specifikumnak, mert öt megyei jogú 

várossal rendelkezik, ellenben a középvárosok hiányoznak a térségbıl. 

• Humáninfrastruktúra fejlesztés – a regionális képzési és foglalkoztatási 

hálózati együttmőködések fejlesztésével az egyetemi szektort célozták 

meg. Régiós szándék volt egy kistérségi integrált programok támogatását 

célzó komponens beépítésére a ROP-ba, de ezt nem sikerült 

megvalósítani. 

• Környezetvédelem és közlekedés infrastruktúra – a régió aprófalvas 

településszerkezete miatt a kistelepülések szennyvízkezelése kiemelkedı 

fontossággal bír (14/b melléklet).  

Észak-Alföld:  

• Turizmus – a turisztika területén specifikumnak számít a gyógyfürdık és 

természeti turizmus, valamint a Tisza-tó, a Tisza és mellékfolyóinak 

fejlesztésére meghatározott konstrukciók. 

• Város- és térségfejlesztés – a belvíz elleni küzdelem a fı csapásirány, 

melyre szerencsés módon kellı számú forrást tudtak rendelni (14/c 

melléklet). 
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A szakértık által adott válaszokból is kitőnik, hogy a magyarországi régiók 

fejlesztési céljai között bizonyos mértékben tapasztalhatóak különbségek, de a 

régióknak kevés a markáns – csak egy régióra jellemzı – specifikuma. 

Véleményem szerint a regionális sajátosságok önálló ROP-okban való 

megjelenését befolyásolja egyrészt a központi szint irányító szerepe, másrészt az 

ágazati-regionális egyeztetések eredménye is, hiszen az egyes operatív 

programok között nem lehetnek átfedések.  

A fentiek mellett elmondható, hogy a vizsgált három régió mindegyikében – 

eltérı mértékben ugyan, de – sikerült bizonyos térségi különbségeket 

meghatározni és beépíteni a ROP-okba. 

 

Az I. NFT keretében kidolgozott ROP maradványelvőnek számított. A II. 

NFT ROP-jait illetıen a dél-dunántúli tervezı szakember meglátása szerint az I. 

NFT ROP-jához képest – ami tele volt ágazati irányú fejlesztésekkel – sokat 

javult a helyzet. Az önálló ROP-okban sokkal több eszköz van a regionális 

tervezık kezében, és sokat számít, hogy a pályázati kiírások és kritériumok 

meghatározása tekintetében is nagyobb hatáskörrel rendelkeznek, sıt sok 

esetben kezdeményezı szerepet is betölthetnek. A nyugat-dunántúli vélemény 

az, hogy bár az önálló ROP-ok stratégiájukban és felépítésükben nem 

tekinthetık maradványelvőeknek, a komponensek meghatározásánál már az 

ágazatok is döntı befolyással bírtak. Az észak-alföldi tervezı szakember viszont 

úgy látja, hogy a 2007-2013-ra készült ROP-ok a megelızı idıszakhoz 

hasonlóan, maradványelvőek lettek, mert azok tartalmának meghatározásánál az 

ágazatok túlzott szerepet játszottak (14/a, b, c mellékletek).  

Véleményem szerint az EU finanszírozású ROP-ok tervezésében a központi 

szerepvállalás az ágazati és régiós lehatárolások koordinálása miatt továbbra is 

fontossággal bír. Az ágazati lehatárolásokat követıen – mikor kialakulnak azok 

a területeket, fejlesztési célok, amik ROP-okból kerülhetnek finanszírozásra – a 

jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapniuk a régióknak saját ROP-juk és 
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akciótervük alakításában és megvalósításában, valamint nagyobb önállósággal 

kellene rendelkezniük a pályázati kiírások kapcsán (idıbeli ütemezés, 

támogatási összeg, stb.), és az értékelési szempontrendszer meghatározásában.  

 

5.4. A projektgenerálás szerepének vizsgálata a regionális tervezésben 

 

Az elmúlt hat év során a Dél-dunántúli régióban hét fontosabb átfogó 

projektfejlesztési program zajlott le, melyek összefoglaló adatait a 4. táblázat 

tartalmazza. A bemutatott akciók közül az elsı öt kampányszerő, egy-egy 

tervezési idıszakhoz köthetıen valósult meg. Míg az Európa Pályázat 

Elıkészítı Alap (PEA I.) központi kezdeményezésként zajlott le, addig a 

további hat munka a DDRFÜ felvállalásaként indult el.  

 

4. táblázat 
 

A Dél-Dunántúlon végrehajtott jelentısebb projektelıkészítı-programok 

legfontosabb paraméterei 

 
Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján 

 

 

A program 
neve 

Központi Regionális Beérkezett 
projektötletek 

száma (db) 

Fejlesztett 
projektek 
száma (db) kezeléső 

MATRA  * 62 53 
PEA I. *  353 93 

EU Projekt I.  * 159 47 
EU Projekt II.  * 289 77 

PEA II.  * 25 25 
SFP  * 1598 - 

Kistérségi 
cselekvési 

tervek 
 * közel 4000 - 
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5.4.1. A kezdeti projektgenerálási akciók  

A MATRA program 

A Holland Külügyminisztérium által támogatott MATRA képzési program 

célja volt, hogy az uniós forrásokat felhasználó projektek menedzselése 

területén jártas szakembereket képezzenek ki Magyarország hét régiójában. Az 

EU projekt I. program mellett ez volt az elsı olyan nagyobb tréning a Dél-

Dunántúlon, mely az önkormányzati és állami intézmények, továbbá a civil 

szervezetek munkatársainak módszertani ismereteit kívánta megalapozni a 

projektfejlesztésben (MATRA, 2004).  

 

Az EU projekt I. és II.  

A 2003-ban indított EU projekt, mint az elsı átfogó, projektgyőjtı-rendezı 

program („A Strukturális Alapokból finanszírozható fejlesztési projektek 

elıkészítése a Dél-Dunántúl kistérségeiben”) elsıdleges célja az volt, hogy 

elısegítse egy projektbázis megteremtését a Dél-dunántúli régióban. A munka 

középpontjában egy mőhelymunka sorozat állt, melynek keretében a potenciális 

projektgazdák a régió valamennyi kistérségébıl megismerhették a 

projektgenerálás és -fejlesztés során alkalmazható módszereket, illetve 

gyakorlati szakértıi segítséget kaphattak konkrét projekt elképzeléseik 

kidolgozásához (Zárótanulmány, 2003).  

2004-ben központi finanszírozással a DDRFÜ összegyőjtött 289 új 

projektötletet, elıkészített 77 új, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív 

Programjaihoz illeszkedı projektjavaslatot, illetve kidolgozott 15 komplett 

pályázati anyagot (23. melléklet) (EU Projekt 2, 2004). A létrejött 

projektjavaslatok alapjai lehetett a KEZDET adatbázisnak, melynek 

alkalmazásával a Dél-Dunántúlon zajlott a fejlesztési ötletek kezelése. 

 

 



 93

Az Európa Pályázat Elıkészítı Alap  

A Phare támogatásból finanszírozott, 2003-ban indított Európa Pályázat 

Elıkészítı Alap (PEA) célja olyan projektek teljes körő elıkészítése volt, 

amelyek megvalósítása az ERFA, illetve az ESZA támogatásának elnyerése 

esetén a 2004-2006 közötti idıszakban megkezdıdhet. A PEA nem közvetlen 

anyagi támogatást, hanem szakmai hátteret nyújtott a kiválasztott projekt-ötletek 

pályázatokká történı fejlesztéséhez. Ez elsısorban a köz- és civil szférának 

jelentett volna nagy segítséget, melyek a kidolgozás forrásait nehezen, vagy 

egyáltalán nem tudták volna elıteremteni.  

A PEA komoly negatívuma és tanulsága, hogy mind az értékelés, mind az 

eredményhirdetés, mind a kidolgozás jelentıs csúszást szenvedett az eredetileg 

tervezett, s meghirdetett idıpontokhoz képest (PEA, 2003). A késés miatt a PEA 

keretében kidolgozott pályázatok több esetben túl késın kerültek benyújtásra. 

Az adott meghirdetett pályázati ablakok indikatív forráskeretét már lekötötték a 

magán forrásból kidolgozott – tehát PEA szakértık segítségét igénybe nem vevı 

– pályázatok.  

 

5.4.2. A II. NFT OP-jait megcélzó, az I. NFT megvalósítása alatt zajló fı 

projektgeneráló akciók 

A második Pályázat Elıkészítı Alap 

A második Projekt Elıkészítı Alap111 (PEA II.) program 2005-ben került 

lebonyolításra, de ellentétben a PEA I. programmal az irányítást már a régiók 

maguk végezték. 

A program legfontosabb célja az volt, hogy a 2007-2013 idıszakra a régió 

megfelelı mennyiségő és elıkészített projekttel rendelkezzen. A 
                                                 
111 Projekt Generation Facility II. fejezeti kezeléső elıirányzat felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet írta elı a projektfejlesztést a 
területfejlesztés szempontjából kiemelt projektek elıkészítésére a 2007-2013-as fejlesztési 
idıszakra vonatkozó NFT, valamint a Kohéziós Alap részeként megvalósítandó, kiemelt 
jelentıségő projektek azonosítása és elıkészítése érdekében. 
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projektfejlesztés keretében projektek győjtésére, majd projektcsatorna 

rendszerben gondozására került sor az egyes régiókban. A projektek 

kiválasztásáért és elıkészítéséért a regionális fejlesztési tanácsok voltak 

felelısek. A Dél-Dunántúlon a kistérségi javaslatok alapján döntöttek a végleges 

listáról.  

Az alábbi segítségnyújtásban részesülhettek a kedvezményezett fejlesztek:  

• Megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési tervek, 

környezetvédelmi hatástanulmányok, kiviteli tervek elkészítése.  

• Projekt finanszírozási tervek összeállítása. 

• A projektek megvalósíthatóságát érintı kockázatok elemzése (DDRFÜ, 

2005).  

A Dél-Dunántúlon a rendelkezésre álló keretbıl 25 kiemelt fontosságú 

projekt részleges, vagy teljes kidolgozása valósult meg (24. melléklet) (PEA II., 

2006). 

A kidolgozott projektek közül volt olyan, amelyik az idı közben 

megváltozott pályázati kiírás miatt nem lett jogosult a beadásra, illetve nem érte 

el a megfelelı pontszámot. Az esetek nagy részében azonban a fejlesztett 

projektek beadásra kerültek, s jó eséllyel indultak a támogatás megszerzéséért.  

 

A jövıben mindenképpen figyelembe kell venni a projektcsatorna lényegét a 

tervezés során. Amennyiben több év alatt kidolgoznak egy projektet – fıleg, ha 

az közpénzbıl történik – akkor annak megvalósítási vonzataival is számoljanak 

az OP-k. Így a tervezést és a fejlesztést együtt célszerő végiggondolni. Erre 

irányul a 2007-tıl életbe lépı projektcsatorna rendszer alkalmazása is112. 

 

 

 

                                                 
112 211/2006. (X. 20.) Korm. Rendelet 
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A negyedik Pályázat Elıkészítı Alap 113 

A PEA IV. elnevezéső decentralizált projekt-elıkészítési támogatást a 

211/2006. (X.20.) Korm. rendelet valamint a „2007. évtıl támogatandó egyedi 

projektek és komplex fejlesztések elıkészítésének decentralizált támogatása” 

elıirányzatból származó keretösszeg biztosította volna. Jelentıs hátráltató 

tényezınek számított, hogy az elıkészítési támogatásban részesülı 

projektgazdát támogatás-visszafizetési kötelezettség terhelte volna, amennyiben 

nem nyer a kidolgozott projekt, másrészt a procedúra elhúzódása miatt nagyon 

lecsökkent a kidolgozásra fordítható idıkeret. Ezek függvényében nem került 

támogatásra egyetlen projekt sem.  

 

5.4.3. A regionális szintő projektgenerálás eredményeinek elemzése 

A Stratégiai fejlesztési programok kialakítása során végzett projektgyőjtés 

tapasztalatai  

Az 5.2.1. fejezetben bemutatott Stratégiai Fejlesztési Programokhoz (SFP-

khez) kapcsolódó projektgyőjtés során a régióból beérkezı projektjavaslatok 

hozzárendelésre kerültek a Dél-Dunántúli Operatív Program témaköreihez, és az 

ágazati OP-k114 prioritásaihoz és komponenseihez (25. melléklet). Az SFP 

programok során összegyőjtött projektjavaslatok becsült költségvetési igényét az 

6. ábra szemlélteti.  

                                                 
113A harmadik Pályázat Elıkészítı Alap finanszírozására nem volt lehetıség.  
114 2006. nyara szerinti állapotukban.  
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6. ábra: Az SFP projektek becsült költségvetési igényének megoszlása 
Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján 

 

Az SFP-k keretében a régió összes fejlesztését igyekeztek feltárni. Az így 

nyert adatok és információk jó tárgyalási alapnak bizonyultak a Dél-dunántúli 

régió szakemberei számára a regionális-ágazati egyeztetéseken.  

Az üzleti szolgáltatások fejlesztéséhez való DDOP-s illeszkedés 

projektötleteinek alacsony számát az indokolja, hogy már az SFP készítése során 

kiderült, hogy az ágazati lehatárolások eredményeképpen a KKV-k közvetlen 

támogatást csak a Gazdaságfejlesztés Operatív Programból kaphatnak. A 

fejlesztési elképzelések közel kétszeres darabszám és ötszörös költségvetése jól 

mutatja, hogy igény van a régióban ezen a területen is fejlesztésre.  

Nehézségnek számított a projektgyőjtés során, hogy a gazdasági szféra 

szereplıit az önkormányzati szektorral szemben nehezebben lehetett elérni. 

Tılük adatok a regionális kistérségi hálózaton, illetve a KEZDET adatbázisba 

való projektötlet feltöltésen keresztül voltak nyerhetıek. Ez a probléma 

elsısorban a gazdasági szférát megcélzó pályázatok esetén jelentett nehézséget, 

melyek közül kiemelkedik a sok kis szereplıs turizmus, azon belül is a 

szálláshelyfejlesztés. Ez fıleg azért jelentett nehézséget, mert az ÚMFT operatív 
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programjai közül turizmusfejlesztésre csak a regionális fejlesztési programokon 

keresztül lehet támogatási forrást szerezni. Az SFP által meghatározott, 

szálláshely fejlesztést célzó projektek 70%-a az önkormányzati szférától 

származott, ez a szektor azonban nem került be a regionális akciótervek 

kedvezményezetti körébe.  

A környezetfejlesztés témakörében számos projektjavaslat elsı körben a 

KEOP115-hoz (ivóvízellátás fejlesztése, szennyvízelvezetés és tisztítás 2000 LE 

alatt), és a NAVT-hez116 került besorolásra. Az elsı esetében a tárgyalások 

eredményeképpen a ROP-okon keresztül pályázhattak támogatásra a 

projektgazdák. 2000 LE alatti és a 31/2006. Kormányrendelet alapján 

agglomerációba nem sorolt települések esetében 79 projektötlet került 

meghatározásra, 31.518.000 Ft becsült költségvetési értékkel, mely tovább 

növelte a DDOP-hez illeszkedı projektötletek körét.  

 

A kistérségi cselekvési tervek projektgyőjtése 

A kistérségi cselekvési tervek elsı körben a KEZDET adatbázisból kerültek 

feltöltésre, s kiküldve a kistérségeknek az 5.2.1. fejezetben leírtaknak 

megfelelıen. Elemzésem alapjául a 2007 nyarán készült, 1000 fejlesztési tervet 

tartalmazó lista szolgált. A kistérségi akciótervekben szereplı projektek becsült 

költségvetésének DDOP prioritások szerinti megoszlását a 7. ábra szemlélteti.  

                                                 
115 Környezet és Energetika Operatív Program  
116 Nemzeti Agrár-és Vidékfejlesztési Terv 
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7. ábra: Kistérségi akciótervek becsült költségvetésének Dél-Dunántúli 
Operatív Program prioritásai szerinti megoszlása 

Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján 

 

A beérkezı projektek darabszámát vizsgálva megállapítható, hogy a 

szálláshelyfejlesztést célzó projektek 80%-a a gazdasági szféra képviselıitıl 

származott. Ennél nagyságrendekkel (négyszeresen) nagyobb igény érkezett a 

„Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” komponensre, melynek 

90%-át az önkormányzati szféra nyújtotta be.  

 

A Dél-Dunántúli Operatív Program és Dél-Dunántúli Akcióterv 

prioritásainak összevetése a dél-dunántúli strukturális fejlesztési programok 

és a kistérségi cselekvési tervek elemzéseivel  

A 8. és a 9. ábra a Dél-Dunántúli Operatív Program, illetve a két évre (2007-

2008) szóló Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT) prioritásai közötti 

forrásmegoszlásokat szemlélteti.  
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8. ábra: A Dél-Dunántúli Operatív Program (2007-2013) prioritásai 

közötti forrásmegoszlás 
Forrás: A Dél-Dunántúli Operatív Program alapján saját összeállítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: A Dél-Dunántúli Operatív Program Akciótervének (2007-2008) 
prioritásai közötti forrásmegoszlás 

Forrás: A Dél-Dunántúli Operatív Program Akcióterve (2007-2008) alapján 
saját összeállítás 
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A DDAT-ben a prioritások közötti forrásmegoszlási arány csak részben 

tükrözi a projektgenerálás során feltárt igényeket. Azok a nem csupán a 

regionális, de az ágazati operatív programok által támogatott területeket is 

magukba foglalják.  

A turisztikai – mely csak a regionális operatív programokból jut 

támogatáshoz – fejlesztési lehetısége jelentısen elmaradnak a régiós 

elvárásoktól. A DDAT költségvetésében megjelölt 20%-on belül 48-48% jut a 

„Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”, illetve a „Szálláshelyek és 

turisztikai szolgáltatások fejlesztése” komponensekre (DDAT, 2008), mely 

utóbbi kiemelkedı mind Észak-Alföldhöz, mind Nyugat-Dunántúlhoz képest. 

Az Észak-Alföldi Akcióterv turizmust érintı prioritása 16%-ot, míg a Nyugat-

Dunántúli Akcióterv 10%-ot irányoz elı ezen fejlesztésekre (EAAT, 2008), 

(NYDAT, 2008). 

Az „Integrált városfejlesztési akciók támogatása” komponens elsısorban a 

Dél-Dunántúli Akciótervben jelenik meg kiemelkedı keretösszeggel – az 

Akcióterv teljes költségvetési keretének 40%-ával), melynek oka, hogy a Pécs 

Európa Kulturális Fıvárosa 2010 program (EKF) kiemelt projektjeinek 2008-as 

indítása a prioritás forrásainak 77%-át felhasználja (közel 30 mrd Ft 

nagyságrendben). Az EKF program DDOP-ban való megjelenítése 

mindenképpen pozitívan érinti a Dél-dunántúli régiót, mert a többletforrás révén 

megvalósuló fejlesztéseknek jelentıs multiplikatív hatása lehet a foglalkozatás, 

képzés, többletberuházás és azok fenntartása területén (14/a melléklet).  

A költségvetés tekintetében „Az elérhetıség javítása és környezetfejlesztés” 

prioritás DDOP-ben és DDAT-ben megjelenı 26-20%-os aránya az ágazati 

lehatárolások eredménye. A kistérségi cselekvési tervek kapcsán ez az érték a 

tervezés elején 20% volt, míg az SFP projektgyőjtésben a régió összes 

fejlesztési igénye közül a közlekedés és környezetfejlesztés 75%-ot adott ki. A 

„Hálózati jelentıségő mellékút hálózat fejlesztése” komponens az DDOP 

költségvetésének 52%-át, a DDAT költségvetésének 64%-át teszi ki. A 



 101

jelentısen nagyobb költségvetés igényő közútfejlesztések a Közlekedés 

Operatív Programból, mint kiemelt projektek nyerhetnek támogatást.  

A „Humán közszolgáltatások fejlesztése” prioritáson belül az „Integrált kis- 

és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” komponens a 

DDOP-ban a források közel 60%-t, a DDAT-ben 74%-át fedi le. Ennek 

realizálásához nagyban hozzájárult a Humán SFP keretében kidolgozott, 

fejlesztéseket is magába foglaló stratégia. Annak ellenére, hogy nem a DDRFÜ 

kezelheti ezen prioritás pályázatait, jelentıs szerepet vállalt az DDAT és 

pályázati kiírásainak meghatározásában (14/a melléklet).   
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

A kohéziós politika közösségi szabályozása 

A regionális politika 2007-2013 közötti tervezési ciklust érintı reformja 

következtében jelentıs változások történtek a strukturális alapok és a Kohéziós 

Alap felhasználásában. Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet rögzítette az új 

célterületeket, a támogatások elnyeréséhez kidolgozandó dokumentumokat, s az 

érvényesítendı alapelvek körét. Ezen rendelet által meghatározott 

követelményeknek megfelelve – miszerint egy pénzügyi alap csak egy operatív 

programot finanszírozhat – az egyes tagországok több operatív programot 

dolgoztak ki II. NFT-jükben. A tervezés során a tagállamok nagy hangsúlyt 

fektettek az ágazati és regionális operatív programok közötti fejlesztési területek 

és kompetenciák lehatárolására. Az operatív programokat két éves akciótervek 

részletezik. Ezek a megelızı hét éves idıszakra szóló program-kiegészítı 

dokumentumaihoz képest nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tényleges 

fejlesztési szükségletekhez való alkalmazkodásban.  

 

A visegrádi országok régiói és regionális fejlesztési programjai 

Az Európai Unióban a strukturális alapok címzettjei a NUTS 2 szintő régiók. 

Ezek azok a területi egységek, amelyeknek a számuktól és a decentralizáció 

mértékétıl függıen lehetıségük és módjuk van az adott régió sajátosságit 

megjelenítı regionális operatív programok kidolgozására. 

A visegrádi országok közül egyedül Lengyelországban léteznek olyan 

önkormányzattal rendelkezı régiók (vajdaságok), amik megfelelnek a NUTS 2 

szint követelményeinek. A másik három tagállamban az uniós források 

elnyerése céljából, NUTS 3 szintő közigazgatási egységek összevonásával 

hozták létre a régiókat. Ennek ellenére Lengyelország is – Magyarországhoz és 

Csehországhoz hasonlóan - csak egyetlen regionális operatív programot (ROP) 
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készített az I. NFT-n belül. Szlovákiában pedig egyáltalán nem készült ROP. 

2004-2006 között mind a tervezésében, mind a megvalósításban a központi 

szervek játszottak domináns szerepet.  

A 2007-2013 közötti tervezési periódusra három visegrádi országban 

egyaránt önálló ROP-ok készültek, de a tervezésben és a tervek 

megvalósításában eltéréseket tapasztalhatunk. Magyarországon a központi szint, 

míg Lengyelországban és Csehországban a régiók felelısek a ROP-ok 

megvalósításáért, s a központi szint csupán koordinál az egyes operatív 

programok között. Szlovákiában egyetlen ROP-ot készítettek valamennyi 

kedvezményezett régióra.  

A fejlesztések ágazati és regionális lehatárolásának eredményeképpen az 

önálló ROP-k azonos prioritásokat (fejlesztési területeket) tartalmaznak, de 

megvalósításuk bizonyos mértékig a helyi specialitásokhoz illeszkedik. 

Megállapítható, hogy a regionális fejlesztési programok tervezésében és 

megvalósításában való regionális közremőködés és szerepvállalás egyenesen 

arányos egymással. A központi szervek minél inkább befolyásolják a regionális 

programok tervezését, annál inkább részt vesznek azok megvalósításában is, 

közvetlenül vagy dekoncentrált szerveik útján. 

 

A területfejlesztési politika és a regionális operatív programok kidolgozásának 

jogszabályi háttere Magyarországon 

A hazai területfejlesztési politika jogszabályi hátterének vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a régiók egyre nagyobb szerepet kaptak a megyékkel 

szemben. A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 

törvény (Tftv.) és az 1998. évi Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 

még a megyéket jelölte meg a területfejlesztési politika címzettjeinek. A Tftv. 

1999-es módosítása már a tervezési-statisztikai régiókat helyezte elıtérbe, 

ugyanakkor az élükön álló regionális fejlesztési tanácsokban központi 

dominanciát hozott létre.  
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Az I. NFT kidolgozásakor a területi tervezést érintı jogszabályok nem adtak 

megfelelı iránymutatást a tervezés módszertanára és intézményrendszerére. 

A II. NFT és operatív programjai kidolgozásnak feltételrendszerét a 2005. 

évi Országos Területfejlesztési Koncepciónak (OTK) és a vele egy idıben 

elfogadott Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciónak (OFK) kellett volna 

meghatároznia, de azok tervezése már 2004-ben elkezdıdött, s szinte együtt 

formálódott az OFK és OTK verzióival. Az idıbeni „csúszásnak” az volt az 

elınye, hogy a régiók stratégiai fejlesztési célrendszerei beépülhettek az 

országos dokumentumokba. Emellett nehézségként jelentkezett, hogy az uniós 

forrásokat felhasználó programok kidolgozásához a tervezés kezdetén sem 

hazai, sem közösségi konkrét iránymutatás és pénzügyi keret nem állt 

rendelkezésre. A regionális érdekek szempontjából nagy elırelépésnek számított 

viszont, hogy az OFK kimondta az önálló ROP-ok létjogosultságát 2007-tıl, 

illetve hogy az ERFA forrásainak 50%-át a regionális és helyi programok 

megvalósítására irányozták elı. Pozitívumként értékelhetı az OFK azon 

iránymutatása is, hogy a tervezés során a régiókat az ágazatokkal azonos súllyal 

kell kezelni, valamint egységes tervezési mechanizmust meghatározó 

tervtörvényt kell alkotni. (Ez azonban még ez ideig nem született meg.) 

 

Az I. NFT és a Regionális Fejlesztési Operatív Program (2004-2006)  

Az I. NFT és ROP-jának kidolgozásának kezdetén a tervezık számára nem 

állt rendelkezésre kötelezı érvényő jogszabályi keret, valamint Átfogó 

Fejlesztési Terv, mely hosszú távra meghatározta volna az ország stratégiai 

céljait, s kiindulópontja lehetett volna az uniós finanszírozású fejlesztéseknek. A 

tervezési munkálatokra mindössze kormányhatározatok vonatkoztak, s nem 

került meghatározásra egységes módszertan sem.  
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A régiók még az I. NFT tervezésének indulása elıtt, 2001-ben elkezdték 

kidolgozni regionális operatív programjaikat a maximális célrendszer117 elvét 

alkalmazva, így 2002-re átfogó fejlesztési stratégiákkal rendelkeztek. Ezek 

bizonyos elemei beépülhettek az I. NFT-be. A regionális tervezık munkájuk 

során a már korábban kidolgozott tervdokumentumaikra támaszkodtak. A 

központi szervekkel és az ágazati minisztériumokkal szembeni érdekérvényesítı 

szerepük és a forrásokból való részesedésük az idı elırehaladásával egyre 

kisebb mértékővé vált.  

A regionális tervezıi munkálatokat nehezítette az is, hogy a területfejlesztés 

irányítása 1990-tıl 2008-ig hét minisztérium alá tartozott. A területfejlesztés 

irányítása és az uniós támogatások elnyeréséhez szükséges dokumentumok 

kidolgozása csak 2007-tıl tartozik egyazon minisztérium hatáskörébe.  

A regionális érdekérvényesítés csökkenésében közrejátszott az is, hogy az I. 

NFT kidolgozása idıben folyamatosan csúszott, s a végleges verziója 

gyakorlatilag háromnegyed év alatt készült el. A tervezés kezdetekor kialakított 

regionális szerkezető ROP-ot egy, tematikus szerkezető – három fı téma köré 

csoportosítható fejlesztéseket támogató – dokumentumként fogadták el, 

melyben a regionális sajátosságoknak nem volt lehetıségük megjelenni. Sem a 

ROP Program-kiegészítı Dokumentum, sem a központilag elrendelt regionális 

akciótervek nem tartalmaztak érdemben területi specifikumokat.  

A ROP megvalósításában a központi Irányító Hatóság mellett a VÁTI Kht. 

és regionális kirendeltségei, mint dekoncentrált szervezetek látták el a 

programvégrehajtás közremőködı szervezeti feladatait. A regionális fejlesztési 

ügynökségek a pályázatértékelı szakaszban vehettek részt, ami elınyt jelentett 

számukra a 2007-tıl kezdıdı önálló ROP-ok tervezésében. A regionális 

szakemberek véleménye megoszlott abból a szempontból, hogy mekkora 

szerepet vállalhattak volna már 2004-tıl a régiók a ROP-ok tervezésében és 

megvalósításában. Egységes viszont az álláspontjuk abban, hogy – a 
                                                 
117 Minden, az adott régió számára fontos fejlesztési célt egységes rendszerbe foglalták.  
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magyarországi regionális politika akkori fejlettségi szintje mellett – már az is 

eredménynek számít, hogy egyáltalán részt vehettek a kidolgozásban és 

megvalósításban. 

 

 A II. NFT és az önálló Regionális Operatív Programok (2007-2013) 

A II. NFT és az önálló ROP-ok kidolgozásának megkezdésekor nem állt a 

szakemberek rendelkezésére konkrét közösségi iránymutatás és pénzügyi keret, 

amellyel számolhattak volna. A hazai stratégiai dokumentumokat is csak 2005 

után fogadták el. A ROP-ok tervezése már 2004 szeptemberében elkezdıdött a 

maximális célrendszer megvalósítása jegyében, melynek eredményeként a 

regionális szintő stratégiák bizonyos részei beépülhettek az országos 

tervdokumentumokba. Hazai szinten az Európa Terv (2007-2013) 

kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteirıl szóló 1076/2004. (VII. 22.) 

Korm. határozat jelölte ki a tervezés felelıseit, feladatait, s módszertani kereteit, 

a munkacsoportokban való feladatvégzést.  

Az alulról jövı igények felmérésére több régióban kidolgozásra kerültek 

különbözı tématerületeket érintı stratégiai fejlesztési programok. A Dél-

dunántúli régióban hat ilyen tématerületet jelöltek meg. Ezek mellett Dél-

Dunántúlon elkészítették a kistérségi cselekvési terveket, amelyek alapul 

szolgáltak a ROP-ok, illetve a hozzájuk kapcsolódó két éves akciótervek 

kidolgozásához. A regionális tervdokumentumok legitimációját a dél-dunántúli 

térségben a regionális tervezı hálózat biztosította.  

Az I. NFT és ROP-jának kidolgozásához képest a 2007-2013-ra vonatkozó 

idıszak tervezésében és megvalósításában a régiók szemszögébıl nagy 

elırelépésnek számított, hogy az ágazatokkal együtt aktívan részt vehettek a 

tervezési folyamatokban. Az Irányító Hatóságok Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségbe való integrálása nagyban erısítette a regionális szakembereknek 

az ágazati minisztériumokkal folytatott tervtárgyalási pozícióit, bár a különbözı 

minisztériumok még így is eltérı mértékben fogadják el a régiókat partnereknek.  
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Az önálló ROP-ok társadalmasítása (a helyi szereplık bevonása a 

tervezésbe) az I. NFT ROP-jához képest jóval nagyobb mértékő és hatékonyabb 

volt. Az I. NFT ROP-jának központi szervek által vezérelt formális keretekben 

zajló társadalmasításával szemben az önálló ROP-ok kidolgozásának folyamán a 

régiók több területi szereplıt tudtak a tervezésbe bevonni, mint az ágazati 

operatív programok esetében. Az ágazati tervezésnek ez a hiányossága 

nehezítette a ROP-ok kidolgozását.  

Az önálló ROP-ok megvalósításában a regionális fejlesztési ügynökségek, 

mint Közremőködı Szervezetek is jelentıs szerepet, és a korábbinál több 

jogosultságot kaptak.  

 

Az önálló regionális operatív programok vizsgálata 

A 2007-2013. közötti idıszakra szóló ROP-ok tématerületeinek kijelölését 

nagyban meghatározták a vonatkozó uniós jogszabály követelményei, valamint 

a régiók és ágazatok közötti egyeztetések eredményei. Minden ROP-ba azonos 

tématerületek kerültek118, melyek öt prioritásba csoportosultak. A ROP-ok 

támogatási keretösszegei és azok fejlesztési területek közötti megoszlásai 

azonban eltérıek.  

Elmondható, hogy a három vizsgált régióban – különbözı mértékben ugyan, 

de – sikerült bizonyos térségi specifikumokat meghatározni, s beépíteni a ROP-

okba. Az adottságokhoz igazodva mindenhol kiemelt szerepet kapott a 

turizmusfejlesztés, a humáninfrastruktúra és a város- és térségfejlesztés.  

Fontosnak tartanám, hogy a területi specifikumok erısebben jelenjenek meg 

a ROP-ok akcióterveiben, s a regionális Közremőködı Szervezetek nagyobb 

szabadságot kapjanak a pályázati feltételek meghatározásában.  

 

 

                                                 
118 Regionális gazdaságfejlesztés, Turizmusfejlesztés, Integrált városfejlesztés, Infrastrukturális 
fejlesztések (közlekedésfejlesztés, közszolgáltatások/humán infrastruktúra); Környezetvédelem.  
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A projektgenerálás a tervezés szolgálatában 

A projektgenerálás definíciója alatt egy adott térségben a fejlesztési igények, 

ötletek, szükségletek felmérését, minısítését és megvalósíthatóság szerinti 

szelektálását, valamint az életképes javaslatok részletes kidolgozását értjük. 

A kezdeti évek (2003-2004) projektgyőjtéseinek összefoglaló tapasztalata, 

hogy bár jelentıs eredményeket értek el, kampányszerő akcióknak számítottak. 

Céljuk az volt, hogy az I. NFT célkitőzéseit megvalósító fejlesztési elképzelések 

felszínre kerüljenek, és a projektötletek minél inkább megközelítsék a 

kidolgozott pályázati szintet. Ezek az akciók azonban elsısorban a módszertani 

ismeretek átadása tekintetében mondhatók sikeresnek, mivel a tényleges 

pályázati kiírások jelentısen eltértek a felkészülés idıszakában 

prognosztizáltaktól.  

A 2007-2013-as tervezési periódusra vonatkozó projektgenerálási akciók 

keretében a módszertani ismeretátadás és a projektgyőjtés mellett már a 

hatékony projektfejlesztı tevékenység került elıtérbe. A programok célja volt, 

hogy megfelelı minıségő projektek továbbfejlesztésével támogatásra jogosult 

pályázatok szülessenek.  

A regionális kezdeményezéső és szintő projektfejlesztési tevékenységek 

(stratégiai fejlesztési programok és kistérségi akciótervek) elemzése azt mutatja, 

hogy a tervezés és a reális szükségletek között tényleges kapcsolat alakulhat ki. 

A projektgenerálás során végzett igényfelmérés tárgyalási alapot jelenthet a 

régiók számára az önálló ROP-ok kialakításánál, s a regionális akciótervek 

konkrét feltételeinek (ütemezés, keretösszeg) meghatározásánál. Emellett a 

felszínre kerülı nagy mennyiségő projektötlet és fejlesztési elképzelés alkalmas 

arra, hogy azokból trendek, területi specifikumok legyenek kimutathatók, amik a 

jövıbeni területi tervezési dokumentumokba beépülhetnek, azok objektív 

kiindulási alapjai lehetnek.  

Megállapítható, hogy amennyiben megalapozott háttérdokumentumokkal 

támasztja alá a régió az érdekeit, hatékony tárgyalást folytathat az 
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érdekérvényesítésben a ROP-ok kialakítása területén. Jó példa erre a Dél-

Dunántúlon az országban egyedülállóan kialakított, a Dél-Dunántúli Operatív 

Programban szereplı „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és azok 

központjaik fejlesztése” komponens realizálása.  

 

A disszertációban bemutatott eredmények alapján az alábbi 

következtetéseket teszem:  

1. A társadalmasítás (a helyi szereplık bevonása a tervezésbe) nagy 

szerepet játszott a 2007-2013-as idıszakra vonatkozó önálló regionális 

operatív programok tervezésében.  

2. A visegrádi országokban eltérı módón épültek ki a regionális tervezést 

és végrehajtást végzı intézményrendszerek.  

3. A magyarországi régiókban megfelelıen kiépült a regionális 

intézményrendszer az uniós források fogadására.  

4. Az önálló regionális operatív programok tervezésekor elırelépés történt 

a régiók ágazatokkal szembeni érdekérvényesítésében.  

5. Az önálló regionális operatív programok tervezésében és 

megvalósításában régiók a korábbinál nagyobb szerepet és hatáskört 

kaptak, valamint nagyobb lehetıségük nyílt a regionális sajátosságok 

regionális tervekben való megjelenítésére.  

6. A projektgenerálás új eszközként került alkalmazásra a tervezés során, 

mely elısegítette a regionális operatív programok valós területi 

szükségletekkel való megalapozását. 

 

A közösségi finanszírozású regionális operatív programok hatékony 

tervezése és megvalósítása érdekében és abban a régiók szerepének erısítésében 

az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni: 

• Az ágazati és regionális operatív programok társadalmasításának 

összehangolása szükséges.  
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• Biztosítani szükséges az ágazatok és a régiók egyenrangú részvételét 

a regionális operatív programok tervezésében.  

• 2014-2020 közötti tervezési periódusra idıben szükséges kialakítani 

a tervezési szabályokat és feltételeket.  

• 2014-tıl a központi szint koordinációja mellett a regionális 

Közremőködı Szervezetek nagyobb önállósága szükséges a régiók 

stratégiájának kidolgozásában és a végrehajtás folyamán az adott 

régióra vonatkozó pályázati feltételek meghatározásában.  

• Erısíteni szükséges a regionális operatív programokban a regionális 

sajátosságok megjelenését.  

• A projektgenerálás szerepének erısítése szükséges a regionális 

tervezés eszközrendszerében. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Feltártam a regionális tervezés folyamatának sajátosságait és 

ellentmondásait. Rámutattam arra, hogy önkormányzati régiók 

kialakítása nélkül is lehetséges a regionális operatív programok 

tervezésének és megvalósításának regionális szintre való 

decentralizációja, a központi szint koordinációs szerepének megtartása 

mellett.  

2. Összefoglaltam a regionális tervezés történetének és a tervezési 

munkafolyamatnak a fıbb állomásait a visegrádi országokra 

vonatkozóan, az intézményrendszer és a szintek közötti munkamegosztás 

szempontjából.  

3. Bemutattam a Dél-dunántúli régióban folytatott fıbb projektgenerálási 

tevékenységet. Ennek alapján bebizonyítottam, hogy a projektgenerálás 

hatékony eszköze lehet a valós igényekre alapuló területi tervezésnek és 

a regionális operatív program kialakításának. A projektgenerálás 

hozzásegítette a Dél-dunántúli régiót tervezési kapacitásának 

megerısödéséhez és a régiós tervezési tapasztalatok kialakulásához.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az uniós csatlakozást követı idıszakra (2004-2006) Magyarország 

kidolgozta I. Nemzeti Fejlesztési Tervét a strukturális alapok forrásait 

felhasználó fejlesztések megvalósítására, azon belül pedig mind a hét NUTS 2 

szintő, az 1. célkitőzés alá tartozó tervezési-statisztikai régiójára egyetlen 

Regionális Fejlesztés Operatív Programot (ROP) határozott meg. A közösségi 

kohéziós politika reformjának következtében módosultak a tagállamok által 

2007-2013-ra kidolgozandó dokumentumok a kohéziós pénzügyi támogatások 

felhasználására. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. Nemzeti Fejlesztési 

Terv – II. NFT) keretében hazánk minden régiójának lehetısége van önálló 

regionális operatív programból támogatásban részesülni fejlesztései 

megvalósításához.  

Az értekezés célja az uniós regionális politika 2007-tıl életbe lépı 

reformjának bemutatása, a visegrádi országok régióiban a ROP-ok tervezésének 

és megvalósításának összehasonlítása, valamint a hazai régiók szerepének 

vizsgálata a területfejlesztési tervezésben. A disszertáció ismerteti a hazai 

decentralizáció eredményeit a régiók önállóságának és érdekérvényesítési 

lehetıségeinek szempontjából, kitér a projektgenerálásnak a területi tervezésben 

való szerepének vizsgálatára, valamint szekunder és primer kutatási 

eredményeket dolgoz fel elsısorban Dél-Dunántúl mintáján keresztül.  

 

A kohéziós politika közösségi szabályozása 

A strukturális alapok és Kohéziós Alap felhasználását 2007-tıl az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet szabályozza, amely többek között rögzíti az új 

célterületeket, a kedvezményezett térségek által kidolgozandó dokumentumokat, 

s az érvényesítendı alapelvek körét. Fontos változásként határozza meg, hogy 

egy alap csak egy operatív programot finanszírozhat, melynek következtében a 
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fejlesztési kompetenciák ágazati és területi lehatárolása a korábbinál még 

nagyobb hangsúlyt kap.  

 

Regionális operatív programok a visegrádi országokban 

Annak ellenére, hogy a visegrádi országok közül egyedül Lengyelországban 

léteznek olyan önkormányzattal rendelkezı régiók (vajdaságok), amik 

megfelelnek az uniós NUTS 2 szintnek, Lengyelország is – Magyarországhoz és 

Csehországhoz hasonlóan – csak egyetlen ROP-ot készített az I. NFT-n belül. 

Szlovákiában pedig egyáltalán nem készült ilyen dokumentum. A ROP-ok 

tervezésében és megvalósításában 2004-2006 között mindenhol a központi 

szervek játszottak domináns szerepet. A 2007-2013 közötti tervezési periódusra 

önálló ROP-ok készültek mind a három visegrádi országban, de a tervezésben és 

a tervek megvalósításában eltéréseket tapasztalhatunk. Magyarországgal 

szemben Lengyelországban és Csehországban a régiók nagyobb önállóságot 

kaptak (a központi szint csupán koordinál az egyes operatív programok között), 

Szlovákiában pedig egyetlen ROP-ot készítettek valamennyi kedvezményezett 

régióra. Az önálló ROP-ok azonos prioritásokat tartalmaznak, de 

megvalósításuk bizonyos mértékig a helyi specialitásokhoz illeszkedik.  

 

Az uniós dokumentumok kidolgozásának jogszabályi háttere Magyarországon 

Az I. és a II. NFT kidolgozásának kezdetén (2001-ben, illetve 2004-ben) 

hiányzott a megfelelı, jogszabályok által rögzített iránymutatás a tervezés 

módszertanára és intézményrendszerére, azokra mindössze kormányhatározatok 

vonatkoztak. Azok a hazai stratégiai dokumentumok (2005. évi Országos 

Fejlesztéspolitikai Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció), 

melyek kimondták az önálló regionális operatív programok létét, együtt 

formálódtak azokkal. A területfejlesztési politika és az uniós dokumentumok 

kidolgozása a tervezési munka folyamán több minisztérium hatáskörébe 
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tartozott. Ez nagyban hozzájárult a tervezés idıbeli csúszásához, és a régióknak 

ágazatokkal szembeni tárgyalási pozícióit is nehezítette.  

 

A regionális operatív programok kidolgozása és megvalósítása 

A regionális tervezık mind az I., mind a II. NFT ROP-janiak kidolgozása 

kezdetén regionális stratégiákat dolgoztak ki fejlesztéseik meghatározásához. E 

mellett az önálló ROP-ok kidolgozása során számos régióban nagy 

részletezettségő, több téma köré csoportosuló stratégiai fejlesztési programokat 

készítettek. Dél-Dunántúlon a projektgenerálás segítségével szerzett 

információk nagyban hozzájárultak a tényleges fejlesztési igényeknek a Dél-

Dunántúli Operatív Programban való megjelenítéséhez.  

2004-2006. között egy darab, három fı téma köré csoportosítható fejlesztést 

támogató ROP került kialakításra, melyben a regionális sajátosságoknak nem 

volt lehetıségük megjelenni.  

A 2007-tıl életbe lépı önálló ROP-ok kidolgozása és megvalósítása a régiók 

szemszögébıl minden tekintetben túlmutatott az I. NFT ROP-ján. A regionális 

szereplık nagyobb érdekérvényesítéssel rendelkeztek az ágazatokkal szemben a 

tervezés folyamán, a területi specifikumokat nagyobb eredményességgel tudták 

megjelentetni az önálló ROP-okban, s a megvalósításban is jóval nagyobb 

feladat- és hatáskört kaptak a központi szinttıl a korábbi tervezési periódushoz 

képest.  

A regionális operatív programok tervezésében és megvalósításában a régiók 

szerepének erısítése érdekében az alábbi szempontokat javasolt figyelembe 

venni: 

• Az ágazati és regionális operatív programok társadalmasításának 

összehangolása szükséges.  

• Biztosítani szükséges az ágazatok és a régiók egyenrangú részvételét 

a regionális operatív programok tervezésében.  
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• 2014-2020 közötti tervezési periódusra idıben szükséges kialakítani 

a tervezési szabályokat és feltételeket.  

• 2014-tıl a központi szint koordinációja mellett a regionális 

Közremőködı Szervezetek nagyobb önállósága szükséges a régiók 

stratégiájának kidolgozásában és a végrehajtás folyamán az adott 

régióra vonatkozó pályázati feltételek meghatározásában.  

• Erısíteni szükséges a regionális operatív programokban a regionális 

sajátosságok megjelenését.  

• A projektgenerálás szerepének erısítése szükséges a regionális 

tervezés eszközrendszerében. 
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SUMMARY 

 

For the period after EU accession (2004-2006) Hungary elaborated its 

National Development Plan I. to implement the developments utilizing the 

sources of the Structural Funds, and inside of it it defined only one Regional 

Development Operational Programme (ROP) for all its seven NUTS 2 level 

planning-statistical regions belonging to the Objective 1. The documents to be 

elaborated for the period 2007-2013 by the member states were modified on 

account of the reform of the Community cohesion policy for the utilization of 

the Cohesion financial supports. In the framework of the New Hungary 

Development Plan (National Development Plan II. – NDP II.) every Hungarian 

region has the opportunity to get support for the implementation of its 

developments from separate regional operational programmes.    

The aim of the dissertation is to introduce the reform of the EU regional 

policy coming to existence from 2007, the comparison of the planning and 

implementation of the ROPs in the regions of the Visegrad countries, as well as 

the examination of the role of the Hungarian regions in the regional 

development planning. The dissertation reviews the results of the national 

decentralization from the point of view of the separateness and interest 

validation opportunities of the regions, touches upon the examination of the role 

of the project generation in the regional planning, and works up secondary and 

primary research results mainly through the example of South-Transdanubia.    

 

Community regulation of the cohesion policy 

The utilization of the Structural Funds and the Cohesion Fund is regulated 

from 2007 by the 1083/2006/EC Council decree, which, among others, fixes the 

new objective areas, the documents to be elaborated by the preferred areas, and 

the circle of principles to be validated. It defines as an important change that one 

fund can finance only one operational programme, on the account of which the 
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sectoral and territorial limitation of development competencies can get a bigger 

emphasis than earlier.   

 

Regional operational programmes in the Visegrad countries  

In spite of the fact that from the Visegrad countries only in Poland are such 

regions (voivodships) with self-governments that fit the EU NUTS 2 level, 

Poland – as Hungary and the Czech Republic – also made only one ROP inside 

the NDP I. In Slovakia no such document was elaborated, however. In the 

planning and implementation of the ROPs between 2004-2006 the central 

organizations played a dominant role everywhere. For the planning period 2007-

2013 separate ROPs were elaborated in all the three Visegrad countries, but we 

can find differences in the planning and in the implementation of the plans. 

Opposite Hungary in Poland and in the Czech Republic the regions got more 

seperateness (the central level only coordinates among the certain operational 

programmes), in Slovakia only one ROP was elaborated for all preferred 

regions. The separate ROPs include the same priorities, but their implementation 

fits to a certain extent to the local specialities. 

 

Legal background of the elaboration of the EU documents in Hungary  

At the beginning of the elaboration of the NDP I. and II. (in 2001 and in 

2004) the suitable direction to the methodology and institution system of 

planning fixed by the regulations was lacking, for them there were only 

government decisions. Those national strategic documents (the National 

Development Policy Concept and National Territorial Development Concept 

from 2005) which stated the existence of separate regional operational 

programmes were formed together with them. The regional development policy 

and the elaboration of the EU documents belonged during the planning work to 

the sphere of influence of many ministries. This largely contributed to the time 
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slip of planning, and also made the negotiation positions with the sectors 

difficult for the regions.   

 

Elaboration and implementation of regional operational programmes 

The regional planners elaborated regional strategies at the beginning of the 

elaboration of the ROPs of both the NDP I. and the II. to the determination of 

their developments. Beside this, during the elaboration of the separate ROPs 

they elaborated largely detailed strategic development programmes gathering 

many topics. In South Transdanubia the information gained with the help of 

project generation largely contributed to the showing of the real development 

needs in the South Transdanubian Operational Programme.   

Between 2004-2006 one ROP supporting developments grouped through 

three main topics was elaborated, in which the regional specialities cannot have 

the possibility to appear.   

The elaboration and implementation of the separate ROPs coming to 

existence from 2007 exceeded in all senses the ROP of the NDP I. from the 

point of view of the regions. The regional actors had a bigger interest validation 

against the sectors during the planning, they could show the territorial 

specialities in the separate ROPs with more efficiency, and in the 

implementation they got a larger circle of tasks and influence from the central 

level than in the earlier planning period.   

In the planning and implementation of the regional operational programmes 

the following viewpoints should be taken into account for the sake of the 

strengthening of the role of the regions:  

• The phasing of the socialization of the sectoral and regional 

operational programmes is necessary.   

• The equal participation of the sectors and the regions should be 

provided in the planning of the regional operational programmes.   
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• The planning rules and conditions should be elaborated in time for 

the 2014-2020 planning period.   

• From 2014 beside the coordination of the central level the bigger 

separateness of the regional Intermediary Bodies is needed in the 

implementation of the strategies of the regions and during the 

implementation in defining the application conditions of the given 

regions. 

• The appearance of the regional specialities in the regional operational 

programmes is needed to be strengthened.   

• The strengthening of the role of the project generation is necessary in 

the tool system of the regional planning.  
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VÁTI VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési Urbanisztikai Kht. 
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2. melléklet 
A tagállamok programozási folyamatának lehetıségei az EU regionális politikájában (2000-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti fejlesztési terv (NFT) 
A tagállam fejlesztési tervet nyújt be az EU 
Bizottsághoz, melyben meghatározza a 
prioritásokat és programokat. A kidolgozás 
folyamatába bevont partnerek száma és 
érdekérvényesítı köre az adott állam ügye.  

Egységes programozási dokumentum  
NUTS 2 vagy NUTS 3 szintő régió nyújthatja be a 
meghatározott prioritásokat és javasolt programokat 
tartalmazó dokumentumot az EU Bizottságnak, 
amennyiben a Közösségi támogatás nagysága nem 
haladja meg az 1 milliárd eurót, illetve rendelkezik saját 
hatáskörökkel, felelısséggel és forrásokkal a saját erı 
biztosításához. 

Közösségi 
Támogatási 
Keret 
(KTK ) 

Operatív Programok (OP-k) 
A KTK alapján az EU bizottság 
jóváhagyja a tagállam által kidolgozott 
programokat, melyek lehetnek ágazati 
és regionális jellegőek.  

Döntés 

P 
R 
O 
J 
E 
K 
T 
E 
K 
 

Forrás: Rechnitzer J. 1998 nyomán saját szerkesztés   

Progra
m-
kiegészí
tı 
dokume
ntumok 
(PKD-
k) 

Kohéziós Alap felhasználására 
vonatkozó dokumentum és projektek 
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3. melléklet 
A tagállamok programozási folyamatának lehetıségei az EU regionális politikájában (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret (NSRK) 
A tagállam fejlesztési tervet nyújt 
be az EU Bizottsághoz, melyben 
meghatározza a prioritásokat és 
programokat. A kidolgozás 
folyamatába bevont partnerek 
száma és érdekérvényesítı köre az 
adott állam ügye. Bizottság hagyja 
jóvá 

Operatív Programok (OP-k) 
A KTK alapján az EU bizottság 
jóváhagyja a tagállam által kidolgozott 
programokat, melyek lehetnek ágazati 
és regionális jellegőek. Bizottság 
hagyja jóvá 

P 
R 
O 
J 
E 
K 
T 
E 
K 

Forrás: saját szerkesztés 

Akcióter
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Opcionális, 
csak a 
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4. melléklet 

 

A kohéziós politika költségvetésének megoszlása 2007-2013. között 
(milliárd euró) 

 

 

Forrás: Ténylap 2007. Regionális politika - Inforegio 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/reg2007_hu.p

df 2008.06.26. 
 

Speciális program a 
legkülsı régiók és 

térségek számára:; 1,1

A statisztikai hatás által 
érintett régiók:; 12,51 

Kohéziós Alap:; 61,55

A konvergencián kívüli 
régiók:; 38,74

"Phasing-in" a korábban 
a 2000 és 2006 közötti 

1. célkitőzés régiói  
számára:; 10,38 

Az átlagos GDP 75%-a 
alatti régiók:; 177,08

Hálózatok:; 0,5

Transznacionális 
együttmőködés:; 5,7 

Határokon átnyúló 
együttmőködés:; 4,7 

Külsı határok:; 1,4
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5. melléklet 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program struktúrája 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: DDRFÜ, 2007. 

 
 

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK  OPERATÍV PROGRAM  

1. Gazdaság fejlesztése � Gazdaságfejlesztés OP – GOP 

2. Közlekedés fejlesztése � Közlekedés OP – KÖZOP 

3. Társadalom megújulása � Társadalmi megújulás OP – TAMOP 

� Társadalmi infrastruktúra OP – TIOP 

4. Környezet- és energiafejlesztése � Környezet és Energetika OP – KEOP 

5. Területfejlesztés � Észak-alföldi OP  

� Dél-alföldi OP  

� Észak-magyarországi OP  

� Dél-dunántúli OP  

� Nyugat-dunántúli OP  

� Közép-dunántúli OP  

� Közép-Magyarországi OP 

� Európai területi együttmőködések OP-k 

6. Államreform � Államreform OP – ÁROP 

� Elektronikus közigazgatás OP – EKOP 

ÚMFT koordinációja és 
kommunikációja 

� Végrehajtás OP – VOP   
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6. melléklet 
 

Csehország, Lengyelország és Szlovákia II. Nemzeti Fejlesztési 
Terveinek Operatív Programjai és a finanszírozási alapok 

 
Célkitőzés OP neve Alap 

Csehország 

Konvergencia 
célkitőzés 

Vállalkozások és innováció ERFA 
K+F az innovációért ERFA 
Környezet ERFA + KA 
Közlekedés ERFA + KA 
Integrált OP ERFA 
Regionális OP-k (7 db) ERFA 
Technikai segítségnyújtás ERFA 
Humánerıforrás-fejlesztés és foglakoztatás ESZA 
Oktatás a versenyképességért ESZA 

Regionális 
versenyképesség és 

foglalkoztatás 
célkitőzés 

Versenyképes Prága OP ERFA 
Integrált OP ERFA 
Technikai segítségnyújtás OP ERFA 
Prága alkalmazkodó képessége ESZA 
Humánerıforrás-fejlesztés és foglakoztatás ESZA 
Oktatás a versenyképességért ESZA 

Lengyelország 

Konvergencia 
célkitőzés 

Regionális OP-k (16 db) ERFA 
Infrastruktúra és Környezetvédelem OP ERFA + KA 
Innovatív Gazdaság ERFA 
Humán tıke OP ESZA 
Kelet-Lengyelország fejlesztése OP ERFA 
Technikai segítségnyújtás OP ERFA 

Szlovákia 

Konvergencia 
célkitőzés 

Információs társadalom OP ERFA 
Környezetvédelem OP ERFA + KA 
Regionális OP ERFA 
Közlekedés OP ERFA + KA 
Egészség OP ERFA 
Versenyképesség és gazdasági növekedés 
OP 

ERFA 

K+F OP ERFA 
Oktatás OP ESZA 
Foglalkoztatás és társadalmi befogadás OP ESZA 
Technikai segítségnyújtás OP ERFA 

Regionális 
versenyképesség és 

foglalkoztatás 
célkitőzés 

Pozsonyi régió OP ERFA 
K+F OP ERFA 
Oktatás OP ESZA 
Foglalkoztatás és társadalmi befogadás OP ESZA 

Forrás: saját szerkesztés 
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7. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció 2005. p. 5.
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8. melléklet 
 

A területi tervek egymásra épülése Magyarországon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: folytonos vonal: célok és prioritások érvényesítése;  
    szaggatott vonal: orientációs kapcsolat 

Forrás: saját szerkesztés Rechnizter J. Területi stratégiák. Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest-Pécs, 1998. p. 192.o. alapján 

Nemzeti Fejlesztési Terv (Országos Fejlesztéspolitikai 
Koncepció) 

Országos Területfejlesztési Koncepció 

Országos 
területfejlesztési 
terv 

Országos 
területfejlesztési 
prioritások 

Ágazati 
fejlesztési 
koncepciók 

Régió területfejlesztési koncepció 

M1 
Megyei 
területfejles
ztési 
koncepció 

M2 M3 

Megyei 
területren
dezési 
terv 

Régió fejlesztési programja 

M1 
Megyei 
fejlesztési 
program 

M2 M3 

Kistérségi 
fejlesztési 
koncepció és 
program 

Település-
fejlesztési 
koncepció 

Településrend
ezési terv 
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9. melléklet 
A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Brodorits Z .- Jusztin V. - Nagy A. 2004. A területfejlesztési politika 

eszköz- és intézményrendszerének alakulása. Falu Város Régió, 9. sz. p. 4. 2008-
ban, a szerzı által továbbfejlesztett változat 

Ellenırzés, irányítás 
Képviselet 
Együttmőködés 

NFT 

Országgyőlés 

Kormány 

OTT  

RFT-k  

MTFT-k  

KTFT-ok / 
TKT-ok 

Települési önkormányzatok 

NFÜ 

NFGM Miniszté-
riumok 

Területfejlesztési 
önkormányzati 

társulások 

Térségi Fejlesztési 
Tanácsok  

Megyei önkormányzatok, 
MJV-k  

Dekoncentrált 
szervezetek  

Dekoncentrált 
szervezetek  

TOB 

RFÜ 

MFÜ 

VÁTI 

VÁTI 
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10. melléklet 
 

A területfejlesztésért és az NFT kidolgozásáért felelıs intézmények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés 

Év 
Területfejlesztésért felelıs intézmény NFT kidolgozásáért felelıs intézmény 
Intézmény Hivatala Intézmény Hivatal 

1990-
1998 

KTM 
Országos 

Területfejlesztési 
Központ 

  

1998-
2002 

FVM 
NRFÜ  - Nemzeti 

Regionális Fejlesztési 
Ügynökség 

Gazdasági 
Minisztérium 

 

2002 MeH – 
Felelıs: MeH 

miniszter önálló 
feladatkörő 

politikai 
államtitkár útján 

NTH – Nemzeti 
Területfejlesztési 

Hivatal, 

MeH 
Felelıs: NFT 

koordinációjáért 
felelıs 

kormánymegbízott 

NFT EUTH - 
Nemzeti 

Fejlesztési Terv és 
EU Támogatások 

Hivatala 

2003 

MeH 
Felelıs: Európai 

integráció 
koordinálásáért felelıs 
tárca nélküli miniszter 

NFT EUTH - 
Nemzeti 

Fejlesztési Terv és 
EU Támogatások 

Hivatala 

2004 MeH – 
Felelıs: 

Regionális 
fejlesztésért és 

felzárkóztatásért 
felelıs tárca 

nélküli miniszter 

MTRFH - Magyar 
Terület- és Regionális 

Fejlesztési Hivatal 
2005-tıl átnevezés: 

OTH - Országos 
Területfejlesztési 

Hivatal 
 

MeH  
Felelıs: Európai 

ügyekért felelıs tárca 
nélküli miniszter 

NFH – Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal 

2005 

2006 

Önkormányzati 
és 

Területfejlesztési 
Miniszter 

OTH - Országos 
Területfejlesztési 

Hivatal 
 

MeH 
Felelıs: 

fejlesztéspolitikáért 
felelıs kormánybiztos 

NFÜ – Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

2007 

Önkormányzati 
és 

Területfejlesztési 
Miniszter 

NFÜ – Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési 

Miniszter 

NFÜ – Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

2008 

NFGM -  
Nemzeti 

Fejlesztési és 
Gazdasági 

Minisztérium 

NFÜ – Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 

NFGM -  Nemzeti 
Fejlesztési és 

Gazdasági 
Minisztérium 

NFÜ – Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 
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11. melléklet  
Csehország és Szlovákia területi szintjei 

 
11/a. melléklet 

Csehország területi szintjei 

 

Forrás: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

11/b. melléklet 

Szlovákia területi szintjei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: NSRK of SR 2007-2013 
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12. melléklet 
A Visegrádi Országok Regionális Operatív Programjaihoz kapcsolódó területi szintek és intézményrendszerek 

 Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország 

Önkormányzati szint 

• Régió = vajdaság  
(16 db) 

• Megye 
o megyei jogú városok 
o területi lehatárolás 

alapján 
• Település 

• Megye = Kraj (13 
db) 

• Prága – külön kraj 
• Település 

• Megye = Kraj 
(13 db) 

• Pozsony – külön 
kraj 

• Település 

• Megye 
o Megyei jogú 
város 
o Területi 

lehatárolás 
alapján 

• Település 

1. célterület alá tartozó NUTS 
2 régiók száma 

16 db  
(1 régió 1 vajdaság) 

7 db 
(1 régió 1-3 kraj) 

3 db 
(1 régió 2-3 kraj) 

7 db  
(1 régió = 3 megye; 
kivéve: Közép-Mo.) 

2. ill. 3. célterület alá tartozó 
NUTS 3 régiók 

Nincs Prága Pozsony Nincs 

NUTS 2 szintő régiók típusa Önkormányzati régió Tervezési-statisztikai régió 

1. célterület alá tartozó NUTS 
2 régióra készült ROP 2004-

2006 között 

1 db  
(nincs önálló, az összes NUTS 

2 régióra egységes) 

1 db 
 (nincs önálló, az 

összes NUTS 2 régióra 
egységes) 

Nincs ROP az NFT-
ben 

1 db 
(nincs önálló, az összes 

NUTS 2 régióra 
egységes) 

Konvergencia régiók száma 
16 db  

(1 régió 1 vajdaság) 
7 db 

(1 régió 1-3 kraj) 
3 db 

(1 régió 2-3 kraj) 
6 db  

(1 régió 3 megye) 

 
Regionális versenyképesség 

régiók 119 
 

 Nincs Prága Pozsony 
Közép-Magyarországi 

régió (Bp és Pest 
megye) 

                                                 
119 Külön OP készült rájuk.  
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 Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország 

Konvergencia régiókra 
kidolgozott ROP-ok 2007-

2013 között 
16 db önálló ROP120 7 db önálló ROP 

1 db 
(nincs önálló, az 

összes konvergencia 
régióra egységes) 

6 db önálló ROP 

ROP (2004-2006) Irányító 
Hatósága 

Gazdasági- Munkaügyi és 
Társadalompolitikai 

Minisztérium, Regionális 
Fejlesztési Programok 

Megvalósításának Fıosztálya 

Regionális Fejlesztés 
Minisztérium 

Nincs 

Miniszterelnöki Hivatal 
– Területfejlesztési 

Hivatal, majd Magyar 
Terület- és Regionális 

Fejlesztési Hivatal, 
majd Országos 

Területfejlesztési 
Hivatal, tervezésért 

felelıs: Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal 

ROP (2004-2006) 
Közremőködı Szervezetei 

Vajdasági Irodák 
 (központi dekoncentrált 

szervek) 

Regionális Fejlesztési 
Központ (CRD) 

Czechinvest, MRD 
Turizmusfejlesztési 

Programok 
Fıosztálya121, 

Regionális Tanácsok 
Titkárságai 

Nincs 

Regionális Fejlesztési 
Ügynökségek és VÁTI 
(központi dekoncentrált 

szerv) 

 
Egyéb Közremőködı 
Szervezetek – Végsı 
Kedvezményezettek 

 

Marsall Irodák 
 (Vajdasági Tanácsok, a 

regionális önkormányzatok 
részérıl) 

Nincs Nincs Nincs 

                                                 
120 Lengyelország elmaradott keleti területeire külön ROP készítése a konvergencia régiók ROP-jain felül, melynek IH-ja a Regionális 
Fejlesztésért Felelıs Minisztérium 
121 PC of JROP 2006. p. 96. 
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 Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország 

ROP (2007-2013) Irányító 
Hatóságai  

Vajdasági Tanácsok Regionális Tanácsok 
Építésügyi és 

Regionális Fejlesztési 
Minisztérium 

Az Önkormányzati és 
Területfejlesztési 

Miniszter (2008-tól 
Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Miniszter) 
alá tartozó Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 

ROP (2007-2013) 
Közremőködı Szervezetek 

Nem szükséges bevonni 

Nem szükséges 
bevonni, az operatív 
munkát a Regionális 

Tanács Hivatala végzi 

Kraj-ok 
 (NUTS 3 szintő 

regionális 
önkormányzatok) 

Regionális Fejlesztési 
Ügynökségek, VÁTI 

Egyéb, megvalósításba bevont 
szervezetek 

Nincs 
Megyei szintő 

regionális titkárságok, 
Megyei Ügynökségek 

Nincs  Nincs  

ROP és PKD122 (2004-2006) 
jóváhagyása tagállami 

szinten123 
Kormányhatározat Kormányhatározat Kormányhatározat Kormányhatározat 

ROP (2007-2013) jóváhagyása 
tagállami szinten 

Regionális Vajdasági 
Parlament 

Regionális Tanács Kormányhatározat 
Kormányhatározat 

(ROP-ot és akcióterv 
sablont is) 

ROP (2007-2013) 
koordinációs feladatok 

biztosítása 

Regionális Fejlesztési 
Minisztérium Regionális 
Programokat Koordináló 

Fıosztály 

Regionális Fejlesztési 
Miniszter 

Építésügyi és 
Regionális Fejlesztési 
Minisztérium, mint 
Irányító Hatóság 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint 
Irányító Hatóság 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
122 Program-kiegészítı Dokumentum 
123 Európai Bizottság jóváhagyása mindenképpen szükséges 
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13. melléklet 

 

A projektcsatorna elméleti folyamatábrája 

 

Összes projekt ötlet

Regionális stratégia céljaihoz
illeszked ı projekt ötletek

Kormányzati
programokhoz

Strukturális
Alapokhoz

illeszked ı projekt ötletek

Kormányzati(?) / NFT 
pályázati rendszerekhez

illeszked ı projekt
ötletek

Életképes
projektek

ADATLAP 2
(részletes)

 

 
 
Forrás: Kézy B.- Barna Z. 2004. Projektcsatorna. PADF Projekt Értékelı és 
fejlesztı eszköz képzési anyag. A Modul. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó 

Iroda p. 27. 
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14. melléklet  
 

A tervezı szakemberekkel készített interjúk rövidített változata 
 
14/a melléklet 
 
Márton György úrral, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

ügyvezetı igazgatójával, 2008 májusában készített interjú rövidített 
változata 

 
Mit tart az I. NFT ROP-jának és az ÚMFT keretében kidolgozott önálló 
ROP-ok tervezésében a regionális szint szereplıi által elért legnagyobb 
sikernek, illetve kudarcnak, amit nem tudtak elérni? 
Az I. NFT ROP kidolgozásának kezdetén a régiók önállóan kezdték el 
kidolgozni a helyzetelemzésüket és a SWOT-jukat, de az idı elıre haladtával 
a regionális kompetencia folyamatosan csökkent a tervezés alakításában. A 
ROP szerkezetét tekintve a kezdetben önálló regionális prioritásokat 
tartalmazó struktúrát felváltotta a vegyes modell – ahol az ESZA-s 
prioritásokat vonták volna csak össze -, majd a tervezés végén teljesen 
tematikussá vált. A régióspecifikumoknak ezt követıen azonban nem sok 
esélyük volt megjelenni a tervezés végén létrehozott egyszerő 
akciótervekben, mely nagy visszafejlıdésnek számított a regionális 
tervezésben. A legnagyobb kudarcnak ennek a folyamatnak a megélése 
mondható.  
Eredmények:  
- Létrejöhetett egy ROP. A magyarországi régiók akkor az önálló ROP-ok 

tervezésével és kezelésével nehezen tudtak volna megbirkózni. Még ma is 
elmondható, hogy a regionális politika nem elég érett arra, hogy a régiók 
önálló ROP-ot vezényelhessenek. Az elsı három évben a régióknak 
lehetıségük volt elsajátítani az értékelési rendszer folyamatait.  

- A régiók – ha marginalizált szerepkörben is – legalább részt vehettek a 
ROP tervezési folyamataiban, ezáltal létrejöhettek a regionális tervezı 
kapacitások. Dél-Dunántúl ebben mindenképpen élenjáró volt, hiszen 
érdemi tervezı csoport alakult ebben az idıszakban.  

- A VÁTI mellett az RFÜ-k KSZ szerepet tölthettek be a pályázatértékelési 
szakaszban. Ezáltal egy dekoncentrált szerv mellett egy decentralizált 
szervezet is rész vehetett, méghozzá az érdemi döntés-elıkészítı 
folyamatban. Az önálló ROP-ok kidolgozása során ez a tény 
alátámasztotta az RFÜ-k ROP-ban való tapasztalatait.  
Véleménye szerint mi járult hozzá ahhoz, hogy 2007-tıl önálló ROP-

ok születhettek? 
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Az önálló ROP-ok léte a 90-es évek elsı felében megjelenı, s 96-tól 
konkretizálódó decentralizációból eredeztethetı. 10 év alatt a regionális 
gondolkodás mind szakértıi, mind politikai oldalon annyira meg tudott 
erısödni, hogy önálló ROP-ok jöhettek létre. Kialakulásukat 1,5-2 éves 
kemény viták elızték meg, melyekben állandóan ütköztek az érvek, a ROP-
ok specializáltsága és azonossága, hatásossága és kockázata tekintetében. A 
miniszterelnök 2005. január 10-i parlamenti beszédében elhangozott régiós 
szempontok kiemelése mellett kinyilatkoztatásra kerültek a döntési 
kompetenciák, vagyis a döntések felének régiós szintre való leadása. Késıbb 
egyértelmővé vált, hogy ez az ERFA forrásainak 50%-os régiókhoz való 
decentralizálását jelentette. Ez is nagy eredménynek tekinthetı, hisz a 
Magyarországra jutó strukturális források közel ¼-ét jelenti, melynek 
realizálása csak küzdelmek árán ment végbe. 

Mennyiben látja valóban „önállónak” a ROP-ok tervezését és 
végrehajtását?  
Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ROP nem egyenlı a régió tervezési 
dokumentumaival, s fejlesztési tervével. A ROP egy eszköz, mely 
determinált módón, egy NFT-be illeszkedıen jön létre. Kötött a formája 
abból a szempontból, hogy munkamegosztásnak kell lennie a ROP-ok és 
ágazati operatív programok között. Éppen ezért az egyes ROP-oknak hasonló 
tematikájúnak kell lenniük.  
A prioritások is legtöbbször egy-egy adott téma köré szervezıdnek, s még 
azokon belül sem térhetnek el az elemek. Mind a támogatottak körének, mind 
a támogatható tevékenységeknek bizonyos szempontból hasonlónak kell 
lenniük. Nem az a lényeg, hogy teljesen önálló fejlesztések legyenek 
megjelölve az egyes ROP-okban, hanem hogy az egyes régiók regionális 
tervei mennyire lehetnek specifikusak. Elmondható azonban, hogy ezekben is 
nagyjából hasonló dolgok kerülnek megjelölésre a fejlesztendı területek 
között. Az azonban nem mindegy, hogy ezen terveken belül mire 
specifikálnak, melyek közül az egyes OP-kba beilleszthetik a kapcsolódó 
elemeket. A régió tervei azonban nem csak az OP-kba foglalt elemeket 
tartalmazzák, hanem az összes fejlesztendı célt.   
Amiben önálló lehet egy ROP, az a stratégiai tervek az eleje, és vége. Az 
építıkövek mindenütt azonosak, viszont az, hogy milyen céloknak kerülnek 
alárendelésre, milyen dokumentumokból kerülnek levezetésre, az már 
eltérhet. Ezek megjelenhetnek az egyes témák forrásallokációjában, vagy a 
konkrét kiválasztási szempontrendszerek specifikálásánál.  
Ami problémát jelentett, hogy a tervezési folyamat végére, az értékelési 
szempontrendszer korrekt kidolgozására jutott kevesebb idı. A pontozási 
szisztémának követnie kell a preferenciákat, melynek szerepe felértékelıdik a 
kiválasztási rendszerben. A pontozási rendszer általában sematizált lett, ezen 
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a területen nem engedett az IH megfelelı régiós önállóságot. Ezen szükség 
lenne változtatni a jövıben.  
Elmondhatjuk, hogy ilyen szakmai részletek szintjén még ma is 
tanulóidıszakban vannak a régiók. Hét régióval, hét ROP-pal kell bánni, az 
IH harmonizálás, minıségi kontroll fenntartása mellett ott engedi a regionális 
önállóság megjelenését, ahol egyértelmően specifikus különbségek kerülnek 
meghatározásra. Egyet kell érteni azzal, hogy egy IH és hét KSZ lett 
megjelölve, mert a regionalizmus jelen fejlettsége mellett ez volt a maximum, 
amit el lehetett érni. Ennek egyik fı oka abban is rejlik, hogy egy tervezés-
végrehajtás teljes programciklust a régiók nem tudtak levezényelni.  

Miben látja az önálló ROP-ok tervezésének és megvalósításának 
hatékonyságnövelését? 
A regionális stratégia kialakításában és végrehajtás során a regionális 
kiválasztási kritériumok meghatározásában (bıvebben lsd. korábbi válasz). 

Milyennek ítéli meg az egységes és az önálló ROP-ok tervezésekor 
az ágazatokkal való együttmőködést? 
Az elsı 3 évben (2004-2006) az ágazatok az IH-t kezelték 
tárgyalópartnerként. Jelenleg azt a régiót, aki ténylegesen, komolyan 
képviseli az érdekeit, partnerként kezelik. Az érdemi tárgyalásban nagy 
szerepe volt az IH-nak is, mert csak az IH számított hatékonyan 
tárgyalópartnernek az ágazatokkal szemben. Ezért volt fontos, hogy az IH 
egyetértsen a régiók érdekeivel.  
Az együttmőködés nem egyszerő. Az IH évente értékeli a KSZ-eket a ROP-
ok megvalósításának kapcsán. Ez alapján Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúllal 
együtt a két legjobb KSZ a régiók között. A DDRFÜ Kht., mint KSZ 
tevékenysége 96%-ra került értékelésre. Negatívumként került kiemelésre az 
ágazatokkal való konfliktusok viszony, mely azonban részben pozitív kritika 
is.  
Sok esetben most is az ágazati érdekek érvényesülnek. Ezt a problémát 
oldaná meg, amennyiben választott régiók lennének, mert abban az esetben 
már nem lehetne stratégiai kérdésekben sem háttérbe szorítani a régiókat. Ez 
azonban még reálisan 10-15 évet várat magára. A régiók most a végrehajtás 
részleteiben tudnak ténylegesen részt venni, ha idıben elkezdik és 
szisztematikusan végigviszik a tervezést. Ebben az esetben a pályázati kiírás 
alakításába is beleszólhatnak. Óriási eredménynek számít, hogy Dél-
Dunántúlon az oktatás területén egy teljesen önálló típusú pályázat 
születethetett124. Sajnálatos módon ezt a pályázatot nem a DDRFÜ Kht. 
menedzseli.  

                                                 
124 A Dél-Dunántúli Operatív Programban szereplı „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és azok központjaik fejlesztése” komponens.  
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Hatalmas változás az I. NFT-hez képest, hogy az egyes IH-k az NFÜ-be 
kerültek integrálásra. Azzal, hogy a tárcák saját territóriumából kikerültek az 
ágazati OP-k IH-i, a régiók kedvezıbb helyzetbe jutottak. Ezt követıen nem 
az ágazatokkal, hanem egy szervezettel, az IH-val kellett tárgyalniuk.  

Véleménye szerint a regionális szint érdekérvényesítése milyen 
eszközökkel juthatna jobban érvényre?  
Mindenképpen erısebb szintő politikai befolyás lenne szükséges, melynek 
természetesen regionális, és nem az egyes pályázatok szintjén kellene 
megnyilvánulnia. A szakmai elıkészítés alapján kiforrott regionális 
véleményt a regionális elnök a régióban lévı politikusok konszenzusával 
tudná érvényre juttatni. Szerencsés lenne, ha a régióelnök fel tudna vállalni 
egy ilyen szerepkört az IH-val és az ágazati tárcákkal szemben. A szakmai 
anyagok támasztanák alá az érveket és az érdekeket. Így lehetne bizonyítani, 
hogy hol, és milyen eszközök (támogatási lehetıségek) hiányoznak, amik 
lekötnék a régiós forrásokat.  
Ehhez hozzátartozik, hogy a régiók erısebbek lehetnek, mint a megyék, 
mivel kevés van belılük. A konszenzuson kialakított egységes vélemény már 
lobbyerıvel bír. Szükséges lenne, hogy régiós identitás és összhang legyen, 
jelenleg azonban sajnos nem ez a trend figyelhetı meg.  

A többi visegrádi ország ROP-jainak kidolgozását mennyire 
vették figyelembe? 
A visegrádi ország ROP-jainak kidolgozását a régió távolról követte nyomon. 
Elsısorban nyugati példákat használtak a módszertan meghatározására. A 
struktúra kialakítását portugál és kelet-német példa alapján az IH moderálta.  

Az NSRK tervezésében lát-e fejlıdési folyamatot az I. NFT 
elıkészítéséhez képest (eljárásrend, szervezettség, partnerségi kör, 
tervezési mechanizmus)? 
Nagy elırelépés volt, hogy az önálló ROP önálló tervezıi munkát követelt 
meg, mely egészen más volt, mint az I. NFT során. A régiós szakembereknek 
kellett minıségbiztosítottan megírniuk a ROP-ot, nem az IH-nak. A munkát 
az RFÜ-kel közösen az IH (NFÜ tervezési osztálya) végezte. Ez egy 
hatalmas feladatot jelentett az RFÜ-knek, mely mindenhol jelentıs, minıségi 
humánkapacitás-fejlesztést indukált. Az I. ROP szakmai értékelésében részt 
vett kollégák részt vettek a DDOP tervezésében. Ebbıl a szempontból 
szerencsés helyzetnek számított, hogy az I. ROP menedzselésében a szakmai 
értékelési feladatat jutott a RFÜ-knek, s az azt végzı szakemberek a 
késıbbiekben a tervezés során tudták hasznosítani tapasztalataikat. E mellett 
fontos, hogy egy régió legyen annyira felkészült, hogy helyi szintrıl legyen 
képes szakavatott embereket kiállítani a tervezési munkához.  
A partnerség területén megmutatkozó elırelépésrıl az alábbiak mondhatóak 
el. A DDOP-hez egy sokkal szélesebb társadalmi egyeztetés is szükséges 
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volt, mint az I. ROP-hoz. Dél-Dunántúlon 2005-ben kezdték el a társadalmi 
egyeztetést, a ROP-hoz illeszkedı célrendszer kapcsán.  
Az a régió hatékony társadalmasítást tudott végrehajtani, melyik elkezdte 
beágyazni a tervezését egy általános tervezési folyamatba. Dél-Dunántúlon 
ez az SFP-k kapcsán 2006-ban megrendezett két körös 10-11 kistérségi 
mőhelymunka során realizálódott.  
A DDOP és az Akcióterv készítése során egy véleménykérı sablon ment ki, 
melyre tételes válaszokat adhattak a regionális szereplık. A javaslatok (pl. a 
számos önkormányzat, civil szervezet, a megyék által kinyilvánított egységes 
álláspontok) alapján több ponton átírásra kerültek az anyagok. A ROP-hoz 
kapcsolódó, beérkezett 450 vélemény a DDRFT elé került megvitatásra.  
E mellett a pályázati kiírás társadalmi egyeztetésének is van értelme, mert 
még akkor is be lehet részleteken alakítani. Sajnos még így is sok hiba 
marad. Ami nagy hiányosságnak számít, hogy a tesztelés (mintapontozás) 
elmaradt, mely az értékelési rendszert vette volna górcsı alá, s arra szolgált 
volna, hogy minél jobb, az igényeknek megfelelı pályázatok kerüljenek 
meghirdetésre.  
Elmondható, hogy az ÚMFT OP-jai közül leginkább a ROP került helyi 
szinten, területileg társadalmasításra. Az egyes ágazatok is lefolytattak 
bizonyos társadalmi köröket, helyi szintő konzultáció azonban ritkán ment 
végbe. A ROP esetében túlzott társadalmasításról beszélhetünk, ami 
felsrófolta az igényeket a többi programmal szemben is, amire azonban nem 
történt adekvát válasz.  
A települések szintjén legsúlyosabb a társadalmasítás helyzete az ÚMVP 
kapcsán. Mindenképpen specifikus módszerek szükségesek ahhoz, hogy 
kistérségi szinten egy UMVP egyeztetést le lehessen bonyolítani. Mivel 
ennek hatásfoka elmaradt a szükséges mértéktıl, a DDOP készítése kapcsán 
nem tudták a komplementaritást bemutatni az ÚMVP-vel. Ezáltal a 
kistelepülések - ahol a ROP kiegészítı jelleggel jelenhetne meg - úgy érezték, 
hogy kimaradtak az uniós forrásokból.  
El kell ismerni, hogy az ÚMVP társadalmasítása a legnehezebb, hiszen helyi 
szinten kell megmagyarázni a kistelepüléseknek, hogy miben lehet esélyük. 
Ez a jelentısége annak, hogy össze kellene fogniuk a társadalmasítását végzı 
szervezeteknek.  

Mit tart saját régiójában karakteres fejlesztési területnek / ágnak, 
ehhez mennyire sikerült forrást rendelni a ROP-ban? 
A korábbi kérdések kapcsán bemutatott oktatás és turizmus területét, 
valamint a dél-dunántúli unikális EKF és ahhoz kötıdı városrehabilitációs 
fejlesztéseket. A DDAT-ben ezekhez a témákhoz kapcsolódó egy-két 
karakteres fejlesztési területet jelöltek meg, melyekhez forrást is sikerült 
találni.  
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A Humán Közszolgáltatások SFP lefekteti, hogy a humán szférában és az 
oktatás területén élenjáróvá kellene tenni a régiót, melynek hangsúlyt adva 
indikátorokat is megfogalmazott a fejlesztésekhez. Az ez alapján készült AT 
konstrukció példaértékő a régiók között („Integrált kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és azok központjaik fejlesztése” komponens). Nehézséget 
okozott, hogy a prioritás a VÁTI-hoz tartozik, ennek ellenére a DDRFÜ 
fontosnak tartotta az ebben való nagyarányú munkát, s a kiírások 
meghatározásában is sikerült részt vennie.  
A turizmusfejlesztésben szálláshelyfejlesztésre a támogatások 50 %-át 
irányozták elı. Nagy eredménynek számít, hogy ezt az IH és az Európai 
Bizottság is jóváhagyta.  

Az I. NFT keretében kidolgozott ROP maradékelvőnek számít, 
mennyire igaz ez az önálló ROP-okra? 
Vannak olyan kevésbé kedvelt témák, amiket az ágazatok átadtak a ROP-
okhoz (hulladékrekultiváció, partfalakkal kapcsolatos beruházások), de sok 
mindent beépítettek az ágazati OP-kba is.  
A régiók el tudták érni, hogy az ipari parkok, inkubátorházak teljes 
egészében a ROP-okba kerüljenek. E mellett a teljes KKV fejlesztés a GOP-
ba tartozik. Az RFÜ-knek szerepe lett a vállalati tanácsadásban is, valamint a 
turizmust is teljes egészében ık kezelik.  
Humán tématerületnél a régiók többet szerettek volna elérni (pl: szakképzés), 
de mindenképpen fontos, hogy több területen itt is ki tudták használni azt a 
lehetıséget, hogy a régiók kezében volt a tervezés és az akcióterv elkészítése 
(pl: alapfokú oktatás fejlesztése).  
„A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” komponens az óriási 
igény hatására kerülhetett be a programba.  
Az I. NFT ROP-jához képest – ami tele volt ágazati irányú fejlesztésekkel – 
sokat javult a helyzet. Most sokkal több eszköz van a régiók kezében. 
Elmondható, hogy a régiók politikai súlyához képest jól sikerültek a ROP-ok. 
A régiók is kezdeményezı szerepet tudtak betölteni egyes specifikumok 
esetében.  

Mi az elınye és mi a hátránya, hogy az EKF 2010 projekt 
bekerült a ROP-ba? 
Az EKF egyértelmő lehetıség, mind a régió, mind a KSZ számára, hiszen a 
DDRFÜ-nek is nagy felelısség ennek kezelése. A régióban az EKF kapcsán 
végzett beruházásoknak jelentıs multiplikatív hatása lehet a foglalkozatás a 
képzés, a többletberuházás és a fejlesztések fenntartása területén. 

A TERET kezdetben lelkesedéssel indult. Ez miért esett vissza? 
A TERET helyét átvette a miniszterek heti – kétheti egyeztetése. A TERET 
betöltötte abban a funkcióját, hogy annak idején felhívta a régiók vezetıire, a 
régiós politikára a figyelmet, és elindult egy konzultáció az ÖTM (MTRFH) 
a területfejlesztésért felelıs szaktárca és a régió politikai vezetése között. A 
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jelenlegi, még mindig unitárius rendszerbe az, hogy a szaktárca 
folyamatában, érdemben tárgyal a régiókkal, az nagyban a TERET, és az 
önálló ROP-ok kapcsán megerısödött régiók érdeme is.  
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14/b melléklet 
 

Horváth Jácint úrral, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség ügyvezetı igazgatójával, 2008 júniusában készített interjú 

rövidített változata 
 

Mit tart az I. NFT ROP-jának és az ÚMFT keretében kidolgozott 
önálló ROP-ok tervezésében a regionális szint szereplıi által realizált 
legnagyobb sikernek, illetve kudarcnak, amit nem tudtak elérni?125 
Az ÚMFT regionális programjai több mint két év, míg az I. NFT ROP-ja 
háromnegyed év alatt készült el. Ez a tényezı jelentısen befolyásolta a 
partnerség érvényesülését, a beágyazottságot, a régiók ágazatokkal szembeni 
pozícióját, valamint meghatározta a programok minıségét is. Az I. NFT 
kidolgozás idején a regionalizmus sem volt olyan szinten hogy önálló ROP-
ok születhettek volna. Az ÚMFT ROP-jainak tervezésekor a régiók már a 
kezdetektıl önálló ROP-okban gondolkodtak.  

Az ÚMFT tervezésében lát-e fejlıdési folyamatot az I. NFT 
elıkészítéséhez képest (eljárásrend, szervezettség, partnerségi kör, 
tervezési mechanizmus)? 
A tervezés kapcsán mindenképpen tapasztalható volt elırelépés mind a 
partnerségben, mind a koordinációban. Sokat számított, hogy az NFÜ, mely 
szervezet végig felelıs volt a tervezésért, nem engedett szabad teret a 
szaktárcáknak, így az I. NFT-vel összehasonlítva sokkal szervezettebb volt a 
folyamat. A partnerség több szereplıs és célzottabb egyeztetésekkel 
valósulhatott meg, melyet az Európai Bizottság erıteljes hatása is elısegített. 
A tervezéskor felmerülı hibák és nehézségek, melyek a régiók és ágazatok 
közötti lehatárolásokat tárgyaló egyeztetések során voltak tapasztalhatóak, a 
végrehajtás technikai eszközeinek alkalmazásában, illetve az ágazati OP-
kban való regionális részvétel lehetıségében köszönnek vissza.  

Véleménye szerint mi járult hozzá ahhoz, hogy 2007-tıl önálló 
ROP-ok születhettek? 
Az ÚMFT tervezése a régiók szakemberei részérıl 2004 nyarán Szolnokon 
vette kezdetét., központi szinten pedig FKTB ülés keretében. A tervezés 
elején minden régió hét ROP-pal számolt, melynek hét IH-ja és monitoring 
bizottsága lett volna. 2006 tavaszán felmerült központi részrıl egy tervezet, 
melynek keretében csupán egy ROP került volna kidolgozásra a 2007-2013-
as idıszakra, melybe a központi szint régiós sajátosságokat is szándékozott 
megjeleníteni. Ezt követıen munkaanyag szintjén több verzió született a ROP 
kidolgozására: felmerült egy közös, egységes ROP lehetısége, mely hét 
                                                 
125 Horváth Jácint az I NFT. ROP részletes tervezésébe a munka végén kapcsolódott be, így 
viszonylag kevés az összehasonlítási alapja. Véleményét a kollégák tapasztalatai alapján 
tudja elmondani. 
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alprogramot foglalt volna magába, majd egy, a Közép-magyarországi Régiót 
külön kezelı, s a többi régióra egységesen készülı ROP hat alprogramot 
integrált volna. Az Európai Bizottság a régiók mellé állt a hét ROP-os verzió 
kapcsán, valamint a 2006-os választási kampány és jelentıs lobbi 
tevékenység is elısegítette, hogy végül hét ROP születhetett.  

Mennyiben látja valóban „önállónak” a ROP-ok tervezését és 
végrehajtását? 
Az önálló ROP-ok létét három szempontból lehet vizsgálni.  
1. Az uniós jogszabály - mely kimondja, hogy egy területet csak egy OP-ból 
lehet támogatni - megköti a tervezık kezét a lehatárolások tekintetében, így 
jelentısen meghatározza azokat a témákat is, melyeket regionális operatív 
programokból lehet támogatni. Ez jelentısen meghatározza a tervezık 
munkáját.  
2. Külön kell kezelni, hogy a régiós tervezıknek mekkora szabadsága volt a 
munka során, azaz az egyéni sajátosságokat mennyire sikerült 
érvényesíteniük a programokban. Az eredetileg meghatározott specifikumok 
közül számos törlésre került, de ennek ellenére, a tárgyalások 
eredményeképpen minden ROP tartalmaz bizonyos sajátosságokat, ami az 
adott régió számára fontos. Ez is tükrözi, hogy a tervezési folyamat jóval 
elıbbre tart, mint az I. NFT idejében, s így a régiós szakemberek elégedettek 
lehetnek a tervezés során kapott önállóságukkal.  
3. Végrehajtás szempontjából már sokkal kevésbé beszélhetünk önállóságról, 
mivel egy központi IH és egy konvergencia monitoring bizottság felel a 
ROP-ok végrehajtásáért. A ROP-okban megnyilvánuló sajátosságok az 
akciótervek kidolgozásánál és a pályázati kiírások szakaszában jelentısen 
csökkentek, mivel az IH idı- és humánerıforrás kapacitás miatt ezen a 
szinten igyekezett központosítani, s egységesíteni a régiók között.  
A ROP-ok megvalósítását hatékonyabbá lehetne tenni, ha a régiók szintjén 
lehetne egy-egy IH, mely szervezet közvetlen kapcsolatban van a 
pályázókkal. Ez esetben nem lenne szükség külön KSZ-re sem. A jelenlegi 
struktúra – miszerint egy központi IH felelıs 7 ROP-ért, s mellette egy MB 
egy regionális albizottsággal mőködik – nem kellıen hatékony a végrehajtás 
szempontjából. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság is kifejtette 
álláspontját, miszerint a monitoring albizottságokat tekinti a tényleges 
monitoring bizottságoknak.  

Miben látja az önálló ROP-ok tervezésének és megvalósításának 
hatékonyságnövelését? 
Sokat számítana, ha régiós szinten lenne egy-egy IH, s a központi szint csak 
koordinálna közöttük. Amennyiben a jelenlegi struktúra fennállása esetén az 
IH csak koordinációs feladatokat vállalna fel, s sokkal több minden bízna a 
régiókra, már hatékonyabban mőködhetne a rendszer.  
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A többi visegrádi ország ROP-jainak kidolgozását mennyire 
vették figyelembe a tervezés folyamán?  
A visegrádi országok közül csak Szlovákiával vannak szomszédságban, de az 
ı tervezési munkájukat sem tudták nyomon követni.  

Mit tart saját régiójában karakteres fejlesztési területnek/ágnak, 
ehhez mennyire sikerült forrást rendelni a ROP-ban? 
A Nyugat-dunántúli régió jelenleg második a Közép-magyarország régió után 
a vendégéjszakák számát tekintve, mely versenyelınyét a turizmus területén 
szeretné megtartani. E mellett különös helyzetben van abban a tekintetben, 
hogy öt megyei jogú várossal rendelkezik, ellenben a középvárosi szint 
hiányzik a térségbıl. Ez az állapot a városfejlesztés szempontjából is 
specifikumokat igényel.  
Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttmőködések fejlesztése 
néven az Akcióterv tartalmaz egy konstrukciót, az egyetemi szektort 
megcélozva, mely szintén specifikumnak számít. A helyi és kistérségi 
közszolgáltatások fejlesztése prioritáson belül szerettek volna indítani egy 
kistérségi integrált programok támogatását célzó komponenst, de ezt nem 
sikerült megvalósítani. A régió aprófalvas településszerkezete miatt a 
kistelepülések szennyvízkezelése konstrukció is kiemelkedı fontossággal bír.  

Milyennek ítéli meg az egységes és az önálló ROP-ok tervezésekor az 
ágazatokkal való együttmőködést? 
A régiók és ágazatok közötti együttmőködés területén fejlıdés tapasztalható. 
A tárgyalások elején, mikor forrásösszegek nélkül folyt a tárgyalás a területi 
lehatárolásokról, sokkal könnyebb volt az együttmőködés. A pénzeszközök 
ROP-okhoz és ágazati programokhoz való rendelését követıen azonban 
nehezebbé vált a helyzet. Az ágazati besorolások után a szaktárcák számára 
még fontos területeket igyekeztek minél erıteljesebben megjeleníteni a 
regionális programokban  
A régiók feladat alapján kezdték el a munkát. Azt vették figyelembe, hogy 
mely terület számít regionális típusúnak, illetve országos, ágazati kezeléső 
feladatnak. A tárcák velük szemben jóval nagyobb lobbival rendelkeztek 
kormányzati szinten, ezáltal lehetıségük volt minisztériumi szintő 
egyeztetéseket lefolytatni. A régiók az Európai Bizottságon keresztül 
próbáltak lobbizni a lehatárolások ügyében. A vitás kérdések elsısorban a 
környezetvédelem és turizmus területén jelentkeztek. Nagyban múlott az 
Európai Bizottság aktivitásán, hogy a 2000 LE érték alatti települések 
szennyvízkezelésének támogatása bekerülhetett a ROP-okba. Sajnálatos 
módon a turizmusnál nem sikerült elérni, hogy egy programban kezeljék a 
turisztikát, s az ÚMVP is átadjon bizonyos területeket a turisztikai 
témakörébıl. Ez esetben komplexen, térségi alapon lehetett volna 
fejlesztéseket kezelni.  
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További nehézséget jelent, hogy a gazdaságfejlesztésben belül a logisztika és 
a munkahelyteremtı beruházásokat, valamint direkt KKV támogatást nem, 
csak a tanácsadást sikerült a ROP-okban megjeleníteni. A vasútvonalak és 
mellékvonalak támogatása az utolsó tárgyalásokig szerepelt a ROP-ban, de 
sajnos a tárcák erıfeszítésére kikerült onnan.  
A fenti példák is jól mutatják, hogy a tárcákkal való együttmőködés a 
tervezési munka vége felé már nehézkesnek bizonyult, s a viták többnyire a 
tárcák javára dıltek el. Az alapelveket azonban a régiók szempontjából is jól 
be lehetett tartani.  

Az I. NFT keretében kidolgozott ROP maradékelvőnek számít, 
mennyire igaz ez az önálló ROP-okra? 
Stratégiájában, alapfelépítésében nem tekinthetı maradékelvőnek, ellenben 
vannak olyan részterületek, amikre ez nagyban elmondható. Maradékelven 
került be a ROP-okba a környezetvédelem területén a „Helyi és kistérségi 
szintő rekultivációs programok elvégzése” komponens, „Felszíni vizek 
minıségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése” 
komponens, valamint Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 
prioritáson belül az „Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok 
kialakítása” komponens, valamint az idısellátás. Gazdaságfejlesztésnél, 
turizmusnál és városfejlesztésnél a meghatározott területek nem váltanak ki 
ellenérzést, mert ezen területeket a régiók mindig is szerették volna látni a 
programjaikban.  

Véleménye szerint a regionális szint érdekérvényesítését milyen 
eszközökkel lehetne hatékonyabbá tenni?  
Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt idıszakban erısödött az RFT-k 
szerepe, de még mindig nincs érdemi beleszólásuk a folyamatokba. Politikai 
szinten lenne szükség régiós hozzáállásra, érdekképviseletre, melynek 
kezdeményei néhány régióban már megfigyelhetıek. Fontos lenne, ha a 
régiós politikusok képviselnék a régió által elfogadott dokumentumokat. Jó 
példa lenne erre a régió által kidolgozott akciótervi konstrukciók védelme. A 
tendencia jó irányba indult el, de az anyagi fedezet még hiányzik a tényleges 
érdekérvényesítéshez. Az RFÜ-knek nincs kellı anyagi biztonságuk ahhoz, 
hogy folyamatosan energiát és szakmai kapacitást fordítsanak erre a területre.  
Magában a ROP tervezésében még nagyobb önállóság felé kellene menni, 
régiós szinten önálló IH-t kellene mőködtetni, mely a KSZ-bıl alakulhatna 
meg. Így egyszintővé válna a rendszer, s ezzel egy önálló programot lehetne 
készíteni és végrehajtani. Itt is a problémát a tárcák okozzák, mert a ROP-ban 
megjelenı területek számukra is fontosak, ezáltal sajátjukénak érzik, s úgy is 
kezelik azokat. A tárcákkal szemben jelentısen erısödniük kell a régióknak, 
hogy megfelelı lobbival befolyásolni tudják a tervezést, s képviselni az 
érdekeiket.  
14/c melléklet 
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Híj Zoltán úrral, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Tervezési és Elemzési csoportjának vezetıjével, 2008 júniusában 
készített interjú rövidített változata 

 
 Mit tart az I. NFT ROP-jának és az ÚMFT keretében kidolgozott 
önálló ROP-ok tervezésében a regionális szint szereplıi által realizált 
legnagyobb sikernek, illetve kudarcnak, amit nem tudtak elérni? 
Jelentıs elırelépésnek számít a regionális ügyben, hogy régiónként egy ROP 
készült, melynek tervezését az RFÜ-k és a területi szereplık végezhették el. 
Ennek ellenére az erısen központosított intézményrendszer következtében a 
ROP Akciótervei azonos prioritásokat és konstrukciókat tartalmaznak. Ez 
hozzájárult ahhoz, hogy az ágazati dominancia mellett a ROP-ok újfent 
maradványelvőek lettek. 
A régió elkészítette a saját helyzetelemzését és stratégiáját, de nem 
kerülhetett minden bele a ROP-ba, mivel az nem a régió stratégiájának 
operatív megvalósításának operatív programja, hanem az ÚMFT, mint 
országos stratégiának a megvalósításának egyik, regionális operatív 
programja.  
 Az ÚMFT tervezésében lát-e fejlıdési folyamatot az I. NFT 
elıkészítéséhez képest (eljárásrend, szervezettség, partnerségi kör, 
tervezési mechanizmus)? 
Mind az eljárásrendek, mind a partnerség területén elırelépés történt. Ez 
utóbbi annak köszönhetı, hogy a ROP tervezését alapvetıen a régiók 
koordinálták. Az Észak-alföldi régió folyamatosan szervezett 
társadalmasításokat: mind a helyzetelemezésben, mind a stratégiában és azok 
munkaanyagaiban történt társadalmasítás. Ez teljesebb körő volt, mint a 
megelızı tervezési ciklusban. Korábban központilag minden régióban 
egyetlen fórumot szerveztek. Most a regionális fejlesztési ügynökség minden 
kistérségben megkereste az intézményeket, civil szervezeteket, különbözı 
önkormányzati szervezeteket. Tapasztalat volt, hogy minél lejjebb vitték a 
folyamatában a munkát, annál több embert, több körben el tudtak érni. 
Elırelépés, hogy míg a 2004-2006. közötti tervezési ciklusban a régiók KSZ-
ként csak a pályázatok kiírását és értékelését végezhette, melyet követıen a 
projektmenedzsment a VÁTI-hoz tartozott, a 2007-tıl induló tervezési 
periódusban négy prioritást teljes egészében az RFÜ-k kezelnek. A régió így 
a teljes folyamatot át tudja látni. Ezzel a régiók megerısödnek tudásban, 
pályázatkezelési tapasztalatban.  
Eljárásrend tekintetében azonban még szerencsésebb megoldás lett volna, ha 
az elsı fordulóban a pályázónak csak néhány dokumentumot kellett volna 
benyújtania (projektleírás, ütemterv, költségbecslés), s a terveket, 
engedélyeket, tervdokumentációt csak a második fordulóra készíti el. Ezzel 
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szemben annyira szigorú lett az elsı forduló, hogy a kétfordulós eljárás 
gyakorlatilag két egy fordulós eljárássá vált. Ez mind a KSZ, mind a pályázó 
részére nehézséget jelentett.  
 Véleménye szerint mi járult hozzá ahhoz, hogy 2007-tıl önálló ROP-
ok születhettek? 
Mind az Európai Bizottság, mind a Magyar Kormány részérıl megvolt a 
szándék arra, hogy a régiók nagyobb hatáskört kapjanak 2007-tıl. A régiók is 
folyamatosan harcoltak politikai és szakmai szinten egyaránt azért, hogy 
önálló ROP-ok legyenek. 
Megfigyelhetı egy decentralizációs folyamat az elızı idıszakhoz képest, 
ugyanakkor ez nagyon centralizáltan ment végbe. Számos ponton sérült a 
decentralizáció. Az OP-k számát illetıen átmeneti döntés született: 
megmaradtak a nagyszámú ágazati operatív programok, s minden régió 
kidolgozhatott egy önálló ROP-ot. Ehhez járult hozzá a 2007-tıl életbe lépı 
uniós jogszabály (1086/2006/EK tanácsi rendelet), miszerint egy OP-t egy 
alap finanszírozhat. Nem lett volna szerencsés az operatív programok, az IH-
k, valamint a KSZ-ek számát tovább növelni, ezért az önálló ROP-ok csupán 
ERFA-ból kerültek finanszírozásra. Ezek mellett egy központi ESZA 
finanszírozású operatív programból nyerhetnek támogatást a régiók 
(Társadalmi Megújulás Operatív Program). Az intézményrendszer (MB-ok, 
IH-k) is követte ezt a decentralizációt illetve centralizációt.  
A decentralizációs folyamatoknak a megyék is gátjaik voltak, akik féltették 
saját pozíciójukat a régiókkal szemben. Ha egységesen felléptek volna a 
régiókkal a decentralizációért, jobban jártak volna, mert nagyobb hatásuk van 
a régióra, mint a központi döntéshozatalra.  
 Mennyiben látja valóban „önállónak” a ROP-ok tervezését és 
végrehajtását? 
 Miben látja az önálló ROP-ok tervezésének és megvalósításának 
hatékonyságnövelését? 
Nehézségek az önálló ROP-ok tervezésében és végrehajtásában, melyeket 
orvosolni kellene: 

• A jelenlegi munka legnagyobb gátja az IH túlzott centralizációja, és 
egységesítése, mely a hatósági szerepkörbıl adódik. Az IH feladata az 
kellene, hogy legyen, hogy a program sikeres végrehajtásához 
nélkülözhetetlen sarokpontokat meghatározza. Ezen túlmenıen a 
pályázati folyamatot rá kellene bíznia a KSZ-ekre. A KSZ-eknek már 
több éves pályázatkezelıi tapasztalatuk van (Phare, hazai források, I. 
NFT, stb.).  

• Az ágazatok túl nagy befolyással bírnak a ROP-ok tervezésében. E 
mellett az ágazati OP-k pályázati kiírásaiban a régiós szempontokat 
nem érvényesülhettek.  



 170

• A bonyolult eljárásrendek is hátráltató tényezıknek számítanak. 
Sokszor változnak, nem átláthatóak, nem készült rájuk idıben 
eljárásrend. 

 A többi visegrádi ország ROP-jainak kidolgozását mennyire vették 
figyelembe a tervezés folyamán?  
Egy Interreg Román partnerségi program keretében a két országban zajló 
tervezési folyamatokat igyekeztek megismerni, de a közös pontokat a 
központi rendszerek szabályozó szerepe, valamint a feszített idıbeni 
ütemezés miatt nem lehetett  
 Mit tart saját régiójában karakteres fejlesztési területnek / ágnak, 
ehhez mennyire sikerült forrást rendelni a ROP-ban? 
Észak-Alföld rendelkezik a régiók közül a legnagyobb forrással ROP-jának 
megvalósításához. A gazdaságfejlesztésre sok pénzt allokáltak, ellenben 
kevés tartalmi terület került meghatározásra, így nehezen sikerült lekötni a 
forrásokat. Több régiós specifikumot szerettek volna megjeleníteni, de nem 
sikerült. Ezek között említhetı a nemzetközi együttmőködések támogatása, 
technológiai transzferek támogatása, az ipari parkok mellett a komoly ipari 
bázissal rendelkezı ipari területek kedvezményezettként való megjelölése. 
Egyik kiemelt program az Európai Információs Központ, melyre kutatói 
bázis épülne, s melynek kiegészítı beruházásait szeretnék ROP-ból 
támogatni.  
Specifikumok:  

• Turisztika témakörben a gyógyfürdık és a természeti turizmus (Tisza-
tó és mellékfolyói) számítanak specifikumnak.  

• Közlekedés témakörben nem kerültek regionális specifikumok 
meghatározásra. Mint a többi régióban, állami önkormányzati utak 
fejlesztését támogatja a ROP.  

• A humáninfrastruktúra fejlesztése tématerületen kistérségi bevonás 
keretében modellszerően szerettek volna biztosítani egészségügyi 
szociális ellátást és oktatást. Ehhez stratégia készült, melyet kistérségi 
igényfelmérés támasztott alá. Ezen projektfinanszírozást jelen 
idıszakban nem sikerült beépíteni a pályázati rendszerbe.  

• Város- és térségfejlesztésnél a belvíz elleni küzdelem a fı 
fejlesztendı terület, melyre megfelelı nagyságrendő forrást tudtak 
biztosítani, s még további forrásokat készülnek átcsoportosítani a 
jövıben.  

 Milyennek ítéli meg az egységes és az önálló ROP-ok tervezésekor az 
ágazatokkal való együttmőködést? 
Kormányhatározat rögzítette 2004-ben, hogy az ágazatokat és a régiókat a 
tervezésben azonos súllyal kell kezelni, melyet azonban nem sikerült 
betartani. Az egyes minisztériumokkal eltérı hatékonysággal lehetett 
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tárgyalni. Elırelépésnek számított, hogy egyáltalán lehetıség volt az 
ágazatokkal való tárgyalásra.  
 Az I. NFT keretében kidolgozott ROP maradványelvőnek számít, 
mennyire igaz ez az önálló ROP-okra? 
Az önálló ROP-ok esetében is igaz. Lsd. Elsı kérdésre adott válasz.  
 Véleménye szerint a regionális szint érdekérvényesítését milyen 
eszközökkel lehetne hatékonyabbá tenni?  
1. További lépések szükségesek a decentralizáció irányába.  
2. A régiós intézményrendszerek beleszólhassanak a központi 
forráselosztásba és a pályázati rendszerek kialakításában. 
3. A régiók saját hatáskörben felhasználható bevételekkel rendelkezhessenek 
– regionális önkormányzatok létrejötte. Ennek Magyarországon középtávon, 
2013 után van realitása. 
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15. melléklet  
 

Az I. NFT tervezésekor felállított munkacsoportok és koordináló 
szervezetük 

 

Munkacsoport Munkacsoport feladatait 
koordináló szerv 

Gazdasági Versenyképesség 
Munkacsoport 

Gazdasági Minisztérium 

Infrastruktúra Munkacsoport 
Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, KÖM 
Humán Erıforrás Munkacsoport Oktatási Minisztérium 

Agrár- és Vidékfejlesztés 
Munkacsoport 

Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

Regionális Munkacsoport126 

A régiók között koordináló szerv a 
tervezés elején az FVM, 2002-tıl: 

MeH NFT ETH127, 2004-tıl 
NFH128. régiók közötti koordinációt 

operatív munka szinten a VÁTI 
végezte. 

 
Forrás: DDRFT ülés 2001. május 25., 8. napirendi elıterjesztés alapján saját 

szerkesztés 

                                                 
126 Országos szinten a ROP, valamint az NFT regionális fejezetei kidolgozásának 
legfontosabb egyeztetési fóruma az NFT Regionális Munkacsoport, ahol az elkészült 
dokumentumok, programtervezetek rendszeresen megvitatásra kerülnek a régiók és az 
ágazati minisztériumok tervezıivel. A munka minden folyamatába az RFÜ-k tervezıi is 
bevonásra kerültek (I. NFT, 2003), (ROP, 2003).  
127 Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala 
128 Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
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16. melléklet 
 
 

Az I. NFT készítésének szervezeti struktúrája 
 
 

 

Forrás: Márton Gy. Az Elsı Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési 
folyamatának tapasztalatai regionális szemszögbıl. Falu Város Régió, 2004. 

9. sz.36. o. 



 174

 
17. melléklet 

 

A ROP szerkezetének változásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Márton Gy. 2004. Az elsı magyar Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési 
folyamatának tapasztalatai regionális szemszögbıl. Falu, város, régió, 2004. 

9. sz. p. 37. 
 

 

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

1. prioritás
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

2. prioritás
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

3. prioritás
REGIONÁLIS

KEZDETI VERZIÓ
Regionális ROP

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

1. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
REGIONÁLIS

Intézkedés
REGIONÁLIS

2. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

3. prioritás
TEMATIKUS

IDİKÖZI VERZIÓ
"Vegyes" ROP

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

1. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

2. prioritás
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

Intézkedés
TEMATIKUS

3. prioritás
TEMATIKUS

VÉGSİ VERZIÓ
Tematikus ROP
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18. melléklet 
 

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (2004-2006) összefoglaló táblázata (Prioritások és intézkedések) 
 

A turisztikai potenciál 
erısítése 

Térségi infrastruktúra és 
települési környezet 

fejlesztése 

A régiók humán 
erıforrásának fejlesztése 

Technikai 
Segítségnyújtás 

1.1 Turisztikai vonzerık 
fejlesztése – ERDF 

2.1 Térségi 
kapcsolatrendszer 
fejlesztése – ERDF 

3.1 A helyi közigazgatás és 
a civil szervezetek 
kapacitásépítése - ESF 

4.1 KTK 
technikai 
segítségnyújtás - 
ERDF 

1.2 Turisztikai 
fogadóképesség javítása – 
ERDF 

2.2 Település-
rehabilitációs akciók – 
ERDF  

3.2 Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések 
támogatása – ESF 

4.2 ROP 
technikai 
segítségnyújtás - 
ERDF 

1.3 Kistelepülések 
szennyvízkezelése - ERDF 

2.3 Barnamezıs területek 
újrahasznosítása – ERDF 

3.3 Regionális 
tudásközpontok 
kialakítása- ESF 

 

 2.4 A regionális 
tudásközpontok 
infrastruktúrájának 
fejlesztése - ERDF 

3.4 Régió specifikus 
szakmai képzések 
támogatása- ESF 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a Regionális Fejlesztés Operatív Program p. 57-58. alapján 
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19. melléklet 
 

KSH kistérségek és önkéntes területfejlesztési társulások  
a Dél-dunántúli régióban 2003-ban 

 

Sorsz. 
KSH 

kistérség 
Szervezet Sorsz. 

1 Sásd 
Baranyai Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

1 

2 Mohács Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás 2 
3 Sellye Ormánságfejlesztı Társulás 3 

4 Siklós 
Tenkes Vidéke Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 4 
Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 5 
Kelet-Ormánsági Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6 

5 Pécs 

Pécs Városkörnyéki Önkormányzatok Társulása 7 
Mecsekalja Szentlırinctıl Orfőig Önkormányzati Társulás 8 
Mecsekalja Térség Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás  

9 

Önkormányzatok Egerági Társulása 10 
"Zöldvölgy" Kistérségi Önkormányzati Társulás 11 

6 Pécsvárad "Zengıalja" Kistérségi Területfejlesztési Társulás 12 

7 Szigetvár 
Szigetvári Térség és a Dél-Zselic Területfejlesztési 
Társulása 

13 

8 Kolmó 
Komló Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás  14 
Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása 15 

9 Kaposvár 

Kaposvár és Környéke Kistérségi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás 

16 

Belsı-Somogyi Mikrotérségi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás 

17 

Igal és Környéke Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 
Mikrotérségi Deseda és Pogányvölgyi vízfolyás közötti 
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 

19 

10 Barcs Drávamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 20 

11 Csurgó 
Csurgó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

21 

12 Fonyód 
Dél-Nyugat Balatoni Önkormányzati Területfejlesztési 
Társulás 

22 

13 Lengyeltóti 
Pogányvölgyi Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

23 

14 Tab Koppányvölgye Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 24 

15 Nagyatád Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 25 

16 Marcali 
Marcali és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

26 

17 Siófok 
Siófok és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

27 
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Balatonföldvár és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési 
Társulás 

28 

18 Dombóvár 
Dombóvár Város és Városkörnyéki önkormányzatok 
Területfejlesztési Társulás 

29 

19 Paks 
Paks - Dunaföldvári területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

30 

20 Szekszárd 
Szekszárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki 
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 

31 

21 Tamási 
Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési 
Társulása 

32 

22 Bonyhád 
Völgységi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 33 

Otthonunk Diósberény Alapítvány 34 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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20. melléklet  

 

A ROP megvalósításának folyamata 2004-2006. között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nyikos Gy. 2006. Javaslat a 2007-2013 idıszak ROP lebonyolításának 
intézményrendszerérıl. OTH. p. 12. 

RFT 

DEB 

Ágazatok 

Pályázó 

RFÜ 

VÁTI Kht. 
Területi 
Irodái 

IH VÁTI 

Regionális szint Központi szint 
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21. melléklet 
A Dél-dunántúli régió stratégiai célrendszere (2007-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php?id=1879 
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22. melléklet 
 

A Dél-Dunántúli Regionális Tervezı Hálózat összetétele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Márton Gy. 2005. A dél-dunántúli regionális tervezıhálózat. Falu 
Város Régió, 3-4. sz. p. 63. 

 
 
 
 
 

56

Dél-Dunántúli Regionális Tervezı Hálózat

RMCS

Térségi tervezı hálózat
( v e r t i k á l i s )

Szakmai tervezı hálózat
( h o r i z o n t á l i s )

Térségi almunkacsoport

�megyei területfejlesztési tanácsok
�megyei jogú városok
�kistérségek képviselıi

Szektorális almunkacsoportok

�Közlekedés
�Környezet- és természetvédelem
�turizmus
�egészségügy-szociális ellátás
�oktatás-kutatás
�gazdaságfejlesztés-foglalkoztatás
�agrár- és vidékfejlesztés 

Megyei és kistérségi kapcsolattartó személyek

Koordináció: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

TERVEZİ KONZORCIUMOK  
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23. melléklet 
 
Az EU Projekt II. keretében a DDRFÜ Kht. által felvállalt és a ténylegesen 

generált projektek száma a Dél-Dunántúlon 
 

 Terv (db) Tényleges (db) 

Befogadott projektelképzelések 250 289 

Mőhelymunkákon továbbfejlesztett 

55 

32 

Külön konzultáció 11 

Megyei projektek 18 

Kiemelt regionális projektek 15 16 

Kidolgozott projektjavaslatok 70 77 

 

Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján 
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24. melléklet 
 

PEA II. támogatásban részesült projektek a Dél-Dunántúlon 
 

Kedvezményezett Projekt címe 

Baranya megyei projektek   

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A Balokány területének 
rehabilitációja I.  

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A Balokány területének 
rehabilitációja II. 

Baranya Megyei Önkormányzat Híd foglalkoztatási projekt 

Mohács Város Önkormányzata 
Mohácsi logisztikai központ 
létesítése 

Pécsi Tudományegyetem 
A mővészeti felsıoktatás komplex 
fejlesztése 

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A Zsolnay Gyár és környezetének 
revitalizációja 

Komló Város Önkormányzata 
Komló város belterületének 
rehabilitációja 

Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
Társulás 

Kistérségi kerékpárút-hálózat 
kiépítése a pécsváradi kistérségben 

Somogy megyei projektek   

Nagyatád Város Önkormányzata 
Nagyatád és Tarany települések 
ivóvízminıségének javítása 

Somogy Természetvédelmi Szervezet 
Alternatív foglalkoztatást segítı 
szolgáltató hálózat Belsı-
Somogyban 

Somogy Megyei Önkormányzat 
Megyei és kistérségi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra és ellátó 
rendszer fejlesztése 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Kaposvár belterületének 
rehbilitációja 

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Regionális Szociális Inkubátorház 

Zselica Szövetség 
Regionális Környezet- és 
Hulladékgazdálkodási Tudás- és 
Technológia Központ 
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Tolna megyei projektek   

Diósberény Község Önkormányzata Faluközpontok rehabilitációja 

Dombóvár és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Inkubátorcsarnok építése 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Szociális ellátórendszer felmérés, 
fejlesztés 

Tolna Megyei Önkormányzat Megyei könyvtár és levéltár építése 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Szekszárdi logisztikai központ  

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Szekszárd településközpont 
rehabilitáció 

Paks Város Önkormányzata Belváros rehabilitáció Pakson 

Dombóvár Kistérségi 
Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 

Kerékpárút Tamási-Dombóvár 
között 

Regionális hatókörő projektek   

Somogy Megyei Munkaügyi Központ Komplex roma projekt 

Dombóvári Ipari Park és Logisztikai 
Szolgáltató Kht. 

Dél-dunántúli Regionális Kockázati 
Tıkealap megalapozása 

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Regionális Ivóvízminıség javítás 2. 
ütem (135 település) 

Forrás: DDRFÜ Kht., 2007.
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25. melléklet 
 

A dél-dunántúli Stratégiai Fejlesztési Programok kapcsán győjtött 
projektek összefoglaló adatai129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés a DDRFÜ Kht. adatai alapján 

 

 

                                                 
129 A 2006 végére elkészült Humán Stratégia Fejlesztési Program specifikus helyzete miatt nem 
került bele az összehasonlító táblázatba. Ezen program esetében sokkal részletesebb 
helyzetelemzés és stratégia készült 2015-ig, mely a prioritásokon belül intézkedés szintig 
tartalmazza az egyes fejlesztéseket. 

SFP 

Projektötletek 
száma 
(db) 

Becsült költségvetéssel 
rendelkezik 

(db) 

Becsült költségvetés 
(e Ft) 

összes 

DDOP 
téma-

köreihez 
illeszkedı 

összes 
DDOP 

témaköreihez 
illeszkedı 

összes 

DDOP 
téma-

köreihez 
illeszkedı 

Üzleti 
szolgáltatások 

fejlesztése 
93 44 74 38 41 265 8 639 

Barnaövek 
rehabilitációja 

128 107 119 106 142 642 120 687 

Turizmus 573 573 304 304 250 974 250 974 

Közlekedés-
fejlesztés 

373 317 321 265 1 595 629 148 429 

Környezet-
fejlesztés 

431 127 376 107 620 637 96 045 

Humán     280 990  

Összesen 1 598 1 168 1 194 820 2 932 137 624 774 

 


