
Regionalizmus az Regionalizmus az 
EurEuróópai Unipai Unióóbanban
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Mi is az a regionalizmus?Mi is az a regionalizmus?

 Centrumok Centrumok –– PerifPerifééririáákk

 PPóólusok (a legflusok (a legfőőbb centrumok)bb centrumok)

 II. VH utII. VH utáán: USA, Japn: USA, Japáán, EU(n, EU(rróópapa))

 GlobalizGlobalizáácicióó
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GlobalizGlobalizáácicióó kontra regionalizmus?kontra regionalizmus?

 GlobalizGlobalizáácicióó: a nemzet: a nemzetáállami hatllami hatáárok rok 
elmoselmosóóddáása sa 

„„Nincs tNincs táávolsvolsáágg””
kköözlekedzlekedéés, hs, híírkrköözlzléés (Internet).s (Internet).

 GlobGlobáális gazdaslis gazdasáág.g.

 EgysEgysééges piac ges piac –– egysegysééges trendek.ges trendek.
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VVáálasz a lasz a globalizmusraglobalizmusra??

Regionalizmus: Regionalizmus: 
megmegőőrizni az egyedi, lokrizni az egyedi, lokáális lis 

((nemzeti)) karaktert a ((nemzeti)) karaktert a 
ttéérsrséégi kgi küüllöönbsnbséégek gek 

cscsöökkentkkentéésséével egyetembenvel egyetemben
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Az EU kialakulAz EU kialakuláásasa

 NyugatNyugat--EurEuróópa: szoros gazdaspa: szoros gazdasáági gi 
egyegyüüttmttműűkkööddééss

 EGK:1957 EGK:1957 –– rróómai szerzmai szerzőőddééss

 EU: 1992 EU: 1992 –– maastrichti szerzmaastrichti szerzőőddééss

 20042004
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 1957  1957  Belgium, FranciaorszBelgium, Franciaorszáág, Hollandia, Luxemburg, g, Hollandia, Luxemburg, 
NyugatNyugat--NNéémetorszmetorszáág, Olaszorszg, Olaszorszáág (alapg (alapííttóó
tagok)tagok)

 1973 1973 DDáánia, Egyesnia, Egyesüült Kirlt Kiráályslysáág, g, ÍÍrorszrorszáágg

 1981 1981 GGöörröögorszgorszáágg

 1986 1986 PortugPortugáália, Spanyolorszlia, Spanyolorszáágg

 1990 1990 KeletKelet--NNéémetorszmetorszáág csatlakozik (Nyugatg csatlakozik (Nyugat--
NNéémetorszmetorszáághoz)ghoz)

 1995 1995 Ausztria, FinnorszAusztria, Finnorszáág, Svg, Svéédorszdorszáágg

 2004 2004 Ciprus, CsehorszCiprus, Csehorszáág, g, ÉÉsztorszsztorszáág, Lengyelorszg, Lengyelorszáág, g, 
LettorszLettorszáág, Litvg, Litváánia, Magyarorsznia, Magyarorszáág, Mg, Máálta, lta, 
SzlovSzlováákia, Szlovkia, Szlovééniania

 2007 2007 BulgBulgáária, Romria, Romáániania

Az EGK/EU bAz EGK/EU bőővvííttéési folyamatasi folyamata
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióónak 27 tagnak 27 tagáállama llama 
van, melyek van, melyek öössztersszterüülete 4 325 675 lete 4 325 675 
kmkm²², , öösszlakosssszlakossáága pedig 496 milliga pedig 496 millióó. . 

 Ha ORSZHa ORSZÁÁG lenne, terG lenne, terüület szerint a let szerint a 
hetedik legnagyobb, nhetedik legnagyobb, néépesspesséég g 
szerint pedig Kszerint pedig Kíína na éés India uts India utáán a n a 
harmadik legnagyobb a Fharmadik legnagyobb a Fööldldöön.n.

Mekkora az EU?Mekkora az EU?
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Folyamatok az EUFolyamatok az EU--ban I.ban I.

 EgysEgyséégesgesüülléés, ugyanakkors, ugyanakkor
az az úúj tagj tagáállamok mennyisllamok mennyiséégi gi éés s 
minminőősséégi szempontbgi szempontbóól egyarl egyaráánt a nt a 
korkoráábbiaktbbiaktóól eltl eltéérrőő kihkihíívváásokat sokat 
jelentenek a politikai jelentenek a politikai éés a gazdass a gazdasáági gi 
egyegyüüttmttműűkkööddéésben. sben. 
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Folyamatok az EUFolyamatok az EU--ban II.ban II.

 Az egysAz egysééges kges köözzöösssséégi politikgi politikáában a ban a 
szolidaritszolidaritáás, a ms, a mééltltáányossnyossáág g éés az s az 
igazsigazsáágossgossáág elvg elvéén nyugvn nyugvóó, a , a 
terterüületi kohleti kohéézizióót ert erőőssííttőő éés a s a 
regionregionáális klis küüllöönbsnbséégeket mgeket méérsrsééklklőő
fejlesztfejlesztéési csi céélkitlkitűűzzééseket kell a seket kell a 
versenykversenykéépesspessééget fokozget fokozóó, innovat, innovatíív v 
intintéézkedzkedéésekkel sekkel harmonizharmonizáálnilni. . 
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Az eurAz euróópai szintpai szintűű terterüületfejlesztletfejlesztéési si 
politika kezdeteipolitika kezdetei

 EurEuróópai Tanpai Tanáácshoz tartozcshoz tartozóó TerTerüületfejlesztletfejlesztéési si 
Miniszterek EurMiniszterek Euróópai Konferencipai Konferenciáája ja  EurEuróópai Terpai Terüületi leti 
TervezTervezéési Dokumentum, 1983si Dokumentum, 1983

 EurEuróópai Terpai Terüületi Tervezleti Tervezéési Stratsi Stratéégia, 1988gia, 1988
 Nantes: a KNantes: a Köözzöösssséég terg terüületfejlesztletfejlesztééssel foglakozssel foglakozóó

miniszterei, Informminiszterei, Informáális Bizottslis Bizottsáág, 1989 g, 1989  EUROPA EUROPA 
2000 tanulm2000 tanulmáány (1991), ny (1991), tovtováábbfejlbbfejl. v. vááltozata azltozata az
 EUROPA 2000+ (1994; az EU EUROPA 2000+ (1994; az EU reg.reg.--isis polpol--naknak
meghatmeghatáározrozáása 1994sa 1994--1999 k1999 köözzöött)tt)
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A regionA regionáális politikalis politika

defdef.: a region.: a regionáális politika egyrlis politika egyréészt a szt a 
gazdasgazdasáági folyamatok gi folyamatok ááltal kivltal kivááltott ltott 
negatnegatíív jelensv jelenséégek mgek méérsrsééklkléésséétt, , 
mmáásrsréészt pedig az innovatszt pedig az innovatíív gazdasv gazdasáági gi 
tevtevéékenyskenyséégek elterjedgek elterjedéése else előőtti tti 
akadakadáályok felszlyok felszáámolmoláássáátt ccééljljáának nak 
tekinttekintőő terterüületi politika (Mleti politika (Méészszááros R. ros R. 
ututáán)n)
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A A 
szerkezetszerkezetáátalaktalakííttááss

--
orientorientááltlt regionregionáális lis 

stratstratéégiagia

ForrForráás: Horvs: Horvááth th GyGy. . 
(2001):(2001):
EurEuróópai regionpai regionáális lis 
politika. politika. 
DialDialóógg--CampusCampus, , BpBp--
PPéécs, cs, 
p. 31.p. 31.
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AZ ESDPAZ ESDP

 Lipcsei Dokumentum, 1996 Lipcsei Dokumentum, 1996 
 EurEuróópa Tanpa Tanáács kezdemcs kezdeméényeznyezéése se  Az Az 

EurEuróópai Terpai Terüületfejlesztletfejlesztéés Perspekts Perspektíívvááii
(The European (The European SpatialSpatial DevelopmentDevelopment
PerspektivePerspektive, , ESDPESDP))

 1. v1. vááltozata: 1997ltozata: 1997
 VVéégleges vgleges vááltozata: 2000ltozata: 2000



1515

Az ESDP alapelveiAz ESDP alapelvei

Alapelvek:Alapelvek:
 A termelA termelőő tevtevéékenyskenyséégek gek 

kiegyenskiegyensúúlyozottabb tlyozottabb téérbeli rbeli 
eloszleloszláássáának elnak előősegsegííttéésese

 A fenntarthatA fenntarthatóó fejlfejlőőddéés ts táámogatmogatáásasa
 A sajA sajáátos regiontos regionáális iglis igéények nyek 

fokozott figyelembe vfokozott figyelembe véételetele
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Az Az ESDPESDP--benben meghatmeghatáározott feladatok rozott feladatok 
(= az (= az eur.eur.--ii tefetefe ccééljai, fljai, főőcsoportok)csoportok)

 1. Kiegyens1. Kiegyensúúlyozottabb lyozottabb éés s 
ttööbbkbbköözpontzpontúú vváároshrosháállóózat, zat, úúj j 
kapcsolatok a vkapcsolatok a vááros ros éés a vids a vidéék kk köözzöötttt

 2. Az infrastrukt2. Az infrastruktúúra ra éés az ismeretek s az ismeretek 
eleléérhetrhetőőssééggéének javnek javííttáásasa

 3. A kultur3. A kulturáális lis éés a terms a terméészeti szeti 
öörröökskséég vg véédelmedelme

 4. Az integr4. Az integráált terlt terüületfejlesztletfejlesztééss
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KiegyensKiegyensúúlyozottabb lyozottabb éés ts tööbbkbbköözpontzpontúú vváároshrosháállóózat, zat, 
úúj kapcsolatok a vj kapcsolatok a vááros ros éés a vids a vidéék kk köözzöötttt

KiegyensKiegyensúúlyozott lyozott vváároshroshááll. = a v. = a váárosok kisebbrosok kisebb--nagyobb nagyobb 
hháállóózatokat alkotnak, zatokat alkotnak, éés ez a hs ez a háállóózat a funkcizat a funkcióók k úújszerjszerűű
megoszlmegoszláássáán jn jöön ln léétre (nem pedig a merev, hierarchikus  tre (nem pedig a merev, hierarchikus  
kapcsolatok alapjkapcsolatok alapjáán)n)

 A vA váárosok rosok éés ts téérsrséégek hgek háállóózati rendszerzati rendszerűű fejlesztfejlesztéése (vse (váárosok rosok 
kköözti egyzti együüttmttműűkkööddéések)sek)

 A vA váárosok funkcirosok funkcióóinak meginak megúújjííttáása (pl. sa (pl. GatewayGateway--vváárosokrosok
szerepe nszerepe nőő))

 A vA váárosfejlesztrosfejlesztéési politiksi politikáákat nem a vkat nem a váárosok nagysrosok nagysáága, hanem ga, hanem 
a va váárosoknak a trosoknak a téérsrsééggüükben betkben betööltltöött funkcitt funkcióói alapji alapjáán kell n kell 
differencidifferenciáálnilni

 A vA vááros ros éés vids vidéék k úúj kapcsolatrendszerj kapcsolatrendszeréének felvetnek felvetéésese
 KultKultúúrtrtáájj
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Az integrAz integráált terlt terüületfejlesztletfejlesztééss

Forrás: Rechnitzer J. (1999):Területi stratégiák. Dialóg Campus, Bp.- Pécs, p. 87. 
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2 legfontosabb elv2 legfontosabb elv
 A szubszidiaritA szubszidiaritáás azt jelenti, hogy egy s azt jelenti, hogy egy 

adott szintradott szintrőől abban az esetben vihetl abban az esetben vihetőőek ek 
magasabb szintre a dmagasabb szintre a dööntntéések, funkcisek, funkcióók k éés s 
feladatok, ha azt az alacsonyabb szint feladatok, ha azt az alacsonyabb szint 
nem megfelelnem megfelelőően len láátja el vagy nem ktja el vagy nem kéépes pes 
egyegyááltalltaláán elln elláátni. tni. 

 A magasabb szintA magasabb szintűű szerv nem intszerv nem intéézkedhet zkedhet 
olyan esetben, amikor az adott colyan esetben, amikor az adott céélkitlkitűűzzéést st 
-- eredmeredméénnyel nnyel -- az alacsonyabb szinten is az alacsonyabb szinten is 
el lehet el lehet éérni.rni.
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2 legfontosabb elv2 legfontosabb elv

 DecentralizDecentralizáácicióó: c: céélja az hogy a lja az hogy a 
centrcentráális szervezetek hatlis szervezetek hatáásksköörréébe be 
tartoztartozóó hathatááss-- éés feladatks feladatköörrööket ket 
kisebb illetkisebb illetéékesskesséégi tergi terüületi leti 
egysegysééggel rendelkezggel rendelkezőő szervezetek szervezetek 
szszáámmáára kell ra kell áátadni.  tadni.  
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„„Kell nekKell neküünk ez a regionalizmus?nk ez a regionalizmus?””

 A regionalizmus tA regionalizmus téérnyerrnyeréése se éés s 
intintéézmzméényesnyesííttéése a jse a jöövvőőben Keletben Kelet--KKöözzéépp--
EurEuróóppáában a gazdasban a gazdasáági fejlgi fejlőőddőőkkéépesspesséég g 
alakulalakuláássáában ban úújfajta differencijfajta differenciáállóó ttéényeznyezőő..

 A decentralizA decentralizáállóó orszorszáágok gyorsabban, az gok gyorsabban, az 
unitunitáárius rius áállamszervezetet llamszervezetet éés fejleszts fejlesztéési si 
ddööntntéési mechanizmusokat fenntartsi mechanizmusokat fenntartóó
áállamok nagyobb nehllamok nagyobb nehéézszséégek gek áárráán n 
integrintegráállóódhatnak.dhatnak.
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RRéégigióókk

 Az EU intAz EU intéézmzméényhnyháállóózata zata 
rréégigióókban gondolkodik.kban gondolkodik.

 RRéégigióó = Lengyelorsz= Lengyelorszáágban vajdasgban vajdasáág g 
 RRéégigióó = N= Néémetorszmetorszáágban tartomgban tartomáányny
 Olyan terOlyan terüületi egysleti egyséég, amely kellg, amely kellőő

nagysnagysáággúúak ahhoz, hogy az ottani ak ahhoz, hogy az ottani 
fejlesztfejlesztéések sek áátltlááthatthatóók, statisztikailag k, statisztikailag 
mméérhetrhetőők legyenek!!!.k legyenek!!!.
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Mi is az a rMi is az a réégigióó??

 SokfSokfééle jelentle jelentééssel bssel bíírr

 TTáársadalmirsadalmi--ffööldrajzi jelentldrajzi jelentéése: se: „„az az 
orszorszáág legnagyobb terg legnagyobb terüületi leti 
egysegyséégein gein ééllőő emberi kemberi köözzöösssséégg””
(Eur(Euróópai Tanpai Tanáács, 1978) cs, 1978) 

 RRéégigióó:: szszáámos szempont alapjmos szempont alapjáán n 
lehatlehatáárolt terrolt terüületi egysleti egyséég g 
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A regionA regionáális politika szlis politika szííntereinterei

 NUTS (NUTS (NomenclatureNomenclature of of TerritorialTerritorial
UnitsUnits forfor StatisticsStatistics) rendszer ) rendszer –– az az 
EGK/EU egysEGK/EU egysééges terges terüületi rendszereleti rendszere

 EUROSTAT cEUROSTAT céélja : a regionlja : a regionáális lis 
statisztikstatisztikáák kk köönnyebb elnnyebb előőáállllííttáásasa
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SzintekSzintek
 NUTS1 NUTS1 –– orszorszáág  g  

 NUTS2 NUTS2 –– rréégigióó

 NUTS3 NUTS3 –– megyemegye

 NUTS4 NUTS4 –– jjáárráás/kists/kistéérsrséégg

 NUTS5 NUTS5 –– vvááros/kros/köözszséégg
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RegionRegionáális politikalis politika
 19641964--ben az EU Gazdasben az EU Gazdasáági gi éés Szocis Szociáális lis 

BizottsBizottsáággáának egyik feladataknak egyik feladatakéént nt 
megjelenik a regionmegjelenik a regionáális politikalis politika

 19751975--ben lben léétrehozttrehoztáák az Eurk az Euróópai pai 
RegionRegionáális Fejlesztlis Fejlesztéési Alapot (ERDF) si Alapot (ERDF) 

 19751975--1988 k1988 köözzöött 24,4 millitt 24,4 milliáárd ECUrd ECU--t (kb. t (kb. 
22 milli22 milliáárd USDrd USD--t) t) –– 873 ezer 873 ezer úúj j 
munkahelymunkahely
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RegionRegionáális politikalis politika

 19881988--ttóól reformokl reformok

 EurEuróópai Szocipai Szociáális Alap (ESF), Eurlis Alap (ESF), Euróópai pai 
MezMezőőgazdasgazdasáági Orientgi Orientáácicióós s éés s 
Garancia Alap (EAGGF); EurGarancia Alap (EAGGF); Euróópai pai 
RegionRegionáális Fejlesztlis Fejlesztéési Alap (ERDF), si Alap (ERDF), 
HalHaláászati Pszati Péénznzüügyi Alap (FIFG)gyi Alap (FIFG)
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RegionRegionáális politikalis politika

 KKööltsltséégvetgvetéési idsi időőszakok (1988szakok (1988--1993, 1993, 
19941994--1999, 20001999, 2000--2006, 20072006, 2007--13)13)

 Egy adott idEgy adott időőszakban szakban 
meghatmeghatáározottak a fejlesztrozottak a fejlesztéési si 
ccéélkitlkitűűzzéések, valamint az azokhoz sek, valamint az azokhoz 
rendelt trendelt táámogatmogatáások sok öösszege sszege éés s 
felhasznfelhasznáálláásuk msuk móódja. dja. 



2929

RegionRegionáális politikalis politika
1992 1992 –– ElvekElvek

-- az egyes, eltaz egyes, eltéérrőő adottsadottsáággúú rréégigióók fejlettsk fejlettséégbeli szgbeli szíínvonala nvonala 
kköözzöötti ktti küüllöönbsnbséégek csgek csöökkentkkentéése, kse, küüllöönnöösen (az Unisen (az Unióón n 
belbelüül) viszonylagosan hl) viszonylagosan háátrtráányos helyzetben levnyos helyzetben levőő, valamint , valamint 
vidvidééki tki téérsrséégek megseggek megsegííttéése se éérdekrdekéébenben

--

a transzeura transzeuróópai hpai háállóózatok /TEN/ kizatok /TEN/ kiééppííttéése se éés fejleszts fejlesztéése se 
(k(köözlekedzlekedéés, energia s, energia éés ts táávkvköözlzléés),s),

-- a ka köörnyezet minrnyezet minőőssééggéének megnek megőőrzrzéése se éés javs javííttáása,sa,

-- a terma terméészeti erszeti erőőforrforráások racionsok racionáális lis éés ks köörrüültekintltekintőő
felhasznfelhasznáálláása,sa,

-- a nemzeti a nemzeti éés regions regionáális sokszlis sokszíínnűűsséég megg megóóvváása,sa,

-- a mina minőősséégi oktatgi oktatáás s éés ks kéépzpzéés fejleszts fejlesztéése. se. 
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RegionRegionáális politikalis politika

 Ez a politika mindenekelEz a politika mindenekelőőtt a tt a 
szolidaritszolidaritáás politiks politikáájaja, melynek , melynek 
keretkeretéében a nehben a nehééz helyzetbe kerz helyzetbe kerüült lt 
ipari tipari téérsrséégek gek éés a hanyatls a hanyatlóó
mezmezőőgazdasgazdasáági vidgi vidéékek kek 
szerkezetvszerkezetvááltltáássáát, s vt, s vééggüül az l az 
elelööregedregedőő vváárosrrosréészek szek 
úújjjjáéáélesztlesztéésséét, egyszt, egyszóóval val az az 
elmaradt relmaradt réégigióókat tkat táámogatjamogatja..
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RegionRegionáális politikalis politika

 A regionA regionáális politika clis politika cééljaira ljaira 
elkelküüllöönníített forrtett forráásoksok ma mma máár az r az 
UniUnióó teljes teljes kkööltsltséégvetgvetééssééneknek
mintegy mintegy harmadharmadáát teszik kit teszik ki..

 ProgramozProgramozááss
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PartnersPartnerséég mindenek felettg mindenek felett
 A partnersA partnerséég g egyegyüüttmttműűkkööddéést jelentst jelent a a 

ccéélkitlkitűűzzéésektsektőől a programok l a programok 
megvalmegvalóóssííttáássááig, a kig, a küüllöönfnfééle szintek (EU, le szintek (EU, 
orszorszáág, terg, terüületlet--rréégigióó, telep, telepüülléés) szerepls) szereplőői i 
kköözzöött.tt.

 A szereplA szereplőők folyamatosan k folyamatosan éés s 
rendszeresen egyrendszeresen együüttmttműűkköödnek, dnek, 
kköözzööttttüük ck céélorientlorientáált kapcsolatok lt kapcsolatok 
alakulnak kialakulnak ki. . 
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RRéégigióó = EU t= EU táámogatmogatááss

 Az UniAz Unióóban a terban a terüületfejlesztletfejlesztéés s 
vonatkozvonatkozáássáában az elsban az elsőődleges dleges 
kedvezmkedvezméényezett a rnyezett a réégigióó, a , a 
regionregionáális szint. lis szint. 
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KoncentrKoncentráácicióó éés s addicionalitaddicionalitááss

 A KA Köözzöösssséég g ááltal nyltal nyúújtott jtott 
ttáámogatmogatáástst a kedvezma kedvezméényezett nyezett 
orszorszáágnak vagy tergnak vagy terüületnek minden letnek minden 
esetben esetben ki kell egki kell egéészszííteniteni egy egy 
meghatmeghatáározott arrozott aráánynyúú sajsajáát t 
ererőővelvel. Ez a hozz. Ez a hozzáájjáárulruláás biztoss biztosíítja tja 
éés bizonys bizonyíítja a helyiek valtja a helyiek valóódi di 
éérdekeltsrdekeltsééggéét a projekt befejezt a projekt befejezéésséére re 
éés hasznoss hasznosííttáássáára. ra. 
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Birmingham, London, Brüsszel, 

Amszterdam,
Köln, Frankfurt, Basel, Zürich, Milánó

Nagyobb tNagyobb téérszervezrszervezőőddééseksek
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Hazai viszonyokHazai viszonyok

EurEuróóppáában sokfelban sokfeléé nyomnyomáára bukkanunk a regionra bukkanunk a regionáális lis 
áállami, kllami, köözigazgatzigazgatáási tersi terüületi szervezleti szervezőőddéésnek. snek. 

JJóó ppééldldáái ennek Ni ennek Néémetorszmetorszáág g éés Ausztria s Ausztria 
tartomtartomáányai, Svnyai, Sváájc kantonjai, de Olaszorszjc kantonjai, de Olaszorszáág, g, 
SpanyolorszSpanyolorszáág, Franciaorszg, Franciaorszáág g éés Belgium s Belgium 
regionregionáális lis áállami, kllami, köözigazgatzigazgatáási tersi terüületi leti 
szervezszervezőőddéései is. sei is. 

A regionA regionáális klis köözigazgatzigazgatáási beosztsi beosztáás tehs teháát egt egéész sz 
EurEuróópa terpa terüületletéén elterjedt n elterjedt áállamszervezeti llamszervezeti 
megoldmegoldáás.s.

 MagyarorszMagyarorszáág nincs kg nincs köönnynnyűű helyzetbenhelyzetben
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Hazai viszonyokHazai viszonyok

 A magyar fejlA magyar fejlőőddéés elts eltéér ettr ettőől.l.

 TTöörtrtéénelmnelmüünk sornk soráán n áállamszervezetillamszervezeti--
kköözigazgatzigazgatáási tersi terüületi egysleti egyséégeink nem geink nem 
igazodtak a figazodtak a fööldrajzi egysldrajzi egyséégekhez. gekhez. 

 A terA terüületi alapegysleti alapegyséég az ezer esztendeje g az ezer esztendeje 
Szent IstvSzent Istváán n ááltal kialakltal kialakíított vtott váármegye.rmegye.
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RegionRegionáális folyamatok lis folyamatok MoMo--nn

 1990 el1990 előőtt kevtt kevéésbsbéé preferpreferááltlt

 ÁÁgazati elvekgazati elvek

 TerTerüületfejlesztletfejlesztéés=gazdass=gazdasáágfejlesztgfejlesztééss

 TerTerüületi kiegyenlleti kiegyenlííttőőddéés (nincs piaci s (nincs piaci 
verseny)verseny)
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RegionRegionáális folyamatok lis folyamatok MoMo--nn

 ÁÁllami tllami táámogatmogatáások (bsok (báánynyáászat, szat, 
kohkoháászat, mg, vasszat, mg, vasúút !!!)t !!!)

 „„A hatA hatéékonytkonytóól elveszek, a l elveszek, a 
gyenggyengéének adoknek adok””
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1990 ut1990 utáánn

 Teljes Teljes áátalakultalakulááss

 ÁÁgazatok, szektorok, tergazatok, szektorok, terüületekletek

 VVáálslsáággáágazatokgazatok

 VVáálslsáágtgtéérsrséégekgek
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1990 ut1990 utáánn

 VersenykVersenykééptelen termptelen terméékekkek

 MegszMegszűűnnőő piacokpiacok

 MegszMegszűűnnőő áállami tllami táámogatmogatáásoksok

 ÁÁllami vllami váállalatok megszllalatok megszűűnnéése, se, 
privatizprivatizáálláása (1992sa (1992--ttőől)l)
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19901990--es es éévekvek
 Fejlett rFejlett réégigióóbbóól fejletlen l fejletlen éés fords fordíítvatva

 FFááziskziskéésséések (Alfsek (Alfööld)ld)

 AgrAgráárráágazat gazat öösszeomlsszeomláásasa

 KKüülflfööldi mldi műűkkööddőőttőőke megjelenke megjelenéésese

 Budapest Budapest –– vidvidéékk



4343

Folyamatok a 90Folyamatok a 90--es es éévekbenvekben
 FoglalkoztatFoglalkoztatáási si áátrendeztrendezőőddééss

 MunkanMunkanéélklküülisliséégg

 PerifPerifééririáális terlis terüületekletek

 Budapest a Budapest a FFŐŐvváárosros

 Egy pEgy póóluslusúú orszorszáágg
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéési politiksi politikáák k MoMo--nn
 FeladatokFeladatok

 A piaci folyamatok okozta negatA piaci folyamatok okozta negatíív v 
jelensjelenséégek mgek méérsrsééklkléésese

 Az innovAz innováácicióó terjedterjedéése else előőtti akadtti akadáályok lyok 
felszfelszáámolmoláásasa

 EgyEgyüüttmttműűkkööddéés kialaks kialakííttáása az sa az áállam, a llam, a 
helyi, terhelyi, terüületi kleti köözzöösssséégek gek éés a s a 
magmagáánszfnszfééra kra köözzöötttt
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéési politiksi politikáák k MoMo--nn
 Nincsenek nivellNincsenek nivelláállóó mechanizmusokmechanizmusok

 A piac folyamataira az A piac folyamataira az áállam nem tud jelentllam nem tud jelentőős s 
hathatáást gyakorolnist gyakorolni

 ÖÖn/kormn/kormáányzatok szerepenyzatok szerepe

 A terA terüületi szerkezetet tleti szerkezetet tööbb szbb száázezer gazdaszezer gazdasáági gi 
szervezet hatszervezet hatáározza megrozza meg

 EUEU
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéés kezdetei (90s kezdetei (90--es es 
éévek)vek)

 Kezdetben nincs regionKezdetben nincs regionáális lis üügyekkel gyekkel 
foglalkozfoglalkozóó szervezet a kormszervezet a kormáánybannyban

 OrszOrszáágos Tervhivatal megszgos Tervhivatal megszűűniknik

 TerTerüületfejlesztletfejlesztéési Alap si Alap -- ??? ??? 
 Vas megye 86% munkahelyteremtVas megye 86% munkahelyteremtéésre sre 

BAZ megye 70% gBAZ megye 70% gáázhzháállóózatzat--kikiééppííttéésre!!!sre!!!

 Minden szinten szinte mindenMinden szinten szinte minden
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéés kezdetei (90s kezdetei (90--es es 
éévek)vek)

 KamarKamaráákk

 M. M. VVáállakozllakozáásfejlesztsfejlesztéésisi AlapAlapíítvtváányny

 Kell regionKell regionáális politika! lis politika! -- 19941994
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéés 1996s 1996--igig

 1992: T1992: Töörvrvéény a helyi ny a helyi öönkormnkormáányzatok nyzatok 
ccíímzett mzett éés cs cééltltáámogatmogatáássáárróóll

 KeletKelet--MagyarorszMagyarorszáág a fejlesztendg a fejlesztendőő

 RegionRegionáális tanlis tanáácsok (Balaton 1993)csok (Balaton 1993)

 Nincs rend Nincs rend –– nem sikeresek a programoknem sikeresek a programok
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19961996

 TerTerüületfejlesztletfejlesztéésrsrőől l éés s 
terterüületrendezletrendezéésrsrőől szl szóóllóó 21. t21. töörvrvéény:ny:

 IgazsIgazsáágos gos éés ms mééltltáányosnyos
 PartnersPartnerséég, decentralizg, decentralizáácicióó, , 

kooperkooperáácicióó
 MegfelelMegfelelőő eszkeszköözzöök, rendszer, k, rendszer, 

ellenellenőőrzrzééss
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19961996

 ÚÚj intj intéézmzméényrendszernyrendszer

 RegionRegionáális Terlis Terüületfejlesztletfejlesztéési Tansi Tanáácscs

 Megyei TerMegyei Terüületfejlesztletfejlesztéési Tansi Tanáács cs 

 KistKistéérsrséégi Tergi Terüületfejlesztletfejlesztéési Tansi Tanáácscs
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1996: R1996: Réégigióó MagyarorszMagyarorszáágongon

 A kA köözigazgatzigazgatáás s áátfogtfogóó reformja 1990reformja 1990--ben ben 
is meghagyta a megyei teris meghagyta a megyei terüületi beosztleti beosztáást. st. 

 A terA terüületfejlesztletfejlesztéésrsrőől l éés ters terüületrendezletrendezéésrsrőől l 
szszóóllóó 1996. 1996. éévi XXI. tvi XXI. töörvrvéény a megyei ny a megyei éés s 
kistkistéérsrséégi tergi terüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsok csok 
mellett mellett -- öönknkééntes jelleggel ntes jelleggel -- mindenmindenüütt tt 
lléétrehozta a regiontrehozta a regionáális fejlesztlis fejlesztéési si 
tantanáácsokat is.csokat is.
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1999 1999 –– valvalóódi rdi réégigióók!k!
 A terA terüületfejlesztletfejlesztéési tsi töörvrvéény 1999. ny 1999. éévi vi 

mmóódosdosííttáása tovsa továább modernizbb modernizáálta a lta a 
terterüületfejlesztletfejlesztéés ints intéézmzméényrendszernyrendszeréét. t. 

 KKööteleztelezőővvéé tette a terveztette a tervezéésisi--fejlesztfejlesztéési si 
rréégigióók kialakk kialakííttáássáát, meghatt, meghatáározta rozta 
terterüületletüüket ket éés ts töörvrvéényessnyesséégi felgi felüügyeletgyeletüük k 
rendjrendjéét, rt, réészletezte feladatukat. szletezte feladatukat. 

 Sok vSok vááltozat utltozat utáán a 7 rn a 7 réégigióós vs vááltozat lett a ltozat lett a 
vvéégsgsőő..
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NUTS MagyarorszNUTS Magyarorszáágongon

 EU területi statisztikai 
rendszerének megfelelően:

 7 NUTS II. régió
 19 NUTS III. szintű megye
 168 NUTS IV. szintű kistérség
 3135 NUTS V. szintű település
 252 város, 2883 község
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A magyarországi régiók
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Régió neve Terület 
(km²) Népesség Népsűrűség 

(fő/km²) Megyék Megyei jogú városok 

Észak-
Magyarország 13 428 1 289 000 96 

Borsod-Abaúj-
Zemplén, 
Heves, Nógrád 

Miskolc, Eger, 
Salgótarján 

Észak-Alföld 17 749 1 554 000 88 

Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-
Szolnok, 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Debrecen, Szolnok, 
Nyíregyháza 

Dél-Alföld 18 339 1 367 000 75 
Bács-Kiskun, 
Békés, 
Csongrád 

Kecskemét, 
Békéscsaba, Szeged, 
Hódmezővásárhely 

 

A magyarországi tervezési-statisztikai régiók 
néhány fontosabb adata

Forrás: KSH
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A magyarországi tervezési-statisztikai régiók 
néhány fontosabb adata

Forrás: KSH

Régió neve Terület 
(km²) Népesség Népsűrűség 

(fő/km²) Megyék Megyei jogú városok 

Közép-
Magyarország 6919 2 825 000 408 Pest, Budapest 

főváros  

Közép-
Dunántúl 11 237 1 114 000 99 

Komárom-
Esztergom, 
Fejér, 
Veszprém 

Tatabánya, 
Székesfehérvár, 
Dunaújváros, 
Veszprém 

Nyugat-
Dunántúl 11 209 1 004 000 90 

Győr-Moson-
Sopron, Vas, 
Zala 

Győr, Sopron, 
Szombathely, 
Zalaegerszeg, 
Nagykanizsa 

Dél-Dunántúl 14 169 989 000 70 Baranya, 
Somogy, Tolna 

Pécs, Kaposvár, 
Szekszárd 
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Gyakorlati regionalizmusGyakorlati regionalizmus

 RegionRegionáális fejlesztlis fejlesztéési tansi tanáácsokcsok

 RegionRegionáális fejlesztlis fejlesztéési si üügyngynöökskséégekgek

 RegionRegionáális forrlis forráások = sok = öönnáállllóó
regionregionáális forrlis forráások?sok?
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1. C1. CÉÉLTERLTERÜÜLETLET
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 1. C1. Céélterlterüület let 
elmaradott NUTS II. telmaradott NUTS II. téérsrséégek, amelyekben az 1 gek, amelyekben az 1 
ffőőre jutre jutóó GDP nem GDP nem ééri el a kri el a köözzöösssséégi gi áátlag 75 %tlag 75 %--áátt

 2. C2. Céélterlterüületlet
a gazdasa gazdasáági, tgi, táársadalmi rsadalmi áátalakultalakuláás alatt levs alatt levőő
strukturstrukturáális nehlis nehéézszséégekkel kgekkel küüzdzdőő ttéérsrséégekgek

 3. C3. Céélterlterüület let 
HumHumáánernerőőforrforrááss--fejlesztfejlesztéés (oktats (oktatáás, ks, kéépzpzéés, s, 
tovtováábbkbbkéépzpzéés, s, áátktkéépzpzéés)s)

FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
((ObjectivesObjectives) 2000) 2000--20062006

Agenda 2000Agenda 2000



6060
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
((ObjectivesObjectives) 2007) 2007--20132013
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
(Objectives)(Objectives) 20072007--20132013

 1. konvergencia1. konvergencia--ccéélkitlkitűűzzééss::
CCéélja a legkevlja a legkevéésbsbéé fejlett fejlett áállamok llamok éés rs réégigióók k 
felzfelzáárkrkóózzáássáának elnak előősegsegííttéése. A 27 tagse. A 27 tagáállamot llamot 
szszáámlmláállóó EurEuróópai Unipai Unióóban ez a cban ez a céélkitlkitűűzzéés 17 s 17 
tagtagáállamban 84 rllamban 84 réégigióót t éérint, melynek rint, melynek 
öösszlakosssszlakossáága 154 milliga 154 millióó ffőő..

 JogosultsJogosultsáági feltgi feltéételek:telek:
A strukturA strukturáális alapok forrlis alapok forráásaira (ERFA, ESZA), azon saira (ERFA, ESZA), azon 
NUTS 2. szintNUTS 2. szintűű rréégigióók jogosultak, ahol a 2000k jogosultak, ahol a 2000--
2002 id2002 időőszakra vonatkozszakra vonatkozóó adatok alapjadatok alapjáán az egy n az egy 
ffőőre esre esőő bruttbruttóó hazai termhazai terméék (GDP) nem k (GDP) nem ééri el az ri el az 
uniunióós s áátlag 75 sztlag 75 száázalzaléékkáát.t.
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
(Objectives)(Objectives) 20072007--20132013

 1. Konvergencia1. Konvergencia--ccéélkitlkitűűzzééss
 TTáámogatmogatáás ms méértrtééke:ke:

A konvergencia cA konvergencia céélkitlkitűűzzéés kerets keretéében 251.163 ben 251.163 
millimilliáárd eurrd euróó ááll rendelkezll rendelkezéésre, ami a struktursre, ami a strukturáális lis 
alapokbalapokbóól l éés a Kohs a Kohéézizióós Alapbs Alapbóól rendelkezl rendelkezéésre sre áállllóó
teljes teljes öösszeg 81,54 szsszeg 81,54 száázalzalééka. A konvergencia ka. A konvergencia 
ccéélkitlkitűűzzéés forrs forráásait a hsait a háárom alap rom alap -- EurEuróópai pai 
RegionRegionáális Fejlesztlis Fejlesztéési Alap, Eursi Alap, Euróópai Szocipai Szociáális Alap, lis Alap, 
KohKohéézizióós Alap s Alap -- egyegyüüttesen biztosttesen biztosíítja.tja.
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
((ObjectivesObjectives) 2007) 2007--20132013

2. 2. A regionA regionáális versenyklis versenykéépesspesséég g éés s 
foglalkoztatfoglalkoztatáás cs céélkitlkitűűzzééss ccéélja a konvergencia lja a konvergencia 
ccéélkitlkitűűzzéés hats hatáálya allya aláá nem tartoznem tartozóó rréégigióók k 
versenykversenykéépesspessééggéének, vonzerejnek, vonzerejéének ernek erőőssííttéése, se, 
foglalkoztatfoglalkoztatáási mutatsi mutatóóinak javinak javííttáása. A csa. A céélkitlkitűűzzéés s 
keretkeretéében 19 tagben 19 tagáállam 168 rllam 168 réégigióója rja réészesszesüülhet lhet 
ttáámogatmogatáásban. sban. 

 TTáámogatmogatáás ms méértrtééke:  A cke:  A céélkitlkitűűzzéés kerets keretéében 49,13 ben 49,13 
millimilliáárd eurrd euróó ááll rendelkezll rendelkezéésre, ami a teljes sre, ami a teljes öösszeg sszeg 
15,95 sz15,95 száázalzalééka.  A forrka.  A forráást az Eurst az Euróópai Regionpai Regionáális lis 
FejlesztFejlesztéési Alap si Alap éés az Eurs az Euróópai Szocipai Szociáális Alap lis Alap 
egyenlegyenlőő mméértrtéékben biztoskben biztosíítja.tja.
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
((ObjectivesObjectives) 2007) 2007--20132013

3. 3. EurEuróópai terpai terüületi egyleti együüttmttműűkkööddéés cs céélkitlkitűűzzééss
 A cA céélkitlkitűűzzéés a ks a köözzöös helyi s helyi éés regions regionáális lis 

kezdemkezdeméényeznyezéések rsek réévvéén tovn továább erbb erőőssííti a ti a 
hathatáárokon rokon áátnytnyúúllóó egyegyüüttmttműűkkööddéést. A cst. A céélkitlkitűűzzéés a s a 
korkoráábbi INTERREG kbbi INTERREG köözzöösssséégi kezdemgi kezdeméényeznyezéésen sen 
alapul, s az ERFA finanszalapul, s az ERFA finanszíírozrozáása alsa aláá kerkerüült.lt.

 TTáámogatmogatáás ms méértrtééke:  A cke:  A céélkitlkitűűzzéésre az sre az öösszes sszes 
ttáámogatmogatáás 2,52 szs 2,52 száázalzalééka, azaz 7,75 millika, azaz 7,75 milliáárd eurrd euróó
ááll rendelkezll rendelkezéésre:sre:

 HatHatáárokon rokon áátnytnyúúllóó egyegyüüttmttműűkkööddéés: 73,86 %s: 73,86 %
 TransznacionTransznacionáális egylis együüttmttműűkkööddéés: 20,95%s: 20,95%
 InterregionInterregionáális egylis együüttmttműűkkööddéés: 5,19%s: 5,19%
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FejlesztFejlesztéési csi céélterlterüületek letek 
((ObjectivesObjectives) 2007) 2007--20132013

3. Eur3. Euróópai terpai terüületi egyleti együüttmttműűkkööddéés cs céélkitlkitűűzzééss
 A forrA forráást teljes egst teljes egéészszéében az Eurben az Euróópai Regionpai Regionáális lis 

FejlesztFejlesztéési Alap biztossi Alap biztosíítja.tja.
 JogosultsJogosultsáági feltgi feltéételek: A Ktelek: A Köözzöösssséég NUTS 3. szintg NUTS 3. szintűű, , 

valamennyi belsvalamennyi belsőő éés egyes ks egyes küülslsőő szszáárazfrazfööldi ldi 
hathatáárok mentrok mentéén fekvn fekvőő rréégigióója, ja, éés a Ks a Köözzöösssséég NUTS g NUTS 
3. szint3. szintűű, a tengeri hat, a tengeri hatáárok mentrok mentéén fekvn fekvőő, , 
egymegymááststóól legfeljebb 150 km tl legfeljebb 150 km táávolsvolsáágra talgra taláálhatlhatóó
rréégigióója jogosult a tja jogosult a táámogatmogatáásra.sra.
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NFT NFT -- ÚÚMFTMFT

 20042004--2006: Nemzeti Fejleszt2006: Nemzeti Fejlesztéési Terv si Terv 
(f(féél ciklus)l ciklus)

 670 milli670 milliáárd Ftrd Ft

 ROP, KIOP, GVOP, HEFOP, AVOPROP, KIOP, GVOP, HEFOP, AVOP
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ÚÚMFTMFT

 ÚÚj Magyarorszj Magyarorszáág Fejlesztg Fejlesztéési Tervsi Terv

 „„FoglalkoztatFoglalkoztatáás s éés ns nöövekedvekedééss””

 6875 6875 mdmd Ft forrFt forráás s ááll rendelkezll rendelkezéésresre

 RegionRegionáális operatlis operatíív programokv programok
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ElvekElvek

 ModernizModernizáácicióó: korszer: korszerűű tudtudáás s éés s 
technoltechnolóógia tgia táámogatmogatáásasa

 ÁÁtltlááthatthatóóssáág: a rg: a réészszéérdekek ne rdekek ne 
kerkerüüljenek a kljenek a kööz z éérdekei elrdekei eléé

 Gondos gazda: egy projekt akkor Gondos gazda: egy projekt akkor 
lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, 
akinek fontosakinek fontos

 FelelFelelőős ds dööntntéések: msek: méérhetrhetőővvéé tenni az tenni az 
eredmeredméényeketnyeket
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A rA réégigióók kk köözzöötti forrtti forráásmegosztsmegosztáás s 
szempontjai az szempontjai az ÚÚMFTMFT--benben

 LakossLakossáág szg szááma a rma a réégigióóban (sban (súúlya: lya: 
20 %)20 %)

 TelepTelepüülléések szsek szááma (sma (súúlya: 10%)lya: 10%)
 MunkanMunkanéélklküülisliséég (sg (súúlya: 20%)lya: 20%)
 Elmaradott telepElmaradott telepüüllééseken seken ééllőők szk szááma ma 

(s(súúlya: 10%)lya: 10%)
 A rA réégigióó fejlettsfejlettséége (sge (súúlya: 40%)lya: 40%)
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Magyarországi beruházások régiós szinten 1991 és 2005 között (Magyarország=100 %)
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A magyarországi beruházások fajlagos értékének (1000 lakosra kivetített hányadának) alakulása 
(millió Ft)
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ForrForráás: NFs: NFÜÜ



7575

PPóóluslus--programokprogramok
Budapest: INNOPOLISZBudapest: INNOPOLISZ

GyGyőőr: AUTOPOLISr: AUTOPOLIS

PPéécs: AZ cs: AZ ÉÉLETMINLETMINŐŐSSÉÉG PG PÓÓLUSA LUSA 

Miskolc: NANOPOLISZ Miskolc: NANOPOLISZ -- anyagtechnolanyagtechnolóógiagia

Szeged: BIOPOLISZSzeged: BIOPOLISZ
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Komoly lehetKomoly lehetőősséégg

 EgyEgyééb fejlesztb fejlesztéési forrsi forráásoksok

 Kiemelt nagyprojektekKiemelt nagyprojektek

 KedvezKedvezőő ttáámogatmogatáási hsi háányadnyad

 „„A fejlA fejlőőddéés lehets lehetőősséégege””



7777

NNééhháány weboldalny weboldal

 http://europa.eu/index_hu.htmhttp://europa.eu/index_hu.htm
 httphttp://://ec.europa.euec.europa.eu//regionalregional__policypolicy/i/i

ndex_ndex_en.htmen.htm -- ttéérkrkéépekpek

 http://europa.eu/index_hu.htmhttp://europa.eu/index_hu.htm

 httphttp://://www.euvonal.huwww.euvonal.hu//


