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A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és hazai jogi 
szabályozásban 

Bevezetés 

A területfejlesztés, illetőleg annak jogi szabályozása hazánkban sem az elmúlt évtized 
során alakult ki, hiszen területfejlesztéssel a rendszerváltást megelőző időszakokban is 
foglalkoztak, melynek következtében sor került bizonyos jogi dokumentumok 
megalkotására is. Kétségtelen, hogy a rendszerváltást követően meghatározó módon 
átalakult a területfejlesztési politika és lassanként elindult egy olyan folyamat, melynek 
eredménye nem csupán a területfejlesztés felértékelődésében érhető tetten, hanem a 
jogszabályok számának növekedésében, a szabályozás szintjének minőségi változásában 
is. Ennek egyik oka az integrációs törekvésekben keresendő, illetve annak a 
felismerésnek köszönhető, hogy a Közösségek, majd az Unió fejlesztési politikájában és 
forráselosztásában kiemelkedő szerepet játszik a területfejlesztési politika. Valószínűleg 
ezek a motivációk is hozzájárultak ahhoz, hogy jogi szabályozásunk igazodjon a 
közösségi szabályozáshoz, melynek során kiemelt figyelmet kellene szentelni azoknak 
az átfogó és alapvető értékeknek, melyek áthatják a közösségi jogot, és amelyek -
többek között - az alapelvekben öltenek testet. Az alapelvek általában véve a jogi 
szabályozásban - függetlenül attól, hogy a közösségi, vagy a nemzetállami joganyagban 
szerepelnek - olyan meghatározó szereppel rendelkeznek, illetve rendelkezhetnek, 
amelyek kijelölhetik az adott jogág fejlődési útját, a jogszabályok konkrét 
alkalmazásának fel-tételeit. 

Az alapelvek jelentőségének elismeréséhez, elismertségéhez vélhetően nem fér kétség, 
azonban nem közömbös, hogy a mindennapi joggyakorlatban érvényesülnek, illetőleg 
érvényesíthetők-e ezek az alapelvek. Az érvényesülés, érvényesíthetőség alapvető 
feltétele többnyire az, hogy az alapelvek jelenjenek meg a jogi szabályozásban, illetőleg 
kikényszeríthetőek legyenek a jogalkalmazás során. E feltételek teljesülése dönti el, 
hogy csupán divatos szlogenekről van-e szó, vagy pedig a jogalkotás, jogalkalmazás 
során sem mellőzhető döntést befolyásoló, illetve azt meghatározó elemekről. Mindezek 
eldöntéséhez szükségesnek tűnik a tételes jogi szabályozás megismerése, mely arra is 
lehetőséget biztosít, hogy az egyes alapelvek aktuális jogi értelmezésére fény derüljön. 
A vizsgálatok során a jogi szabályozás mezejéből csak akkor szükséges és szabad 
kilépni, ha a rendelkezések értelmezéséhez és ériékeléséhez a tágabb (szabályozáson 
túli) összefüggések ismerete ezt megköveteli. Ellenkező esetben - különös tekintettel a 
területfejlesztés multidiszciplináris jellegére - a vizsgálat parttalanná válna. Mindez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a pozitív jog felértékeléséhez jogpozitivista 
szemléletmód is társul. A jog nem mindenható, különösen nem a területfejlesztés 
esetén, melynek működésére hatást gyakorol számos - a jogi szabályozás területén kívül 
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eső - piaci, gazdasági törvényszerűség. Ugyanakkor különös figyelmet érdemel a jog 
irányító szerepe, melyet minden címzettre vonatkozó kötelező ereje teljesít ki igazán. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző politikai kurzusok, egymást követő 
gazdasági, területfejlesztési programjaiból elsődlegesen azok (részeinek, vagy 
egészének) megvalósulására nyílhat esély, amelyek a konkrét jogi szabályozásban is 
megjelennek. A jog tehát eszköz a területfejlesztés céljainak megvalósítása során, de 
megkerülhetetlen és nagyon fontos eszköz. 

A pozitív jog fontosságának elismerése mellett - többek között - épp az alapelvek 
járulnak hozzá a pozitív jog „relativizálásához" azáltal, hogy nem minden olyan alapelv 
jelenik meg a jogszabályokban, amelyeknek érvényesülése mindennek ellenére 
biztosított. A törvények nem ismerésére történő hivatkozás elvetésének elve (ignorantia 
iuris neminem excusat) legalább kétezer éves, mely külön jogszabályi rendelkezés 
hiányában is érvényesül. (Tamás András 1996. 600. o.) Ezen alapelv érvényesülése 
nélkülözhetetlen feltétele a jog érvényességének, pontosabban a jogszabály létezése, 
működése szempontjából elengedhetetlen feltétel. (Peschka Vilmos 1995. 36. o.) 
Eszerint bizonyos alapelvek jogszabályi deklarálására úgy tűnik már nincs szükség, 
hiszen azok a társadalmi- és jogrendszer működésének régóta rögződött, 
nélkülözhetetlen alapkövei. Más esetben az egyes alapelvek részét képezik a jogi 
szabályozásnak, az újabban kialakult, vagy kialakulóban lévő alapelvek esetén 
jogszabályba ültetésre még nem került sor, ám hatásuk a jogalkotás és a jogszabályok 
gyakorlati alkalmazása során már érzékelhető. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a csak 
pozitív jogszabályokra koncentrálódó jogfelfogás a gyakorlatban kudarcot vallott, mert 
a jog működésben tartása a nem tételezett jogelvek közrehatása nélkül lehetetlennek 
bizonyul. (Takács Albert 1993. 114. o.) 

A területfejlesztésre vonatkozó közösségi jogszabályok számos alapelvet 
megfogalmaznak, azonban ezek többsége jórészt a közösségi joggal szemben általában 
támasztott elvárásokra vonatkozik (pl.: összeegyeztethetőség, koherencia más 
jogszabályokkal, politikákkal, nemek közötti egyenlőség, átláthatóság, stb.). Ezen 
általános, más területeken is alkalmazott alapelvek mellett került sor a kizárólag, illetve 
elsődlegesen a strukturális politika területén érvényesülő programozás, partnerség, 
koncentráció és addicionalitás alapelvének jogszabályi rögzítésére is. 

A jelzett négy alapelv kiemelését közvetett módon a jogi szabályozás is megerősíti. A 
szabályozás gyökerei a strukturális alapok feladatairól és hatékonyságáról és az 
intervenciók egymás közötti koordinálásáról, valamint az Európai Fejlesztési Bank és 
más finanszírozási eszközök szerepéről szóló 2052/88 EK (1988. június 24.) tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló 4253/88. EK. számú tanácsi rendeletre vezethetők vissza. 
E jogszabály az irányvonalak és partnerség című (második) fejezetén belül a Bizottság 
számára előírja időszakos jelentések készítését. A 8. cikk (2) bekezdése azt is rögzíti, 
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hogy a jelentésben meghatározott irányvonalak képezik a soron következő programozási 
időszakok jogi szabályozási alapját. A jelentés ugyan nem jogszabály, de - a jelzett 
rendelkezés szerint - meghatározó szerepe van a jogi szabályozás alakítására. 

A 2004-ben elkészített 3. kohéziós jelentés az alapelvekről a következő 
megállapításokat teszi: 

• „Az 1988-as reform óta a programozás, a partnerség, a koncentrálás és az 
addicionalitás jelentik a Strukturális Alapok alapelveit." (Új partnerség a 
kohézió érdekében 2004. vezetői összefoglaló) 

• „Az 1988-as reform során a programozást, partnerségek alakítását, 
koncentrálást és az addicionalitást jelölték meg a Strukturális Alapok 
egységes elveiként, és ezek maradtak az Alapok hatékonyságának és a 
befolyásának növelését célzó irányítás kulcsfogalmai. Sokféle irányítási 
gyakorlat alakult ki, amelyek tiszteletben tartják a központi alapelveket, de 
figyelembe veszik az egyes tagállamok intézményi kontextusát és 

r 

adminisztratív kapacitását, amelyek az idők során maguk is változnak." (Uj 
partnerség a kohézió érdekében 2004. 163. o.) 

Az alapelvek körét egyetlen további - az Unió működésének egészét befolyásoló -
alapelvvel szükséges bővíteni. Ez az alapelv a szubszidiaritás. A szubszidiaritás elve 
más politikák, illetve a jogi szabályozás más területein is nagyon fontos, azonban ez az 
alapelv a területfejlesztésre oly nagymértékű hatást gyakorol, hogy közelebbről történő 
megismerése mellőzhete,tlennek tűnik. 

Mielőtt sor kerülne az egyes alapelvek bemutatására és elemzésére, szükségesnek tűnik 
röviden bemutatni azokat a legfontosabb megállapításokat, amelyeket a tudomány, a 
jogalkotás és a jogalkalmazás az alapelvek értelmezése, alkalmazása tekintetében 
fontosnak tart. A dolgozat elsődleges célja az alapelvek érvényesülésének vizsgálata, 
ezért az alapelv fogalmával nem foglalkozik olyan mélységben, hogy a rendkívül 
sokrétű megközelítés mellett egy olyan új fogalmat hozzon létre, amely mindenre 
kiterjedően és általános érvénnyel megszabja annak alkalmazási körét és határait. 
Ugyanakkor előtérbe helyezi azokat a tényezőket, amelyek az érvényesülés, 
hatályosulás szempontjából fontosnak, értékelhetőnek tekinthetők. 
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I. fejezet 
Az alapelvek 

1. Az alapelvek megjelenése a jogalkotásban és a jogalkalmazásban 

1.1 Az alapelv fogalmi megközelítései 

Az alapelvek értelmezéséhez, tudományban játszott szerepük értékeléséhez szükséges 
áttekinteni azokat a megközelítéseket, melyek ez ideig e tárgyban születtek. 

Az alapelv (a filozófiában) az emberi gondolkodás, vagy szemlélet természetében 
gyökerező olyan, önmagában világos, kétségbe vonhatatlan tétel, amely tovább már 
nem bizonyítható, de igazolásra nem is szorul, s melyből további tételek vezethetők le. 
E meghatározás kiemeli az alapelvek kezdetektől fogva való létezését, mint az emberi 
gondolkodás nélkülözhetetlen elemét, illetőleg kapcsolatba hozza a gondolkodás 
termékeként megjelenő - bármilyen - szemlélettel, pontosabban annak szükségszerű 
alkotóelemével. 

Más megközelítés szerint az alapelv a tudományban döntő fontosságú, a tudomány 
alapját alkotó tétel. Valamely törvénynek, főként az alkotmánynak az a döntő 
jelentőségű elve, tétele, amely az egésznek a jellegét, milyenségét meghatározza. Ez a 
meghatározás a tudomány - majd pedig a jogtudomány - területére vonatkozó bizonyos 
fokú szűkítés, mely elsősorban az alapelv jelentőségére hívja fel a figyelmet, illetőleg 
kifejezi az alapelv tudományágra, mint egészre érvényesülő formáló hatását. 

A gyakorlatban (konkrét példák bemutatására a későbbiekben kerül sor) sokszor 
szinonimaként kezelik az elv és alapelv fogalmakat. Ez a fajta megközelítés kétségessé 
teszi az alapelv azon funkcióját mely szerint belőle további elvek, tételek vezethetők le. 
E szemlélet alapján az alapelv nem az emberi gondolkodás és a megismerés folyamatát 
jellemző legmagasabb szintű általánosítást jelenti és nincs, nem lehet hierarchikus 
kapcsolat alapelv-elv viszonyában, hiszen e kettő között semmi különbség nincs. 

Ez a fajta megközelítés ugyan megkérdőjelezhető, de semmiképp sem állítható, hogy 
minden alapot nélkülöz. Az elv ugyanis a latin princípium, illetőleg a görög arkhé szó 
fordítása, melynek eredeti jelentése kezdet, forrás, ok. 

Egyes tudományos igényű meghatározások szintén nem tesznek érdemi különbséget elv 
és alapelv között, így például a jogtudományban nem mindig az alapelv fogalmával 
találkozhatunk, hanem az elv, pontosabban a jogelv meghatározásával. E szerint a 
jogelv általános tétel, iránymutatás, vagy előírás, amely kiindulópontul szolgál a jogi 
érvelés és döntéshozatal számára olyan esetekben, amikor a konkrét jogi szabályozás 
hiányzik, vagy hézagos. Ilyenkor joganalógia alkalmazásával a joghézag kitöltésének 
eszköze lehet. A jogirodalom egy része a jogelveket a természetjogból származtatja, 
melyek közül több szerepel az alkotmányi rangra emelt, vagy emelhető értékek körében. 
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(Adám Antal 1998. 33. o.) Természetjog kiemelkedő szerepére vonatkozóan a 
tudományban olyan megállapítás is ismert, mely szerint „A modern alkotmányosság 
kérdése nem más, mint a természetjogi alapelvek megtestesülése a pozitív jogban." 
(Mauro Cappelletti 1993. 1. sz. 38. o.) Ugyanakkor a pozitivista felfogás a jogelveket a 
tételes jogra, vagy a bírói joggyakorlatra vezeti vissza. A jogelvek így egyrészt 
örökérvényűnek tekintett értékek (igazságosság, jogbiztonság, humánum, stb.) kifejezői, 
másrészt a pozitív jogrendszer egészét, vagy annak egyes jogágait jellemző 
iránymutatók (ne bis in idem, nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 
habet, stb.). Mindkét esetben a jogelvek az általánosságnak a jogszabálynál magasabb 
szintjét képviselik, (Tamás András 1996. 602. o.) így belőlük számos konkrét szabály, 
vagy jogi döntés vezethető le. Közülük a legfontosabbakat alkotmányos elvként is 
megfogalmazzák, ezek a társadalmi, politikai berendezkedés mellett a jogrend alapjait is 
rögzítik (demokratizmus, jogállamiság, stb.). Az utóbbi időben a jogszabályokba 
beépülő értékek intenzív értelmezési szükséglete miatt a tételes jogszabályok formális 
keretein túlhaladó jogelvek iránti igény újra feltámadt. Az értelmezés meghatározott 
szintje felett ugyanis a jogszabály önmagában már nem elégséges rendezője és 
mozgatója az értelmezési tevékenységnek. (Takács Albert 1993. 114. o.) A 
jogszabályokban rögzített alapievek ugyanakkor jelentős segítséget nyújthatnak a 
jogszabály értelmezésében és alkalmazásban, még akkor is, ha - bizonyos vélemények 
szerint (Takács Albert) - az alapelvek a jogszabályok már eredendően is hiányos 
jelentés kiegészítésére, sőt nem ritkán meghatározására hivatottak. (Takács Albert 1993. 
113. o.) A jogalkotási, jogalkalmazási gyakorlat rövid áttekintése arra is lehetőséget ad, 
hogy érzékeltesse jogalkotói, jogalkalmazói kultúránk viszonyulását magasabb 
értékekhez, pontosabban jellemezze az értékek gyakorlati alkalmazásához fűződő igényt 
és igényességet. 

1.2 Az alapelvek megjelenése a jogi szabályozásban 

A különböző alapelvek gyakorlatban történő érvényesülésének, érvényesítésének egyik 
legfontosabb feltétele azok jogszabályban történő rögzítése. Ugyan az alapelvek nem 
minden esetben szerepelnek a különböző jogi normákban, így például még az 
alkotmányban sem, melynek egyik oka az, hogy mind a jogalkotás, mind a 
jogalkalmazás ezeket a jog belső evidens logikai szabályinak tekinti. (Peschka Vilmos 
1995. 35. o.) Amint azonban Kelsen erre éles elméjűen rámutat, a jogászok számára 
logikai szabálynak tűnő alapelvek nem az állítások logikai igazságával és érvényével 
részei a jogforrásrendszernek, hanem jogi érvényességükben. „Következésképpen 
ezeknek a jogforrásrendszer egészét és a jogrendszer működését alapvetően befolyásoló 
elveknek alkotmányos szabályozása elengedhetetlennek tűnik." (Peschka Vilmos 1995. 
35. o.) Ez a következtetés csupán annyi kiegészítésre szorul, hogy jogállamban nem 
csupán az alkotmányos alapelvek jogszabályi rögzítése tűnik szükségesnek, hanem az 
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adott jogág, illetőleg fontosabb szabályozási terület alapelveinek tételes jogban történő 
megjelenítése is hozzájárul a jogbiztonság és az alapelveknek megfelelő gyakorlat 
kialakulásához. 

Az alapelvek jogszabályi deklarálása leginkább az elmúlt évtized jogalkotói 
tevékenységét jellemzi, míg a korábbi - ám máig hatályos és nagy jelentőségű -
jogszabályok esetén, (például Polgári Törvénykönyv, Büntető Törvénykönyv) nem 
található olyan fejezetcím, mely alatt kifejezetten az alapelveket sorolnák fel. Maga az 
alkotmány sem foglalkozik a legfontosabb (alkotmányos) alapelvekkel, jóllehet az 
alkotmánybíróság több ízben hivatkozik azok létezésére. 

A jogelvek tartalma a legkülönfélébb lehet, melyekhez a különféle és rendkívül sokrétű 
értelmezés is kapcsolódhat. (Tamás András 1996. 600. o.) A tételes jog vizsgálata során 
az alapelvek értelmezésének - a szerző álláspontja szerinti - alábbi kategorizálására 
nyílt lehetőség: 

- Alapelv alapjogként történő szabályozása 

Számos jogszabály az általa kialakított alapelvet alapjogként értelmezi. Érzékletes példa 
erre az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény, melynek 
alapelvi között az alábbi rendelkezések találhatók: 

• Minden dolgozónak joga van az igazságos munkafeltételekhez. 

• Minden dolgozónak joga van a biztonságos és egészséges 
munkafeltételekhez. 

• Minden dolgozónak joga van a maga és családja számára tisztes 
életszínvonalat biztosító méltányos díjazáshoz." stb. 

- Az alapelvek morális jellegének megjelenése 

Sok esetben a jogszabályokban található alapelvek morális jellegű dominanciája 
érvényesül, mint például a Polgári Törvénykönyv bevezető rendelkezései között 
található 4. § (1) bekezdés, mely szerint „A polgári jogok gyakorlása és a 
kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni." A 
hangsúly - a morális szempontból közömbös eljárási kötelezettségen túl (kölcsönösen 
együttműködve) - annak módjára, vagyis a jóhiszeműségre és a tisztességre tevődik. Itt 
szükséges megjegyezni, hogy a jogirodalomban az alapelveket többször az alapértékek 
szinonimájaként használják. „Az alkotmányok egyre szélesebb körben fogalmaznak 
meg a társadalmi, politikai gazdasági rendszerre vonatkozó - elnevezésük szerint is -
alapelveket, amelyek politikai-társadalomfilozófiai alapértéknek számítanak." (Sári 
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János 1995. 178. o.) Hasonló felfogás a szakirodalom számos más jeles képviselői 
munkáiban is fellelhető (pl.: Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás 
25-83. o.) Az értékek és az erkölcs világa gyakran a jogtudományban egybemosódó 
területet képez. Moór Gyula a jog helyességének vizsgálata során jutott arra a 
következtetésre, hogy a legmagasabb erkölcsi eszményeknek a jellemző vonása, hogy 
„soha el nem érhető magasságban fénylő vezérlőcsillagokat szolgáltatnak cselekvésünk 
számára, de a gyarló tapasztalati világban tökéletesen megvalósulva nem találhatók". 
(Moór Gyula: 1994. 255. o.) Ez a felfogás ugyan arra utal, hogy az alapelvek - mint 
erkölcsi értékek - általában nem jelennek meg a jogi szabályozásban, ám a szerző arra 
is felhívja a figyelmet, hogy a jogalkotó hatalom akkor jár el helyesen, ha egész 
erejének latba vetésével annyit valósít meg az erkölcsi követelmények közül, amennyit 
megvalósítani lehetséges. 

- Alapelv, mint alapkövetelmény 

Az alapelvek alapkövetelményként történő értelmezésére példa „A sivatagosodás elleni 
küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös 
tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi CVII. törvény, 
mely alapelvekre vonatkozó 3. cikke imperativ módban fogalmazza meg a - az 
egyébként témánk szempontjából is központi jelentőségű partnerség - alapelvét: ,,a) a 
Részes Felek biztosítsák, hogy a sivatagosodás leküzdésére és/vagy az aszály hatásainak 
enyhítésére irányuló programok kidolgozásáról és végrehajtásáról szóló döntések a 
lakosság és a helyi közösségek részvételével történjenek, és hogy magasabb szinten 
olyan feltételek legyenek, amelyek elősegítik a cselekvést nemzeti és helyi szinten;". 
Hasonló módon szabályozza az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény az 
alapelvek és célok között az elérhetőség, hozzáférés alapelveként felfogható szabályait, 
mely szerint „a fogyasztók rendelkezésére álljanak azok a hírközlési szolgáltatások, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy - a jogosultságok függvényében - hozzájuthassanak 
valamennyi, az elektronikus hírközlési eszközön elérhető információhoz, illetőleg 
tartalomszolgáltató szolgáltatásához," (2. § ba) pont). 

- Az alapelvek alaptilalomkénti értelmezése 

Alaptilalomként értelmezhető a polgári jogban általánosan ismert alapelv, melyet a Ptk. 
5. §-a a következőképp határoz meg: „ (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. (2) 
Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi 
rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgazdaság 
megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására 
vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne.". 
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Az alapelvek alapcélként történő felfogása 

Az alapelveket egyes jogszabályok elérendő célként értelmezik, így például az 
esélyegyenlőség alapelve célként fogalmazódik meg az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvényben: ,,f) a piaci résztvevők szabadságát, jogait, kötelezettségeit, 
esélyegyenlőségét, érdekérvényesítési lehetőségét és új szereplők piacra lépését 
biztosító jogi és gazdasági környezet kialakítása, így különösen a jelentős piaci erővel 
rendelkezők befolyásának - a hatékony piaci verseny kialakulásához és fenntartásához 
szükséges mértékű - differenciált ellensúlyozása, valamint annak biztosítása, hogy a 
piaci résztvevők a versenytársak érdekeit tiszteletben tartva, az üzleti tisztesség 
követelményeinek megfelelően folytassák tevékenységüket;". 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény egyes alapelveit a jogalkotó 
szintén az elérendő célok viszonyában határozta meg: ,,f) az elérhető legjobb eljárás 
elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között 
megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet-
igénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a 
környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot 
jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák 
bevezetésére; 

i) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál 
a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési 
igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell 
törekedni;" (2000. évi XLIII. törvény 4. §). 

Ritkább esetben arra is található példa, amikor az alapelveket a jogalkotó feltételként 
értelmezi: „15. § (1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell 
kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, 
folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen 
okból történő jelentős csökkenése (a vállalkozás folytatásának elve)." (2000. évi C. 
törvény a számvitelről). 

Megállapítható, hogy az alapelvek a különböző jogszabályokban rendkívül sokféle 
értelemben és összefüggésben szerepelnek. Bizonyos esetekben a jogszabályokban 
rögzített alapelvek egyszerre többféle funkciót is betölthetnek, de többnyire - a 
jogalkotó szándékához és a szabályozandó életviszonyhoz igazodóan - egy vagy két 
értelmezést kapnak (pl.: alapjog, alapkövetelmény). A jogszabályok többnyire nem 
foglalkoznak az alapelvek hatályosulásával, azok érvényesülési, érvényesítési 
módozataival. Ugyanakkor e tekintetben bizonyos különbség mutatkozik az anyagi és 
az eljárási jellegű jogszabályok között. Az eljárási jogszabályok sokkal komolyabban 
foglakoznak az alapelvek érvényesülésével. A polgári perrendtartás 1999. évi 
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alapelveket is érintő módosítása nyomán a jelenleg hatályos eljárásjog deklarálja, hogy 
a jogviták pártatlan eldöntését a törvényben meghatározott alapelvek érvényesítésével 
kell biztosítani. (Kengyel Miklós 2003. 77. o.) Ezáltal az alapelvek normatív jellege 
erősödött, mivel a közvetlen alkalmazásukra akkor is sor kerülhet, ha valamely tételes 
jogi szabály ellentétes az alapelvek célkitűzéseivel. (Gadó Gábor 2000. 24. o.) 

A közbeszerzési törvény, illetőleg az ahhoz fűzött indoklás az eljárási alapelveknek 
kettős szerepet tulajdonít. Eszerint az alapelvek egyrészt meghatározzák a közbeszerzési 
eljárás egész menetét, és az egyes részletszabályokban tételesen is megfogalmazódnak, 
a konkrét normákat elvi háttérrel övezik. Másrészt a jogalkalmazók számára 
iránymutatásul is szolgálnak egyes konkrét normák értelmezésénél, vagy valamely - a 
törvényben nem szabályozott - részletkérdés esetén követendő megoldás tekintetében. 
Az alapelvek jelentőségét az is növeli, hogy azok generálklauzulaként is működnek. 
Ezen elvekbe bármilyen formában ütköző eljárási cselekmények esetén - külön tiltó 
rendelkezések hiányában is - jogorvoslati eljárást lehet kezdeményezni a Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtt. 

A jogi szabályozás áttekintése meggyőzően bizonyítja azt is, hogy az alapelvek -
illetőleg azok egy része - nem csupán hangzatos szlogen, hanem érvényesítésükre a 
magyar jogrendszer és igazságszolgáltatás egyaránt biztosít lehetőséget. 

1.3 Az alapelvek megjelenése az alkotmánybírósági határozatokban 

A különböző jogszabályok alapelvekkel foglalkozó rendelkezései vélhetően igazolták, 
hogy a jogalkotási folyamat során sem alakult ki az alapelvek egységes értelmezésének 
és használatának gyakorlata. A tételes jog témánk szempontjából fontosabb elemeinek 
bemutatását követően szükséges megismerkedni a téma szempontjából releváns 
alkotmánybírósági gyakorlattal is. Ez az a legfőbb fórum, ahol eldől, hogy az alapelvek 
végső soron kikényszeríthetők-e, s nem csupán puszta elvek és üres szóvirágok, 
melyeknek legfeljebb annyi a szerepe, hogy megszínesítsék az amúgy gyakran szürke és 
monoton szabályozási környezetet. 

Szerencsére a magyar alkotmánybíróság töretlen gyakorlata azt mutatja, hogy alapelvek 
érvényesülése és érvényesíthetősége egyértelműen biztosított és nem elnagyolt, 
elhanyagolt terület. Az persze már nem állítható, hogy az alapelvek értelmezése 
tekintetében az egyik legfőbb bírói szervezet egyöntetű gyakorlatot alakított volna ki és 
a fogalomhasználat tekintetében ne lennének - a jogalkotóhoz hasonló - jelentős 
eltérések. 

Az alapelvekkel - hol érintőlegesen, hol lényegi összefüggéseiben - több mint, 150 
esetben foglalkozott az alkotmánybíróság. Az érdemi ügyeket alapul véve itt is 
lehetőség nyílt bizonyos szempontok alapján történő csoportosításra. 
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1.3.1 Az alapelvek jelentősége és azok megítélése az alkotmánybírósági gyakorlat 
alapján 

Az első - és talán legfontosabb - csoportba azok az alkotmánybírósági határozatok 
tartoznak, amelyek az alapelvek védelmével, jelentőségével, az elvek - alapelvek 
közötti kapcsolat jellegével és azok megítélésével foglalkoznak. E csoportban csupán 
egyetlen határozat konkrét ismertetésére kerül sor, ugyanis az alkotmánybíróság ezen 
határozatára hasonló, vagy azonos tartalommal több, mint egy évtizedes működése alatt 
számos alkalommal hivatkozott. 

Az alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában a jogállamiság alapelvével 
összefüggésben rögzítette, hogy „A jogállamiság elvét az alaptörvény további 
rendelkezései részletezik, e szabályok ugyanakkor nem töltik ki teljes egészében ezen 
alapérték tartalmát, ezért a jogállam fogalom értelmezése az Alkotmánybíróság egyik 
fontos feladata. A jogállamiság alapértékét kitöltő elveket az Alkotmánybíróság egy-
egy konkrét ügy kapcsán, fokozatosan fejti ki. Noha az Alkotmánybíróság a 
jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálata során a vizsgált rendelkezésnek 
elsősorban az Alkotmány valamely konkrét rendelkezésével való összhangját vizsgálja, 
ez nem jelenti azt, hogy az általános rendelkezéseket formális deklarációnak tekinti, s az 
alapelveknek pusztán kisegítő, másodlagos szerepet szánna. 

3. A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság 

4. A jogbiztonság elve mindemellett tág mérlegelési és döntési lehetőséget hagy nyitva 
a jogalkotó számára, hiszen a jogállamiság más elvek érvényesülését is megköveteli, s 
ezek a jogbiztonság követelményével ütközhetnek. Például az igazságosság egyedi 
esetekben való megvalósulását elősegítő méltányosság intézménye a jogbiztonsággal 
elvileg ellentétes. A jogbiztonság azonban mégsem szenved csorbát, mert a konkrét 
kivételek érvényesülési körét és feltételeit a jog előre tisztázza." 

A határozattal kapcsolatos első észrevétel az, hogy már az első idézett mondat legalább 
két értelemben használja az elv (jogállamiság elve) fogalmát, hol szabálynak, illetve 
szabályok rendszerének tekintik azt, hol pedig alapértéknek (lásd: kiemelések). 
(Bizonyára nem szükséges külön rávilágítani a szabály és az alapérték közötti 
különbségekre, ahol a legáltalánosabb megközelítésben is a szabály betartandó - akár a 
jog erejével is - kötelező norma, míg az alapérték értelmezése és fogalmi összetevői 
egészen más természetűek.). További fontos - bár nem fogalmi - elem a fokozatosan 
történő kifejtés, mely arra enged következtetni, hogy az alapelvnek nincs konkrét, 
állandó és minden esetben egyformán alkalmazható definíciója, nem szükségszerűen 
kodifikált szabály, amely az idők folyamán újabb és újabb összetevőkkel gazdagodhat, 
illetve szegényedhet, más és más értelmet nyerhet (evolutív megközelítés). 
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Az alkotmánybíróság - nem különben a jogalkotó - az alapelv és elv kifejezést 
felváltva, rokon értelmű szóként használja. Ugyanakkor épp a fenti határozat mutat rá, 
hogy az elvek között piramisszerű, hierarchikus kapcsolat létezhet, ahol az egyik elvből 
következhet a másik, az egyik elv alárendelődik a másiknak. Ez a megközelítés kínálja 
azt a feltételezést, hogy a csúcson állhat egy - esetleg több egyenértékű - elv, 
melyekből a továbbiak következnek, ezáltal a legfentebb lévők méltán viselhetnék az 
alapelv megnevezést. Persze ez feltételezi az elvek közötti logikai és hierarchikus 
kapcsolat kidolgozását, annak (legalább) a tudomány, esetleg jogalkotó, jogalkalmazó 
által történő elfogadását, mely rámutatna arra, hogy például a jog világában melyek 
azok a legfontosabb alapelvek, melyeken - e tekintetben - egész társadalmi 
működésünk alapul, melyeknek betartása az egyik legfontosabb társadalmi érdek. 

Az alapelv jelentőségét és védelmét emeli ki az a - negatív oldalról történő -
megközelítés, mely szerint az alapelv nem formális deklaráció és szerepe nem 
tekinthető másodlagosnak az alkotmánybírói munka folyamán. Az alapelvek hasonló, 
rangjukhoz méltó elhelyezésének és világos megfogalmazásának kötelezettségére hívja 
fel a figyelmet a 48/1998. (XI. 23.) AB határozat. Ez a határozat a terhesség 
megszakításról szóló jogszabályokkal foglalkozott, ahol törvényi szinten az alapelvek 
között ugyan rendelkeztek arról, hogy a terhesség csak veszélyeztetettség esetén, a 
törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. Az alapelv további - megfelelő 
- konkretizálására nem került sor, ami gyakorlatilag a súlyos válsághelyzet pontos 
meghatározását jelentette volna. Ezért az alkotmánybíróság megállapította, hogy „a 
súlyos válsághelyzet fogalmának és alkalmazása feltételeinek meghatározása kizárólag 
törvényben történhet; a törvényi meghatározás hiánya alkotmányosan nem pótolható 
sem alacsonyabb szintű jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel" Ebben az 
esetben „csupán" egy alapelv egyetlen lényegi összetevőjéről volt szó, ez azonban nem 
teszi kétségessé, hogy maguknak az alapelveknek magas szintű szabályozása és 
kifejtése alapkövetelményként fogalmazódik meg a jogalkotóval szemben. 

Az alapelvek védelme, kikényszeríthetősége 

Az alkotmánybírósági határozatok következő csoportja az alapelvek védelmére és 
kikényszeríthetőségére hívja fel a figyelmet. Az alkotmánybíróság 2/2002. (I. 25.) AB 
határozatában a jogalkotásról szóló törvény (Jat.) kapcsán kifejtette, hogy „..önmagában 
a Jat. szabályainak megsértése nem valósít meg alkotmányellenességet, csak akkor, ha 
egyben valamely alkotmányos elv vagy rendelkezés sérül [32/1991. (VI. 6.) AB 
határozat, ABH 1991, 146., 159.; 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170., 
172.]. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt 
jogállamiságból eredő jogbiztonság védelme érdekében, illetve más alkotmányos 
rendelkezések alapján (lásd pl. a jogforrási hierarchiára vonatkozó alkotmányi 
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szabályokat) egyes jogalkotási (a Jat.-ban is szereplő) alapelveket alkotmányos 
védelemben részesít". 

Ez a határozat a korábbiakhoz képest más összefüggésben ugyan, de azonos 
tartalommal deklarálja az alapelvek alkotmánybírósági védelmét, mely egyúttal azok 
alkalmazását, vagyis kikényszeríthetőségét is magában foglalja. Itt ugyan a határozat 
kitüntetetten a jogalkotási alapelvekről szól, de ez csupán megerősíti a korábban 
ismertetett alkotmánybírósági döntés azon megállapítását, mely általában az alapelvek 
jelentőségére, hívja fel a figyelmet. 

A 62/1997. (XII. 5.) AB végzés - melyben az alkotmánybíróság az országgyűlés 
alkotmány- és igazságügyi bizottságának az alkotmány értelmezésére irányuló 
indítványát visszautasította - egy konkrét polgárjogi, de a nemzetközi jogban is elismert 
alapelvre hívja fel a figyelmet. Az indoklás szerint „A több mint 40 nemzetközi 
szerződés ilyen módon történő felmondása nagy valószínűséggel ütközik több, 
általánosan elfogadott nemzetközi jogi alapelvvel, így többek között a „pacta sunt 
servanda" elvével is. A Hágai Bíróság Bős-Nagymarossal kapcsolatos legutóbbi döntése 
egyértelműen mutatja, hogy a „pacta sunt servanda" elve a nemzetközi jogi 
gyakorlatban mindenek felett áll.". Ez a megállapítás nem csupán egy alapelv 
jelentőségére hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy nem csupán a magyar 
alkotmánybíróság előtt nyílik lehetőség az alapelvek érvényesítésére, hanem az egyik 
legfőbb nemzetközi jogalkalmazó szerv gyakorlata is megerősíti azt. 

Az alapelvek értelmezése 

Az alkotmánybíróság természetesen értelmezi is az alapelveket, melynek során új, vagy 
legalábbis a jogszabályokban nem szereplő fogalmak is keletkezhetnek. Az ilyen 
tevékenységre példa a 44/1997. (IX. 19.) AB határozat ahol az alkotmánybíróság a 
soron lévő indítványt - tartalma alapján - a jogbiztonság alkotmányos követelményében 
is kifejeződő jogállamiság összefüggéseiben is vizsgálat tárgyává tette. Az Alkotmány 
2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. „Az 
alkotmánybíróság gyakorlatában következetesen érvényesített alapelv, hogy ez az 
alkotmányi rendelkezés egyúttal azt is jelenti, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos 
jogállam, vagyis az alkotmányos normák érvényesítése is, tehát a jogrendszer önmagára 
vonatkoztatott szabályainak a megtartása az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének alapvető 
kritériuma." Az alkotmánybíróság a maga által konstituált alkotmányos jogállam 
fogalmából vezeti le az alkotmány azon kötelező erejét, mely „a jogrendszer önmagára 
vonatkoztatott szabályainak megtartását" jelenti. 

Ehhez képest kitérj esztőbben értelmezi az alkotmánybíróság a hatalommegosztás elvét a 
24/2002. (VI. 21.) AB határozatában. Az indoklás szerint „A hatalmi ágak megosztása 
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az államszervezet egyik legfontosabb szervezeti és működési alapelve, amely a 
jogalkotói hatáskörök megosztását is jelenti. " Ebből következik - az alkotmánybíróság 
szerint - az egyes jogalkotó szervek (országgyűlés, kormányzat, önkormányzatok) 
tagozódása. A jogalkotói tevékenység egészséges működése pedig a jogbiztonság 
elvéből levezetve az alkotmány megfelelő rendelkezéseire alapítva eredményezi - jó 
esetben - a hierarchikus viszonyban álló jogi normák egymás közötti ellentmondás 
mentességét. Vélhetően a hatalommegosztás elve - születésének pillanatában - nem 
foglalta magában az egyes jogalkotó szervek közötti jogalkotói hatalom megosztását és 
még kevésbé az azok közötti hierarchikus viszonyt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ma 
egy logikus és átlátható levezetés ne alapozhatná meg ennek az alapelvnek az (akár 
kiterjesztő) alkalmazását is. 

Az alapelv alapjogként történő felfogása 

Bizonyos esetekben az alkotmánybíróság az alapevet - a jogalkotóval egyetértésben -
alapjogként értelmezi. Erre példa a 36/2000. (X. 27.) AB határozat, ahol az 
alkotmánybíróság megállapította, hogy „Az Eütv. 12. § (1) bekezdése mintegy alapelvi 
szinten rögzíti az intézményelhagyási jogot,..". Amennyiben a nemek közötti 
egyenlőség alapelvét - az egyenjogúságból kiindulva - alapjognak tekintjük, akkor a 
28/2000. (IX. 8.) AB határozat - egyetértésben az uniós döntéshozókkal - ebben az 
értelemben tovább erősíti: „Az Amszterdami Szerződés a Római Szerződés nemek 
közötti megkülönböztetéssel foglalkozó szabályait jelentősen kibővítette. A 3. cikkely 
(2) bekezdése szerint a Közösség valamennyi tevékenysége során „törekedni kell a 
nemek közötti egyenlőtlenség leküzdésére, és elő kell segíteni a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget", vagyis immár nem korlátozódik a nemek közötti egyenlőség 
alapelve a munkajog területére." (Az alapjogként történő értelmezést persze felválthatja 
az alaptilalomkénti felfogás is, ha a diszkrimináció tilalmából, a nemek közötti 
hátrányos megkülönböztetés tilalmából indulunk ki.) 

Az alapelvek, mint alapkövetelmények 

Az alapelvek alapkövetelményként történő értelmezésére nem csak a jogalkotásban, 
hanem az alkotmánybírósági munka során is található példa. A 12/2000. (III. 31.) AB 
határozat kimondja, hogy „A szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének 
tiszteletben tartása olyan alapvető követelmény az önkormányzatokkal szemben, 
amelyet a szemétszállítási díj meghatározására irányuló rendeletalkotásuk során 
maradéktalanul érvényesíteniük kell. Mindez nemcsak a Ptk. hivatkozott 
rendelkezéseiből, de annak bevezető rendelkezéseiben meghatározott alapelveiből is 
következik." Az idézet megállapítás ugyan nem az egész jogrendszerre, hanem egyetlen 

15 



jogágra vonatkozó - ám kiemelkedő fontosságú - alapelv, mely tiszteletben tartására az 
alkotmánybíróság a konkrét szabályok mellett is kötelezi az érintetteket. Ezentúl az 
alkotmánybíróság további alapelvekre történő hivatkozással is megerősíti álláspontjának 
helyességét, mely szerint: „A jóhiszeműség és a tisztesség elvének való megfelelés Ptk.-
beli szabálya erősíti azt az önkormányzatokkal szembeni követelményt, hogy amikor a 
szemétszállítási díj meghatározása során a díj összegét nem a tényleges 
szemétkibocsátáshoz és az elszállított szemét mennyiségéhez, hanem más mutatóhoz 
(pl. lakásban élő személyek száma, lakóegységek és más helyiségek száma, kiürített 
tartóedények száma, űrmérete stb.) kötik, fokozottan törekedjenek a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás egyenértékűségének megvalósítására." 

Az alapelvek alkalmazási területeinek, megítélésének változásai 

Egyetlen jogágban szereplő alapelv, illetőleg alapelvek alkalmasak lehetnek arra, hogy 
más, kevésbé kiforrott szabályozottsággal rendelkező területeken hiánypótló szerepet 
töltsenek be. Ez a tény olyan gyakorlat kialakulásához vezethet, mely alapján egyes 
alapelvek alkalmazási köre kiterjed, ezzel egy időben szerepük felértékelődik, majd 
pedig figyelembe vételük mellőzhetetlensége az egész jogalkotási folyamat számára 
egyértelmű kötelezettséggé válik. Legalábbis erre enged következtetni az idézett 
alkotmánybírósági határozat, melynek sorai az alábbiak szerint folytatódnak: „Az 
Alkotmánybíróság azonban - követve a települési szilárd hulladék elszállításának 
szabályait megállapító önkormányzati rendeletek alkotmányossági vizsgálata során 
kialakított eddigi gyakorlatát - a Kötv. részletes előírásai hiányában a Ptk-nak a 
további jogalkotásban is mellőzhetetlen alapelveiből indult ki és a polgári jogi 
jogviszony alanyai által nyújtott szolgáltatásnak és ellenszolgáltatásnak az Ör. 
rendelkezéseiben megnyilvánuló arányosságát értékelte.". 

Nem csupán egyes alapelvek alkalmazási köre változhat, de az alapelvek megítélése, 
értékrendszerben elfoglalt helye sem tekinthető minden esetben állandónak. A 38/1991. 
(VII. 3.) AB határozat szerint „a tárgyalási elv, a szóbeliség és a közvetlenség a polgári 
peres eljárás alapelvei közé tartozik. Nem jelenti azonban ennek az alkotmányos 
szabállyá emelt alapelvnek a sérelmét, ha egyes különleges eljárásokban - az eljárás 
különös természetét is figyelembe véve - a törvény a bíróság számára lehetővé teszi a 
fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását is. Erre az Alkotmány 8. § (2) bekezdés 
alapján az 57. § (1) bekezdés által érintett jogok esetén, közérdek által indokolt esetben 
a törvényhozónak joga van.". Természetesen az idézett határozat nem az alapelvek 
jelentőségének megváltozását kívánja középpontba állítani, mindazonáltal kifejezi, hogy 
egyes alapelveknek - melyek korábban csupán egy jogág meghatározó alapelvei voltak 
- az értéke alkotmányos rangra emelkedhet. 
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Egyszerű hivatkozás különböző alapelvek létezésére 

Számos esetben az alkotmánybíróság külön értelmezés nélkül is hivatkozik alapelvekre, 
mely ismételten bizonyítja, az alapelveknek van jelentőségük a jogalkotói, 
jogalkalmazói munkában (pl.: 39/1999. (XII. 21.) AB határozat; 21/1999. (VI. 25.) AB 
határozat; 2/1998. (II. 4.) AB határozat;). A puszta hivatkozáson túl arra is akad példa, 
hogy az alapelvekre történő hivatkozás ugyan nem lényegi eleme az indoklásnak, ám 
érzékelhetően hozzájárul a határozat megalapozottságához (14/1998. (V. 8.) AB 
határozat; 8/1998. (III. 20.) AB határozat;). Több esetben az alapelvek ennél sokkal 
jelentősebb szerephez jutnak az elutasító határozatokban (pl.: 28/1995. (V. 19.) AB 
határozat), vagy éppen a „marasztaló" határozatokban (pl.: 53/1991. (X. 31.) AB 
határozat; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat). 

A Ikotmányb író i különvélem ények 

Az alkotmánybírósági határozatok vizsgálatának befejezéséül szükségesnek tűnik 
kiemelni két önálló alkotmánybírói különvéleményt, melyek újabb adalékul 
szolgálhatnak az alapelvek értelmezésének tarkaságában egy világosabb kép 
kialakításához. 

A 4/1993. (II. 12.) AB határozat kapcsán Vörös Imre alkotmánybíró 
különvéleményében az alapelvek alkalmazásának módjára vonatkozóan tesz 
megállapításokat, mely egy általános jogelv alkotmánybírósági eljárási módját 
határozza meg. Véleménye szerint: „Több jogágban elfogadott jogi alapelv, hogy a 
jognyilatkozatokat nem elnevezésük, hanem tartalmuk szerint kell jogilag minősíteni, 
értékelni. Az alkotmányjogban ez az elv úgy fogalmazható meg, hogy egy törvényt az 
alkotmányossági vizsgálat során nem címe, hanem tartalma szerint kell elbírálni. Egy 
törvény tehát címe szerint szólhat fogyasztási adóról; ha rendelkezései az emberöléssel 
kapcsolatos büntetőjogi szabályokat tartalmaznak, alkotmányossága sem az adójogra 
vonatkozó alkotmányi rendelkezések, hanem a törvény büntetőjogi tartalma szerint 
bírálandó el.". Ez a vélemény egyszerre iránymutatás az alapelvek alkotmánybírósági 
alkalmazásának módját illetően, valamint az eredetileg más területen „honos" alapelvek 
újszerű alkalmazásának lehetősége tekintetében is. 

Az alapelvek egészen más sajátosságaira, gyökereire utal Ádám Antal alkotmánybíró a 
38/1993. (VI. 11.) AB határozathoz fűzött különvéleményében. E szerint: „Bár az 
Alkotmány sem preambulumában, sem más rendelkezésében nem használja a 
hatalommegosztás és a hatalmi ágak elválasztásának kifejezését, nem kétséges, hogy 
számos előírásában ennek az alapelvnek megvalósítását érvényesíti. Mindez természetes 
is, hiszen az emberiség nagy gondolkodói már korábban felismerték annak jelentőségét, 
amit „Az ember és polgárjogainak" 1789. augusztus 26-án elfogadott deklarációja híres 
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16. cikkében egyetemes igénnyel akként állapított meg, hogy „Az olyan társadalomnak, 
amelyben a jogokat nem biztosították intézményesen és amelyben a hatalmi ágakat nem 
választották szét, nincs alkotmánya". 

Az alapelvek fenti megközelítése ugyan közel áll a természetjogi felfogáshoz, ahol az 
alapelvek kezdettől fogva létezését és alkalmazását a társadalom természetes 
velejárójának, embertől, társadalomtól való elidegeníthetetlenségének tekintik, de 
mégsem állítható e szellemiséggel való teljes azonosulás. Az idézett megállapítások arra 
engednek következtetni, hogy egy olyan kikristályosodott, teljes társadalmi 
elfogadottságnak örvendő, a demokratikus rendszerek működésének nélkülözhetetlen 
eleméről van szó, melynek evidenciája nem teszi szükségessé annak jogi 
szabályozásban történő megjelenítését. A lényegi kérdés ezzel kapcsolatosan már csak 
az lehet, hogy melyek azok az alapelvek, amelyek jogszabályi deklarációja szükségtelen 
és melyek azok, ahol a kodifikáció nélkülözhetetlen, vagy legalábbis erősen indokolt. 
Olyan esetekben, ahol az adott elv alkalmazása hosszú idő óta érzékelhető (pl.: 
hatalommegosztás) valószínűleg nem szükségszerű annak jogszabályi rögzítése. Más 
esetekben (pl.: jogbiztonság) talán gyakrabban szükséges megvédeni, biztosítani annak 
érvényesülését. Ilyen esetekben ésszerűnek tűnik az adott elv létezését elismerni - akár 
a legmagasabb - jogi szabályozás szintjén is. 

Az alapelvekre vonatkozó különböző jogszabályok és alkotmánybírósági értelmezések 
által nyújtott tarka sokaság bemutatásának végeztével felmerülhet a kérdés, hogy miért 
is volt szükség minderre. A válasz kifejtése feltehetőleg további hosszú oldalakat - és 
ezzel együtt nagyfokú türelmet - igényelne, ehelyett talán egy rövid példa elegendő 
lehet a korábbi elemzések szükségességének igazolására. 

Ha például - a későbbiekben bemutatásra kerülő - partnerség alapelvét a 
területfejlesztés által érintett minden szereplő alapjogként értelmezi, akkor alanyi jogon 
követelheti a területfejlesztéssel kapcsolatos - jogilag nem tisztázott - eljárásokba, 
döntésekbe, szervezetekbe történő bevonását. Az alapjog tehát részvételi jogként 
nyilvánulna meg, melynek - egyébként meglévő jogszabályi háttere - alapján akár 
bírósági kikényszerítésére is sor kerülhetne. 

Ha a partnerség alapelvét alapkövetelményként fogjuk fel, akkor ez a jogalkotóval 
szemben (is) jelenthet olyan kötelezettséget, mely alapján a partnerség intézményét az 
összes releváns jogi szabályozásba be kell építeni. Mielőtt az ilyen feltételezést teljes 
abszurditásnak neveznénk, érdemes előrebocsátani, hogy az unió jogalkotóinak minden 
esetben kötelessége a szubszidiaritás elvére - és alkalmazási feltételeire - hivatkozni, ha 
a jogi norma megalkotása a nemzeti szint helyett a közösségi szinten történik. Ha tehát 
alapkövetelmény lenne az adott alapelv, akkor annak hiánya ok lehetne 
alkotmánybírósági eljárás lefolytatására. 
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A példákat tovább lehetne sorolni, de talán ennyi is elegendő ahhoz, hogy beláthatóvá 
váljék, hogy az alapelv - általában - nem azonosítható a követelmény, a jog, a szabály, 
a cél stb. fogalmakkal, így szinonimaként történő használatuk sem szerencsés. 
Mindemellett kétségtelen, hogy az egyes konkrét alapelvek rendelkezhetnek a fenti 
jelentéstartalmak egyikével, vagy azok közül egyszerre többel is, függően attól a 
szabályozási területtől, melynek hosszú távú fejlődési irányát a kor társadalmi 
értékítéletének megfelelően meg kívánják határozni. 

Olyan szabályozási területek esetén, amelyek tartama nem évszázadokban mérhető és 
megjelenésük „csupán" néhány évtizedre nyúlik vissza, különös jelentőséggel 
rendelkezhetnek az alapelvek, mint mértékadó, a jogalkotást, jogalkalmazást segítő 
„vezérlő csillagok". Ehhez persze az is szükséges, hogy a mindenkori gyakorlatban 
érvényesülésük útjába ne álljanak olyan akadályok, melyek az egyes jogalkalmazó 
individuális értékítéletéhez, vagy éppen az aktuálisan hatalmon lévő elit érdekeihez 
kötődnek. A mindenki számára egyformán történő érvényesítés és értelmezés 
biztosítására legmagasabb fokon vélhetően a jogi szabályozás lehet képes. 
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II. fejezet 
Az alapelvek megjelenése a közösségi jogi szabályozásban 

1 A strukturális alapok elvei és a regionális politika rövid 
fejlődéstörténete 

Mielőtt a strukturális alapok működésére vonatkozó alapelvekkel közelebbről 
megismerkednénk, szükségesnek tűnik röviden vázolni, hogy mi is a területfejlesztési 
politika, hogyan alakult ki, milyen jelentősebb fejlődési lépcsőket járt be napjainkig. 
Nyilvánvaló, hogy e kérdések önálló tudományos munkák tárgyai lehetnek, amit csak 
alátámaszt a jelzett tárgykörökben megjelent számos és nagyjelentőségű könyv és egyéb 
publikáció megjelenése. Mindemellett jelen dolgozat keretei között sem kerülhető meg, 
hogy vázlatosan ne utaljunk arra a tárgyra, melynek az alapelveiről ténylegesen szó van. 

A területfejlesztés, a területfejlesztési politika értelmezése tekintetében a tudományos 
megközelítés számára iránymutatásul szolgálhatnak egyes jogszabályok. A hazai 
területfejlesztésről szóló törvény megkülönbözteti a területfejlesztést, a területfejlesztési 
politikát és önállóan tárgyalja a területfejlesztés feladatait. 

A feladatok egyszerre utalnak az egyes célokra, valamint azok elérésének módozataira. 
A célok között szerepel a munkanélküliség mérséklése, az elmaradott térségek 
felzárkóztatása, a gazdaság megújítása, az innováció, valamint a szükséges 
fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása. A célok egyszerre rendelkeznek a 
gazdaság fejlesztésére, a területi különbségek mérséklésére, a programozásra vonatkozó 
aspektusokkal. (Ezen fontos elemekről a továbbiakban még bővebben esik szó.) A célok 
elérése tekintetében a megfogalmazás kettős jogalkotói bizonytalanságot fejez ki. Az 
„elősegítés" meghatározás azt juttatja kifejezésre, hogy az adott cél teljes és tényleges 
megvalósítására a területfejlesztés önállóan nem alkalmas és csupán az adott cél 
megvalósulásához részlegesen járul hozzá. Ebből pedig egyenesen következik, hogy a 
területfejlesztés csak további más - a törvényben meg nem határozott - beavatkozással 
együtt képes a jelzett célokat megvalósítani. Hogy ezek az eszközök vajon mik lehetnek 
- ha ténylegesen léteznek ilyenek - azt legfeljebb csak találgatni lehet. 

Amennyiben a jogalkotó célokat fogalmaz meg, úgy tudatában kell lennie annak, hogy 
azok megvalósítására a területfejlesztés eszközrendszere alkalmas-e, illetőleg ha 
részben alkalmas, akkor meg kell jelölnie azokat a további eszközöket, politikákat, 
amelyekkel együtt a kitűzött célok elérhetők. Kétségtelen, hogy a területfejlesztési célok 
elérését az állami beavatkozáson kívüli folyamatok is jelentősen befolyásolhatják 
(jelentőségét tekintve a reálszféra területi folyamatokra gyakorolt konjunktív, vagy 
dekonjunktív hatása akár többszörösen meghaladhatja az állami beavatkozás hatását). 
Mindez azonban az állam és a jogalkotás hatókörén kívüli terület. Ha viszont ezek a 
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kondíciók a jogalkotás eszközeivel érdemlegesen nem befolyásolhatók, akkor a 
jogszabályok kialakítása során alapvetően arra kell koncentrálni és azt kell figyelembe 
venni, amelyre az állami beavatkozás tényleges hatással rendelkezik. Az elősegítés, 
vagyis a részbeni hozzájárulás bizonytalanná, vagy teljesen lehetetlenné teszi a 
beszámoltathatóságot, a monitoringot, hiszen a részbeni megvalósulás egyformán 
értékelhető sikerként és kudarcként, ha annak szempontjai előre nincsenek 
meghatározva. 

A területfejlesztés fogalmának törvényi rögzítése során a jogalkotó a programozásra, a 
programokra helyezi a hangsúlyt, melynek során már - az összehangolás mellett -
megjelenik a különböző időtávú programok megvalósításának igénye is. Az országos 
területfejlesztési koncepcióról szóló országgyűlési határozat tágabb és szűkebb 
értelemben határozza meg a területfejlesztés fogalmát. A tágabb meghatározás 
gyakorlatilag azonos a törvényben szereplő fogalommal, a szűkebb értelmezés a 
területfejlesztésre, mint fejlesztési tevékenyégre világít rá. E tevékenység 
megkülönböztető sajátossága annak területi jellege, amely megvalósulhat különböző, 
különálló tevékenységek formájában, valamint átfogó integrált beavatkozás keretében. 

A törvényi megfogalmazás a területfejlesztési politikát az ország és az egyes térségek 
területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő 
legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározásában és 
érvényesítésében látja. Az országgyűlési határozat szerint a területfejlesztési politika az 
ország fejlesztésével kapcsolatos területi aspektusokkal jellemezhető célkitűzések 
összefüggő legitim rendszere. A törvényi meghatározás a stratégiai, átfogó jellegre és az 
ehhez kapcsolódó hosszabb távra helyezi a hangsúlyt, míg a határozat ehhez képest a 
területiséget és a legitimitást emeli ki. 

A különböző meghatározások számos fontos és hasznosítható elemet tartalmaznak, 
melyek közül az alábbiak kiemelése tűnik feltétlenül fontosnak: 
- gazdaságfejlesztés, 
- területiség (területi aspektus), 
- felzárkóztatás, 
- komplexitás, 
- programozás, 
- legitimitás. 

A programozás (programhoz kötöttség) és a legitimitás olyan elemeknek tekinthetők, 
amelyek - legalábbis a gyakorlatban sajnálatos módon - nem szükségszerű tényezői a 
területfejlesztésnek. Ez azt jelenti, hogy területfejlesztés a kidolgozott programoktól 
függetlenül és a helyi, vagy térségi közösség tényleges támogatottságának hiányában is 
megvalósulhat. Ugyanakkor a legitimitás és a tervszerűség olyan tényezőknek 
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tekinthetők, amelyek jelentős mértékben képesek befolyásolni a területfejlesztési 
tevékenység hatékonyságát, eredményességét. 

A felsorolt első négy tényező a területfejlesztés meghatározásának nélkülözhetetlen, 
szükségszerű eleme. Mindamellett a különböző jogszabályi megközelítések kevéssé 
foglakoznak azon problémák a gyökereivel, amelyekre - a területfejlesztés segítségével 
- orvoslást kívánnak nyújtani. Az alábbi megfogalmazás igyekszik kiegészíteni, 
illetőleg szintetizálni a területfejlesztés meghatározása során ismertetett elemeket. 

Ezek szerint a területfejlesztési politika eredendően a piac elégtelen működési 
következményeire, illetőleg azok megelőzésére adott olyan válasz, melynek során az 
állam (illetve annak területi szerve), vagy az államok megállapodása alapján az arra 
feljogosított szervezet, meghatározott területi egységek komplex fejlesztését, illetve a 
fejlettségi különbségek mérséklését kívánja elősegíteni a konkrét célokhoz igazodó és 
azokkal adekvát eszközök igénybevétele mellett. 

A kiinduló ok, a gazdaság nem megfelelő működése, jelen esetben nem egy egész 
országot, vagy annál is nagyobb területi szintet jelent, hanem országon belüli, gazdasági 
jellemzők, mutatók által lehatárolható területi egységet. A piac működésével foglalkozó 
közgazdasági tudományágak főként makró, vagy mikró szinten elemezték a gazdasági 
problémákat, így a konkrét területi szinten jelentkező elégtelen gazdasági működés 
kiküszöbölésére modelljeik sem nem voltak felkészülve, sem nem voltak alkalmasak. A 
gazdasági folyamatok területi elemzése az ún. telephelyelméletek kialakításától 
számítható, melynek legelső szakasza Thünen nevéhez köthető az XIX század első 
harmadában. A további korszakokat olyan neves tudósok fémjelzik, mint Weber a XX. 
század első felében, Lösch a két világháború közötti időszakban, Isard az ötvenes, 
hetvenes évek között. (Rechnitzer 1999. 39. o.) A regionális gazdaságtan kialakulása, 
fejlődése ezzel természetesen nem ért véget, sőt a regionális politika reflektorfénybe 
kerülése mellett szerepe felértékelődik. 

Területi különbségek valószínűleg mindig is voltak és feltehetőleg lesznek is, ám 
létezésük a közelmúltig sem a gazdasági, sem a politikai életben nem kapott központi 
szerepet. A változás egyik oka szintén a gazdaság átalakult működésére vezethető 
vissza. A jelenség mélyebb gyökereinek elemzése nélkül is megállapítható, hogy a 
fogyasztói társadalom alapfilozófiájának mond ellent egy területi egység leszakadása, 
ahol a gazdaságot éltető fogyasztás csökkenése - a nyitott és mára már globális 
gazdasági térben - óhatatlanul hátrányosan érinti az egyébként gazdaságilag fejlett 
területi egységeket is. A már kialakult problémák kezelése mellett ugyanezen okoknál 
fogva hasonló fontosságú az egyes területek hanyatlásának megelőzése is. A kezelés és 
a megelőzés gazdasági eszköz- és célrendszere eltérő, melyekről a regionális politika 
céljainak kifejtése során lesz szó. 
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Érzékelhető, hogy a területfejlesztési politikán belül a gazdaság szerepe kiemelkedő, de 
korántsem egyedülálló. A gazdasági krízishelyzetek a társadalmi feszültségek 
növekedésével járnak, melyek - még a tipikusan nem demokratikus berendezkedésű 
államok esetén is - a politika, illetőleg az állam beavatkozását váltják ki. Demokratikus 
berendezkedésű, piacgazdaságon alapuló társadalom esetén az állam gazdaságba történő 
beavatkozása alapvetően két csoportra osztható. Az első esetben az állam, mint 
tulajdonos, vagy támogató (egyházak, civil, non-profit szervezetek esetén) biztosítja a 
közjószágok működtetését. A második esetben a gazdaságpolitika eszközeivel (pl.: 
fiskális, monetáris gazdaságpolitikai eszköztár) befolyásolja a gazdaság működését. A 
regionális politika keretein belül történő állami beavatkozás nem sorolható az első 
csoportba, hiszen nem elsődlegesen és különösen nem kizárólag közjószágok 
működtetéséről van szó, de nem fér bele a második csoportba sem, ahol az egyes 
eszközök (pl.. adó, vám, bérpolitika) nem a kisebb területi egységek, hanem alapvetően 
a makró szintű gazdaság folyamatainak befolyásolására lehetnek alkalmasak. Tehát a 
területi szintű gazdasági folyamatok befolyásolása a gazdaságpolitika azon része, amely 
kifejezetten a regionális politikához kötődik, annak megkülönböztető sajátosságaként 
értékelhető. 

Hasonló megkülönböztető sajátosság a komplexitás, vagyis a fejlesztés komplexitásának 
igénye is. Az ágazati típusú fejlesztési tervek kialakítása nem feltételezi szükségszerűen 
az egyes területi egységek fejlődését előmozdító igények, tervek ismeretét és azok 
egyáltalán nem, vagy nem szükségszerűen játszanak szerepet az ágazati fejlesztési 
döntések meghozatala során. Az ágazati fejlesztések ezen túlmenően nem feltétlenül 
veszik figyelembe más, további ágazatok fejlesztési terveit. Ezzel szemben a regionális 
fejlesztés elképzelhetetlen a területi igények, célok, programok, tervek ismerete nélkül, 
ahol nem csupán az egyes ágazati célok összehangolása és összhangjának megteremtése 
elengedhetetlen, hanem további, a gazdasági folyamatokkal közvetlen kapcsolatban nem 
álló, ám területi szinten jelentkező és a területi egység fejlődését mérhetően jellemző 
olyan tényezők figyelembe vétele, mint például az oktatás, művelődés, 
környezetvédelem, kultúra, stb. 

A kizárólag ágazati szemléletű fejlesztések akár a területfejlesztési politika egyik célja -
a különbségek mérséklése - ellen fejthetnek ki komoly hatást. Az ágazati fejlesztések 
során fontos szempont a megfelelő üzleti tervre alapozott, biztos gazdasági alapokon 
álló, jól működő szervezetnek jutatott támogatás hatékony megtérülése. Ilyen alapon 
azon területeken működő szereplők juthatnak fejlesztési forrásokhoz, amelyek nem 
tartoznak a hátrányos helyzetű területek közé. Ez azt jelenti, hogy az ágazati 
támogatások tovább növelhetik a területi egységek között amúgy is meglévő 
különbségeket. 
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A területfejlesztési politika célja kettős: az egyik cél a területi egységek közötti 
fejlettségi különbségek mérséklése, vagyis a kiegyenlítés. A másik cél a leszakadás, a 
negatív gazdasági folyamatok kialakulásának megelőzése, mely a területfejlesztési 
politika eszköztára szerint a gazdaság hatékonyságának növelésével érhető el. Az utóbbi 
cél tehát a hatékonyság növelése, mely érthetően a fejlett, tehát, még gazdasági 
nehézségekkel nem küszködő területek gazdasági növekedését szolgálja, míg a 
kiegyenlítés az olyan földrajzi területek fejlesztését kívánja elősegíteni, ahol a 
területfejlesztési politika által kezelhető probléma már kialakult. A célok itt is szoros 
összefüggésben állnak a térbeliséggel, nem általában szükséges gazdasági 
krízishelyzetet megoldani, hanem földrajzi helyhez, területi egységhez kötötten. A célok 
eléréséhez szükségképpen meg kell határozni és rendelkezésre kell bocsátani azokat az 
eszközöket melyek hiányában a területfejlesztési politika csak üres szlogen marad. Az 
eszközöknek (pl.: a rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrásoknak) igazodniuk kell a 
megoldandó problémákhoz, mert a nem megfelelően megválasztott, vagy a nem 
megfelelő mértékben rendelkezésre álló eszközök a célmegvalósítást, illetőleg annak 
eredményességét kétségessé teketik. (Például a hazai területfejlesztési források között 
ismert területi kiegyenlítést célzó támogatás oly csekély mértékű, hogy a területi 
folyamatokra - a kiegyenlítésre - képtelen hatást gyakorolni. Egyes részcélokhoz 
kötődő túlzott mértékű források pedig pazarló felhasználást eredményeznek, míg más 
részcélok esetén a hiány tovább növekedhet. Szükséges rámutatni arra, hogy az 
eszközök nem csupán pénzügyi forrásokból állhatnak. Az egyes szereplők (lakosság, 
civil szervezetek, vállaklozók, stb.) természetbeni hozzájárulása olykor sokkal 
eredményesebben szolgálhatja az elérni kívánt célt, mint a pénz önmagában. Ennek a 
fordítottja is igaz, hiszen az egyes szereplők szándéka ellenére megvalósított beruházás 
sem feltétlenül képes elérni az előzetesen meghatározott célt.) 

A területfejlesztési politika céljának kettőssége egyúttal nehézséget jelenthet a két célt 
szolgáló - főként pénzügyi - források egymás közötti elosztásának egyensúlya, az 
egymás közötti harmónia kialakítása során. (Eiko R. Thielemann 2002. 49-52.) E 
tekintetben legfeljebb az érintettek számára elfogadható kompromisszum jöhet létre, de 
mindenki igényeinek megfelelő döntés valószínűleg nem. A hatékonyság növelésnek 
célként történő megfogalmazása ugyan jól indokolható - ismét a területi szempontok 
figyelembe vétele alapján - ha annak konkrét aránya nem is. Ebben az esetben újabb 
területi dimenziókban kell gondolkodni, melynek példája napjainkban az Egyesült 
Államok és az Európai Unió növekedési ütemének és ezáltal gazdasági 
hatékonyságának összehasonlítása. A két területi egység között az Egyesült Államok 
növekedési üteme gyorsabb, így kézenfekvő, hogy meg kell előzni az európai gazdasági 
tér leszakadását, melynek eszköze a versenyképes gazdasági területek hatékonyságának 
további növelése, melyek alapvetően nem a fejletlen, hanem a már gazdaságilag fejlett 
területeken összpontosulnak. Emellett nem hagyhatók figyelmen kívül az Unió 
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szerveinek további - a hatékonyság, versenyképesség növelésével szoros kapcsolatban 
álló - ambiciózus törekvései sem. Az Európai Tanács ugyanis a 2000. március 23-24-én 
Lisszabonban tartott rendkívüli csúcstalálkozóján megfogalmazott stratégiai célkitűzés 
értelmében az Európai Uniónak növekvő foglalkoztatottság és erősebb társadalmi 
kohézió mellett a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kell válnia 2010-re. 
Az ún. Lisszaboni folyamat 2004-ig meglehetősen nehezen haladt és kevés eredmény 
hozott, ezért az Európa Tanács 2004. tavaszi ülésén arra a következtetésre jutott, hogy 
azokat a tényezőket kell előtérbe helyezni, amelyek nagyobb növekedést és 
foglalkoztatottságot eredményeznek. (Európai Közösségek 2005. 17. o.) A 
területfejlesztési-regionális politika alapvető céljai így találkoznak az Unió általános 
gazdaságfejlesztési törekvéseivel, kölcsönösen erősítve egymást. Az utóbbi időben 
pedig - a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó rendelettervezetek készítése során -
olyan vélemények is megfogalmazódtak, amelyek szerint a kohéziós politikának 
magában kell foglalnia a lisszaboni és göteborgi célkitűzéseket, és e célkitűzések 
végrehajtásának legfőbb eszközévé kell válnia a nemzeti és regionális fejlesztési 
programok által. Ez a felfogás tovább erősítheti a regionális politika tekintélyét azzal a 
veszéllyel együtt, hogy a fő céloktól történő eltérés, vagy más céloknak történő 
alárendelődés éppen a megnövekedett tekintély elvesztéséhez vezethet. 

Mindemellett természetesen a területi különbségek ténye és az azokból következő 
veszélyek elhárítása igényli azt a folyamatot - melyet kohéziónak neveznek - ahol a 
végeredmény a területi különbségek csökkenése formájában valósul meg. 

A különbségekből' következő veszélyekre hívja fel a figyelmet a harmadik kohéziós 
jelentés, mely szerint az EU területi egyensúlyának több olyan aspektusa van, amely 
veszélyezteti az Unió gazdaságának jövőbeli harmonikus fejlődését. Ezeket a jelentés az 
alábbiakban foglalja össze: 

- EU szinten - amint azt a második kohéziós jelentés megállapította - a gazdasági 
tevékenységek és a népesség erőteljesen a központi területen avagy az ún. 
ötszögben koncentrálódik (amely az angliai Észak-Yorkshire, a franciaországi 
Franche-Comté, az észak-németországi Hamburg és az észak-olasz Milánó 
között terül el). Ez a terület a Tizenötök területének 18%-t teszi ki, itt él a 
népesség 41%-a, itt termelik a GDP 48%-át és ide összpontosul a kutatási és 
fejlesztési ráfordítások (K+F) 75%-a. A bővítéssel csak fokozódni fog a 
koncentráció, mert az EU területe és népessége növekedni fog, de a GDP ehhez 
képest csak viszonylag kevéssé emelkedik; 

- az egyes országokban a nagyvárosi területek és az ország többi részének a 
gazdasági fejlődése nagyon egyenlőtlen s ez különösen jellemző a csatlakozó 
országokra; 

25 



- a régiók között növekszik, de legalábbis megmarad több - nem a GDP-vel 
vagy munkanélküliséggel leírt - területi egyenlőtlenség. Ezek közül a 
legjellemzőbb, hogy a gazdasági fejlődés egyre nagyobb zsúfoltsággal, 
környezetszennyezéssel és erőteljes társadalmi kirekesztéssel jár a nagyobb 
konurbációs területeken, míg a vidéki területek nagy részén a legfőbb gond, 
hogy nincsenek megfelelő gazdasági kapcsolatok a szomszédos kis- és 
közepes városokkal, és ezért e területek gazdasága gyakran a hanyatlás jeleit 
mutatja. A nagy városi területek kifele terjeszkednek, gazdaságuk és lakossá-
guk növekedésével benyomulnak a környező vidékbe, s ezzel kialakul a 
vidék-városi területként nevezhető jelenség; a vidéki területeken pedig, ahol 
nincsenek legalább kisebb városok, csökken a lakosság és egyre romlik az 
alapvető szolgáltatásokkal való ellátottság; 

- a régiókon és városokon belül az olyan területeken, ahol csak korlátozottan lehet 
hozzájutni az elemi szolgáltatásokhoz, kialakulnak a szegénység és társadalmi 
kirekesztődés szigetei; 

- bizonyos területeken (szigetek, ritkán lakott területek a távoli északon és 
egyes hegyvidéki területek), ahol a földrajzi adottságok jelentik az akadályokat, 
csökken és öregszik a népesség, nehéz a szolgáltatásokhoz hozzáférni, a kör-
nyezet sérülékeny és veszélyeztetett, például rendszeresen tűzvész, szárazság 
vagy árvíz pusztít; 

- a legkülső területeken, ahol halmozottan jelentkeznek a természeti és földrajzi 
hátrányok (amint az Európai Szerződés 299. cikke definiálja), nehéz a 
meglévő súlyos társadalmi és gazdasági problémákat kezelni, mert e területek 
távol fekszenek, elszigeteltek, kedvezőtlenek a topológiai jellemzőik és az 
éghajlatuk, kicsi a piacuk és gazdaságuk túl kevés termékre alapozódik. 
(Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról 2004. 1. rész 28. o.) 

E területi egyenlőtlenségeket nem hagyhatók figyelmen kívül, mert nem csak a 
perifériális és legkülső területeken okoznak súlyos nehézségeket - illetve az egyes 
központi területeken a koncentrációból fakadó hátrányok jelentenek problémát - hanem 
az egész EU gazdasági versenyképességét befolyásolják. Ha a koncentráció hátrányos 
hatásainak költségeit kell finanszírozni vagy az egyenlőtlenségek társadalmi 
következményeit kezelni, akkor a forrásokat nem lehet optimálisan elosztani, továbbá 
rosszabb lesz a hatékonyság és a gazdasági versenyképesség, mint amilyen potenciálisan 
lehetne az érintett régiókban, akár központi, vonzó területről legyen szó, akár hátrányos 
helyzetű, perifériális területről. E problémák kumulatív folyamatot indíthatnak be, 
amelyben például az, hogy nehéz hozzájutni a kutatási és innovációs központokhoz, vagy 
az információs és kommunikációs technológiai (ICT) hálózatokhoz tovább csökkenti a 
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már amúgy is leszakadó régiók gazdasági fejlődési potenciálját. (Harmadik jelentés a 
gazdasági és társadalmi kohézióról 2004. 1. rész 28. o.) 

A regionális politika legfontosabb összetevőinek rövid bemutatását követően 
szükségesnek tűnik a regionális politika fejlődéstörténetének legfontosabb lépcsőit 
röviden vázolni. 

A Római Szerződésben (1957) már megfogalmazódik, hogy a nyugat-európai integráció 
nem képzelhető el a regionális különbségek mérséklése nélkül, hiszen a területi 
egységek közötti jelentős fejlődésbeli eltérések akadályozzák az áruk, a szolgáltatások, 
a tőke és munkaerő szabad áramlását. (Gergó-Szilágyi 2002. 58. o.) A Bizottság 
elsőként 1961-ben tűzte napirendre a regionális problémák tanulmányozását, emellett 
1964-ben az EU Gazdasági és Szociális Bizottságának egyik feladataként megjelenik a 
regionális politika, a regionális kérdésekről 1965-ben a Miniszterek Tanácsa részére 
jelentés készül, majd 1967-ben a regionális ügyek szervezésére önálló főigazgatóság 
alakul. A Bizottság 1969-ben új regionális politikai javaslatokat terjesztett a Tanács elé. 
(Horváth 2001. 14. o.) E javaslatban már megfogalmazódott az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap felállítása iránti igény, amit csak erősített az a bizottsági vélekedés, 
hogy a további részpolitikák sem lehetnek megfelelőképp hatékonyak, ha a regionális 
problémák megoldásának nem szentelnek kellő figyelmet. 

A területi különbségek a Közösség bővítésének előkészítésekor kerültek igazán 
felszínre, hiszen az akkor újonnan csatlakozó országokban (Nagy-Britannia, Írország, 
Görögország) jelentős regionális fejlettségbeli különbségekkel kellett számolni, 
amelyek mérséklése szükségessé vált. Az 1972-es Párizsi Csúcsértekezleten született 
döntések mentén határozták el, hogy közösségi (pénzügyi) eszközök igénybevételével 
kell elősegíteni a szerkezeti (strukturális) és területi aránytalanságok mérséklését, illetve 
megkezdődött az akkor belépett tagországok területi politikájának egyeztetése, amely 
egybeesett a Közösség hasonló törekvéseivel. A Közösség ezen részpolitikájának 
irányításáért George Thomsont bízták meg főbiztosi tisztségben. Az ő nevéhez fűződik 
a Közösség regionális problémáiról szóló jelentés (Report ont the Regional Problems in 
the Enlarged Community), amely a regionális politika legfontosabb jövőbeni feladatait, 
illetve eszközeire vonatkozóan is fontos megállapításokat tartalmazott. Kiemelendő 
hogy e jelentésben megjelenik az addicionalitás, a koncentráció, valamint a koordináció 
fogalma, melyek a közösségi politika eszköztárának fontos kellékei, illetőleg a később 
jogilag is definiált alapelvek egy részét képezik. (Horváth 2001. 15. o.) 1975-ben 
létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERDF), amelynek működése 
során 1975-1988 között 24,4 milliárd ECU-t (kb. 22 milliárd USD-t) fordítottak 
mintegy 41 ezer közösségi strukturális beruházás finanszírozására. (Gergó-Szilágyi 
2002. 61. o.) Ez alatt a másfél évtized alatt az ERDF forrásaiból 873 ezer munkahely 
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létesült vagy maradt fenn Nyugat-Európában. A fejlesztések 80%-át infrastrukturális 
beruházások tették ki, a legnagyobb összeget Olaszország és Nagy-Britannia használta 
fel, bár később, 1988-ban már Spanyolország volt a második legnagyobb felhasználó. 

A további bővítések (Spanyolország, Portugália 1986), valamint a regionális folyamatok 
hatásának felismerése indította el a regionális politika átfogó reformjának előkészítését 
és kidolgozását. Az Egységes Európai Okmány (1987) konkrétan, új politikaként 
nevesíti a közösségi politikák között a regionális politikát, és kiegészíti a Római 
Szerződést a gazdasági és szociális kohézióról szóló címmel, azaz a 130/a-130/e 
cikkelyekkel. A regionális politika céljaként a gazdasági és szociális kohézió erősítését 
jelölték meg, mint a majdani gazdasági és pénzügyi unió feltételét. A regionális 
politikát 1988-ban reformálták meg. Ennek keretében emelték az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) támogatási alapját. Elhatározták, hogy a területi folyamatok 
alakításához felhasználható további alapok (Európai Szociális Alap (ESF) 1960; 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) 1962.; Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975, majd az ezzel kibővült Halászati Pénzügyi 
Alap (FIFG) 1993.) között erősítik a koordinációt. Az együttesen Strukturális 
Alapoknak nevezett pénzügyi források nem az egymástól független projekteket, hanem 
az átfogó programokat támogatják. A Strukturális Alapok felhasználását tehát 1988-ban 
újraszabályozták, amikor is öt célkitűzést határoztak meg. Ezeket 1993-ban 
kismértékben megváltoztatták, majd a további bővítések (Ausztria, Svédország, 
Finnország 1995) hatására 1995-ben az alapokat a Halászati Alappal egészítették ki. 
Ugyancsak a reform részeként költségvetési időszakokat határoztak meg, melyek 
kezdetben 6 éves időszakot fogtak át, majd napjainkra 7 éves intervallumra bővültek 
(1988-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013.). 

Az Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés (1992.) minden közösségi politika számára 
jelentős változást hozott. A regionális politika szempontjából a Szerződés 2. és 16. 
cikke különösen fontos, ahol a 2. cikk szerint az Unió egyik legfontosabb célja az, hogy 
„előmozdítsa a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi hatást, a 
foglalkoztatás magas szintjét és a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elérését, 
főként a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésével, továbbá a gazdasági és 
monetáris unió megteremtésével". Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az embereket nem 
érheti hátrány amiatt, hogy az Unión belül egy bizonyos helyen élnek és dolgoznak. 
(Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról 2004. 1. rész, 27. o.) A 
Maastrichti folyamat, a Maastrichti Szerződés, az Unió központi szakpolitikái közé 
emelte a közösségi regionális politikát. (Gergó-Szilágyi 2002. 63. o.) Többek között 
ezért is került be az alkotmányos szerződés tervezetének szövegezésébe a területi 
kohézió elérésének célja, a gazdasági és társadalmi kohézióra vonatkozó uniós 
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célkitűzések kiegészítéseként. A regionális politika egyik végső célkitűzésének 
megvalósulásához vezető folyamat (kiegyenlítődés), azaz a területi kohézió fontosságát 
emeli ki a szerződés 16. cikke is, mely szerint biztosítani kell azt, hogy az Unió polgárai 
hozzájussanak az alapvető szolgáltatásokhoz, alapinfrastruktúrához és tudáshoz 

Az EU regionális politikájának egy jelentős korszaka ér véget 1999-ben, miután lezárult 
az 1994-1999. közötti költségvetési időszak, amelyben - a Maastrichti Szerződés 
szellemében - kidolgozták és alkalmazták az egységes belső piac kialakításában komoly 
szerepet játszó, a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgását 
szorgalmazó regionális politika elveit, eszköz- és intézményrendszerét. 

A regionális politika egésze, az arra épülő eszköz- és intézményrendszer eddig feltárt 
hiányosságai fokozatosan váltak ismertté. Az EU által is elismert például, hogy a 
támogatások felhasználásának ellenőrzése, a monitoring nem megfelelő, továbbá az 
eredményesség mérése, azok valós területi, regionális kihatásainak kimutatása 
nehézkes. 

Az Unió megreformált regionális politikájának kidolgozása az Európai Területfejlesztés 
Perspektívái (European Spatial Development Perspective - ESDP) című tanulmány 
alapján kezdődött meg, amely az ezredforduló utáni Unió regionális politikájának főbb 
irányait vázolja fel. A tanulmány szerint a jövőben meghatározónak tekinthető egyrészt 
a városrendszerek és hálózatok fejlesztése, másrészt az infrastruktúra és a 
tudásanyaghoz jutás biztosítása, valamint a természeti és a kulturális örökség fokozott 
védelme, ennek a területi, regionális folyamatokba való integrálása, s végül az integrált 
területfejlesztés, amely az európai szintű a transznacionális (nemzetek közötti) és 
multiregionális (több ország egymással érintkező régióit összekötő) stratégiák 
kialakítását szorgalmazza. 

A regionális politika alakulásának szempontjából további fontos esemény volt az 
Európai Tanács 1999. március 24-26. között rendkívüli ülése Berlinben, amelynek fő 
célkitűzése az Agenda 2000 vitájának lezárása volt. (Iván Gábor 2004. 14. o.) Az 
immár hivatalosan jóváhagyott dokumentum egyik sarkalatos pontja az EU-n belüli 
gazdasági és szociális kohézió erősítése, a strukturális (támogatási) politikák pénzügyi 
koncentrációjának, hatékonyságának növelése volt. 

A 2000-2006. közötti időszakot a koncentráció, a támogatások eredményességének 
mérhetősége iránti igény növekedése és ezekkel szoros összefüggésben a támogatási 
célok számának mintegy felére csökkenése jellemezte. 

A regionális politika fogalmával, illetőleg a regionális politika fejlődési pályájával 
történő rövid ismerkedést követően sor kerülhet az egyes alapelvek bemutatására, az 
egyes jogszabályokban történő érvényesülésük értékelésére. 
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2 A szubszidiaritás és a decentralizáció elve az Európai Unió 
dokumentumaiban 

A szubszidiaritás, illetve a decentralizáció olyan elveknek tekinthetők, melyek 
gyakorlati alkalmazása mind a jogalkotás, mind a közigazgatás- és államszervezés, 
mind pedig a gazdaságpolitikai döntések során alapvető hatást gyakorol a különböző 
szintű területi egységek, az egyes államok, sőt az unió egészének működésére, fejlődési 
irányvonalainak alakulására. 

Elöljáróban szükséges rámutatni arra, hogy a szubszidiaritás és a decentralizáció ugyan 
egymástól elkülönülő fogalom, azonban bizonyos esetekben tartalmuk azonos jelentést 
takarhat. A decentralizáció, főként az állam- közigazgatás területén használt szervezési 
elv, melynek célja az, hogy a centrális szervezetek hatáskörébe tartozó hatás- és 
feladatköröket az adott szervezet illetékességi területénél kisebb illetékességi területi 
egységgel rendelkező szervezetek számára kell átadni. E cél megvalósításának 
leggyakoribb motivációs tényezői között a hatékonyabb feladatellátás biztosítása, az 
állampolgárhoz mind közelibb döntés és ügyintézés politikai, igazgatásszervezési 
törekvései húzódnak meg. A jelenlegi decentralizációs törekvések Magyarországon 
főként a kormányzati szintű feladat- és hatáskörök regionális, esetleg megyei hatáskörbe 
való telepítését célozzák - a gyakorlati tapasztalatok szerint nem túl sok sikerrel. 

2.1 A szubszidiaritás és a decentralizáció fogalmának különböző megközelítései 

A szubszidiaritás esetén egyáltalán nem beszélhetünk egy általános, mindenki számára 
elfogadott és elfogadható meghatározásról. A szubszidiaritás elvét meglehetősen 
eltérően értelmezik - többek között - az egyes tudományágak képviselői és a különböző 
országok vezető politikusai. Legáltalánosabban a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a 
döntések, feladatok, funkciók csak akkor láthatók el a korábbinál magasabb szinten, ha 
azt az alacsonyabb szint nem, vagy nem megfelelően képes ellátni. Ez az általános 
megfogalmazás egyelőre nem tekinthető kellőképp szabatosnak, ugyanis több 
különböző megfogalmazás közös ismérveit igyekezett egyesíteni. A későbbiekben sor 
kerül az egyes tudományok által némiképp pontosabban meghatározott fogalmak 
bemutatására is. Az mindenesetre már most jó érzékelhető, hogy - függetlenül az eltérő 
szóhasználattól, mondatszerkezeti elemektől - a szubszidiaritás elvét olyan általános 
módon sikerült meghatározni, hogy nem csupán az egyedi körülírások, hanem főként az 
elv alkalmazása esetén alakulnak ki parázs viták mind a jelentéstartalom, mind pedig az 
alkalmazás, alkalmazhatóság tekintetében. 

A decentralizáció, valamint a szubszidiaritás annyiban hasonlatos fogalom pár, hogy 
mindegyik az alacsonyabb szint jelentőségére mutat rá, az alacsonyabb szint 
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szerepvállalását részesíti előnyben. Míg azonban a szubszidiaritás - a feladatellátáshoz 
még megfelelő - legalacsonyabb szintet preferálja, addig a decentralizáció a kívánatos 
szintre nézve nem foglal állást, csupán a centrum birtokában lévő hatás- feladatkörök, 
különböző tevékenységek átadását célozza, mely lehet az eggyel alatta lévő szint, vagy 
akár a lehető legalacsonyabb szint is. 

Nem azonos a két elv alkalmazása során megállapítható feladat- hatáskör stb. telepítés 
iránya sem. Míg a decentralizáció esetén felülről lefelé irányuló telepítés figyelhető 
meg, addig a szubszidiaritás elve esetén - alapesetben - a felfelé irányuló telepítés, 
vagyis hatás- feladatkör elvonás tilalmáról lehet szó. (Alapesetben tehát az ellátott 
feladat- hatáskör nem változik, nem mozog semmilyen irányban.) 

A szubszidiaritás elve ugyanakkor lehetőséget biztosít a funkció, feladat átvételére is, ha 
az adott szint azt nem, vagy a magasabb szintnél nem jobban tudja ellátni. Ha ilyen 
irányú mozgásra kerül sor, akkor az épp ellentétes a decentralizáció esetén tapasztalt 
folyamat irányával. 

Elméletileg a szubszidiaritás elvének alkalmazása alapján is sor kerülhet a 
decentralizációs folyamatoknál ismertetett irányú mozgás kialakulására. Ez abban az 
esetben történhet meg, ha egy felettes szervezet - a szubszidiaritás elvét megsértve -
elvonta egy alacsonyabb szintű szereplő hatáskörét, funkcióját, ezt a jogellenes állapotot 
viszont - kereset alapján - az arra hivatott bírói szervezet megszüntette, esetleg a 
jogsértő szervezet hibáját felismerve az eredeti állapotot önként állította helyre. 
Mindehhez természetesen szükséges az is, hogy az adott jogrendszer részét képezze a 
szubszidiaritás elve és az egyúttal az igazságszolgáltatás segítségével kikényszeríthető 
(peresíthető) legyen, illetőleg - ezek hiánya esetén - létezzen olyan politikai erő, mely 
az adott szervezetre képes nyomást gyakorolni az elv betartása érdekében. 

Ugyan mindkét elv kiemelkedő fontosságú az államszervezés, a jogalkotás területén, 
mégis a szubszidiaritás elvével találkozhatunk leggyakrabban a különböző uniós 
dokumentumokban, illetőleg az elméleti fejtegetéseket tartalmazó tanulmányokban. 
Ennek egyik magyarázata talán az lehet, hogy a szubszidiaritás meglehetősen általános 
fogalma jelentősebb mozgásteret nyújt az alkalmazók számára, illetőleg nem tereli szűk 
korlátok közé az elv értelmezésével foglakozó tudósokat. Függetlenül e feltételezés 
helyességétől tényként kezelhető, hogy az Unió dokumentumai között a szubszidiaritás 
elve kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik, ezért a továbbiakban ezen elv 
megfogalmazásait, értelmezésére vonatkozó megállapításokat tekintem át. 

2.2 A szubszidiaritás elvének gyökerei 

A szubszidiaritás elvének kialakulása nem a XX-XI. századra tehető és nem 
elsődlegesen az Unió létrejöttéhez kapcsolódik. A bizonyos egyházi dokumentumok 
már a középkorban foglalkoztak a szubszidiaritás elvével. Marc Luyckx - a louvaini 
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Katolikus Egyetem professzora - szerint ez az elv a kálvinista egyházjog alapjaiban is 
szerepel, mellyel az 1571-es emdeni szinódus is foglakozott. (Kecskés, 1999. 270. o.) A 
római katolikus egyházi vezetők is kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a szubszidiaritás 
elvének. Az egyházi tanításban burkoltan jelenlévő és a XII. Leó pápa 1891. évi „Rerum 
novarum" enciklikájában megtalálható szubszidiaritás (kisegítés) elvét XI Pius pápa 
fejtette ki legvilágosabban az 1931. május 15-ei „Quadragesimo anno" enciklikájában. 
(Paolo Magagnotti 1993. 19. o.) XI Pius szerint „Ahogyan jogtalan az egyénektől 
elvenni és a közösségre bízni azt, amit saját erejükkel és igyekezetükkel el tudnak 
végezni, ugyanúgy jogtalan átadni egy nagyobb és magasabb szintű közösségnek azt, 
amit a kisebb és alacsonyabb szintű közösségek is el tudnak látni. Mindez egyszersmind 
a társadalom helyes rendjének felforgatása és súlyos megkárosítása. A társadalom 
bármiféle közbeavatkozásának természetes célja ugyanis a társadalmi test tagjainak 
támogatása kisegítés formájában („subsidium affere"), nem pedig azok elnyomása és 
beolvasztása." (Paolo Magagnotti 1993. 27. o.) Az ezredfordulóhoz közeledve - 1991-
ben - Paolo Magagnotti az alábbiak szerint aktualizálta a szubszidiaritás jelentését az 
egyházi tanítások szerint: „egy magasabb szintű szerveződés sohasem sajátíthat ki olyan 
funkciókat, amelyeket kielégítően el tud látni egy alacsonyabb szintű szerveződés is, sőt 
a magasabb szintű szervnek támogatnia kell - segítségnyújtással - az alacsonyabb 
szintű szervet abban, hogy elláthassa az igények kielégítésére irányuló feladatát abban 
az esetben, ha erre egymagában képtelen lenne." (Paolo Magagnotti 1993. 18. o.) Az 
egyház által megfogalmazott álláspontok választ adtak az adott történelmi korszakban, 
elsősorban az állam - és egyúttal a különböző politikai rendszerek (pl.: fasiszta, 
kommunista diktatúrák) - oldaláról megnyilvánuló törekvéseknek, melyek az egyén, a 
család szerepét kívánták háttérbe szorítani a mindenkori államszervezet javára. A 
keresztény egyház tanításai szerint a társadalom építőköve a család, mely szükségképen 
rendelkezik elidegeníthetetlen jogokkal, akár az állammal szemben is. 

A második világháborút követően a szubszidiaritás elvének alapvetően 
társadalomfilozófiai megközelítése mellett egyre nagyobb teret nyert az elv jogi 
értelmezése, jogszabályokban történő elhelyezése is. A szubszidiaritás elsősorban a 
szövetségi berendezkedésű államokban, főként Németországban talált értékes táptalajra, 
ahol a központi kormányzati szint alatt lévő tartományok nagy jelentőséget 
tulajdonítanak az elv jogi megjelenítésének, melynek érthető motivációja a tartományi 
autonómia megőrzésében keresendő. A német jogirodalomban a szubszidiaritás 
fogalmát 1968-ban Isensee tárta fel átfogó módon, aki szerint a magasabb kormányzati 
egység akkor szerez magának hatáskört, ha azt alacsonyabb egység nem tudja, vagy 
nem tudja jobban gyakorolni. (Kecskés 1999. 271. o.) A szubszidiaritás elve 
érzékelhetően jelen van a német alkotmányban is, bár expressis verbis az alaptörvény 
nem rendelkezik róla. Ugyanakkor a szakirodalom egyértelműen utal rá, hogy a német 

32 



alkotmány 2., 6., 9., 28., 70., 72. és 85. cikkei tartalmazzák a szubszidiaritás elvét. 
(Maunz T. - Zippelius, R.: Deutsches Staatrecht München, 1985. 69. o.) 

2.3 A szubszidiaritás Európai Közösségek dokumentumaiban történő 
megjelenésének előzményei 

A szubszidiaritás elve az első alapszerződésekben (pl.: 1951. évi ÉSZAK) nem 
szerepelt. Első ízben a Bizottság Tanács számára készített 1975. évi jelentésében tűnt 
fel, mely az Európai Unió jövőjével foglakozott (Report on Europen Union). Az elv a 
hatáskörmegosztással összefüggésben került reflektorfénybe, mely szerint a tervezett 
alkotmány kizárólagos, párhuzamos és potenciális jogköröket biztosított volna az Unió 
számára. A szubszidiaritás eszméje ezzel összefüggésben éppen azt kívánta 
megakadályozni, hogy az Európai Unió egy centralizált szuperállammá váljon. (Kecskés 
272. o.) Az 1977-es McDougall jelentés már tényként kezelte a szubszidiaritást, mely 
aztán az Európai Parlament Unióra vonatkozó egyezménytervezetének 12. cikkének (2) 
bekezdésében is megjelent. A hatályos jogszabályok vizsgálata szempontjából elsőként 
értékelhető jogforrásnak az 1987-ben elfogadott Egységes Európai Okmány tekinthető, 
mely a környezetvédelemmel kapcsolatos területen rendelkezett elsőként a 
szubszidiaritás elvéről. Ezt követően egészen 1992-ig, a maastrichti szerződésig, ismét 
csak különböző - jogilag nem kötelező - uniós dokumentumok foglakoztak a 
szubszidiaritás gondolatával (Padoa Schioppa, valamint a Delors jelentés, a Szociális 
Chartához kapcsolódó Akcióprogram 3. cikke, az Európai Parlament Giscard-jelentése). 

A szubszidiaritás körüli viták közös nevezője az a tény, mely szerint a tagállamok e 
fogalom megalkotásával legalábbis dokumentálni akarták azt a közös szándékukat, mely 
szerint nem kívánatos az Unió vagy a Közösség hatáskörbővülését ellenőrizetlenül 
hagyni. 

Az európai integráció történetében - mind politikai, mind jogi szempontból -
napjainkig érzékelhető olyan periodikus mozgás, mely hol - a jogalkotásban is 
megnyilvánuló - összeurópai szerepvállalást helyezte előtérbe, hol az egyes 
nemzetállamok laza együttműködését támogatta. Jelen pillanatig nem dönthető el 
egyértelműen, hogy az integráció fejlődési iránya a páneurópai gondoltba illeszkedő, 
politikailag is egységes európai állam létrehozása felé mutat, avagy a gazdasági 
integrációra szorítkozó, jórészt szuverén nemzetállamok együttműködését eredményezi. 

Annyi bizonyos, hogy Maastricht előtt a nemzetállamok és azok vezető politikusai 
érzékelték, hogy a Közösségek szervei egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, egyre 
több az olyan terület, amely a számukra biztosított kizárólagos döntési hatáskör részét 
képezi. E folyamat megállításában, illetve lassításában elsősorban a szövetségi államok 
(Németország) voltak érdekeltek, melyek tartományai és tartományi politikusai nem 
nézték jó szemmel döntési kompetenciáik csökkenését, illetőleg az ezzel egy időben 
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történő szövetségi és közösségi szint hatalmának növekedését. E törekvések mellé állt a 
korszak Egyesült Királyságának politikai vezetése, mely - Margaret Thatcher 
miniszterelnök meghatározó személyisége mellett - egyáltalán nem részesítette 
előnyben az integráció gyorsulását, erősödését. 

A Közösségek jövője szempontjából - akkor is - meghatározó jelentőségű államok 
politikai álláspontja előrevetítette törekvéseik jogi megjelenítésének igényét, melyhez 
kiváló lehetőséget biztosított a szubszidiaritás elvének (jogszabályi) alkalmazása. így 
kerülhetett sor Maastrichtban a szubszidiaritás elvének magát az uniót is létrehozó 
szerződésbe történő beillesztése (Maastrichti Szerződés; Szerződés az Európai Unióról 
(92/C 191/01)1). 

2.4 A szubszidiaritás elvének kodifikálása 

A Maastrichti Szerződés 

A dokumentumban a szubszidiaritás elve többféle összefüggésben is szerepel. A 
preambulum az alábbi módon ragadja meg a fogalmat, illetőleg annak célját: „azzal az 
elhatározással, hogy tovább viszik az Európa népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamatát, ahol a szubszidiaritás elvének megfelelően a döntéseket az 
állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg,". A szövegrészben 
külön figyelmet érdemel az „elhatározással" megfogalmazás, amely egyrészt jelzi az 
alkalmazás iránti elkötelezettséget, másrészt viszont nem hordoz magában olyan 
tartalmat, mely az alkalmazás tekintetében (kikényszeríthető) kötelezettséget róna a 
szerződő felekre. 

A szubszidiaritás fenti meghatározása arra enged következtetni, hogy az elv 
alkalmazása független az Unió, vagy az egyes tagállamok szervezetrendszerétől, 
közigazgatási berendezkedéstől, a végső cél minden esetben az állampolgárokhoz 
legközelebb lévő döntéshozatal kialakítása. Az elv ilyetén történő értelmezése közel áll 
az egyházi tanításokban szereplő értelmezéshez, mely ha lehet még szélesebben, még 
demokratikusabb keretek között határozza meg az elv alkalmazásának kereteit. Az 
egyház - már ismertetett - álláspontja szerint a legközelebb eső szint követelményén túl 
a hatáskör elvonásának tilalmát is deklarálja, mely a maastrichti szándéknyilatkozatban 
nem szerepel. 

Igazán meg lehetnénk elégedve, már azzal is, ha a szerződés további konkretizáló 
rendelkezéseit a preambulum szellemiségének megfelelően alakították volna ki. 
Azonban az egyezmény egyrészt jelentősen szűkítette az elv hatályát, másrészt 
bővítette, illetőleg átformálta annak jelentéstartalmát. A szerződés a következők szerint 
kodifikálta a szubszidiaritás elvét: „Az Unió céljait e szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően, az abban megállapított feltételek és ütemezés szerint, az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 3b. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elvének 
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tiszteletben tartásával kell megvalósítani. 3b. cikk: A Közösség az e szerződésben 
ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitűzések keretén belül jár el. Azokon a 
területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, a szubszidiaritás elvének 
megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett 
intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók. 

A Közösség intézkedései nem léphetik túl az e szerződés célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges mértéket. " 

A rendelkezés szerint a szubszidiaritás hatálya csupán az Unió, illetve a tagállamok 
közötti viszonyokra terjed ki. Ez egyben azt jelenti, hogy a tagállamoknak nemzeti 
szinten belül nem kötelező alkalmazni a szubszidiaritás elvét, jóllehet eme szándékukat 
a preambulumban kinyilvánították. Az egyezményben szereplő szubszidiaritás elv 
meghatározása nem tartalmazza szigorúan a centralizáció tilalmát. Sőt, a kizárólagos 
hatáskörök esetén fel sem merül a kérdés, hogy az adott terület, vagy ügy tagállami -
esetleg regionális - keretek között valósulhat meg kedvezőbben. Egyéb esetekben a 
közösségi szint preferált, amennyiben a tagállamok önállóan nem tudják, illetőleg nem 
jobban tudják magvalósítani az adott feladatot. Ez utóbbi megállapítást csupán azért 
szükséges hangsúlyozni, hogy rávilágítsunk az egyházi szubszidiaritás felfogás, 
valamint az Unió joganyagába bekerült szubszidiaritás meghatározás különbségére. Az 
egyházi tanítások inkább a kisegítést tekintik alapszabálynak még akkor is, ha a feladat 
ellátására az adott szint már nem tűnik megfelelőnek, de esetleg a kisegítés útján 
alkalmassá tehető arra. Az uniós megfogalmazás inkább azt sugallja, hogy nincs 
szükség semmilyen aktív cselekvésre, ha az adott szint nem bizonyul megfelelőnek a 
feladat ellátására, egyszerűen a feladat átszáll a magasabb - közösségi intézményi -
szintre. 

Jogdogmatikai megközelítés alapján sem tűnik problémamentesnek a szubszidiaritás 
fogalma. Értelmezési problémák főként a szerződésben rögzített negatív előfeltételekből 
adódnak: „... nem tartozik kizárólagos hatáskörébe", „a tervezett intézkedés céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani". Nem könnyíti meg a helyzetet a 
bizonytalan megfogalmazás sem: „közösségi szinten jobban megvalósíthatók". 
(Szalayné 86. o.) Pontosításra szorulna tehát minden egyes esetben az „elégtelenség-
kritérium" és a „hatékonyság-kritérium", amelyeknek együttesen kell fennállniuk ahhoz, 
hogy a tagállami szintű intézkedés helyett a közösségi szintű intézkedés megalapozott 
legyen. Amiatt, mert a tagállami szintű intézkedés nem kielégítő, már előrevetíti a 
hatékonyság-kritériumot, tehát a közösségi szintű intézkedés várhatóan nagyobb 
eredményességét. Emellett persze továbbra is gondot jelent az említett kritériumok 
operatívvá, működőképessé tétele. (Szalayné 86. o.) 
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Természetesen léteznek a szerződésben szereplő szubszidiaritás meghatározásában 
olyan rendelkezések, amelyek korlátokat szabnak a közösségi jogalkotás, általában véve 
a közösségi intézkedéseknek. Ezt a beépített féket nevezi a szakirodalom az arányosság 
elvének, melyet az „akkor és annyiban", valamint a „szükséges mérték" kifejezések 
jelenítenek meg. Miután ezek a kifejezések rendkívül tágan értelmezhetők, az 
arányosság kérdése csak akkor dönthető el, ha további jogi dokumentum azt részletezi, 
illetőleg ha adott a lehetőség az elv megfelelő alkalmazásának bírói értékelésére, a bírói 
döntés kikényszerítésére. 

A pontos fogalmak, meghatározások hiánya nem ritka eset a nemzetközi jog területén. 
A többnyire kompromisszum eredményeként megszülető megállapodások kényesen 
ügyelnek arra, hogy az adott szerződés szövege ne bontsa meg a törékeny egyensúlyt, 
ne sértse egyetlen szerződő fél érdekét, még meglévő autonómiáját. Elmondható, hogy a 
szubszidiaritás jogi megfogalmazására hasonló körülmények között került sor, 
ugyanakkor már a kodifikáció időszakában kísérletek születtek a fogalom tisztázására, 
pontosítására (az Európai Tanács 1992. XII. 12-i edinburghi zárónyilatkozata, a Tanács 
és a Parlament 1993-as intézményközi megállapodása). 

Az Amszterdami Szerződés és Jegyzőkönyvek 

Maastricht után a legjelentősebb jogi dokumentum az Amszterdami Szerződés, 
pontosabban a szerződéshez fűzött jegyzőkönyv a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról. Maga a szerződés csupán annyit állapít meg, hogy „Az Unió 
céljait e szerződés rendelkezéseinek megfelelően, az abban megállapított feltételek és 
ütemezés szerint, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3b. cikkében 
megfogalmazott szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kell megvalósítani." 

A szerződéshez csatolt jegyzőkönyv viszont azt jelenti, hogy ezen a szinten ekkor került 
sor elsőként a szubszidiaritás alkalmazásának részletesebb leírására. 

A jegyzőkönyv értékeléséhez szükséges annak pontos tartalmát megismerni, mely a 
következőképp szól: 

4. Valamennyi közösségi jogalkotásra irányuló javaslat esetén meg kell jelölni az 
alapjául szolgáló indokokat azzal a céllal, hogy igazolják összhangját a szubszidiaritás 
és az arányosság elveivel; az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy 
közösségi cél közösségi szinten jobban megvalósítható, minőségi vagy - ahol csak 
lehetséges - mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. " 

A jegyzőkönyv 4. pontja jelentős előrelépés azon az úton, mely az elv alkalmazásának 
mind objektívebb feltételrendszerét kívánja kialakítani. Fontos elem a jogalkotói 
tevékenység igazolhatóságának indoklási kötelezettsége, mely szerint minden 
jogszabály megalkotása során figyelemmel kell lenni erre az elvre. Talán érdemes 
kiemelni, hogy a jegyzőkönyv nem vállalkozik az elv fogalmi pontosítására - ezt inkább 
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a tudományra bízza - viszont igyekszik megvonni az alkalmazás, az alkalmazhatóság 
határait. 

„ 5. Egy közösségi intézkedés akkor igazolt, ha megfelel a szubszidiaritás elvében foglalt 
mindkét szempontnak: a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani nemzeti alkotmányos rendszerük keretén belül; ezért azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók. 

Annak vizsgálatakor, hogy a fent említett feltétel teljesül-e, a következő szempontokat 
kell irányadónak tekinteni: 

- a vizsgált kérdésnek olyan több államot érintő vonatkozásai vannak, amelyeket 
tagállami intézkedéssel nem lehet kielégítően szabályozni; 

- a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya ellentétbe 
kerülne a Szerződés követelményeivel (mint például annak szükségessége, hogy a 
verseny torzulásait korrigálják vagy a rejtett kereskedelmi korlátozásokat kiküszöböljék, 
vagy a gazdasági és társadalmi kohéziót erősítsék), vagy egyéb módon jelentősen 
károsítaná a tagállamok érdekeit; 

- a közösségi szintű intézkedés nagyságrendje vagy hatásai miatt a tagállamok szintjén 
végrehajtott intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene. " 

A jegyzőkönyv láthatóan igyekszik - az objektivitást elősegítő - szempontrendszert 
felállítani, azonban szükséges rámutatni arra, hogy egy magas szintű uniós dokumentum 
- hasonlóképp a magas szintű nemzeti jogszabályokhoz (pl.: törvény) - nem lehet elég 
konkrét, ezért az alkalmazás során nagy felelősség hárul a további - végrehajtó típusú -
jogszabályokra, illetőleg az alkalmazás helyességét felügyelő igazságszolgáltató 
fórumra. 

„6. A közösségi intézkedésnek azt a lehető legegyszerűbb formáját kell kiválasztani, 
amely még lehetővé teszi az intézkedés céljának kielégítő megvalósítását és az 
eredményes végrehajtást. A Közösség csak a szükséges mértékben alkot jogszabályt. 
Azonos feltételek mellett az irányelveket a rendeletekkel szemben, illetőleg a 
keretirányelveket a részletes intézkedésekkel szemben előnyben kell részesíteni. A 
Szerződés 189. cikke szerinti irányelvek, miközben az elérendő célt illetően minden 
címzett tagállamra kötelezőek, a nemzeti hatóságokra hagyják a forma és az eszközök 
megválasztását. " 

A fenti rendelkezések közösségi jogalkotásra, pontosabban a közösségi beavatkozás 
módozataira vonatkoznak. Arra ugyan nem utal a szöveg, hogy alapesetben a nemzeti 
szabályozás élvezne elsőbbséget - megerősítve ezzel a maastrichti szerződés 3b. cikkét 
- viszont kijelöli a szabályozási szintek alkalmazási sorrendjét. Ebben a rendszerben 
elsőbbséget élveznek a jogilag nem kötelező intézkedések. A koordinációs, igazgatási 
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típusú cselekmények tiszteletben tartják a tagállamok autonómiáját, mindamellett 
alkalmasak lehetnek a közösségi cél elérésére is. 

„ 7. Ami közösségi fellépés természetét és terjedelmét illeti, a közösségi intézkedéseknek 
a lehető legnagyobb teret kell hagyniuk a nemzeti döntés számára úgy, hogy az még 
megfeleljen az intézkedés célja megvalósulásának és a Szerződés követelményeinek. A 
közösségi jog sérelme nélkül ügyelni kell arra, hogy a bevett nemzeti szabályozást, 
valamint a tagállamok jogrendjének szervezetét és működését tiszteletben tartsák. 
Amennyiben az megfelelő, és amennyire a szabályszerű végrehajtáshoz szükséges, a 
közösségi intézkedéseknek különféle lehetőségeket kell nyújtaniuk a tagállamok számára 
az intézkedések céljainak megvalósítására. " 

Míg a 6. pont a közösség által hozható intézkedésekre helyezte a hangsúlyt, addig az 
iménti 7. pont a közösség illetőleg a tagállamok közötti kapcsolatot világítja meg a 
jogszabályalkotás és alkalmazás szempontjából. A rendelkezések alapján részint 
tiszteletben kell tartani a tagállamok jogrendjét, részint biztosítani szükséges a 
közösségi döntésekhez kapcsolódó nemzeti szintű szabályozás mozgásterét. Szükséges 
megjegyezni, hogy a részletes közösségi szintű szabályozás hiányának negatív 
következményei is lehetnek. Például a strukturális alapokra vonatkozó meglehetősen 
általános közösségi szabályozás, egyrészt megteremti az egyes tagállamok közötti eltérő 
- részletekre vonatkozó - jogi szabályozás kialakulását, másrészt nem garantálja az 
általános rendelkezésekben meghatározott célok egységes értelmezését és 
megvalósulását. 

Az amszterdami jegyzőkönyvek közül érdemesnek tűnik kiemelni még a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvet. E 
dokumentumban az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciájának 
(COSAC) jogosítványaival kapcsolatosan kap szerepet a szubszidiaritás elve. A jelzett 
intézményt 1989. november 16-17-én Párizsban hozták létre, amely bármilyen 
észrevételt megfogalmazhat, illetőleg az Unió jogalkotási tevékenységére vonatkozó 
bármilyen, általa megfelelőnek ítélt észrevétellel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz 
és a Bizottsághoz fordulhat, különösen a szubszidiaritás elvének alkalmazására, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló kérdésre, valamint az 
alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan. Ugyanakkor a COSAC által 
megfogalmazott észrevételek a nemzeti parlamenteket semmiben sem kötelezik, és 
álláspontjukat nem határozzák meg. 

Amszterdami nyilatkozatok 

A különböző tagállamok különböző jogi kultúrával, közigazgatási szervezetrendszerrel 
rendelkeznek, ennek megfelelően nem teljesen egyformán értelmezik a szubszidiaritás 
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elvét sem. (Steven Van Hecke 2003. 63.o) Ezt tükrözik az amszterdami jegyzőkönyvhöz 
csatolt nyilatkozatok is. Németország, Ausztria és Belgium szubszidiaritásról szóló 
nyilatkozata a következőket tartalmazza: „A német, az osztrák és a belga kormány úgy 
ítéli, hogy az Európai Közösség intézkedései a szubszidiaritás elvének megfelelően nem 
csak a tagállamokat, hanem helyi önkormányzataikat is érintik, amennyiben azok a 
nemzeti alkotmányjog alapján jogalkotó hatáskörrel rendelkeznek." A hagyományosan 
szövetségi berendezkedésű, illetőleg a területi autonómiát tiszteltben tartó államok nem 
csupán az Unió és a tagállamok közötti jogviszony tekintetében tekintik érvényesnek és 
fontosnak a szubszidiaritás elvének alkalmazását hanem saját nemzetállamuk határain 
belül is komolyan veszik annak érvényesítését. A tagállamok többsége ugyanakkor egy 
további nyilatkozatot bocsátott ki. E szerint „A Magas Szerződő Felek megerősítik 
egyrészt az Európai Unióról szóló szerződés záróokmányához csatolt, a közösségi jog 
végrehajtásáról szóló nyilatkozatot, másrészt az esseni Európai Tanács következtéseit, 
amelyek kimondják, hogy a közösségi jog közigazgatási végrehajtása - alkotmányos 
szabályaiknak megfelelően - alapvetően a tagállamokra tartozik. Ez nem érinti a 
közösségi intézményeknek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 145. és 155. 
cikke szerinti felügyeleti, ellenőrző, és végrehajtó hatásköreit." Ezen nyilatkozat inkább 
azt kívánja hangsúlyozni, hogy - többek között - a szubszidiaritás elve és annak 
érvényesítése csupán az Unió és a tagállamok közötti viszonyokra terjedhet ki. A 
nyilatkozat aláírói szerint a szubszidiaritás elvének egyezményben történő 
szerepeltetése, valamint az elv részletezését tartalmazó jegyzőkönyvnek semmilyen 
kötelező hatálya nincs a nemzetállamon belüli viszonyok rendezésére. 

Talán érzékelteti az e tekintetben kialakult erőviszonyok megoszlását az is, hogy míg 
Németország, Ausztria és Belgium nyilatkozatát a konferencia csupán tudomásul vette, 
addig a további államok által aláírt nyilatkozatot a konferencia elfogadta. 

2.5 A szubszidiaritás elve az alkotmányos szerződés tervezetében 

A szubszidiaritás elvéről szóló következő, legújabb dokumentum, pontosabban e sorok 
papírra vetésének időpontjában még dokumentum tervezet az Európai Unió 
alkotmányának tervezete, valamint az ahhoz csatolt szubszidiaritás és arányosság 
elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv. 

A szubszidiaritás elvével a tervezet III. címének (Az Unió hatáskörei) alapelvekről 
szóló 9. cikke foglakozik. A tervezet szerint az Unió hatásköreinek elhatárolására a 
hatáskör-átruházás elve az irányadó. Az uniós hatáskörök gyakorlására a szubszidiaritás 
és arányosság elvei az irányadók. A hatáskör-átruházás elvének megfelelően az Unió a 
tagállamok által az alkotmányban ráruházott hatáskörök keretén belül jár el az abban 
foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. Minden olyan hatáskör, amelyet az 
alkotmány nem ruházott az unióra, a tagállamoknál marad. A tervezetben megtalálható 
a Maastrichti szerződésben lefektetett, majd az Amszterdami szerződésben megerősített 
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szubszidiaritás elve a következők szerint: „A szubszidiaritás elvének megfelelően 
azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak 
akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott intézkedés 
céljait a tagállamok sem központi, sem regionális, vagy helyi szinten nem tudják 
kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme, vagy hatása miatt 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. " A korábbi egyezmények szövegeihez képest 
a tervezet megfogalmazása fontos többlet elemeket jelenít meg. Nem csupán a 
tagállamok szerepelnek - mint az állampolgárokhoz legközelebb eső szint - a feladatok 
megvalósításának lehetséges címzettjeiként, hanem megjelenik a regionális, illetőleg a 
helyi szint is. Ez a tény jelentős előrelépést mutat a nemzetállamon belüli területi 
szintek felértékelődése szempontjából. 

A tervezet további rendelkezései szerint az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét az 
alkotmányhoz csatolt jegyzőkönyv szerint alkalmazzák, a nemzeti parlamentek a 
jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően gondoskodnak ennek az elvnek a 
tiszteletben tartásáról. Eszerint a szubszidiaritás elvét már nem csupán a közösség és a 
tagállamok közötti relációban szükséges alkalmazni, hanem azt az egyes tagállamoknak 
is tiszteletben kell tartani, igaz csupán a csatolt jegyzőkönyv által meghatározott keretek 
között. 

Az alkotmánytervezet 9. cikkének (3) bekezdése - amelyben a regionális és helyi 
szintről történik említés - megalapozta azt a fokozott elvárást, amely a csatolt 
jegyzőkönyv irányába nyilvánult meg a területi szintek szerepének részletezése 
tekintetében. E vonatkozásban csalódnunk kellett, hiszen a jegyzőkönyv továbbra is a 
tagállamok és a közösségi szervek közötti viszonyra kívánja alkalmazni az elvet. Az 
amszterdami jegyzőkönyvhöz képest mindenképp fejlődés, hogy a szövegbe immár a 
régiók is bekerültek, azonban a velük történő egyeztetést a jegyzőkönyv továbbra is a 
nemzetállamokra bízza. A jegyzőkönyv továbbra sem kívánja meg a szubszidiaritás 
elvének tagállamon belüli alkalmazását és így, erre vonatkozóan sem állapít meg 
semmilyen részletszabályt. 

Az amszterdami és az alkotmánytervezethez csatolt jegyzőkönyv között a 
legjelentősebb különbség az, hogy míg az amszterdami dokumentum főként tartalmi 
kérdésekkel foglakozott (az alkalmazhatóság feltételinek felsorolása), addig az 
alkotmánytervezethez csatolt jegyzőkönyv főként eljárásjogi kérdésekre koncentrál 
(nemzeti parlamentek szerepe, tevékenységük leírása, stb.). A jegyzőkönyv jelenlegi 
szövegezése arra enged következtetni, hogy az Unió jelenlegi tagállamainak jelentős 
részében és a csatlakozó országokban a regionális szint nem rendelkezik olyan politikai 
elismertséggel, jogszabályban rögzített struktúrával, amely lehetővé tenné számukra a 
közösségi döntéshozatali eljárásban való fokozottabb részvételt. Valószínűleg hasonló 
indokok alapján nem teszi kötelezővé sem az alkotmány, sem a jegyzőkönyv a 
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szubszidiaritás elvének alkalmazását a tagállamok számára saját nemzeti rendszerükön 
belül. Persze, ha soha nem fogalmaznak meg elvárásokat az egyes tagállami 
közigazgatási rendszer racionalizálása, decentralizálása, a szubszidiaritás 
alkalmazhatósági feltételeinek megteremtése irányába, akkor várhatóan a központi 
kormányzatok nehezen, vagy egyáltalán nem tesznek olyan lépéseket, melyek saját 
kompetenciáik csökkenését eredményeznék. 

2.6 A szubszidiaritás alkalmazásának területei 

Az eddigi megállapítások alapvetően a jogalkotói tevékenység produktumaira 
(egyezmények, jegyzőkönyvek, alkotmány), illetve az egyes nyilatkozatokra 
vonatkozóan születtek. A szubszidiaritás elvének érvényesülése szempontjából, viszont 
egyáltalán nem közömbös, hogy a jogalkalmazás területén miként valósul meg az 
említett elv. Különösen fontos lehet e tekintetben az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata, melynek rövid bemutatására az alábbiakban kerül sor. 

A Bíróság szubszidiaritás elvével kapcsolatos gyakorlata 

Az amszterdami szerződéhez csatolt jegyzőkönyv 13. pontja kifejezetten rögzíti azt, 
hogy a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását az Európai Közösségek 
Szerződésében megállapított szabályoknak megfelelően felül lehet vizsgálni, tehát 
megerősíti az Európai Bíróság előtti érvényesíthetőséget. 

Az Európai Bíróság szubszidiaritás elvével kapcsolatos joggyakorlata mindezideig 
visszafogottnak, tartózkodónak nevezhető. (Kende, Szűcs 515.0.) A szubszidiaritás 
elvének jogi megjelenése különböző politikai érdekek és erők munkájának köszönhető. 
Az elv alkalmazása, illetőleg nem alkalmazása, az egyes területek, a szabályozás 
mélységének meghatározása, stb. gyakran ismét csak politikai konszenzus 
eredményeként alakul ki. Ugyanakkor a Bíróság nem kíván politikai kérdésekben állást 
foglalni, kizárólag a jogilag értékelhető tényeket vizsgálhatja ítélkezési gyakorlata 
során. A Bíróság mind a mai napig nem vállalkozott a szubszidiaritás elvének részletes 
kifejtésére, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem bújhatnak ki a közösségi 
kötelezettségeik teljesítése alól a szubszidiaritás elvére történő hivatkozással. (Kende, 
Szűcs 516. o.) a Bíróság azt is leszögezte, hogy a szubszidiaritás elve az egyike a Római 
Szerződés 553. cikkében meghatározott jogszabály érvényességi feltételnek, melynek a 
jogszabályban, illetőleg annak indoklásában szerepelnie kell. Ha az indoklásban nem 
történik hivatkozás az elv alkalmazására, akkor legalább a jogszabály preambulumában 
szükséges utalni arra. Hollandia v. Európai Parlament és Bizottság ügyben Hollandia 
megtámadta a biotechnológiai találmányokhoz fűződő jogi védelemről szóló közösségi 
irányelvet, arra hivatkozva, hogy a perambulumban nem található meg a szubszidiaritás 
elve. A Bírósági vizsgálat viszont rámutatott arra, hogy a preambulumból egyértelműen 
megállapítható, hogy a tagállamok jelenlegi tevékenysége akadályozza a belső piac 
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megfelelő működését, ezért biztosított - a szubszidiaritás elvének ilyen formában is 
megfelelő - közösségi intézkedés jogi megalapozottsága. 

A Németország v. Európai Parlament és Bizottság ügyben a Bíróság az adott tagállam 
számára hozott kedvező határozatot. A német kormány azért indított eljárást, mert a 
dohánytermékek reklámozásáról szóló közösségi irányelv Római Szerződés 95. cikk 
alapján történő elfogadását kifogásolta. (Kende, Szűcs 517. o.) Az ügyben a Bíróság 
megállapította, hogy a dohánytermékek reklámozására vonatkozó közösségi szabályok 
nem a belső piac működést szolgálják, ezért a vonatkozó irányelvet a Bíróság 
megsemmisítette. (Kende, Szűcs 518. o.) 

Az Európai Bíróság gyakorlata tehát egyértelművé tette, hogy a szubszidiaritás elve 
alapján léteznek peresíthető ügyek, ami egyúttal jelzi azt is, hogy a szubszidiaritás nem 
csupán egy politikai szlogen, hanem komoly jogkövetkezmények is fűződhetnek az azt 
tiszteletben nem tartó közösségi jogforrások tekintetében. 

A szubszidiaritás elvének gyakorlata a közösségi támogatások megvalósulása területén 

A különböző közösségi támogatások (strukturális, kohéziós alapok forrásai, közösségi 
kezdeményezések, közösségi programok, stb.) meghatározó szerepet játszanak a belső 
piac fejlődésben, a területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó közösségi regionális 
politikában. Kérdés az, hogy az egyes - nem csekély jelentőségű - közösségi 
dokumentumokban lefektetett elv miként érvényesül egy szintén közösségi politika - a 
regionális politika - gyakorlati alkalmazása területén, melynek szintén egyik fontos 
alapelve lenne a szubszidiartás. 

A kilencvenes évek elején a nyugat-európai államok atlanti óceán mentén lévő régiói 
közös céljaik elérése érdekében létrehoztak egy határon átnyúló együttműködést, 
melynek tagsága 1995-re Írországot, Nagy-Britannián belül Skócia északi, Anglia déli 
részét és Wales egészét átfogta, a tagok között szerepeltek továbbá Franciaország, 
Spanyolország tengerparti régiói, valamint egész Portugália. Az együttműködés 
szervezeti formáját a létesítő régiók ún. tanácsban jelölték meg, melynek teljes neve 
Atlantic Arc Comisson (AAC) lett. Ebben az együttműködésben egyaránt részt vettek 
önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok, az együttműködés valóban 
széles partneri alapon nyugodott. (Wise 866. o.) Az általuk kidolgozott, az Unió által 
elfogadott, és az Interreg 2/c keretében finanszírozott programot (Atlantis I.) a 
résztvevők sikerrel valósították meg. Az első program eredményeinek 
továbbfejlesztésére az AAC kidolgozta az Atlantis II. programot, melyet szintén a 
létrehozott együttműködés keretében kívánt megvalósítani. Erre, viszont a korábbi 
formában már nem kerülhetett sor, mert az egyes tagállamok arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a szubszidiaritás elve alapján a nemzeti államot illeti meg 
különböző területi egységek érdekeinek képviselete, programjainak koordinálása. Ezt 
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többek között azzal kívánták alátámasztani, hogy az AAC nem választott testület, így 
hiányzik, illetve nem teljes a politikai legitimációja. (Wise 869. o.) 

A programról szóló döntést szintén egy olyan testület hozta meg, amely túlnyomórészt a 
nemzeti kormányok által képviselt személyekből állt, mellettük kaptak helyet az egyes 
régiók képviselői (egy-egy) fővel, illetőleg az Unió szervezeteinek megbízottai. 

A program érdekes tapasztalatai között érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy azokban 
az országokban, ahol kevésbé léteztek igazgatási szempontból is kiépített régiók, ott 
sokkal nagyobb volt a program támogatottsága. Az elemzők szerint ennek az, az oka, 
hogy a regionális szinten belüli, illetőleg szintek közötti kapcsolatok még nem 
bürokratizálódtak el. (Wise 870. o.) Ez az eredmény egyúttal rámutatott arra is, hogy az 
erős régiókat az ilyen típusú regionális programok - legalábbis részben - képesek 
pótolni, sőt bizonyos tekintetben akár fokozottabban hozzájárulhatnak alulról felfelé 
irányuló kezdeményezések sikeres megvalósításában. 

Hazánk esetén hasonló tapasztalatokról számolhatunk be, legalábbis a szubszidiaritás 
elvének sajátos brüsszeli és nemzeti szintű értelmezése tekintetében. Mint ismeretes, 
hazánk a 2004-2006. közötti időszakban csupán egyetlen egy ún. regionális operatív 
programmal rendelkezik, melyet nem regionális, hanem nemzeti szinten, a közösségi 
támogatási kereten belül, a strukturális alapok célkitűzéseihez kapcsolódó programok 
szerint kezelnek. Ez a tény alapvetően mond ellent az Unió által hangoztatott 
szubszidiaritás és decentralizáció elvének. Történt mindez annak ellenére, hogy a 
magyar képviselők a tárgyalások folyamán igyekeztek elérni azt, hogy Magyarország 
hét régiója hét önálló program szerint valósíthassa meg a strukturális alapok által 
finanszírozott, de alapvetően saját maga által megfogalmazott célkitűzéseit. Ennek a 
törekvésnek gátat szabtak az Unió tisztviselői, különböző - nem minden esetben 
helytálló - indokok alapján. 

Mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szubszidiaritás a 
különböző közösségi támogatási rendszerek gyakorlatában egyelőre csak korlátozott 
mértékben működik, hatása legfeljebb csak a nemzetállam szintjéig terjed. Vélhetően a 
közösségi jogalkotás és jogalkalmazás erőteljesebb fellépésére lesz szükség ahhoz, hogy 
a nemzetállamok képviselői ne csupán - a számukra legkézenfekvőbb - kormányzati 
szint szerepét preferálják e vonatkozásban, hanem a szubszidiaritás valódi tartalmának 
megfelelő területi szintek szerepe is növekedhessen. 
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3. A programozás elve 

Érzékelhető, hogy az alapelvek jogszabályi megjelenése szerves fejlődési folyamat 
része, mely egyúttal azt is előrevetíti, hogy az alapelvek nem egy időben alakultak ki, a 
különböző időszakok a regionális politikájának kérdéseire adandó válaszoknak 
megfelelően más-más súllyal szerepeltek az unió mindenkori döntési 
mechanizmusában. 

Míg a szubszidiaritás az egész Európai unió működési rendszerének alapelvét képezi, 
addig a továbbiakban bemutatásra kerülő alapelvek a közösség egy részpolitikájának, 
mégpedig a területfejlesztési politikán belül elhelyezkedő, a strukturális alapok 
működését meghatározó alapelveit alkotják. 

Az alapelvek első jelentős jogi kodifikációját a Tanács regionális politika irányelveiről 
szóló 1979. február 6-i határozata előzte meg. A jogszabályi rendezésre 1988-ban került 
sor a strukturális alapok feladatairól és hatékonyságáról és az intervenciók egymás 
közötti koordinálásáról, valamint az Európai Fejlesztési Bank és más finanszírozási 
eszközök szerepéről szóló 2052/88 EK (1988. június 24.) tanácsi rendeletben, valamint 
az ennek végrehajtásáról szóló 4253/88. EK. számú tanácsi rendelet formájában, 
továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 4254/88 EK számú tanácsi 
rendeletben. E jogszabályokat 1993-ban módosította a 2083/93. számú tanácsi rendelet, 
majd pedig az Európai Fejlesztési Alapra, valamint az alapelvekre vonatkozó korábbi 
szabályozást teljes egészében hatályon kívül helyezte a Tanács strukturális alapokra 
vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1260/1999., valamint az Európai 
Parlament és a Tanács, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1783/1999. 
számú rendelete. 

A programozás elvének szabályozása 

Az egyes alapelvek fejlődéstörténete meglehetősen változatos képet mutat, melyet az 
alapelvek egyenkénti, különálló bemutatása során kísérhetünk figyelemmel. 

A legtávolabbi múltra talán a programozás elve tekinthet vissza, melyet a Közösség 
regionális politikáról szóló 1965-ös első jelentése állított reflektorfénybe. A 
programozás elvét érintően az 1989-es reform egyik kiinduló pontja az volt, hogy a 
nyolcvanas évek második feléig egymástól független projektekre is lehetett támogatást 
kapni, amelyek sok esetben nemhogy erősítették egymást, hanem több esetben egymás 
ellen is hatottak. (Faragó László 1998. 3. o.) Az elv gyakorlat szempontjából történő 
megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy a kiadásokat bizonyos stratégiai célkitűzések 
elérése érdekében több évre tervezik (Harmadik jelentés a társadalmi és gazdasági 
kohézióról, vezetői összefoglaló 2004.). Más megközelítés szerint a programozás 
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magában foglalja a tág értelemben vett tervezést, megvalósítást és ellenőrzést. (Faragó 
László 1998. 3. o.) Szükséges megjegyezni, hogy a jogi szabályozás a programozás 
elvét ennél szűkebben - a kohéziós jelentés szerinti értelemben - használja. 

3.1 1988-1993. közötti programozási időszak 

Az alábbiakban elsőként a programozás egyik fő elemével, a célmeghatározással, 
pontosabban a célok jogszabályi megjelenésével foglalkozunk. 

A célok - jogszabályon belüli - vizsgálata számos szempont alapján történhetne, hiszen 
elég csupán arra utalni, hogy a célmeghatározás egyúttal értékválasztási folyamat, mely 
alapján az axiológiai (értéktani) vizsgálatok a jövőre vonatkozó elképzelések 
helyességét különböző értékmérő eszközökkel (pl.: erkölcs) határozhatnák meg. 
Ehelyütt, a programozás elvével szoros összefüggésben, a célok időtávjára, vagyis a 
programok megvalósításának futamidejéhez illeszkedő célmeghatározásra szükséges 
felhívni a figyelmet. Közismert, hogy a célok időhorizontjai szerint különbség tehető 
rövid, közép és hosszú távú célok között. A hosszú távú, stratégiai célok megvalósulása 
egy, illetve több évtized elmúltával várható. Ezzel szoros összefüggésben a célok 
megfogalmazásának módja átfogó és meglehetősen általános. A középtávú célok -
legalábbis az Unió szabályozási rendszerében - 5-7 éves időszakokra vonatkoznak, a 
célok megfogalmazása - a jogalkotói szándék szerint - oly mértékben válik konkréttá, 
hogy az adott időszakon belül esély nyíljon azok megvalósítására. A jogi 
szabályozásban a bélrendszer hierarchia csúcsán ilyen típusú célok találhatók. A 
középtávú célok megvalósítása több szakaszból álló - osztható - folyamat, melynek 
érdekében rövid távú, konkrét cselekvéseket meghatározó célokat is meg kell jelölni. 

A Tanács 2052/88 EK (1988. június 24.) a strukturális alapok feladatairól és 
hatékonyságáról és az intervenciók egymás közötti koordinálásáról, valamint az Európai 
Fejlesztési Bank és más finanszírozási eszközök szerepéről rendeletében a következő 
célokat határozta meg: 

1. Célkitűzés az elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának 
elősegítése. 

2. Célkitűzés az ipar hanyatlása által súlyosan érintett régiók hanyatló ipari területek, 
határvidékek helyzetének javítása. 

3. Célkitűzés küzdelem a tartós munkanélküliség ellen. 

4.Célkitűzés a fiatalok és a munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi 
beilleszkedésének megkönnyítése. 
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5/a Célkitűzés a mezőgazdasági területek fejlődésének segítése a mezőgazdasági 
szerkezetátalakításának felgyorsításával. 

5/b Célkitűzés a mezőgazdasági területek fejlődésének és szerkezeti átalakulásának 
elősegítése a kedvezőtlen adottságú vidéki térségekben Az északi országok rendkívül 
alacsony népsűrűségű területeinek támogatása. 

Az egyes célokra vonatkozóan a rendelet további feltételeket is megállapít: 

Az 1. célterület alá azok a NUTS II. régiók tartoznak ahol a GDP a közösségi átlag 
75%-ka alatt van. Ide tartoznak még azok a távoli északi szigetek és a tengerentúli 
francia departmanok, valamint más régiók, ahol a GDP megközelíti a 75%-os szintet és 
ennek figyelembe vétele - tekintettel az 1. célkitűzésre - különösen indokolt és 
megalapozott. 

A régiók besorolása a rendelet hatályba lépésétől számított öt évig érvényes. Ezt 
követően a Bizottság felülvizsgálja azt, majd javaslatot terjeszt elő a Tanács részére, 
melyről a Tanács a Parlament meghallgatását követően minősített többséggel dönt újabb 
öt évre. 

A 2. célkitűzés azokra a hanyatló ipari területekre, régiókra, határvidékekre vonatkozik 
(NUTS 3 szint), ahol 

- a munkanélküliség az utolsó 3 évben magasabb a közösségi átlagnál; 

- az ipari foglalkoztatottak aránya 1975-től számítva bármely tetszőlegesen 
kiválasztott évben megfelel, vagy magasabb a közösségi átlagnak; 

- az ipari munkahelyek strukturális leépülése tapasztalható az adott referencia 
évben és ezzel párhuzamosan jelentősen csökken az iparban foglalkoztatottak 
száma. 

A 3. és 4. célkitűzés tekintetében a jogszabály nem állapít meg feltételeket, viszont 
felhatalmazza a Bizottságot, hogy állapítsa meg és pontosítsa az ide vonatkozó 
célkitűzéseket és további feltételeket. 

Az 5/a-5/b célok esetén a 2052/88. sz. EK rendelet konkrét feltételeket nem nevesít. Ezt 
a hiányosságot pótolja a fenti rendelet végrehajtására kiadott 4253/88. sz. EK rendelet, 
mely bizonyos mértékig tovább konkretizálja az összes cél tekintetében fennálló 
követelmény rendszert, azonban a legrészletesebb kritériumok megfogalmazására az 5/b 
cél esetén kerül sor. Ezek a feltételek a következők: 

- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak magas aránya a keresőképes lakosságon 
belül; 

- alacsony agrárbevételek; 
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- alacsony „szocioökonómiai" fejlettségi fok, az egy főre eső bruttó belföldi 
termelés alapján; 

Ezenkívül a közösség más, megalapozott kérelmeket is támogathat, olyan vidékies 
területeken, ahol szintén alacsony az ún. szocioökonómiai szint, amennyiben a 
következő feltételek közül egy, vagy több teljesül: 

- alacsony népsűrűség, illetve erős tendenciájú elvándorlás az adott területről, 

- periférikus területek, vagy szigetek, 

- a mezőgazdasági fejlődés szempontjából érzékeny területek, tekintettel a 
közösségi agrárpolitika reformjára, 

- a vidéki területek környezetterhelése, hegyvidéki területek. 

Érzékelhető, hogy a felsorolt feltételek nem a célok tartalmára vonatkozóan állapítanak 
meg követelményeket, hanem egyszerűen a területi lehatárolás sarokköveit rögzítik. Az 
ilyen típusú feltételrendszer arra nem ad választ, hogy mi alapján értékelhetőek 
megfelelőnek, vagy éppen elvetendőnek azok a további - a célrendszer hierarchiájában 
alsóbb szinteken elhelyezkedő - célok, amelyek a felsorolt célkitűzések 
megvalósulásának szolgálatában állnak. Szerencsésebb eset, ha az értékelési rendszerre 
vonatkozóan más helyütt - például a programokra vonatkozó előírásokon belül -
található minél objektívebb eredményt biztosító szempontrendszer. Ha az értékelésre 
vonatkozóan egyáltalán nem létezik jogi szabályozás az egyúttal azt is jelenti, hogy a 
jogalkotó az e tárgyban egyébként döntésre jogosult szervezet (esetünkben a Bizottság) 
diszkrecionális jogkörébe utalja ezt a semmiképpen nem jelentéktelen feladatot. 

A célok megvalósításához szükséges eszközök a vonatkozó jogszabályok alapján három 
csoportba sorolhatók: 

- Az első csoportba tartoznak az egyes alapok, melyek a célok megvalósításának 
pénzügyi hátterét hivatottak biztosítani. 

- A második csoportot azok a szabályok képezik, amelyek a célmegvalósításhoz 
szükséges további tervekre, programokra tartalmaznak megállapításokat. 

- A harmadik csoportba az eljárási szabályok tartoznak, melyek gyakran a 
programokra vonatkozó szabályozással együtt jelennek meg a rendeletekben. 

A 2052/88. sz. EK. rendelet szerint az egyes alapok az alábbiak szerint szolgálják a 
rendeletben meghatározott célok elérését: 

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) - a három strukturális alap 
közül a legfontosabb, 1975-ben jött létre - mely segítségével a kitűzött 
fejlesztések és a fejlődésben elmaradott régiók szerkezetváltása elérhető. Ez az 
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alap központi szerepet játszik a régiók, a határmenti régiók és régiórészek 
átalakításában, amelyek az ipari visszaesés szempontjából súlyosan érintettek. 

- Az Európai Szociális Alap (ESZA, 1960-ban jött létre) elsődleges célja a tartós 
munkanélküliség elleni harc és a fiatalok beilleszkedésének elősegítése. Mindez 
hozzájárul a gazdasági- és szociális kohézió kialakításának támogatásához. Ezen 
eszköz segítségével megvalósítható mind a tagállamokban, mind pedig a 
közösség szintjén a koherens foglalkoztatáspolitika támogatása. 

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, 1962-ben 
jött létre) orientációs részlege a gazdasági és szociális kohézió támogatásának 
keretén belül a legfőbb eszköze a vidéki területek fejlesztésének és 
agrárszerkezet váltásának finanszírozására, tekintettel a közösségi agrárpolitika 
reformjára. Az alapok, az EFB, valamint más rendelkezésre álló források 
támogatásának többek között a vidéki területek fejlesztésének megvalósítását 
kell támogatniuk. 

Az egyes célok elérésében az alapok az alábbiak szerint működnek közre: 

1. cél: ERFA, ESZA, EMOGA orientációs részlege; 

2. cél: ERFA, ESZA; 

3. cél: ESZA; 

4. cél: ESZA; 

5/a. cél: EMOGA orientációs részlege 

5/b. cél: EMOGA orientációs részlege, ERFA, ESZA; 

A 2052/88. sz. EK. rendelet alapvetően a programozás folyamatát kívánja szabályozni, 
melynek 1. lépéseként a tagállam benyújtja tervét, terveit és - jó esetben - ezzel együtt 
a tervekhez kapcsolódó operatív programokat. 2. lépésben a Bizottság - a tagállam 
egyetértése mellett - a tervek alapján kialakítja a közösségi támogatási koncepciót és 
ezzel egy időben, vagy ezt követően 3. lépésként elfogadja a megvalósításhoz szükséges 
operatív programokat. 

A tagállamok által beterjesztett regionális fejlesztési terveknek különösen a 
következőket kell tartalmazniuk: 

- a fejlesztés kiválasztott súlypontjainak leírása, valamint az ezzel összefüggésben 
álló akciók; (a 3-4. célkitűzés esetén a támogatás által érintett lakosságra 
vonatkozóan szükséges a súlypontokat meghatározni); 

- azokat az adatokat, amelyek a művetekben a megvalósítani szándékozott tervek 
alapján az alapok, vagy más pénzügyi eszközök hozzájárulását igénylik; 
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A tagállamok az adott célterülthez tartozó régiók összességére vonatkozóan is 
nyújthatnak be fejlesztési tervet (a fenti tartalmi követelményeknek megfelelően). 

Az értékelés és a támogatások megvalósítása, illetőleg ezen folyamatok gyorsítása 
érdekében a tagállamok a tervkérelmeiknek megfelelő, azokat lefedő operatív 
programokat mellékelhetnek. 

Ezt követően a Bizottság vizsgálja, hogy az előterjesztett tervek és akciók és szükséges 
egyéb részletek összhangban állnak-e a célokkal, a jogszabály rendelkezéseivel és a 
közösségi politikával. A Bizottság az előterjesztett tervek alapján, a partnerség keretén 
belül és a tagállamok egyetértése mellett a rendeletben meghatározott eljárásrend szerint 
megállapítja a közösségi strukturális támogatások támogatási koncepcióját (a jelenleg 
hatályos szabályozás szerinti Közösségi Támogatási Keret). A koncepció különösen a 
következőket foglalja magában: 

- a közösségi támogatások tervezett, előirányzott súlypontjai; 

- támogatási formák; 

- indikatív pénzügyi terv a források és összegek megjelölése mellett; 

- a támogatások futamideje; 

A 2052/88. sz. EK. rendelet végrehajtására kiadott 4253/88. sz. EK rendelet tovább 
pontosította a közösségi támogatási koncepció tartalmi összetételét, mely szerint 
minden közösségi támogatási koncepció magában foglalja: 

- a közösség, illetve az érintett tagállamok közös kezdeményezéseinek prioritásait, 
összeköttetésbe a közösségi célokkal, valamint a tagállam szociál- és 
gazdaságpolitikáj ával, 

- az operatív programok tervezett támogatási formáinak áttekintését, különös 
tekintettel a speciális célokra és az intézkedések fő fajtáira, 

- indikatív pénzügyi tervet, a különböző támogatási formák előrelátható 
legmagasabb összegére vonatkozó adatokkal, továbbá azok futamidejével. 

- adott esetben olyan adatokat, amelyek az egyes akciók előkészítésére, 
megvalósítására, módosítására vonatkoznak. 

A közösségi támogatási koncepció egyúttal biztosítja a közösségi támogatások 
koordinációját az érintett régiókban. A tagállam, vagy a Bizottság (ez esetben tagállami 
egyetértés mellett) kezdeményezheti a koncepció módosítását, ha olyan új információk 
látnak napvilágot, amelyek a megvalósítás átdolgozását igénylik. 

A támogatási koncepciók kialakítása és végrehajtása során arra kell ügyelni, hogy az 
alapok eszközeinek növekedése ténylegesen érzékelhető nagyobb gazdasági hatást 
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váltson ki az érintett régiókban. A közösségi támogatási koncepció tervezett részesedése 
az alapokból főként az operatív programok közös finanszírozása útján valósul meg. 

A tagállamok és a Bizottság felelősek azért, hogy az alapok támogatásainak 
növekedésével együtt, a támogatott régiókban ténylegesen kimutatható gazdasági 
hatása legyen. Ha a tagállam és a Bizottság másként nem állapodik meg - a közösségi 
támogatási koncepció felhatalmazása alapján - a Bizottság a beérkezéstől számított 
legkésőbb 6 hónapon belül határoz a megfelelő tervről, vagy tervekről. 

Annak érdekében, hogy a közösségi támogatási koncepcióban előirányzott 
kezdeményezések megvalósítását gyorsítsák, a tagállamok kérelmeiket megfelelő 
időben benyújthatják, így a Bizottság ezekről a közösségi támogatási koncepcióval egy 
időben határozhat. A Bizottság és a tagállamok felelősek azért, hogy a 
kezdeményezésekről, amelyek az alapokból való részesedés legalább 2/3-át teszik ki, a 
közösségi támogatási koncepcióról szóló határozatot követően két hónapon belül döntés 
szülessen. 

A közösségi támogatási koncepcióban foglalt intervenciókat túlnyomórészt operatív 
programok formájában hajtják végre, amelyek integrált koncepció formájában 
valósulhatnak meg, ha teljesítik az integrált koncepcióban meghatározott feltételeket. A 
program végrehajtásához a jogalkotó több feltétel egyidejű teljesülését követeli meg. 

Ezek szerint a tagállam, vagy a Bizottság kezdeményezése alapján (utóbbi esetben a 
tagállam egyetértése mellett) az operatív program, mint az integrált koncepció alapja, 
végrehajtható, 

ha a program több alap által, vagy pedig egy alap és egy más finanszírozási forrás 
által támogatott, 

- ha a különböző alapok, illetve más finanszírozási eszközök a támogatandó 
intézkedéseket egyidejűleg erősítik és az összes résztvevő szoros együttműködése 
az előnyök növekedését garantálja, 

- ha a nemzeti, regionális és lokális szintnek megfelelő közigazgatási rendszer a 
program integrált végrehajtásához megfelelően tervezett. 

A Bizottság felelős azért, hogy a közösség részvételét olyan hatékonyan alakítsa, ahogy 
csak tudja, melynek során különösen a megkövetelt koordinációs erőfeszítéseket 
szükséges számításba venni. 

A programok tartalmára, elfogadására vonatkozó szabályokat követően kifejezetten 
eljárási kérdések szabályozására kerül sor, amelyek azt teszik lehetővé, hogy a 
tagállamok igényelhessék a célok megvalósításához szükséges támogatásokat. Az 
alapokból történő részesedés (támogatás) érdekében a tagállamok által nemzeti, 
regionális, vagy más szinten megnevezett illetékes hatóság kidolgozza kérelmet, majd a 
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tagállam, vagy az általa ebből a célból megnevezett hatóság a Bizottsághoz benyújtja. A 
kérelem tartalmazza a bizottsági elbíráláshoz szükséges adatokat, különösen a javasolt 
akciók leírását, azok hatósugarát - beleértve a földrajzi alkalmazási területet - a 
speciális célokat, az akciók végrehajtásában illetékes szerveket és címzetteket, valamint 
a javasolt ütemezési és finanszírozási tervet, valamint minden olyan adatot, amely 
alapján vizsgálható, hogy az érintett akciók összhangban állnak a közösségi joggal és a 
közösségi politikával. 

A Bizottság vizsgálja ezt az összhangot, valamint az akciók speciális céljainak 
megvalósíthatóságát, az egyes intézkedések programokhoz való koherenciáját, az 
akciók hatékony végrehajtásához igazodó adminisztratív és finanszírozási struktúrát, az 
alap, vagy alapok részesedésének módosulását az elkészített támogatási koncepcióban 
megállapított (vonatkozó) részek segítségével. 

Ha a rendelkezésekben megállapított feltételeknek a kérelem eleget tesz, akkor a 
bizottság a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon dönt a támogatásról. 

3.2 Az 1993. évi módosítás 

1993-ban - az öt éves programozási időszak befejezésével - sor került az 1988-ban 
megállapított célok felülvizsgálatára. Jelentős változtatásokra azonban nem került sor, 
az első és a második célkitűzés érintetlen maradt, a 3. és 4. cél az alábbiak szerint 
változott: 

3. Célkitűzés küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a fiatalok és a munkaerőpiacról 
kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedése. 
4. Célkitűzés a munkavállalók alkalmazkodása az iparban és a termelési rendszerekben 
végbemenő változásokhoz a munkanélküliség megelőzését célzó intézkedések 
segítésével. 

Az 5/a. és 5/b. cél szintén változatlan maradt, majd a célrendszer egy újabb, 6. 
célkitűzéssel bővült, mely a 8 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező 
területekre vonatkozott az Unió észak-európai országaiban (Finnország, Svédország). A 
szabályozás további elemei tekintetében talán egyetlen lényeges változtatásra került sor. 
Ez a változás az alapok bővülését jelentette, ugyanis az 1994-1999. közötti 
programozási időszakban megjelent Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE), 
mint a strukturális alapok új tagja. Ez az alap a halászattól függő - tengerparti -
térségek fejlesztését kívánja elősegíteni, ahol a halászati ágazat által biztosított 
munkahelyek száma az összfoglalkoztatottság jelentős százalékát teszi ki, és amelyek 
a halászati ágazati struktúraátalakításával összefüggő strukturális társadalmi-gazdasági 
problémákkal küzdenek, amely átalakítás az említett ágazatban a munkahelyek 
számának jelentős csökkenésével jár együtt. 
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3.3 Az 1999-2006. közötti programozási időszak 

Az 1988-1999. tartó programozási időszak lezárulásával alapvető változások történtek a 
regionális politika jogi szabályozásában, amelyek természetesen a programozás területét 
sem hagyták érintetlenül. Megváltozott a korábbi célrendszer, az eddig is létező ám 
jogilag nem intézményesített fogalmak jelentős része bekerült a jogszabályokba, 
nagymértékben nőtt a szabályozás részletezettsége, összességében pedig egységesebbé, 
alaposabbá, kimunkáltabbá vált a jogi szabályozás. A korábbi szabályozás egészét 
hatályon kívül helyezték és egy új önálló rendeletben foglalták össze az előző 
időszakból megtartandó és a megváltozott igényeknek megfelelő számos új 
rendelkezést. Mindemellett a regionális politika alapelveiről sem feledkeztek meg és az 
új, a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseiről szóló 1260/99. EK 
rendeletben hangsúlyozták, hogy a strukturális alapok 1988. évi reformját jellemző fő 
elveknek 2006-ig továbbra is meg kell határozniuk az alapok működését. A változások 
persze az alapelvekre is hatással voltak annyiban, hogy a jogalkotó szükségesnek 
tartotta az elvek gyakorlati alkalmazásának egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét. 
Különös hangsúlyt helyeztek az alapok, illetőleg az alapok működésével kapcsolatos 
összes szabályozási és gyakorlati tevékenység hatékonyságának növelésére. 

Megváltozott a programozási időszak időtartama is, az első öt, majd hatéves periódust a 
hét éves futamidő váltotta fel. Ezzel összefüggésben szükségesnek látszott a támogatási 
rendszerek számának és formáinak korlátozása és az integrált támogatások 
hangsúlyozása, melyek fő szabályként regionális szinten, minden egyes régióra külön 
vonatkoztak. Az önálló regionális programalkotás szükségszerű velejárójának tűnik 
mind a mai napig a regionális, nemzetállami és közösségi szinten meghatározott 
fejlesztési célok összehangolása, koordinációja, melynek során különös figyelmet kell 
fordítani az érintett régiók sajátos vonásaira, igényeire. 

További célként fogalmazták meg, hogy a programozási folyamatot az eredeti 
koncepciótól a végső kedvezményezettig szükséges meghatározni és a Bizottság által a 
strukturális alapokkal kapcsolatos megfelelő és elfogadott közösségi politikákra 
vonatkozóan kidolgozott általános indikatív iránymutatások révén meg kell könnyíteni a 
tagállamokban. Más kérdés, hogy az ún. indikatív iránymutatások - melyek nem részei 
a jogszabályoknak - milyen mértékben határolják be a tagállamok tervezési 
autonómiáját és milyen mértékben válhatnak a közvetett irányítás eszközeivé az unió 
bürokratikus apparátusának kezében. 

Az új rendelet újra fogalmazta és egyúttal csökkentette a célkitűzések számát, abból a 
megfontolásából kiindulva, hogy a megváltozott helyzet a strukturális alapok fokozott 
koncentrációját és működésük egyszerűsítését fogja eredményezni. A célok 
megfogalmazásának közvetlen indítéka viszont nem változott, a végső cél továbbra is az 
maradt, hogy elősegítsék a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztését, valamint a 
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strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi 
szerkezetváltását, továbbá módosítsák és korszerűsítsék az oktatási, a képzési és a 
foglalkoztatási politikákat és rendszereket. 

Az általános megállapításokat követően szükséges rátérni a konkrét szabályozási 
elemek vizsgálatára, melynek során - követve a korábbi logikai sorrendet - elsőként a 
célokkal, majd pedig a releváns programozási rendszerre vonatkozó szabályok 
bemutatására kerül sor. 

Az 1260/99. sz. EK rendelet a korábbi hat helyett három célkitűzést határozott meg a 
2000-2006. közötti programozási időszakra: 

1. a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának 
elősegítése; a továbbiakban: 1. célkitűzés; 

2. a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi 
szerkezetváltásának támogatása; a továbbiakban: 2. célkitűzés; 

3. az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek kiigazításának és 
korszerűsítésének támogatása, a továbbiakban: 3. célkitűzés. E célkitűzés az 1. 
célkitűzés hatókörén kívül eső régiók pénzügyi támogatására irányul, és az egyes 
régiók sajátosságainak sérelme nélkül referenciakeretként szolgál minden, az adott 
országban tett humánerőforrás-fejlesztési intézkedéshez. 

A célok megvalósításnak hátterét biztosító alapok feladatai a korábbi időszakhoz képest 
érdemben nem változtak, így a korábban bemutatott rendelkezések megismétlése 
szükségtelennek tűnik. Az alapok célokhoz történő rendelése az alábbiak szerint alakul: 

1. célkitűzés: ERFA, ESZA, EMOGA Orientációs Részlege és HOPE; 

2. célkitűzés: ERFA és ESZA; 

3. célkitűzés: ESZA. 

A célok meghatározását, valamint a célokhoz sorolható területi egységek lehatárolását 
követően, a célok megvalósítását szolgáló eszközök tekintetében az 1999-es szabályozás 
számos újdonsággal szolgál. Az egyik különösen fontos elem az, hogy definíciók 
jelennek meg a programozás tartalmi összetevőire vonatkozóan, melyek kiérlelődéséhez 
valószínűleg szükséges volt a megelőző 11 év programozási gyakorlata. A rendelet a 
programozás fogalmát a következőképp határozta meg: a programozás olyan szervezési, 
döntéshozatali és finanszírozási folyamatot jelent, amelynek megvalósítása több 
szakaszban, a korábban ismertetett 1-3. célok elérése érdekében, a Közösség és a 
tagállamok általi együttes fellépés többéves keretben történő végrehajtása céljából 
történik. 
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Az iménti fogalom meghatározás a különböző célmegvalósítási folyamatokkal 
kapcsolatos fogalmak egyik variánsának tekinthető. Jelen esetben a folyamat elemei a 
következők: célkitűzés (1-3. cél), szervezés, döntéshozatal, finanszírozás. Ez a 
meghatározás a korábbiakhoz képest annyiban jelent többet, hogy tartalmazza a folyamat 
időtávját (többéves keret), valamint megjelöli a folyamat szereplőit (közösségi szervek és 
a tagállamok). Annyi mindenesetre leszögezhető, hogy a célmegvalósítási folyamat 
bármely más eleme is bekerülhetett volna a meghatározásba (koordinálás, irányítás, stb.) 
kivéve, ha a jogalkotó a szabályozás során kitüntetett figyelmet szentel a definíciójában 
szereplő elemeknek. Előrebocsátható, hogy ilyen típusú kiemelés, megkülönbözetett 
figyelem nem tapasztalható a jogszabály további rendelkezései során, így - álláspontom 
szerint - a meghatározás sem tudományos szempontból, sem pedig a gyakorlati 
szabályozás alapján nem tekinthető kellőképpen megalapozottnak, kidolgozottnak. 
Mindazonáltal érdemként kell elismerni, hogy a jogalkotó - feltehetőleg a tiszta és 
átlátható területfejlesztési szabályozás kialakítása érdekében - egyáltalán szükségét látta 
bizonyos alapfogalmak kialakításának. 

A rendelet a továbbiakban meghatározza a fejlesztési terv fogalmát melynek elemi a 
helyzetelemzés, a stratégia, a tervezett cselekvési prioritások, azok 
konkrét céljai és a hozzájuk kapcsolódó, indikatív pénzügyi források, amelyet a 
tagállam készít a rendeletben meghatározott célok megvalósítása érdekében. Az 
összetevők megerősíteni látszanak a tervezés fogalmi meghatározása során tett 
megállapításokat. Ha ugyanis a stratégia fogalomköréből kiemeljük annak egyik 
legfontosabb elemét a stratégiai célt, a prioritást azonosítjuk a középtávú célokkal, 
melyet - a megvalósítási folyamatban - a konkrét célok követnek, akkor igazolódni 
látszik az, hogy az összetett tervezés nem más, mint egy egymással hierarchikus 
kapcsolatban álló célrendszer, melynek alapköve az egyszerű - további tervezést nem 
igénylő - terv és abban a megvalósításhoz vezető út meghatározása. Emellett 
érzékelhető a tervezés időtartamának hangsúlyozása, hiszen a stratégiai célok 
megvalósítása különösen, a középtávú prioritások megvalósítása részlegesen hosszú 
időt feltételez. Más tekintetben a stratégiai, átfogó célokban történő gondolkodás 
igénye megköveteli az előretekintést, melynek hiányában bizonytalanná válhatna a 
középtávú célok irányának stabilitása, valamint a közép - és bizonyos tekintetben még 
a rövid - távú célok megvalósulásának esélye is. 

A fejlesztési terv további elemei között szerepel a helyzetelemzés és az indikatív 
pénzügyi források. A helyzetelemzés azon - a rendeletben meghatározott célok 
szempontjából - releváns problémák és azokkal kapcsolatban álló tények rendszerét 
írja le, amelyre a megoldást a jelzett célok megvalósítása jelenti. (Ok-okozati 
kapcsolat szerint a helyzetelemezésben szeplő probléma az ok, mely megoldására 
alakítják ki a célkitűzést, mely az okozat.) Az indikatív pénzügyi források 
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meghatározásának igénye a tényleges megvalósítás megalapozottságát szolgálja, 
hiszen a célok realizálásához többnyire anyagi erőforrások is szükségesek. 

A jogszabályban szereplő fogalmak meghatározási sorrendje többségében követi azt a 
folyamatot, ahogy a programozási eljárás során a tagállamok elképzelései közösségi 
támogatást nyerhetnek és közelebb kerülhetnek azok konkrét megvalósításához. 
Ebben a sorrendben a következő fogalom a közösségi támogatási keretterv, amelyet az 
érintett tagállammal egyetértésben a Bizottság hagy jóvá a tagállam által benyújtott 
terv elbírálását követően. Ez a dokumentum tartalmazza az alapok és a tagállam 
fellépésére vonatkozó stratégiát és prioritásokat, azok meghatározott céljait, valamint 
az alapok és más pénzügyi források hozzájárulását. Ez az okmány szerkezetét tekintve 
prioritásokból áll és a benne foglaltak végrehajtása egy vagy több operatív program 
keretében történik. A prioritásokhoz rendelik hozzá az alapokból és egyéb pénzügyi 
eszközökből, valamint a tagállam megfelelő pénzügyi forrásaiból származó 
hozzájárulást és a prioritásokhoz tartozó további célok összességét. 

A támogatások alapvetően az operatív programok keretein belül valósulnak meg. (A 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagysága alapján kevésbé központi, bár nem 
elhanyagolható támogatási formát jelentenek a közösségi kezdeményezések és az ún. 
egységes programozási dokumentumok.) Az operatív programok a közösségi 
támogatási keretterv végrehajtását szolgálják, melyet a Bizottság hagy jóvá. Az 
operatív program több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó, egymással 
összhangban lévő prioritások összességét tartalmazza, amelyek a kerettervnek 
megfelelően egy, Vagy több alap és egyéb meglévő pénzügyi eszköz, valamint az 
Európai Beruházási Bank segítségével hajthatók végre. Az integrált operatív program 
annyiban jelent többet, hogy annak megvalósulása több alap általi finanszírozás 
keretében történik. Nem külön támogatási forma, hanem bármely támogatási formán 
belül elhelyezhető sajátos megvalósítási módozatot jelent az ún. globális támogatás. 
Ennek lényege az, hogy a végrehajtással, irányítással a rendeletben meghatározott, de 
lehetőleg helyi területfejlesztési, vagy egyéb nem kormányzati szervezeteket bíznak 
meg, amelyek elsősorban a helyi kezdeményezéseket hivatottak megvalósítani. 
Globális támogatás a Bizottság és a tagállam közös megegyezése alapján jöhet létre. 

Érzékelhető, hogy a felsorolt programozási elemek mindegyike, pontosabban szólva a 
közösségi támogatási keretterv elemei nem különböznek a tagállam által benyújtott 
fejlesztési terv (hazánkban Nemzeti Fejlesztési Terv néven ismertté vált dokumentum) 
elemeitől. Különbség a dokumentumok tartalmában lehet, hiszen a közösségi 
támogatási keretterv a tagállam és a közösségi szervek megállapodásának, egy 
egyeztetési eljárás kompromisszumának eredménye. 

A tagállamok elképzeléseik kialakítása során nem feltétlenül azt a szempontrendszert 
tekintik elsődlegesnek, amit a közösségi szervek a közösségi célok alapján fontosnak 

55 



vélnek. A különböző érdekek ütköztetése, majd a közös álláspont kialakítása jogilag 
nem szabályozott folyamat, így az egyes tagállamok eltérő érdekérvényesítési pozíciói, 
illetőleg a közösségi szervek lehetséges erőfölénye nem teremt egyenlő esélyt a 
közösségi szervekkel szemben, illetőleg a közösség minden egyes tagállama számára. 

A megvalósítás irányába haladó következő fogalom az intézkedés, amely magába 
foglal minden olyan támogatást, amelyet a tagállamok által kijelölt szervek nyújtanak, 
(ide sorolhatók a Szerződés 87. cikke szerinti támogatási rendszerek is), valamint az 
azonos célú támogatások bármely csoportja, és ezeknek bármely kombinációja. Az 
intézkedés funkciója a műveletek finanszírozása, illetőleg a prioritások megvalósítása. 

A rendelet értelmében művelet az olyan projekt vagy cselekvés, amelyet a támogatás 
végső kedvezményezettjei valósítanak meg. Végső kedvezményezettnek tekinthetők 
az olyan szervezetek, állami vagy magáncégek, amelyek a műveletekre vonatkozó 
megbízásban megbízóként jár el. A Szerződés 87. cikke szerinti támogatási rendszerek 
esetében és a tagállamok által kijelölt szervek által nyújtott támogatás esetében a 
végső kedvezményezett az a szerv, amely a támogatást odaítéli. A mindennapi 
szóhasználattal szemben tehát a végső kedvezményezett nem az a szereplő, amely a 
cél megvalósítása érdekében a támogatást kapja, hanem sorban az az utolsó szervezet, 
amely jogosult döntést hozni a támogatásról. 

A fogalom meghatározások körében a sort az ún. programkiegészítő dokumentum 
zárja. Ezt a dokumentumot a tagállam, vagy az irányító hatóság dolgozza ki a 
támogatási stratégia és támogatási prioritások végrehajtása érdekében. A 
programkiegészítő az operatív programhoz képest sokkal konkrétabb elemeket 
tartalmaz, csaknem a pályázati felhívásoknak megfelelő részletezettség szintjén. Ezt a 
dokumentumot a tagállamok tájékoztatásul megküldik a Bizottság, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy külön jóváhagyásra már nem szorul. Mindazonáltal a közösségi szervek 
vonatkozó „ajánlásait" a tagállamoknak érdemes figyelembe venni, hiszen ezek a 
vélemények azoktól a szervektől származnak, amelyek végül a programok 
végeredményét, a sikerességet értékelik. Bizonyos tekintetben - a még létező -
programkiegészítők a közvetett irányítás eszközének tekinthetők. 

A jogszabályban rögzített fogalmak bemutatását követően szükséges megismerkedni 
azokkal a szabályokkal, amelyek a különböző tervek tartalmára vonatkozó 
követelményeket állapítják meg. 

A fejlesztési terv 

A tagállamok által - első lépésként - benyújtott fejlesztési terv négy fő részből 
tevődik össze. Az egyes részek kidolgozása során figyelembe kell venni azokat az 
indikatív iránymutatásokat, melyeket a Bizottság tesz közzé. Ezek az iránymutatások a 
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félidős értékelést megelőzően készülnek el (az előbbiek elkészítésének végső 
határideje e programozási időszakban 2005. december 31.) abból a célból, hogy olyan 
mutatókat prezentáljanak, amelyek alapján mérhetőek az 1-3. célok megvalósítása 
érdekében tett lépések. Ezek az indikátorok meglehetősen konkrét elvárásokként is 
értékelhetők, amelyek az igen általános jellegű jogi rendelkezések mellett képesek 
tudatosítani a közösségi szervek igényeit, jövőre vonatkozó elvárásait. A terv minden 
egyes részére vonatkozó további követelmény az, hogy a megfelelő országos és 
regionális prioritásokra kell épülniük. 

A fejlesztési terv első része a helyzetelemzés, mely tartalmazza az egyes céloknak 
megfelelő területi egységre vonatkozó helyzet számszerűsített leírását - amennyiben az 
számszerűsíthető - az egyenlőtlenségek, hiányosságok és a fejlődési potenciál 
számba vétele mellett. A helyzetelemzésben mutatják be az előző programozási 
időszakban (ahol volt ilyen) felhasznált pénzügyi forrásoknak és a rendelkezésre álló 
értékelési eredmények nyomán az elvégzett műveletek fő eredményeinek a leírását. 

A második részben kerül sor a célkitűzések megvalósulását szolgáló stratégiák 
leírására, továbbá a régiók és térségek - beleértve a vidéki térségeket - fenntartható 
fejlődését és átalakulását, valamint a kapcsolódó emberierőforrás-fejlesztést, az oktatási, 
képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek módosítását és korszerűsítését 
szolgáló prioritások leírására. A prioritásokon túl olyan eszközöket, tevékenységeket 
szükséges felsorakoztatni, illetve megnevezni, amelyek - a 3. célkitűzés esetén - a 
nemzeti foglalkoztatási tervvel való összhangot bizonyítják, a 2. cél esetén pedig a 
szerkezetváltási stratégiához, a rendelkezésre álló emberi erőforrásokra és a 
foglakoztatásra vonatkozó előzetes értékeléshez, illetve más alapokhoz kötődő 
tevékenységekhez való illeszkedést igazolják. 

A harmadik rész tartalmazza a célok megvalósításához szükséges közösségi és nemzeti 
források megjelölését prioritások szerint összegezve, a tervezett felhasználás formáinak 
meghatározása mellett. 

A negyedik - és egyben utolsó - részben kerül sor a partnerekkel való konzultáció 
érdekében tett intézkedések összefoglalására, mely a regionális politika másik fontos 
elvére (partnerség) hívja fel a figyelmet ehelyütt is. 

A közösségi támogatási kerettervek a fentieken kívül tartalmazzák az addicionalitás 
előzetes vizsgálatát és a pénzmozgás, különösen az érintett tagállamtól a 
kedvezményezett régiók felé történő pénzmozgás átláthatóságára vonatkozó megfelelő 
információkat. 

Amennyiben a közösségi támogatási keretterv eleget tesz az imént felsorolt összes 
tartalmi követelménynek, akkor biztosíthatja az összes közösségi strukturális támogatás 
összehangolását az érintett régiókban. 
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Operatív programok 

A közösségi támogatási keret tervel egy időben, vagy azt követően kerül sor az operatív 
programok vizsgálatára. A közösségi támogatási kerettervben szereplő támogatást 
főszabály szerint régiónként, integrált operatív program formájában nyújtják. 

Minden operatív program tartalmazza a következőket: 

- a program prioritásai, a prioritások összhangja a megfelelő közösségi támogatási 
kerettervvel, azok konkrét céljai, lehetőség szerint számszerűsítve, és a várható 
hatásuk értékelése; 

- a prioritások megvalósítása céljából tervbe vett intézkedések összefoglaló leírása, 

- indikatív finanszírozási terv, amely a 28. és a 29. cikkel összhangban 
meghatározza minden prioritásra és évre vonatkozóan az egyes alapokból, 
szükség esetén az EBB-től származó hozzájárulásra, valamint az egyéb pénzügyi 
eszközök révén történő hozzájárulásra előirányzott összegeket, valamint az egyes 
alapokból történő hozzájárulással kapcsolatban az igénybe vehető 
közfinanszírozás és a becsült magánfinanszírozás teljes összegét. 

- az operatív programban foglaltak végrehajtására vonatkozó rendelkezések, 
beleértve: 
az operatív program kezeléséért felelős irányító hatóság tagállam által történő 
kijelölését; az operatív program irányítására vonatkozó intézkedések leírását; a 
monitoringra és az értékelésre szolgáló rendszerek leírását, beleértve a 
monitoringbizottság szerepét; az átláthatóság biztosítása céljából a pénzeszközök 
mobilizálásával és mozgásával kapcsolatos eljárások meghatározását; az operatív 
program ellenőrzésére szolgáló egyedi intézkedések és eljárások leírását. 

A rendelet szabályokat állapít meg a programkiegészítő dokumentum tartalmára 
vonatkozóan is, melyet a korábbi jogszabályok nem ismertek és a következő 
programozási időszakra vonatkozóan meg kívánnak szüntetni. E dokumentum 
legfontosabb elemei közé tartozik az intézkedésekre vonatkozó ex ante értékelés, a végső 
kedvezményezetti csoportok meghatározása és külön hangsúlyt kapott a finanszírozási 
terv részletes szabályozása. 

A programozás eljárási szabályai 

A tervek kialakítására a rendelet a következő eljárási szabályokat állapítja meg: 

1. A benyújtásra vonatkozó szabályok: 

- Az 1., a 2. és a 3. célkitűzés tekintetében a tagállamok tervet nyújtanak 
be a Bizottsághoz. A tervet a tagállam által országos, regionális és 
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egyéb szinten kijelölt illetékes hatóságok dolgozzák ki. Abban az 
esetben, ha a támogatás egységes programozási dokumentum 
formájában jelenik meg, a tervet az egységes programozási 
dokumentum tervezeteként kell kezelni. 

- Az 1. célkitűzés tekintetében, az 1. célkitűzés alá tartozó minden 
régióra vonatkozóan közösségi támogatási kerettervet kell alkalmazni; 
ha azonban a Közösség általi juttatás 1000 millió eurónál kevesebb, 
vagy azt nem haladja meg lényegesen, a tagállamok főszabályként 
egységes programozási dokumentumtervezetet nyújtanak be. 

- A 2. és a 3. célkitűzés tekintetében főszabályként egységes 
programozási dokumentumokat kell alkalmazni; a tagállamok azonban 
választhatják egy közösségi támogatási keretterv kidolgoztatásának 
lehetőségét is. 

- A tagállam a partnerekkel folytatott konzultáció után nyújtja be a 
terveket a Bizottságnak, a partnerek a rendeletben meghatározott 
határidőn belül közlik véleményüket. Az érintett tagállammal kötött 
eltérő megállapodás hiányában, a terveket legkésőbb a támogatásra 
jogosult régiókat tartalmazó listák összeállítását követő négy hónapon 
belül kell benyújtani. 

2. Az értékelésre vonatkozó rendelkezések: 

A tervek értékelésének szempontjait a jogszabály meglehetősen általánosan 
határozza meg. Ilyen szempontok lehetnek a más közösségi politikákhoz való 
viszony és kompatibilitás, vagy például az európai foglakoztatási stratégia és 
az ahhoz kapcsolódó nemzeti tervekben foglalt célkitűzések. Az általános 
szabályozás, illetőleg a további végrehajtási típusú jogszabályokban történő 
konkretizálás hiánya ismét lehetőséget biztosít a közösségi döntéshozó 
számára a követelményrendszer egyoldalúbb megállapítására és alkalmazására. 
Sajátosnak minősíthető az a szabály is, mely alapján a közösségi támogatási 
kerettervet a Bizottság dolgozza ki, melynek során a tagállamoknak egyetértési 
joguk gyakorolására nyílik lehetőség. (A Bizottság az érintett tagállammal 
egyetértésben kidolgozza a közösségi támogatási keretterveket. Az EBB 
bekapcsolódhat a közösségi támogatási kerettervek elkészítésébe.) Ez a 
rendelkezés valójában tervezési jogosultságot biztosít a Bizottság számára, 
anélkül hogy annak határai, korlátai tisztázva lennének. Ez azt jelenti, hogy 
nincs rögzítve, hogy a bizottság miként, milyen mértékig változtathatja meg a 
tagállam által benyújtott programot. Helyesebb lenne, ha tervezési jogosultság 
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- és ezzel együtt felelősség - a tagállamok térfelén maradna és csupán az 
elfogadás, a végleges döntés joga illetné meg a közösségi döntéshozót. 

Az operatív programok esetén az értékelés szempontrendszerét „már csak" a 
közösségi támogatási keretterv céljai és más közösségi politikák képezik. 

A kérelmek elbírálásának és a programok végrehajtásának meggyorsítása 
érdekében, a tagállamok - terveik benyújtásával egy időben - operatív 
programtervezeteket is benyújthatnak, melyeket a Bizottság a közösségi 
támogatási kerettervről szóló határozata elfogadásával egyidejűleg 
jóváhagyhat, feltéve, hogy azok az operatív program irányába támasztott 
tartalmi követeléseknek maradéktalanul eleget tesznek. 

3. A döntésre vonatkozó szabályok: 

- A Bizottság legkésőbb öt hónappal azután, hogy megkapta a vonatkozó tervet 
vagy terveket, (az előző programozási időszakhoz képest a rendelkezésre álló 
időtartam egy hónappal csökkent) dönt az alapokból nyújtandó 
hozzájárulásról. 

- A Bizottság az érintett tagállammal egyetértésben határozatot fogad el az 
alapokból nyújtandó hozzájárulásról, feltéve, hogy a javaslatok tartalmazzák az 
operatív programok rendeletben meghatározott tartalmi elemeit. 

4. A programkiegészítő dokumentumra vonatkozó külön döntési szabályok 

- Ha a dokumentumot a támogatásról szóló bizottsági döntést követően készítik 
el, akkor a dokumentumot az irányító hatóság a monitoring bizottság 
beleegyezését követően fogadhatja el. Ha a dokumentumot a bizottsági 
határozat előtt már - az érintett partnerekkel folytatott konzultációt követően -
elkészítették és elfogadták, akkor a monitoringbizottság vagy megerősíti, vagy 
pedig kiigazítást kér a dokumentum tekintetében. 

- A tagállam az operatív programot, vagy egységes programozási dokumentumot 
jóváhagyó határozatától számított három hónapon belül tájékoztatásul egyetlen 
dokumentumban megküldi a programkiegészítő dokumentumot a 
Bizottságnak. 

3.4 A 2007-2013. közötti programozási időszakra vonatkozó javaslatok és 
tervezetek 

A 2000-2006. közötti programozási időszak vége felé napvilágot láttak azok a 
reformjavaslatok, amelyek a programozás gyakorlati tapasztalatai alapján felvetődött 
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problémák megoldását célozták. A regionális politika eredményeiről és gondjairól - így 
többek között a programozásról is - a legátfogóbb áttekintést talán a 2004-ben elkészült 
3. kohéziós jelentés nyújtotta. E dokumentum szerint a többéves programozás 
kidolgozása a Strukturális Alapok módszerének egyik legnagyobb sikere, és haszna 
az idők folyamán egyre kézzelfoghatóbb, amely a tagállamok több évre szóló 
tervezési kapacitásának fejlődésben nyilvánult meg. Ehhez az is hozzájárult, hogy a 
programozásra 1989 óta jellemző viszonylagos következetesség és koherencia 
megkönnyítette a hosszabb távú és stratégiaibb tervezést. A többéves programozás 
emellett nagyobb fokú biztonságot és stabilitást jelent a pénzügyi tervezés, a források 
megteremtése és az éves költségvetés-készítés szempontjából. Ez különösen érvényes a 
nagyobb infrastrukturális beruházásokra, amelyek több évig is eltartanak. A programozási 
folyamat, illetve a tervek változásai számos szempont szerint minősíthető, melyekből az 
alábbiakat különösen érdemes kiemelni: 

- átláthatóság és megalapozottság; 

- rugalmasság; 

- az eljárási kérdések és ezen belül a döntések meghozatalához szükséges -
olykor irreálisnak tűnő - idő hosszúsága. 

Az átláthatóságot és a programok meglapozottságát szolgálta az alapadatok 
beillesztése a programozási dokumentumokba, a társadalmi és gazdasági elemzés és 
a számszerűsített célkitűzések alátámasztása, mely különösen a tervekre vonatkozó 
követelményrendszer jelentős mértékű növekedésében nyilvánult meg. 

A programozási időszak meghosszabbítása a többéves programozási kapacitás 
növekedését jelzi, de ezzel együtt azt is biztosítani szükséges, hogy az eljárások elég 
rugalmasak legyenek ahhoz, hogy a programokat az időközben bekövetkezett 
változásokhoz lehessen igazítani. Ezt a kérdést a jogi szabályozás ugyan nem kerüli 
meg, viszont a módosítás körülményeire (feltételek, eljárási szabályok) vonatkozóan 
nem tartalmaz önálló rendelkezéseket. 

A programozási dokumentumok elfogadása, illetőleg az egyes tervek elkészítése 
és értékelése a tapasztalatok szerint túlságosan hosszú időt vesz igénybe, ami 
részben a programkiegészítő dokumentumok bevezetésének köszönhető. 

A 3. kohéziós jelentés a kohéziós politika egyik legnehezebb feladatának továbbra is 
azt tekinti, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az átláthatóság és a programok 
elszámoltathatóságának igénye között (amihez - a jelentés készítői szerint -
részletesebb információra és monitoring mechanizmusra van szükség) annak 
érdekében, hogy a programokon belüli rugalmasság kialakuljon és, hogy a 
Bizottsággal való partnerség a mikró irányítás helyett egy stratégiaibb folyamattá 
váljon. Véleményem szerint az egyensúly megteremtésére nem elsősorban az 
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átláthatóság és az elszámoltathatóság közötti kontextusban kellene törekedni, hanem 
az elszámoltathatóság és ezzel összefüggő irányítási-ellenőrzési jogosítványok, 
valamint a célok megvalósításának gyors és olcsó (közös) igénye között. A 
monitoring rendszerre vonatkozó rendelkezések jelentős mennyisége és tartalma egy 
bizalmatlansági állapotra utal a tagállamok és a közösségi szervek között, amely 
számomra megkérdőjelezi a közösségi szinten meghatározott célok közös 
megvalósításához fűződő együttes érdeket. 

A programozási rendszer megreformálása a jelentés készítői szerint az alábbiak 
szerint alakulna: 

Politikai szinten: a Tanács által elfogadott stratégia dokumentum alapján minden 
tagállam elkészíti a saját politikai dokumentumát a fejlesztési stratégiájáról. Ezt a 
dokumentumot a bizottsággal tárgyalja meg, és az fogja adni a keretet a tematikus és 
regionális programok elkészítéséhez, de - szemben a jelenlegi Közösségi Támogatási 
Kerettel - nem fogja az irányítási eszköz szerepét betölteni; 

Operatív szinten: a politikai dokumentum alapján a Bizottság elfogadja minden tagállam 
nemzeti és regionális programjait. A programokat csak egy aggregált szinten, vagy a fő 
prioritások szintjén fogják meghatározni, s csak a legfontosabb intézkedésekre 
világítanak rá. A mostani úgynevezett „program kiegészítők" megszűnnek, és az 
intézkedések szerinti irányítás is. Ezáltal az Alapok közti összhang és koherencia 
mind politikai, mind operatív szinten biztosítottá válhat. 

Jelentős változás várható a célok megvalósításának pénzügyi hátterét biztosító 
eszközök, vagyis az egyes alapok tekintetében is. A jelenlegi hat alapot a tervek 
szerint háromra szűkítik (ERFA, ESZA és a Kohéziós Alap). A jelenlegi rendszer 
helyett, amikor is a programokat több alapból finanszírozzák, a jövőben egy 
programot vagy csak az ERFA vagy az ESZA intervenciók finanszíroznak. E 
tekintetben mindegyik alap tevékenysége kóherensebbé válik azáltal, hogy az ERFA 
és ESZA külön-külön még finanszírozhatnak a humán- és fizikai tőkéhez 
kapcsolódó maradvány tevékenységeket. E tevékenységek számára biztosítható 
források korlátozottak lesznek és közvetlenül az adott Alap fő intervenciós 
területéhez kell kapcsolódjanak. Ez lehetővé teszi a programozás egyszerűsítését és 
hatékonyságának növelését. A Kohéziós Alap és az ERFA a közlekedési és kör-
nyezetvédelmi infrastruktúrát illetően egy egységes programozási rendszert fog 
követni. A nagy projekteket a Bizottság külön fogadja el, de megvalósításuk az ahhoz 
kapcsolódó programokon belül fog történni. (3. kohéziós jelentés vezetői 
összefoglaló) 

Az eszközök (programok és alapok) reformja valószínűsíti a célok, prioritások bizonyos 
fokú változásait is. A jelentés készítői szerint az egyik legfontosabb igény az Unió 
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prioritásainak stratégiaibb kezelése. Ez - a jelentés szerint - oly módon érhető el, hogy a 
Bizottság javaslata alapján, a Tanács elfogad egy általános stratégiai dokumentumot 
a kohéziós politikáról, amelyet aztán - a Bizottság javaslata alapján - a Parlament 
véleményez az új programozási időszak előtt. E dokumentumban világosan 
lefektetnék a tagállamok és a régiók számára követendő prioritásokat. Ez a stratégia 
vezérelné a politika végrehajtását és biztosítaná a politikai értelemben vett 
elszámoltathatóságot. Ez a szisztéma segítene konkrétabban megállapítani a kohéziós 
politika, a lisszaboni és göteborgi menetrendek közötti szinergia kívánt szintjét, 
valamint növelni az Átfogó Gazdaságpolitikai Iránymutatásokkal és az Európai 
Foglalkoztatási Stratégiával való konzisztenciáját. 

A reformtörekvések további célja az egyszerűsítés és a decentralizáció iránti igény 
érvényesítése, mely a közösségi döntéshozók szerint oly módon biztosítható, hogy a 
programozást és a pénzügyi irányítást kizárólag a prioritások szintjén fogják kezelni a 
közösségi szervek, melynek egyik következményeként megszűnik az 1260/1999/EK 
rendeletben meghatározott közösségi támogatási keret és programkiegészítő 
dokumentum. 

Az előzetesen meghatározott prioritások helyessége, illetve az estleges módosítási 
irányok azáltal válhatnak értékelhetővé, hogy az európai intézmények minden évben 
megvizsgálják a stratégiai prioritások megvalósításának előrehaladását és 
eredményeit annak a jelentésnek az alapján, amelyben a Bizottság összegzi az egyes 
tagállamokban a megvalósítás előrehaladását. 

A tervezett prioritásókat, illetve a kapcsolódó alcélokat és azok tartalmát az 1. sz. 
ábra kívánja bemutatni. A célok változásait a 2000-2006. valamint a 2007-2013. 
közötti tervezési időszakra vonatkozóan a 2. sz. ábra szemlélteti. 
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1. sz. ábra 
Prioritáso í 

ERFA 

A „konvergencia" prioritása A „regionális versenyképesség és 
foglakoztatás' prioritása 

ERFA 

1. Innováció és tudásalapú gazdaság 

ERFA 

- Beruházás a termelő tevékeny-
ségekbe; 

- Az endogén potenciál fejlesztése, 
többek között: vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatások, az 
innováció és a kutatás-fejlesztés 
előmozdítása, a vállalkozás 
előmozdítása, beruházásokra adott 
közvetlen támogatás, helyi 
infrastruktúra, információs 
társadalom, turizmus és kulturális 
beruházás; 

Az innováció és a kutatás-fejlesztés 
elősegítése, többek között a kis- és 
közepes méretű vállalkozásoknak a 
tudásbázissal való kapcsolatának 
megerősítésével, a hálózatok és a 
klaszterek támogatásával, vagy a kis- és 
középvállalkozások fejlett 
technológiákhoz, és az innovatív üzleti 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásának 
javításával. 

ERFA 
2. A megközelíthetőség és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

ERFA - másodlagos hálózatok 

- társadalmi infrastruktúra 

Másodlagos hálózatok, többek között 
regionális vasúti csomópontok, 
repülőterek. 
Információs társadalom, többek között a 
szélessávú ICT hálózatokhoz való egyenlő 
hozzáférés és azok használata, a kis- és 
középvállalkozások ICT-hez való 
hozzáférésének elősegítése. 

ERFA 

3. Környezetvédelem és kockázatmegelőzés 

ERFA 

- A tagállamoknak nyújtott 
segítség, hogy teljesen meg 
tudjanak felelni az EU 
jogszabályainak. 

- Az öko-iparágak fejlesztéséhez 
nyújtott támogatás 

- Pusztuló ipartelepek 
rehabilitációja 

- A természeti és technológiai 
kockázat megelőzési intézke-
dések támogatása 

- A megújuló energiafajták 
fejlesztése és használata 

A Natura 2000 programhoz kapcsolódó, a 
fenntartható gazdasági fejlődést segítő 
infrastrukturális beruházások. 
A tisztább technológiák és a szennyezés 
megelőzési intézkedéseknek a kis- és 
középvállalkozásokba történő 
integrációjának támogatásával 
Pusztuló ipartelepek rehabilitációja 

A természeti és technológiai kockázat 
megelőzési intézkedések támogatása 
A megújuló energiafajták fejlesztése és 
használata 

64 



1. sz. ábra folytatása 

ERFA 

4. A nemzeti és regionális 
közigazgatási intézményi 
kapacitásának megerősítése a 
Strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
irányítására 

1. oktatás, foglakoztatás és a társadalmi 
támogatási rendszerek 

1. A munkavállalók 
alkalmazkodóképessége 

- A munkaerő-piaci intézmények 
megerősítése 
- Az oktatási és képzési rendszerek 
fejlesztése 
- A társadalmi és ellátó szolgáltatások 
fejlesztése 

- Az élethosszig tartó tanulás stratégiáinak 
fejlesztése, elsősorban a közhatóságok és 
a társadalmi partnerek segítségével 
- Vállalati házon belüli képzés a 
munkavállalók 
alkalmazkodóképességének j avítására 

2. Humántőke és munkaerő utánpótlás 2a. Munkaerő utánpótlás és 2b. a 
hátrányos helyzetű emberek 

ESZA 
- Elemi képzési és továbbképzési 
intézkedések 

- Akt ív munkaerő-piac i intézkedések, 
hogy mindenki számára biztosítva legyen 
a unkaerő-
piacra jutás 

- Az aktív öregedési stratégiák javítása és 
a munkaerő-piacról való korai kilépés 
megelőzése 
- A nők munkaerő-piaci jelenlétét erősítő 
intézkedések 

- A társadalmi befogadást támogató 
intézkedések 

- A fogyatékosok, migránsok és etnikai 
kisebbségek 
foglalkoztatási potenciálját , egyenlő 
munkához ju tásá t és befogadását segítő 
intézkedések 

3. A közigazgatási intézmények változá-
sokhoz való alkalmazkodóképességének 
növelése az adminisztratív kapacitás ja-
vításával 

Forrás: Uj partnerség a kohézió jegyében (3. kohéziós jelentés) vezetői összefoglaló; 

A célkitűzések száma ugyan nem, de elnevezésük és tartalmuk jelentős változik a 
2007-2013. közötti programozási időszakban. 

A konvergencia célkitűzés keretében a kohéziós politika támogatására jogosult régiók és 
tagállamok elsődleges célkitűzése a növekedési potenciál erősítése, a magas növekedési 
arány elérése és megtartása. Ezt a célkitűzést az Unió kibővülésével a területi 
különbségek soha nem tapasztalt mértékű növekedése, a különbségek felszámolásához 
szükséges erőfeszítések hosszú távú jellege, valamint az egész Unió 
versenyképességéhez való hozzájárulás fényében kell értelmezni. 

Ezért ezek a stratégiák azon beruházásokra és kollektív szolgáltatásokra fognak 
összpontosítani, amelyek a hosszú távú versenyképesség, munkahelyteremtés és 
fenntartható fejlődés megvalósításához szükségesek. Alapvető infrastruktúrák és 
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szolgáltatások megteremtésére, fejlesztésére és kiterjesztésére van szükség a regionális 
és helyi gazdaságok megnyitásához, a megfelelő üzleti támogatási feltételrendszerek 
kialakításához, és az egységes piac által megteremtett lehetőségek kihasználásához. 
Emellett jelentős erőfeszítésekre van szükség a humántőke-befektetések, a munkahelyek 
számának növelése, a társadalmi befogadás, valamint az oktatási és szakképzési 
rendszerek reformjának terén. 

Az alapvető infrastruktúrák fejlesztése mellett a régiók termelő kapacitásának 
modernizálását és szerkezetváltását is meg kell oldani a vállalkozások, elsősorban a kis-
és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokkal; a finanszírozási forrásokhoz 
való hozzáférés támogatásával; a kutatás és technológiai fejlesztés és innováció 
támogatásával, humán erőforrás fejlesztéssel és az információs és kommunikációs 
technológiák bevezetésének, terjesztésének és használatának elősegítésével. 

2. sz. ábra 
Eszközök és célkitűzések 

2000-2006 2007-2013 

Célkitűzések Pénzügyi eszközök Célkitűzések Pénzügyi eszközök 

Kohéziós Alap Kohéziós Alap Konvergencia és 

versenyképesség 

Kohéziós Alap 

ERFA 

FSEESZA 

1. Célkitűzés 
ERFA ESZA 

EMOGA-Orientáció 

FIFG 

Konvergencia és 

versenyképesség 

Kohéziós Alap 

ERFA 

FSEESZA 

2. Célkitűzés ERFA 

ESZA 

Regionális 
versenyképesség és 
foglakoztatás 

- regionális szint 
- nemzeti szint: Európai Fog-
lalkoztatási Stratégia 

ERFA 

ESZA 

3. Célkitűzés ESZA 

Regionális 
versenyképesség és 
foglakoztatás 

- regionális szint 
- nemzeti szint: Európai Fog-
lalkoztatási Stratégia 

ERFA 

ESZA 
INTERREG ERFA Európai területi 

együttműködés 

ERFA 

URBAN ERFA 

Európai területi 

együttműködés 

ERFA 

EQUAL ESZA 

Európai területi 

együttműködés 

ERFA 

LEADER+ EMOGA-Orientáció 

Európai területi 

együttműködés 

ERFA 

Vidékfejlesztés és a halászati 
szektor szerkezetváltása az 1. 
Célkitűzésen kívül 

EMOGA-Garancia 

FIFG 

9 célkitűzés 6 eszköz 3 célkitűzés 3 eszköz 

Forrás: Uj partnerség a kohézió jegyében (3. kohéziós jelentés) összegzés; 
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A közösségi szabályozás nem határoz meg arányokat az alapvető infrastrukturális 
beruházások és a közvetlen gazdasági szereplők számára szánt támogatások között. 
Ezeket az arányokat várhatóan az egyes nemzetállamok programdokumentumai 
fogják tartalmazni. Az infrastrukturális beruházások alapvetően kormányzati, 
önkormányzati vezetéssel valósulnak meg, amely egyúttal politikai tőke 
kovácsolására is lehetőséget nyújt. A gazdaság, a kis- és középvállalkozások 
támogatása a szerkezetváltáshoz, a modernizációhoz járulhat hozzá. A 
programdokumentumokat a politikai döntéshozók véglegesítik, akiknek többnyire -
rövidtávon és különösen a választások közeledtével - közvetlenebb érdekük fűződik 
az infrastrukturális beruházások ösztönzéséhez, mint a gazdasági szereplők 
támogatásához. 

A korlátozott pénzügyi források legjobb felhasználása érdekében a regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretén elsősorban a kutatásra, az 
innovációra, az elérhetőségre és a munkahelyteremtésre helyezik a hangsúlyt. 
Emellett a gazdasági változásokhoz és struktúraváltáshoz történő zökkenőmentes 
alkalmazkodás biztosítása szempontjából fontos szerepet játszhatnak a humántőke 
befektetések. 

Az új regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés a gazdasági változás 
előrejelzésére és elősegítésére összpontosít az EU régiók versenyképességének és 
vonzerejének növelésével az alábbi területeken megvalósított beruházásokon 
keresztül: tudásgazdaság, vállalkozókészség, kutatás, egyetemek és vállalkozások 
közötti együttműködés és innováció; a közlekedési és távközlési infrastruktúrához 
való hozzáférés, energia, egészségügy; környezet és kockázat-megelőzés; 
munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképessége; a munkaerőpiacon való 
részvétel támogatása; társadalmi befogadás és fenntartható közösségek. 

A regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelését célzó új generációs 
programoknak a különböző problémák kezelését, a régiók struktúra-váltásával és a 
Lisszaboni Stratégiával összhangban levő új tevékenységek támogatását kell 
szolgálniuk. 

Az európai területi együttműködés az Unió területének szorosabb integrációját 
támogatja minden szempontból. A kohéziós politika az Unió területének 
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését segíti elő makro-regionális szinten, 
valamint a határokon átnyúló együttműködésekkel és a legjobb gyakorlat átadásával 
csökkenti az ún. "határ-effektust". 

Ezen cselekvések alapját az érintett területekre kialakított közös fejlesztési 
stratégiák (nemzeti, regionális és helyi szinten), valamint a kulcsszereplők közötti 
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kapcsolattartás jelenti. Ennek megfelelően egyértelmű európai hozzáadott értéket 
képviselnek, amely még jelentősebb a kibővített és diverzifikáltabb Unióban. 

A fenti célok megvalósítását, illetőleg a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozóan a 
programozás elvét azok a következő szabályok képviselik, amelyek a programok 
kidolgozásának szabályait, az egyes dokumentumok formai és tartalmi 
követelményeit rögzítik. 

A tagállamok saját programjaikat a közösségi szinten kidolgozott legáltalánosabb 
kereteken belül készíthetik el. Ezeket a kereteket az Átfogó Gazdaságpolitikai 
Iránymutatásokban foglalt középtávú gazdaságpolitikai stratégia, de különösen az 
ennek figyelembe vétele mellett kidolgozott - és a Tanács által megállapított -
gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló stratégiai iránymutatások 
képezik. Ezek a dokumentumok a legáltalánosabb közösségi célokat, prioritásokat 
tartalmazzák. A foglalkoztatás és az emberi erőforrások területét a közösségi 
jogalkotó kiemeli ebből a körből, mivel e területen önálló, külön prioritásokat 
meghatározó dokumentum létezik, mégpedig az Európai Foglalkoztatási Stratégia. A 
programozás során - e tekintetben - az itt szereplő prioritásokat kell figyelembe 
venni. 

Szükséges megjegyezni, hogy az 1260/1999.EK. rendelet nem tartalmazott ilyen 
stratégiai iránymutatásokra vonatkozó hivatkozást, csupán a rendelet céljait és a más 
közösségi politikákkal való összhang biztosításának követelményét fejezte ki. 

A változások további elemét jelenti az, hogy a Közösségi Támogatási Keretet 
felváltja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret. A 2007-2013 közötti programozási 
időszakra minden tagállamnak ún. Nemzeti Stratégiai Referenciakeretet kell 
benyújtania, amely bizonyítja, hogy a közösségi strukturális támogatás a közösségi 
irányvonalakkal konzisztens és amely kijelöli a kapcsolatot a közösségi prioritások 
és a nemzeti valamint regionális prioritások között, a fenntartható fejlődés és a 
nemzeti foglalkoztatási akcióterv megvalósítása érdekében. Minden nemzeti 
stratégiai referenciakeret tartalmaz egy rövid összefoglalást a tagállam stratégiájáról 
és annak operatív végrehajtásáról. 

A keret meghatározza a tagállam Konvergencia és Regionális Versenyképesség és 

Foglalkoztatás célkitűzésre vonatkozó stratégiáját. 

A stratégiai résznek a következőket kell tartalmaznia: 

- tematikus és területi prioritások (városfelújítás, vidéki gazdaságok diverzifikációja, 
halászattól függő területek), 

- csak a Konvergencia célkitűzés esetében: a tagállam adminisztratív kapacitása 
megerősítése céljából teendő intézkedések, beleértve az Alapok irányítását és az 
értékelési tervet, 
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- csak a Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás célkitűzés esetében: az ide 
tartozó régiók listája. 

Az operatív résznek a Konvergencia és Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás 
célkitűzések esetében a következőket kell tartalmaznia: 

- az operatív programok listája és az egyes alapok éves indikatív hozzájárulásai 
(biztosítva a regionális és tematikus akciók közötti megfelelő egyensúlyt) 

- az operatív programok és az Alapok közötti koordinációt biztosító mechanizmusok 

- más pénzügyi eszközökből való hozzájárulás 

A Konvergencia prioritáshoz tartozó régiók esetében az operatív résznek az előzőeken 
túlmenően a következőket is tartalmaznia kell: 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai Halászati 
Alapból származó éves összes ráfordítások összege az addicionalitás elvének való 
megfelelés vizsgálathoz szükséges információk 

A nemzeti stratégiai referenciakeretet minden tagállam a saját intézményrendszerének 
megfelelően és szoros együttműködésben a regionális, helyi, gazdasági és társadalmi 
szervezetekkel, a partnerség elvének megfelelően alakítja ki. Az Unió stratégiai 
irányvonalainak elfogadása után és az operatív programok bemutatása előtt minden 
tagállam átadja a Bizottságnak a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretre vonatkozó 
javaslatát. Ezután a Bizottság jóváhagyja a stratégiát és a prioritás témákat, az operatív 
programok listáját, a célkitűzések programonkénti forrásfelosztását, valamint a 
Konvergencia célkitűzésre a kiadások szintjét, amely garantálja az addicionalitás 
elvének betartását. 

Az operatív programokra vonatkozó fontosabb rendelkezések 

Az Alapok tagállami tevékenységét a nemzeti stratégiai referenciakereten belül operatív 
programok formájában kell meghatározni, Minden operatív program 2007 január 1-től 
2013 december 31-ig terjedő időszakra szól és mindegyik csak egy célkitűzésre 
vonatkozhat. A tervet a tagállam által országos, regionális és egyéb szinten kijelölt 
illetékes hatóságok dolgozzák ki. A Bizottság értékeli a javasolt operatív programot, 
hogy meghatározza, hogy az hozzájárul-e a nemzeti stratégiai referenciakeret 
céljaihoz és prioritásaihoz és a közösségi stratégiai iránymutatásokhoz. Amennyiben 
a Bizottság egy operatív programról úgy ítéli, hogy az nincs összhangban a közösségi 
stratégiai iránymutatásokkal vagy a nemzeti stratégiai referenciakerettel, felkéri a 
tagállamot a javasolt program ennek megfelelő felülvizsgálatára. 

Operatív programok legfontosabb elemei a következők: 

- helyzetelemzés, 

- a prioritások indoklása, 
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- a prioritások és specifikus célok leírása támogatási körök leírása kategóriánkénti 
bontásban kétféle pénzügyi tábla, 

- az egyes alapokból származó összes pénzügyi hozzájárulás évenkénti bontásban, 

- az összes közösségi, állami hozzájárulás, valamint az Alapok hozzájárulásának 
aránya a programozási periódusra vonatkozóan prioritásonként, 

- a komplementaritás bemutatása, 

- végrehajtási rendelkezések, 

- nagy projektek indikatív listája, 

- „megfelelőségértékelési testület" kijelölése. 

A további részletekre vonatkozó szabályozás ismertetése helyett hasznosabbnak tűnik 
a két programozási időszakra vonatkozó szabályozás összehasonlítása, a változások 
értékelése. 

A nemzeti stratégiai referenciakeret stratégiai része általános, átfogó és összefüggő 
célrendszerek kialakítását követeli meg, mely végeredményben a közösségi kohéziós 
politika prioritásainak megvalósulását szolgálja. Az Európa- és világméretű 
folyamatok hatásainak fontosságát, a tervezés során történő figyelembe vételének 
mellőzhetetlenségét jelzik azok a kifejezések, amelyek a jogszabálytervezetben 
szereplő „európai és a világgazdaság várható változásai", összhang „a közösségi 
stratégiai iránymutatásokkal" követelményeire utalnak. Az 1999-es szabályozásból ez 
a stratégiai szemléletmód teljes egészében hiányzik, illetőleg a közösség és a 
tagállamok közös fellépésére korlátozódik. Maguknak a prioritásoknak mindkét 
szabályozásban kiemelkedő szerepe van, azonban az új szabályozás a tagállamokra 
vonatkozó tematikus és területi prioritások mellett a prioritások magasabb szintű 
területi dimenzióját is kiemeli. A prioritások fő céljainak „számszerűsítési" igénye 
mindkét szabályozásban egyformán fellelhető, azonban amíg az új szabályozás 
korlátozott számú teljesítési és hatásmutatóval is megelégszik, addig a Közösségi 
Támogatási Keret (KTK) részletesebb, konkrétabb indikátorokat kíván, például az 
érintett régiók demográfiai trendjeinek ismeretét. 

A Referenciakeret operatív része még mindig általánosabb, mint a KTK egyéb olyan 
szabályai, amelyek konkrétabb, operatívabb jellemzőkkel rendelkeznek. Az új 
szabályozásban mindössze az operatív programok forrásairól, az egyes források, 
valamint az alapok közötti koordinációról rendelkeznek. Ehhez képest az 1999-es 
szabályozás számos további konkrét rendelkezést állapít meg a KTK tartalmára 
vonatkozóan, például a végrehajtás intézményrendszerének kialakításához 
kapcsolódó követelményt. Az ilyen típusú rendelkezések az új szabályozás 
kialakítása során a referencia kerethez hasonló szerepű és rangú KTK-ból eggyel 
„alacsonyabb" szintre, az operatív programok szintjére kerültek át. Mindkét 
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szabályozásban közös az, hogy a referenciakeretnek, vagy a KTK-nak nem szükséges 
tartalmaznia az operatív programokat. A gyorsabb döntések érdekében viszont 
lehetőség nyílik a dokumentumok egyidejű benyújtására. 

A KTK és a referenciakeret előkészítésére, jóváhagyására vonatkozó szabályok 
szintén változáson mentek keresztül. Az 1999-es szabályozás szerint a Bizottsághoz 
benyújtandó tervet a tagállam által országos, regionális és egyéb szinten kijelölt 
illetékes hatóságok dolgozzák ki. Az új szabályozás szerint a nemzeti stratégiai 
referenciakeretet minden tagállam a saját intézményrendszerének megfelelően, a 
partnerekkel szoros együttműködésben alakítja ki. Ebben a felfogásban nagyobb 
szerepet kap a tagállami autonómia, mint a tagállamok területi szintjeinek önálló 
szerepeltetése és elismerése. Hasonló módon rendelkezik az új szabályozás az 
operatív programok elfogadási rendjéről, melynek során a Bizottsághoz benyújtandó 
operatív programokat a tagállam, vagy a tagállam által kijelölt hatóság állítja össze. 

Azáltal, hogy az 1999-es szabályozásban még a KTK szintjén szereplő rendelkezések 
jelentős száma az új szabályozásban az operatív programok szintjére került, egyes 
szabályozási elemek teljesen kikerültek a rendelet tervezetből, mások pedig 
„finomhangolás" mellett módosultak. Az utóbbi esetre példa az, hogy operatív 
programok esetén már nem követelmény azok konkrét - lehetőség szerint 
számszerűsített - céljainak bemutatása, ehelyett elegendő a róluk szóló információ, 
amelyek számszerűsítése sem követelmény. Hasonlóképp korlátozott számú mutatót 
kíván az új szabályozás az eredményekre, hatások mérésére vonatkozóan, figyelembe 
véve az arányosság elvét. 

Mindamellett az operatív programokra vonatkozó szabályozás nem tekinthető az 
egyes szabályok KTK-ból történő mechanikus átültetésének. A rendelet tervezetben 
hangsúlyos szerepet kapott az intézményrendszer szabályozása, pontosabban a 
szükséges intézmények operatív programon belüli bemutatásának követelménye. 
Ezek szerint a tagállamnak meg kell neveznie a rendelet tervezetben meghatározott 
feladatok ellátására alkalmas és felhatalmazott irányító hatóságot, a tanúsító 
hatóságot, az ellenőrző hatóságot, valamint kifizető hatóságot.1 (A funkciók 

'irányítóhatóság: a tagállam által egy operatív program irányítására kijelölt hatóság vagy nemzeti, 
regionális vagy helyi állami vagy magánszerv, illetve a tagállam maga, ha az adott feladatot maga látja 
el; 
Tanúsító hatóság: a tagállam által a kiadásigazoló nyilatkozatok és a kifizetés iránti kérelmek a 
Bizottsághoz való elküldését megelőző tanúsítására kijelölt szerv vagy helyi, regionális vagy nemzeti 
hatóság; 
Ellenőrző hatóság: a tagállam által minden egyes operatív programhoz kijelölt, az irányító hatóságtól és 
a tanúsító hatóságtól működésében független szerv, amely az irányító és ellenőrző rendszerek rendezett 
működésének ellenőrzéséért felel. 
Kifizető hatóságok: a tagállam kijelöl egy illetékes szervet a Bizottságtól érkező kifizetések fogadására, 
valamint egy, vagy több, a kedvezményezettek felé történő kifizetésért felelős szervet. 
Monitoring bizottság: meggyőződik az operatív programok végrehajtásának hatékonyságáról és 
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egyértelmű elválasztása mellett a jelzett feladatok akár egyetlen szervezet kialakítása 
mellett is elláthatók.) Hasonlóképp be kell mutatni a monitoring bizottság 
összetételét, illetőleg ki kell jelölni egy teljesen új szervezetet, a 
„megfelelőségértékelési" testületet. 

Érzékelhető, hogy a közösségi jogalkotó a közösségi döntéshozók döntési jogkörének 
sértetlenül hagyása mellett módosította a döntések tárgykörét. Ezáltal a közösségi 
szint - a jogszabály érvényesülése esetén - kevéssé avatkozhat be, dönthet konkrét 
tervezési, programozási kérdésekben. Tevékenységének fő területe a stratégiai célok 
koherenciájának vizsgálata kell, hogy legyen. 

minőségéről. 
Megfelelőségértékelési testület: az intézményrendszer leírását véleményező független testület, amely 
vizsgálja különösen az irányító és tanúsító hatóság, illetve a közvetítő szervezetek felépítésére és 
eljárásaira, valamint az említett hatóságokon és szervezeteken, az ellenőrző hatóságon és bármely más, 
annak felelősségére ellenőrzést végző szerven belül működő belső ellenőrzési rendszereket. 
Közvetítő szerv: bármely szerv, vagy a közszférához vagy a magánszférához tartozó szolgálat, amely 
egy irányító vagy tanúsító hatóság hatókörében cselekszik, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában. 
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4. A koncentráció elve 
A programozás elvéhez kapcsolódó vizsgálódások során maguk a programok, 
illetőleg azon belül a célok kaptak kitüntetett szerepet. Míg a programozás elvéhez 
a „mit" kérdés megválaszolása köthető leginkább - vagyis középpontjában a cél 
meghatározása áll - addig a további elvek a „hogyan" kérdésre kívánnak választ 
adni, vagyis a célmegvalósítás módjára nézve adnak iránymutatást. Az alapelvek 
ugyan jogilag egyenrangúak - egyikük megvalósulását sem támogatja a jogalkotó 
többletjogosítványt biztosító rendelkezésekkel és hierarchikus rangsort sem állít 
fel közöttük - viszont logikai sorrend szerint első helyen a programozás elve áll, 
ezt követhetik (tetszőleges sorrendben) a további alapelvek. Ugyanakkor az 
alapelvek közötti kölcsönhatás folyamatos, hiszen hiába egy olyan célkitűzés, 
amely például nem felel meg a koncentráció elvének, így azt el kell vetni és 
helyette az elveknek megfelelő célkitűzést kell találni. Másképpen szólva az 
alapelvek egyfajta szempontrendszert alkotnak, melyek szigorú figyelembe vétele 
a célok meghatározása során nem mellőzhető. 

A koncentráció elve az alapelvek között talán az egyedüli, amely - a szóban forgó 
alapelven belül - egyszerre több módját is megjelöli a célmegvalósítás útjának. 

A koncentráció elve ugyanis további három részterületből tevődik össze: 

- tematikus koncentráció, 

- pénzügyi koncentráció, 

- földrajzi koncentráció. 

Az egyes részek közötti összekötő kapocs - amely egyúttal a koncentráció értelme, 
célja - a megvalósítás hatékonyságának mind jelentősebb, kézzelfoghatóbb 
kiteljesítése. 

A legszorosabb kapcsolat a - sorrendileg első - programozás elve és a 
koncentráció elve között a tematikus koncentráció útján alakult ki, hiszen a 
tematikus koncentráció a célok számának csökkenését, koncentrálódását jelenti. A 
célok jelentős száma elaprózhatja, felmorzsolhatja a rendelkezésre álló forrásokat, 
amennyiben azok nagysága nem áll egyensúlyban a célok megvalósulásához 
szükséges igényekkel. Ez a felismerés tükröződik az 1260/1999. EK rendelet 
preambulumában, mely szerint a strukturális alapok fokozott koncentrációja és 
működésük egyszerűsítése érdekében a kiemelt célkitűzések számát a 
2052/88/EGK rendeletben foglaltakhoz képest csökkenteni kell. A harmadik 
kohéziós jelentés némiképp részletesebb megállapítást tartalmaz a koncentráció 



elvére vonatkozóan, amelyben már jól elkülöníthetően megjelenik a koncentráció 
említett három részeleme. Ezek szerint „a koncentrálás egyrészt azt hivatott 
biztosítani, hogy a Strukturális Alapok hatása ne aprózódjon el azáltal, hogy a 
forrásokat túl vékonyan terítik szét úgy földrajzilag, pénzügyileg, mint a politikai 
prioritások értelmében, másrészt azt, hogy minden súlyos strukturális problémával 
küszködő régió segítséget kapjon." E meghatározáshoz csupán annyit érdemes 
hozzáfűzni, hogy a hátrányos helyzetű területek segítése, a kiegyenlítés a 
regionális politika célkitűzése. Ahhoz, hogy e cél hatékonyan valósulhasson meg, 
szükséges elem - többek között - a földrajzi lehatárolás, elhatárolás, mely a 
koncentráció megvalósulásának egyik formája. Másképpen szólva a regionális 
politika céljai hatékonyan a földrajzi lehatárolás segítségével érhetők el, ami 
egyúttal nem eredményezheti a regionális politika és a koncentráció céljának 
összemosását. A regionális politika fontos célja a kiegyenlítés, a különbségek 
mérséklése, a koncentráció célja pedig a hatékonyság növelése, a hatékony 
célmegvalósítás. A hatékonyság célként történő tételezését alátámasztják azok a 
folyamatok, amelyek a földrajzi területek csökkenését, a pénzügyi források -
különösen 1988-1993 közötti - növekedését és mindezekkel együtt a támogatandó 
célok csökkenését, koncentrálódását jelzik. 

A tematikus koncentráció érvényesülését a programozásra vonatkozó fejezetben az 
egyes célok bemutatása és a célok változása során részleteiben is nyomon 
követhettük, ezért a továbbiakban a koncentráció további két elemének, a 
pénzügyi- és földrajzi koncentráció érvényesülésének vizsgálatára kerül sor. 

4.1 A pénzügyi koncentráció 

A pénzügyi koncentráció a hatékony célmegvalósítást kétféle módon segíti elő. 
Egyrészt megfelelő nagyságú anyagi erőforrást biztosít a programok megvalósításához, 
másrészt - az elaprózódás elkerülése érdekében - meghatározza azt a minimális 
mértéket, amely alatt egy program megvalósítása már/még nem támogatható. 

A pénzügyi koncentrációra vonatkozó rendelkezéseket az első programozási időszakban 
a 2052/88/EK rendelet 12. cikke határozta meg. Ebben a ciklusban a Tanács a többéves 
költségvetési tervezés keretén belül, az ötéves programozási időszakra évenként tett 
előterjesztést a három strukturális alap együttesen megkövetelt eszközeire vonatkozóan. 
A célok szerinti indikatív felosztás során figyelembe vették az alapok Bizottság által 
történő támogatására vonatkozó egyes költségvetési tervezeteket. 

A regionális politika komolyságának és súlyának növekedését jelezte a rendelkezésre 
álló források növekedése, koncentrációja. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 1993-ig 
terjedő programozási időszakban a strukturális alapok forrásait megduplázták. 1988-ban 
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7700 millió ECU pótlólagos támogatás mellett, majd az évenkénti növekedési ütem 
1989-1992 között 1.3 milliárd ECU, 1993-ra az összeg 12.9 milliárd ECU-re változott. 

A regionális politika céljai és a koncentráció elve közötti szoros konzisztenciát jelzi az a 
rendelkezés, mely előírta, hogy a költségvetési eszközök meghatározó hányadát az 
egyes cél alá tartozó hátrányos helyzetű régiókra kell koncentrálni. A strukturális alapok 
támogatása ezen régiók számára, a rendelet értelmében, 1992-ig megduplázódik. A 
Bizottságnak ezentúl gondoskodnia és erőfeszítéseket kellett tennie annak érdekében, 
hogy az 1. cél alá tartozó régiók esetén a támogatások a legkevésbé jómódú régiók 
javára fordítassanak. 

Ez a törekvés a rendelkezésre álló források elosztási arányaiban a következőképp 
alakult: Az ERFA eszközeinek megközelítőleg 80 %-át az 1. célterületre kellett 
fordítani. Az 1. célterület közösségi támogatási mértéke minimum 50%, maximum 80%. 
A többi cél esetén 25-50% közötti. 

Az első két programozási időszakot követően némi változás történt a rendelkezésre álló 
források elosztási arányaiban. Ez a változás az 1. cél szempontjából a koncentráció 
csökkenéseként lehetne értékelni, azonban az összes célra vonatkozóan a koncentráció 
elvének érvényesülése nem változott, csupán azon belül bizonyos hangsúly eltolódás 
figyelhető meg a 2. és a 3. célkitűzések pénzügyi támogathatóságának javára. A 2000-
2006. közötti időszakban ugyanis az 1260/1999. EK rendelet szerint az Alapok 
forrásainak 69,7%-a (135,9 milliárd euró) fordítható az 1. célkitűzés céljainak 
támogatására, beleértve az átmeneti intézkedések finanszírozását szolgáló 4,3%-ot. 22,5 

1 

milliárd euró ( l l ,5%) jut a 2. célkitűzés és 24,05 milliárd euró (12,3%) a 3. célkitűzés 
finanszírozására. Az alapokból történő hozzájárulás felső határa a következő: 
- az összes támogatható költség maximum 75%-a és, főszabály szerint, a támogatható 

közkiadások legalább 50%-a az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiókban 
végrehajtott intézkedések esetében. Amennyiben a régiók a Kohéziós Alap 
hatókörébe tartozó tagállamban találhatók, a közösségi hozzájárulás — kivételes és 
kellőképpen indokolt esetben — az összes támogatható költség legfeljebb 80%-ára 
nőhet, illetve az összes támogatható költség 85%-ára nőhet a legkülső régiók és a 
külső görög szigetek esetében, amelyek távoli elhelyezkedésük miatt hátrányos 
helyzetben vannak; 

- az összes támogatható költség legfeljebb 50%-a és, főszabály szerint, a 2. vagy a 3. 
célkitűzés hatókörébe tartozó térségekben végrehajtott intézkedések esetében a 
támogatható közkiadások legalább 25%-a. 

A 2007-2013. közötti tervezési időszakban 336,1 milliárd euró hivatott biztosítani a 
regionális politika célkitűzéseinek koncentrált megvalósítását. Az egyes célokat, valamint 
az azokhoz tartozó támogatás mértékét és arányait az alábbi táblázat kívánja bemutatni. 
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3.sz.ábra A 2007-2013. közötti támogatási célok és források megoszlása 

I. A konvergencia célkitűzés 78,5% (264 milliárd euró) 

Programok és Támogathatóság Prioritások Előirányzatok 
pénzügyi eszközök 

Az EU 25 átlagának 75%-a alatti • innováció 

Regionális és nemzeti GDP/fő mutatójú régiók -környezetvédelem/kockázatmeg- ^ = m g M r f 

programok előzés 
• elérhetőség 

— «infrastruktúrák 
Statisztikai hatás: azEU 15 átlagínak 75%-a . e m b e d e r ő f o r r á s o k 

ERFA-ESZA alatti és az EU 25 átlagnak 75%-a feletti . k ö z i g a z g a t á s i k a p a c i t á s 8,38% = 22,14 Mrd euró 
GDP/fó mutatójú régiók 

Az európai átlag 90%-a alatti • közlekedés (transzeurópai hálózatok) 

Kohéziós Alap ONI/fő mutatójú tagáHamok ^ 23,86% = 62,99 Mrd euró 

• megújuló energiaforrások 

II. Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság célkitűzés 17,2% (57,9 milliárd euró) 

Programok és Támogathatóság Prioritások Előirányzatok 
pénzügyi eszközök 

A tagállamok nyújtják be a • innováció ^ 
régiók listáját (NUTS 1 vagy -környezetvédelem/kockázatmeg- 8 3 ' 4 4 % " 4 8 ' 3 1 M r d e u r o 

Regionális programok (ERFA) M J T S 2 ) e l ő z é s 

• elérhetőség 
— — európai foglalkoztatási stratégia 
„Phasing-in": a 2000 és 2006 között az 1. 

és nemzeti programok célkitűzés alá tartozó, de a konvergencia 16,56%-9,58 Mrd euró 
(ESZA) célkitűzése alá nem tartozó régiók 

III. Európai területi együttműködés célkitűzés 3,94% (13,2 milliárd euró) 

Programok és Támogathatóság Prioritások Előirányzatok 
pénzügyi eszközök 

" • innováció 35,61 %: határokon átnyúló 
együttműködés 

Határokon átnyúló és Határ menti régiók és nagy • környezetvédelem/ 12,12%: Vidékfejlesztési Célú 
kockázatmegelőzés Európai 

Mezőgazdasági Alap 
transznacionális hálózatok transznacionális együttműködési 

és programok (ERFA) Régiók • elérhetőség 47,73%: transznacionális 
együttműködés 

• kultúra, oktatás 4,54%: hálózatok 

Forrás: Inforegio 4. o. 

A jelenlegi 1. célkitűzésnek megfelelő konvergencia célkitűzés támogatási aránya 
növekedett a 2000-2006. közötti időszakban meghatározott mértékhez képest csaknem 
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9%-kal. Ez ismét hangsúly eltolódást jelez, mely az első két programozási időszakhoz 
hasonló arány kialakulását eredményezi a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő területek 
javára. 

A 2007-2013. közötti programozási időszakban az alapokból származó hozzájárulásra 
minden prioritás esetében a következő plafonértékek vonatkoznak: 

- a Kohéziós Alap által társfinanszírozott közkiadás 85%-a; 

- az ERFA vagy az ESZA által társfinanszírozott közkiadás 75%-a a 
„Konvergencia" célkitűzés szerinti operatív programok keretében a jogosult 
régiókban; (Az Európai Tanács 2005. december 15-17-i ülésén az Új Pénzügyi 
Perspektíváról létrejött megállapodás során ezt az értéket 85%-ra növelték.) 

- az ERFA vagy az ESZA által társfinanszírozóit közkiadás 50%-a a „Regionális 
együttműködés és foglalkoztatás" célkitűzés szerinti operatív programok 
keretében; 

- az ERFA által társfinanszírozóit közkiadás 75%-a az „Európai területi 
együttműködés" célkitűzés szerinti operatív programok keretében; 

A közösségi hozzájárulás kivételes és indokolt esetekben az ERFA vagy az ESZA által 
társfinanszírozott közkiadások legfeljebb 80%-ára növelhető, ha a régiók egy, a 
Kohéziós Alap alá tartozó tagállamban találhatók. Az alapokból származó hozzájárulás 
maximuma a közkiadás 85%-ára növelhető a legkülső régiókban a „Konvergencia" és a 
„Regionális versenyképesség és foglalkoztatás" célkitűzés szerinti operatív programok 
esetében és a külső görög szigeteknek a „Konvergencia" célkitűzés szerinti operatív 
programjai esetében. 

A támogatás nagysága nem minden tagállam számára egyenlő. A források 
koncentrációja a Bizottság által tagállamonként elkészített ún. indikatív bontás szerint 
történik. A figyelembe vett mutatók az 1. és a 2. célkitűzés esetében a korábbi 
szabályozás (2052/88/EGK rendelet) során már bevezetett mutatók alapján, illetőleg 
azokhoz hasonló új mutatók mellett történik, melyek objektív alapokon nyugszanak. 
Ilyen mutatóknak tekinthetők: a támogatható népesség, regionális prosperitás, országos 
prosperitás és a strukturális problémák viszonylagosan jelentős mértéke, különösen a 
munkanélküliség mértéke. A 3. célkitűzés esetében a tagállamonkénti bontás 
lényegében a támogatható népesség arányán, a foglalkoztatási helyzeten és az olyan 
problémák súlyosságán alapszik, mint a társadalmi kirekesztés, az oktatási és képzési 
szintek, valamint a nők munkaerő-piaci részvétele. 

A támogatások differenciálását időrendi sorrendben először a 2052/88. EK rendelet 
tovább bővítette, melynek során az akciók finanszírozásában a közösségi részesedés 
mértékét a következő súlypontok alapján határozták meg: 
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- a speciális, mindenekelőtt regionális és szociális problémák súlyosságának foka, 
melyeken az akciók hivatottak segíteni, 

- az érintett tagállam tőkeerőssége, ahol különösen az állam relatív jómódúságára, 
gazdagságára kellett figyelemmel lenni, 

- az, az érdek, amelyet az akcióknak regionális szempontból tulajdonítanak, 

- az, az érdek, amelyet az akcióknak közösségi szempontból tulajdonítanak, 

- a tervezett akciófajták jellemzői, tulajdonságai. 

A jelenleg hatályos 1260/99. EK rendelet némileg változtatott és jelentősen bővítette 
azon a szempontok számát, amelyek a támogatási differenciálás során meghatározó 
szerepet játszanak. A rendelet szerint az alapokból történő hozzájárulást a következő 
szempontok szerint kell megkülönböztetni: 

- a támogatás segítségével megoldandó konkrét, különösen regionális vagy társadalmi 

jellegű problémák súlya; 

- az érintett tagállam pénzügyi kapacitása, figyelembe véve különösen a tagállam 
viszonylagos prosperitását és a költségvetési kiadások túlzott mértékű növekedése 
elkerülésének szükségességét; 

- az alapok célkitűzései keretében a támogatás és a prioritások 
jelentősége közösségi nézőpontból, adott esetben a nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetése, illetve a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében, 
valamint a környezet védelme és minőségének javítása érdekében, elsősorban az 
elővigyázatosság, a megelőzés és a „szennyező fizet" elvének alkalmazása révén; 

- a támogatás és a prioritások jelentősége regionális és országos nézőpontból; 

- a támogatástípus és az érintett prioritástípus egyedi jellemzői, figyelembe véve az 
előzetes értékelés során megállapított szükségleteket, különösen az emberi 
erőforrások és a foglalkoztatás terén; 

- a pénzügyi források optimális felhasználása a finanszírozási tervekben, beleértve az 
állami források és magánforrások kombinációját, 

A támogatások mértékét befolyásoló szempontrendszer mellett a jelenleg hatályos 
rendelet egy felső határt is megszab, mely minden egyes tagállamra egyformán 
érvényes. Eszerint a strukturális alapokból származó éves összbevétel — a Kohéziós 
Alapból származó támogatással együtt — egy tagállamban sem haladhatja meg az adott 
tagállam GDP-jének 4%-át. 

A következő ábra az egyes országok támogatási részesedését mutatja be a jelenlegi 
2000-2006. közötti programozási időszakban, a bővítést megelőzően. 
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4. sz. ábra A Strukturális Alapokból származó támogatások megoszlása célkitűzések és 
országok szerint, 2000-2006 (millió euró 1999-es árakon) 

Ország 1. cél 2. cél 3. cél Őszesen 

Belgium 625,00 433,00 737,00 2 056,00 

Dánia 00,00 183,00 365,00 828,00 

Németország 19.958,00 3.510,00 4.581,00 29.764,00 

Görögország 21.000,00 00,00 00,00 25.000,00 

Írország 3.500,00 00,00 00,00 4.200,00 

Olaszország 22.122,00 7.402,00 3.744,00 29.656,00 

Luxemburg 00,00 40,00 25,00 68,00 

Spanyolország 38.096,00 2.651,00 2.140,00 56.206,00 

Hollandia n.a n.a n.a n.a 

Portugália 19.029,00 00,00 00,00 19.700,00 

Franciaország 3.805,00 6.050,00 4.540,00 15.666,00 

Finnország 913,00 489,00 403,00 2.090,00 

Svédország 722,00 406,00 720,00 2.186,00 

Nagy-
Britannia 

6.251,00 4.695,00 4.568,00 16.596,00 

Ausztria n..a n.a. n.a. n.a. 

Forrás:EUROSTAThttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2173,45972494&_dad=portal 
&_schema=PORTAL&mo=containsall&ms=2000-
2006&saa=&p_action=SUBMIT&l=hu&co=equal&ci=,&po=equal&pi=,&an=product_type&ao=contain 
sall&av=ITY_&as=0&ad=text&na=l 

A pénzügyi koncentráció jelenlegi szabályozási gyakorlatával szemben bizonyos 
kritikák is megfogalmazódtak. Eszerint, ha a jelenlegi elosztási szabályok nem 
változnak, akkor a következő programozási időszakban az a strukturális eszközök 
pénzügyi kereteinek több, mint 400%-kal kellene növekedni. (Henk Fölmer, Wim 
Heijman 2005. 350. o.) Függetlenül az iménti megállapítás valóságtartamától az 
mindenképpen helyeselhetőnek tűnik, hogy a jelenlegi egy változós (GDP) támogatási 
jogosultságot megállapító rendszer helyett, olyan több változós modell alkalmazása 
lehet indokolt, amelyben a jólét és az egyenlőtlenségek különböző mutatóinak együttes 
figyelembe vétele mellett történik a támogatott területek kijelölése. (Henk Fölmer, Wim 
Heijman 2005. 350. o.) 
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4.2 Földrajzi koncentráció 

A földrajzi koncentráció célja azon területek lehatárolása, elkülönítése, amelyek 
jogosultak a strukturális alapok támogatásait különböző jogcímen igénybe venni, 
illetőleg amelyek leginkább igénylik az alapok támogatását. (Eiko R. Thielemann 2002. 
46. o.) Ebben az értelemben a hatékony támogatás, illetőleg hatékonyság növelés - mint 
a koncentráció általános célja - azt jelenti, hogy nem minden terület és nem az általában 
hátrányos helyzetű területek részesülhetnek támogatásban, hanem csak azok, amelyek 
az előírt feltételeknek megfelelnek. A feltételeket a célok határozzák meg, ez tehát azt 
jelenti, hogy nem a területi egységekhez rendelnek célokat, hanem a célok 
megvalósításához tartoznak különböző területi egységek. Persze arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy a célok mindig valamilyen problémamegoldást szolgálnak, jelen 
esetben a hátrányos helyzetű területek problémáinak megoldását. A regionális politika 
feltehetőleg nem képes minden probléma megoldására, ezért csak olyan célokra 
koncentrál, amelyek megvalósítására eszközei képessé teszik. Az így kialakított 
célmeghatározás alapján az általában hátrányos helyzetű területek határai 
átrajzolódhatnak - a kitűzött céloknak megfelelően. 

1988-1999. közötti programozási időszak 

Az egyes célok programok, tervek keretében valósíthatók meg, így az 1988-as jogi 
szabályozás jelentős részben a tervekre vonatkozó rendelkezések között határozza meg 
a földrajzi koncentráció elemeit. A 4253/88 EK rendelet nem az elsődleges célterület 
megjelölésével kezdi a területi egységek lehatárolását, hanem egy kisegítő 
rendelkezéssel - mely leginkább alkalmas a szubszidiaritás elvének demonstrálására és 
a tagállami önállósághoz kapcsolódó érzet fenntartására. így a rendelet szerint az 1 -5/b 
célokra benyújtott terveket azokra a földrajzi területekre dolgozzák ki, amelyek arra, a 
legmegfelelőbbek. Ezeket a tagállam illetékes szerve nemzeti, regionális, vagy egyéb 
szintjén nevezi meg, hozza létre és terjeszti a Bizottság elé. A rendelet szerinti főszabály 
alapján az 1. cél keretében benyújtott tervek általában egy régiót, a NUTS II. szintet 
fogják át. (A NUTS rendszerről bővebben a fejezet későbbi részében lesz szó.) A 
földrajzi koncentráció 1994. után kevésbé kifejezett, mint a korábbi időszakban, mert az 
alapok által támogatott lakosság száma - és ezzel együtt bizonyos mértékben a földrajzi 
területek mérete is - növekedett (43%-ról 52 %-ra). (Kovács-Majoros 1998. 93. o.) A 
növekedés alapjának több mint, felét a volt kelet-német tartományok bekapcsolódása 
képezte. Mindazonáltal a 2052/88 EK rendelet alapján egy terv több régióra is 
kiterjedhet, ha a jelzett rendeletben meghatározott feltételeknek eleget tesz (a 
programokra vonatkozó tartalmi elemek tekintetében). 1999-ig mintegy 170 egységes 
programozási dokumentum (SPD) végrehajtására került sor és 14 önálló közösségi 
támogatási keretet fogadott el a Bizottság. (Kovács-Majoros 1998. 93. o.) 

A 2. és 5/b. célok keretében benyújtott tervek általában a NUTS III. szint egy, vagy több 
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területét fogják át. A tagállam, nagyobb földrajzi egységre - mint támogatásra érdemes 
régióra, vagy területre - vonatkozóan is előterjeszthet tervet, amennyiben az egyes 
céloknak megfelelő földrajzi területi egységként megkülönböztethetők, 
beazonosíthatók. 

2000-2006. közötti programozási időszak 

Az 1988-as jogi szabályozás egyrészt az imént ismertetett 4253/88. EK rendeletben, 
másrészt a 2052/88. EK rendeletben a célokkal kapcsolatosan - azok felsorolását 
követően - alakította ki azt a feltételrendszert, amely a területi lehatárolás kérdésében 
foglalt állást. Az 1999-es szabályozás egyértelművé tette, hogy a célok meghatározását 
követő feltételrendszer kifejezetten a területi lehatárolásra vonatkozik, melyet a fejezet 
címe (földrajzi lehatárolás) is jelöl. (5. sz. ábra) E szerint az 1. célkitűzés alá tartoznak 
azok a régiók, amelyek megfelelnek a Statisztikai Célú Területi Egységek 
Nómenklatúrája II. szintjének (NUTS-II), vagyis amelyekben a vásárlóerőparitáson 
mért, az utolsó három évre vonatkozó, 1999. március 26-án rendelkezésre álló adatok 
szerinti egy főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 

A 2. célkitűzés alá tartoznak azok a strukturális problémákkal küzdő régiók, amelyek -
a rendelet megfogalmazása szerint - társadalmi-gazdasági átalakítása támogatandó, és 
amelyek népessége, vagy területe elég nagy. Ide tartoznak különösen az ipari és 
szolgáltatási ágazatokban társadalmi-gazdasági változásban lévő térségek, a hanyatló 
vidéki térségek, a nehézségekkel küzdő városi térségek és a halászattól függő, 
válságban lévő térségek. Ezeket a meglehetősen általánosan megfogalmazott 
szempontokat a rendelet tovább pontosítja, azonban ezt megelőzően a célhoz tartozó 
földrajzi lehatárolás szempontjából egy további - generális - korlátott állít fel, mely így 
hatással lesz a további meghatározások részleteire is. 

A rendelet szerint az Unió lakosságának legfeljebb 18%-a tartozhat a 2. célkitűzés alá, 
ezen belül - a jogalkotó célja szerint - 10%-os részesedése lenne az ipari az ipari 
területek lakosságának, 5%-ot tenne ki a vidéki területek lakossága, 2%-ot a városi 
területek lakossága, végül 1%-ot az ún. halászati övezetek lakossága. A rendelet a 
maximum érték mellett egy minimumot is maghatározott, amikor kimondta, hogy 2. 
célkitűzés hatókörébe tartozó népesség csökkenésének maximális mértéke nem 
haladhatja meg a 2052/88. EK rendeletben meghatározott 2. és 5b. célkitűzés 
hatókörébe 1999-ben tartozó népesség egyharmadát. 

A jogalkotó nem elégedett meg a fenti arányszámok szerinti népesség meghatározással 
és további differenciálást tartott szükségesnek. E szerint a 2. célkitűzéshez tartozó -
társadalmi-gazdasági változásban lévő, valamint vidéki térségek - NUTS III. szintű 
népességének legalább 50%-a minden egyes tagállamban meg kell, hogy feleljen az 
alábbi feltételeknek: 
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- a legutóbbi három évben az átlagos munkanélküliségi ráta a közösségi átlag felett 

volt; 

- 1985 óta bármely referenciaévben az ipari foglalkoztatottságnak az 
összfoglalkoztatottsághoz viszonyított százalékos aránya a közösségi átlaggal 
azonos, vagy annál nagyobb volt; 

- az ipari foglalkoztatottság a kiválasztott referenciaévhez viszonyítva érzékelhetően 

csökkent; 

A vidéki térségek esetén: 

- vagy 100 fő/km2-nél kisebb a népsűrűség, vagy 1985 óta bármely referenciaévben a 
mezőgazdasági foglalkoztatottság százalékos aránya az összfoglalkoztatottsághoz 
viszonyítva a közösségi átlag kétszerese vagy annál nagyobb volt, 

- vagy a közösségi átlag feletti az átlagos munkanélküliségi ráta a legutóbbi három 
évben, vagy 1985 óta csökken a népesség. 

A százalékos arányok meghatározást követően kerül sor az egyes meghatározások 
további pontosítására. Ezek szerint a városi térségek olyan sűrűn lakott térségek, 
amelyek a következő kritériumok közül legalább egynek megfelelnek: 

- a tartós munkanélküliségi ráta a közösségi átlag feletti; 

- nagyfokú a szegénység, a rossz lakásviszonyokat beleértve; 

- különösen károsodott a környezet; 

- magas a bűnözési ráta; 

- alacsony a népesség iskolázottsági szintje. 

A halászattól függő térségek olyan tengerparti térségek, ahol a halászati ágazat által 
biztosított munkahelyek száma az összfoglalkoztatottság jelentős százalékát teszi ki, és 
amelyek a halászati ágazati struktúra átalakításával összefüggő strukturális 
társadalmi-gazdasági problémákkal küzdenek, amely átalakítás az említett 
ágazatban a munkahelyek számának jelentős csökkenésével jár együtt. 

A definíciók pontosítását követően nem zárul le azon területek meghatározása, amelyek 
a 2. célhoz tartozhatnak, hanem a jogszabályban meghatározott további feltételek 
teljesülése estén tovább bővülhet a földrajzi területek köre. A rendelet szerint ugyanis a 
közösségi támogatás kiterjedhet olyan térségekre is, amelyek népessége vagy területe 
jelentős, és amelyek a következő kategóriák egyikébe sorolhatók: 

- a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő - ipari, vagy vidéki -
területekkel szomszédos térségek, valamint az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó 
régióval szomszédos - a feltételeknek szintén megfelelő - térségek, 
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- olyan vidéki térségek, amelyek a mezőgazdaságban dolgozó népesség 
elöregedéséből vagy csökkenéséből eredő társadalmi-gazdasági problémákkal 
küszködnek; 

- olyan térségek, amelyek jelentős és igazolható jellemzőik miatt súlyos strukturális 
problémákkal, vagy a mezőgazdasági, ipari vagy szolgáltatatási ágazaton belüli egy 
vagy több tevékenységi struktúra folyamatban lévő vagy tervezett átalakításából 
eredően nagy mértékű munkanélküliséggel küzdenek, vagy annak veszélye 
fenyegeti őket. 

A térségek végső lehatárolása, illetőleg megállapítása a Bizottság és a tagállamok 
kölcsönös együttműködését igényli. A területek listáját - a szükséges mutatókkal együtt 
- a tagállamok terjesztik a Bizottság elé, ezt követően a Bizottság, az érintett 
tagállammal részletesen egyeztetve, a nemzeti prioritásokra kellő tekintettel összeállítja 
a 2. célkitűzésbe tartozó térségek listáját. Minden térség kizárólag vagy az 1. célkitűzés, 
vagy a 2. célkitűzés keretében lehet támogatásra jogosult. A térségek listája 2000. 
január l-jétől hét évig marad hatályban. 

Ha egy régió súlyos válsághelyzetben kerül, a Bizottság, valamely tagállam javaslata 
alapján, 2003 folyamán módosíthatja a térségek listáját, anélkül, hogy az egyes régiókon 
belüli népességarányokat növelné. 

Az alábbi ábra a 2. célkitűzéshez tartozó területek népességének arányát kívánja 
bemutatni az egyes tagállamokon belül a bővítés előtt. 

A 2. Célkitűzés által lefedett népesség országonként (millió fő/lakossági %arány/) 

Belgium 1.269 12% 
Dánia 0,538 10% 
Németország 10.269 13% 
Olaszország 7.402 13% 
Luxemburg 0.118 28% 
Spanyolország 8.809 22% 
Hollandia 2.333 15% 
Ausztria 1.995 25% 
Franciaország 18.768 31% 
Finnország 1.582 31% 
Svédország 1.223 14% 
Nagy-Britannia 13.36 24% 
EU-15 68.170 18% 

A földrajzi lehatárolás tekintetében a legbonyolultabb rendszer a 2. célkitűzés 
tekintetében valósult meg. Ugyanakkor még az 1. célkitűzésnél is egyszerűbben a 
fogalmaz a rendelet a 3. célkitűzés esetén, mely szerint e célkitűzés keretében 
támogatásra jogosult térségek az 1. célkitűzés hatókörén kívül eső térségek. 

83 



4.1 Strukturális Alapok, 2004-2006: az 1. és a 2, Célkitűzés támogatására jogosult területek 

1. Célkitűzés 
| 1. Célkitűzés 
j Csökkenő támogatás .(31/12/2005-íg) 
j Csökkenő támogatás (31/12/2006-ig) 

speciális program 

2. Célkitűzés 
H H 2. Célkitűzés 
| " | 2. Célkitűzés (részben) 

1 Csökkenő támogatás (31/12/2005-ig) 
| Csökkenő támogatás (részben) <31/12/2005-ig) 

Forrás: DG REGIO 

$> EurttGaographics AssocÍBliixi a közigazgatási határőrről 
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2007-2013. között programozási időszak 

A 2007-2013. között időszakra vonatkozóan hasonlóképp három, ám megváltozott 
célhoz kötődik a földrajzi területi egységek lehatárolása. 

Az első cél a „konvergencia" tekintetében nem történt jelentősebb változás az 
1260/1999. EK rendeletben meghatározott feltételekhez képest. Továbbra is azok a 
NUTS II. szintű területek lehetnek a támogatások kedvezményezettjei, amelyek 
vásárlóerőparitáson mért egy főre jutó GDP-je az utolsó három évben kevesebb, mint a 
közösségi átlag 75%-a. E célkitűzés alá tartoznak még a statisztikai hatás által érintett 
régiók: vásár lóerőparitáson mért egy főre jutó GDP a közösségi átlag 75 és egy 
egyelőre meg nem határozott magasabb érték között van, transznacionális és egyedi 
alapon jogosultak támogatásra. 

Az új szabályozási javaslat értelmében a kohéziós alap forrásait is a 2007-2013. közötti 
időszakban megjelölt célok alapján lehet felhasználni. A konvergencia célon belül a 
kohéziós alap forrásaiból azon tagállamok részesedhetnek, amelyek vásárlóerőparitáson 
mért egy főre jutó GNI-ja az utolsó három évben kevesebb, mint a közösségi átlag 90%-
a és amelyek a gazdasági konvergencia feltételeinek teljesítéséhez vezető programmal 
rendelkeznek. 

A konvergencia célhoz tartoznak legtávolabbi területek (Guadaloupe, Martinique, 
Francia-Guayana, Réunion, Azori-szk, Madeira és a Kanári-szk) és az ERFA specifikus 
támogatásából részesülnek a belső piachoz való integrálásuk megkönnyítése érdekében 

A második célkitűzés a „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság", melyhez 
azok a régiók tartoznak, amelyek nem teljesítik a konvergencia célkitűzés jogosultsági 
kritériumait, és nem érinti őket a statisztikai hatás sem. Ide tartoznak a 2000-2006. 
közötti programozási időszakban az 1. célkitűzéshez tartozott területek, amelyek az új 
konvergencia cél feltételeinek már nem felelnek meg. (6.sz. ábra) 

A harmadik célkitűzés az „európai területi együttműködés", mely határmenti 
együttműködést jelent és a NUTS III. területi szintek tartoznak hozzá, a belső és 
bizonyos külső határokon és egyes tengerparti határrégiók maximum 150 kilométer 
hosszúságban. E cél alá tartozik az ún. transznacionális együttműködés is, mely 
területek listája a Bizottság a tagállamokkal történő egyeztetés utáni javaslata szerint 
alakul ki. Szintén a harmadik célkitűzéshez tartozik az „együttműködési hálózatok és 
tapasztalatcsere", mely nem rendelkezik területi lehatárolással, e jogcímen támogatás 
igénybevételére az Unió egész területe jogosult. 
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4.3 A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) 

A 70-es évek során a közösségi adatfeldolgozásban és programozásban a NUTS 
rendszer fokozatosan váltotta fel a különböző statisztikai területeken használt speciális 
osztályozásokat. (Kovács-Majoros 1998. 39. o.) A regionális politika területén a 
közösségi szervek már az 1988-as reform óta a NUTS által meghatározott területi 
beosztást vették figyelembe a szabályozás kialakítása során, anélkül, hogy a NUTS 
kodifikációjára sor került volna. Ez azt jelenti, hogy közösségi szinten a NUTS rendszer 
15 éven keresztül volt a területi lehatárolás és támogatáspolitika alapja, anélkül, hogy 
jogszabályba foglalására sor került volna. (E tekintetben a hazai KSH lehatárolás jogi 
legitimálásához némileg kevesebb idő is elegendő volt.) A NUTS rendszer kialakítása 
során két elvet vettek figyelembe: 

- A normatív területi egységek a politikai akarat, a tradicionális közigazgatási 
egységek, a történelmi, kulturális összetartozás és a feladatok ellátásának 
gazdaságos ellátásának kifejeződését jelentik. 

- Az analitikus területi egységek lehatárolására ún.: staisztikai elemző 
követelmények figyelembe vétele mellett került sor. (Kovács-Majoros 1998. 39. 
o.) 

A NUTS rendszer 2003-as kodifikációjáig, illetőleg reformjáig öt önálló területi 
egységet különböztettek meg. 2003-tól a területi szintek száma háromra csökkent a 
korábbi 4-5. szintek nem már képezték a NUTS lehatárolás alapját. 

A regionális politika, céljainak megvalósítását szolgáló csaknem minden egyes elem 
(tervezés, célmegvalósítás, koncentráció, stb.) megköveteli a területi egységek, 
pontosabban az egész Unió szintjén többé-kevésbé egységes, homogén területi egységek 
kialakítását. Többek között e célt szolgálja a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2005. 
október 26-i 1888/2005/EK rendelete, mely az 1059/2003. EK rendeletet módosította. A 
rendelet deklaráltan csupán azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió egész területén 
összehasonlítható adatokat kapjanak, ami végső soron a belső piac megfelelő működését 
hivatott biztosítani. Ezért a belső piac működése érdekében a nemzeti és a közösségi 
statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai 
szabványokra van szükség, melynek segítségével az egységes piac valamennyi 
szereplőjét el tudják látni összehasonlítható statisztikai adatokkal. Mindemellett a rende-
let azt is hangsúlyozza, hogy a regionális statisztikák az európai statisztikai rendszer 
alapkövei és azokat számos célra használják fel. 

A rendeletben kialakított különböző területi egységek alapja a tagállamokban jelen 
pillanatban is létező közigazgatási egységek. A rendelet szerint közigazgatási egység 
olyan közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és 
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intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy 
politikai döntéshozatali hatáskörrel. A NUTS szintek tehát a közigazgatási egységekre 
alapulnak, lehatárolásuk azonban a lakosságszám alapján történik meg: 
Szint Legalább Legfeljebb 

NUTS 1 3 millió 7 millió 

NUTS 2 800 000 3 millió 

NUTS 3 150 000 . 800 000 

Ha egy tagállam teljes népessége egy adott NUTS-szintre vonatkozó alsó küszöbérték 
alatt van, akkor az egész tagállam egyetlen NUTS területi egységet alkot. Ha egy adott 
NUTS-szinthez egy tagállamban nincs megfelelő méretű közigazgatási egység - mint 
ahogy Magyarországon - akkor a NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos, 
meglévő kisebb közigazgatási egység összevonásával kell képezni. Az ilyen összevonás 
olyan vonatkozó ismérveket vesz figyelembe, mint a földrajzi, társadalmi-gazdasági, 
történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények. Az így keletkezett összevont 
egységek a továbbiakban: nem közigazgatási egységek. Valamely tagállam adott 
NUTS-szintjére besorolt nem közigazgatási egységei méretének a fent jelzett népesség-
küszöbértékeken belül kell lennie. Ismét a nemzetközi szerződésekre jellemző 
diszpozitivitás - minden érintett igényének kielégítésére irányuló törekvésnek - jelei 
érzékelhetőek abban a rendelkezésben, mely szerint egyes, nem közigazgatási egységek 
- sajátos földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti 
körülmények miatt - eltérhetnek a fenti küszöbértékektől, különösen a szigeteken és a 
legkülső régiókban. 

A NUTS besorolás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mert a rendelet a 
területfejlesztés, a strukturális alapok kedvezményezett szintjeinek - hazánk esetén -
csak az ún. statisztikai nagyrégiót (NUTS I.), a területfejlesztési statisztikai régiókat 
(NUTS II.), valamint a megyei szintet (NUTS III.) ismeri el. Ez azért tűnik fontosnak, 
mert nem szerepel a felsorolásban a statisztikai kistérségi szint (a korábbi NUTS IV.) és 
a települési szint sem (NUTS V.). 

Meglévő közigazgatási egységek a 2004-es bővítést követő Unió területén a 
következők: 
1. NUTS-szint: Belgium esetében „Gewesten/Régions", Németország esetében 
„Länder", Portugália esetében „Continente", Regiäo dos Açores és Regiäo da Madeira, 
valamint az Egyesült Királyság esetében Skócia, Wales, Észak-Írország és a 
Government Office Regions of England. 
2. NUTS-szint: Belgium esetében „Provincies/Provinces", Németország esetében 
„Regierungsbezirke", Görögország esetében „periferies", Spanyolország esetében 
„comunidades y ciudades autónomas", Franciaország esetében „régions", Írország 
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esetében „régions", Olaszország esetében „regioni", Hollandia esetében „provincies" és 
Ausztria esetében „Länder", Lengyelország esetén „Województwa". 
3. NUTS-szint: Belgium esetében „arrondissementen/arrondissements", Dánia esetében 
„Amtskommuner", Németország esetében „Kreise/kreisfreie Städte", Görögország 
esetében „nomoi", Spanyolország esetében „provincias", Franciaország esetében 
„départements", Írország esetében „regional authority régions", Olaszország esetében 
„province", Svédország esetében „län" és Finnország esetében maakunnat/landskapen", 
Csehország esetén „Kraje", Magyarország esetén „megyék", Litvániában 
„Apskritis", Szlovákiában „Kraje", 

Figyelemre méltó, hogy a belépő 10 új tagállam közül NUTS II. szinten csupán egyetlen 
egy tagállam (Lengyelország) rendelkezik működő közigazgatási szervezetrendszerrel, 
NUTS III. szintű közigazgatási szervezet pedig mindössze 4 tagállam esetén létezik. 

A meglévő közigazgatási egységekre épül rá, illetve ezen alapul a NUTS rendszer, 
melynek jelenlegi alakulását az alábbi táblázat kívánja szemléltetni. 

7. sz. ábra Az Európai Unió országainak területi beosztása a statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája szerint 

Ország NUTS I. NUTS II. NUTS III. Összesen 
Ausztria 3 9 35 47 
Belgium 3 11 43 57 
Dánia 1 1 15 17 
Finnország 2 6 20 28 
Franciaország 9 19 52 80 
Görögország 4 13 51 68 
Hollandia 4 12 40 56 
Írország 1 2 8 11 
Luxemburg 1 1 1 3 
Nagy-Britannia 12 37 133 182 
Németország 16 41 439 496 
Olaszország 5 21 103 129 
Portugália 3 7 30 40 
Spanyolország 7 19 52 78 
Svédország 1 8 21 30 
Csehország 1 8 14 23 
Ciprus 1 1 1 3 
Litvánia 1 1 6 8 
Lettország 1 1 10 12 
Magyarország 3 7 20 30 
Málta 1 1 2 4 
Szlovénia 1 1 12 14 
Szlovákia 1 4 8 13 
Észtország 1 1 5 7 
Lengyelország 6 16 45 67 
EU 25 tagállam 89 248 1166 1503 
Forrás: Eurostat 
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A korábbi NUTS IV-V. területi egységek sem érdektelenek a regionális politika 
számára, még akkor sem ha az egyes célok területi lehatárolása során és a tervezésben 
külön nem nevesítettek, viszont a támogatások címzettjei lehetnek és az alulról-felfelé 
építkező tervezésben komoly szerepet játszhatnak. Feltehetőleg ezt a tényt is 
figyelembe vette a jogalkotó, amikor a rendeletben ún. kisebb közigazgatási egységek 
címen számba vette e területi egységeket. 

Az alábbi táblázat az Unió tagállamainak NUTS IV-V. szintjeit mutatja be. 

8. sz. ábra NUTS IV-V területi egységek száma az Unió tagállamaiban 
Ország Statisztikai 

kistérség2 
Helyi 

önkormányzat 
Összesen 

Ausztria - 2381 2381 
Belgium - 589 589 
Dánia - 271 271 
Finnország 82 446 528 
Franciaország 36678 36678 
Görögország 1034 6130 7164 
Hollandia - 489 489 
Írország 34 3440 3474 
Luxemburg 13 118 131 
Nagy-Britannia 443 10679 11122 
Németország 539 13176 13715 
Olaszország - 8100 8100 
Portugália 308 4257 4565 
Spanyolország - 8108 8108 
Svédország - 290 290 
Csehország 77 6249 6326 
Ciprus 6 616 622 
Litvánia 33 536 569 
Lettország 60 502 562 
Magyarország 168 3145 3313 
Málta 5 68 73 
Szlovénia 58 193 251 
Szlovákia 79 2928 3007 
Észtország 15 241 256 
Lengyelország 379 2478 2857 
EU 25 tagállam 3333 112108 115441 

Forrás: Eurostat 

2 Hivatalosan ez a területi egység is kisebb közigazgatási egységnek tekintendő, éppúgy mint a helyi 
önkormányzat, de a megkülönböztethetőség és az érthetőség kedvéért a hazai gyakorlatból ismert 
statisztikai kistérség elnevezést kapta. 
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Az egykori NUTS V. szint szereplői a 25-ök esetén a következők: 

Belgium esetében „Gemeenten/Communes, Dánia esetében „Kommuner", Németország 
esetében „Gemeinden", Görögország esetében „Demoi/Koinotites", Spanyolország 
esetében „Municipios", Franciaország esetében „Communes", Írország esetében 
„counties or county boroughs", Olaszország esetében „Comuni", Luxemburg esetében 
„Communes", Hollandia esetében „Gemeenten", Ausztria esetében „Gemeinden", 
Portugália esetében „Freguesias", Finnország esetében „Kunnat/Kommuner", 
Svédország esetében „Kommuner" és az Egyesült Királyság esetében „Wards", 
Csehország esetén „Obce", Észtország esetén „Vald, Linn", Ciprus esetén „Aripoi / 
Koivóinisg (Dimoi / koino-tites)", Lettország esetén „Pilsétas, novadi, pagasti", 
Litvánia esetén „Seniünija", Magyarország esetén „települések", Málta esetén 
„Localities", Lengyelország esetén „Gminy, miasta" , Szlovénia esetén „ Obcina", 
Szlovákia esetén „Obce". 

4.4 A koncentráció szerepe a közeljövő regionális politikájában 

A koncentrációra vonatkozó jogi szabályozás, illetőleg az alapul szolgáló társadalmi 
viszonyok tekintetében számos változás történt az elmúlt programozási időszakok során. 

Elsősorban a bővítésnek köszönhető változások jelentősen módosították a regionális 
politika egyes elemeit (például a célkitűzéseket) és ezzel együtt nem hagyták 
érintetlenül a koncentráció elvének érvényesülését sem. A koncentráció jövőbeni 
irányaira vonatkozóan a harmadik kohéziós jelentés számos fontos megállapítást 
megfogalmazott. A jelentés szerint a jövőben a koncentráció további erősítésére van 
szükség. Ennek során a forrásokat továbbra is elsősorban a legszegényebb tagállamokba 
és régiókba kell koncentrálni és különös hangsúlyt kell fektetni az új tagállamokra. A 
jelentés szerint az egyéni fejlesztési programok szintjén a lisszaboni és göteborgi 
prioritásokra, a „konvergencia" régiókban pedig az intézményi kapacitásbővítésre való 
fókuszálás jelentheti a koncentráció, vagyis célmegvalósítás hatékonyságának 
növekedését. 

A földrajzi lehatárolás tekintetében a 2000-2006 programozási időszakban növekedett a 
koncentráció szintje, az előző két időszakhoz képest. Jelenleg az 1. és a 2. Célkitűzés az 
EU népességének 41%-át fedi le. A 2004-2006 között években a 10 új tagállam minden 
régiója az 1. célkitűzés keretébe tartozik, kivéve Prágát, Pozsonyt és Ciprust, 
amelyekben együttesen a népesség 31%-át fogja a 2. célkitűzés lefedni. 

A földrajzi lehatárolás egyik fontos szempontját képező területi GDP alakulása 
tekintetében a bővítés jelentős változásokat eredményezett. A bővítés előtti helyzettel 
összehasonlítva több mint kétszeresére nőtt az egy főre jutó 
GDP közötti különbség a lakosságnak a legvirágzóbb régiókban élő 10%-a és a 
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legszegényebb régiókban élő 10%-a között. Összehasonlítva a bővítés előtti helyzettel, 
amikor az össznépesség 19%-a, szám szerint 72 millió polgár élt olyan régiókban, ahol 
az egy főre jutó GDP nem érte el az uniós átlag 75%-át, ma a 25 tagállamból álló Unió 
123 millió polgára - a teljes népesség 27%-a - van ilyen helyzetben. Ez a korábbi 
időszakhoz képest 70%-os növekedést mutat. A rendelkezésre álló források -
összehasonlítva a 2000-2006. és a 2007-2013. programozási időszakok e célra 
rendelkezésre álló összegével - 94%-os növekedést mutatnak, mely az egy főre jutó 
támogatás tekintetében 24%-os növekedést jelez. Ehhez a változáshoz az is hozzájárult, 
hogy az első cél számára rendelkezésre álló források mértéke 8.8%-al növekedett az 
összes támogatáson belül. A számok azt mutatják, hogy a pénzügyi koncentráció -
közösségi szinten - tovább növekedett, mely egyúttal még nem garantálja azt, hogy az 
egyes tagállamok, egyes regionális programjaihoz kapcsolódó pénzügyi koncentráció 
ugyanilyen mértékben változzon. Ezt az igényt a programok minimális pénzügyi 
forrásaira vonatkozó rendelkezések megfogalmazása segítségével lehet biztosítani, 
melyet a közösségi jogalkotó mindez ideig konzekvensen mellőz. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy a brüsszeli adminisztráció tudta és beleegyezése nélkül a tagállamok 
ere vonatkozóan bármilyen mértéket megállapíthatnak. A benyújtott és a Bizottság által 
értékelt programoknak a koncentráció vonatkozásában is megfelelő információkat kell 
nyújtani. Mindez, viszont már túlnyúlik - vagy még nem éri el - a jogi szabályozás 
területét, hiszen a programok elfogadása nem igényel jogalkotói aktust (például 
rendeletet), így a döntés - jogi szabályozás mellőzésével - a Bizottság diszkrecionális 
jogkörén belül, a tagállamokkal folytatott alkumechanizmusok mentén alakul ki. 

A jelentés rámutatott arra, hogy minden elért haladás ellenére a Strukturális Alapok 
támogatásait olykor túl széles körben és túl vékonyan terítik. Az olyan programok, 
amelyek helyet adnak minden lehetséges jogosult tevékenységnek nemigen lesznek 
hatékonyak, viszont irányításuk bonyolult és nehézkes, mert rengeteg végrehajtó 
testülettel és a mutatók túlontúl bőséges rendszerével működnek. 

A 2000-2006. közötti programozási időszakban a földrajzi koncentráció szembe került a 
pénzügyi koncentráció igényével, legalábbis a 2. célkitűzés esetében. A 2. célkitűzés 
keretébe tartozó régiók meghatározása - a jelentés és a bemutatott jogi szabályozás 
tanúsága szerint - túl bonyolult volt és egyes esetekben oda vezetett, hogy a régiók 
túlzottan felaprózódtak és a források szétszóródtak. A regionális versenyképesség 
javítását célzó programok esetében a jogosult területek övezeti besorolására helyezett 
jelenlegi hangsúly (a 2. célkitűzés keretében) a közigazgatási terület, település és 
kistérség szintjén azt jelentette, hogy a koncentrálást szinte kivétel nélkül mikro-
földrajzi értelemben vették. Szükséges hozzátenni, hogy ezen helyzet kialakulásáért 
nem tehetők felelőssé a 2. célhoz tartozó programok kialakítói és támogatások igénybe 
vevői, hiszen éppen a közösségi jogalkotó tette lehetővé - a rendkívül tág 
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feltételrendszer és a nem kellően részletes szabályozás útján - azt, hogy tetszőleges 
méretű és meglehetősen nagy számú területi egységek tartozhassanak a 2. cél alá. A 
földrajzi és pénzügyi koncentráció kollíziójáért elsődlegesen a közösségi jogalkotó 
tehető felelőssé. A nem megfelelő földrajzi lehatárolásnak emellett más összefüggései is 
vannak. A kifejezetten mikro körzetekben történő gondolkodás elfedheti azt a fontos 
tényt, hogy az ilyen területek kilátásai szorosan az egész régió eredményességétől is 
függnek anélkül, hogy a források legsúlyosabb helyzetű földrajzi területekre történő 
koncentrálás elve sérülne. Mint sok régió felismerte, az egész régióra vonatkozó 
koherens stratégia kidolgozása szükséges ahhoz, hogy a leggyengébb részeik szükségle-
teit is ki lehessen elégíteni. A kohéziós jelentés alkotói ezért úgy vélik, hogy a jövőben 
fel kell hagyni a mikroövezetek jelenlegi rendszerével, és megfelelő egyensúlyt kell 
találni a koncentrálás földrajzi és egyéb formái között, amelyeket a Bizottsággal 
együttműködve a regionális versenyképesség erősítését célzó programok tervezésekor 
kell meghatározni. 

Ez azonban semmiképp nem jelentheti azt, hogy az EU pénzügyi forrásainak 
koncentráltsági szintjének fel kellene hígulnia. A „regionális versenyképesség" (a 
korábbi 2. célkitűzés) irányvonalon belül a koncentrációnak - a jelentés szerint - két 
területen szükséges különösen érvényesülnie: 

- A tematikus koncentrálás a „konvergencia" régiókon kívül lesz erősebb 
abban az értelemben, hogy a programok maximum három témára irá-
nyulhatnak. 

- A koncentrálás második szintjét a programok és prioritások minimális 
finanszírozási volumenére vonatkozó szabályok biztosítják. 

A jelentés szerint a koncentráció tekintetében jelentős szerepet kell vállalniuk az egyes 
régióknak, ugyanis az ő feladatuk lesz az, hogy a pénzügyi forrásokat a regionális 
gazdasági, társadalmi és területi különbségek csökkentésére irányuló témákra 
koncentrálják. A Bizottság - jogszabályban nem rögzített jogköre alapján - a 
programokról való döntéssel egyidejűleg ellenőrzi, hogy a kihelyezések konzisztensek-e 
az elvárásokkal és azokat jóváhagyja. 

A koncentráció céljával - a hatékonyság növelésével - szoros összefüggésben áll az ún.: 
N+2 szabály, amely a fel nem használt forrásokra vonatkozóan a kötelezettségvállalás 
automatikus visszavonásának elvét, mint a regionális és kohéziós politikában eddig 
egyedülálló pénzügyi fegyelmet ösztönző eszköz alkalmazását jelenti. A 
szerződéskötéstől számított 2 éven belüli célmegvalósítás kötelme a 2007-2013. közötti 
programozási időszakban is jelentősen segíti a programok hatékony és gyors 
megvalósítását. (Az Európai Tanács 2005. december 15-17-i ülésén az Új Pénzügyi 
Perspektíváról létrejött megállapodás során Magyarország számára 2010-ig az N+3 
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szabály alkalmazását fogadták el. Ezt követően viszont ismét az általános N+2 szabály 

válik érvényessé.) 

A koncentráció hatékonyságnövelő képességét nem szabad túlbecsülni. A 
hatékonyságnövelés nagyon fontos, sőt szükségszerű eleme a koncentráció, azonban a 
helyi alapok hiányában építkezni próbáló területi célok, a koncentráció elvének 
érvényesülése mellett is megakadályozhatják a hatékony célmegvalósítás lehetőségét. 
Éppen ezért nagyon fontos az egymásra épülés, a területi funkciók közötti funkcionális 
kapcsolat és a sorrendiség. Konkrét példa szerint hiába építenek egy regionális 
szennyvíztisztítót, ha a települések - vagy településrészek - többségében még a helyi 
szennyvízelvezetést sem oldották meg, hiába hoznak létre megyei, regionális szelektív 
hulladék-feldolgozót, ha a településeken a szelektív hulladékgyűjtés sem biztosított, 
hiába létesítenek regionális, vagy országos informatikai tudásközpontokat a 
vállalkozások számára, ha az ország legnagyobb részén - és különösen a hátrányos 
helyzetű területeken - a korszerű szélessávú internet hozzáférés sem biztosított. A 
koncentráció elve - e vonatkozásban - igen szorosan kötődik a szubszidiaritás elvéhez 
és a programozás elvének bottom-up típusú megközelítéséhez. Ha a szubszidiaritás 
elvét komolyan veszik, akkor nem borul fel a sorrendiség, vagyis elsőként - alulról 
építkezve - a helyi igények, célok megvalósítására kerül sor, majd pedig erre épülhet -
az alsóbb szinttel funkcionális kapcsolatban lévő - területi program. Mindez 
természetesen nem jelenti az egész régióra vonatkozó koherens stratégia kidolgozásának 
mellőzhetőségét, sőt e nélkül a leggyengébb részek versenyképes fejlődése is nehezen 
képzelhető el. Ugyanakkor nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy bármely területi 
szintnek - kiragadva tényleges földrajzi, társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszeréből -
különleges jelentőséget tulajdonítunk. A jelentés tanúsága szerint a közösségi politika 
szintjén ilyen hangsúlyeltolódás figyelhető meg. Álláspontom szerint a 
kiegyensúlyozott fejlődés elemi feltétele az egyes szintek súlyának és lehetőségeinek 
megfelelő feladatok és támogatások közötti összhang kialakítása és fenntartása. Ennek 
hiányában a regionális politika eredményessége kétségesnek tűnik. 

Végezetül szükséges megemlékezni a koncentráció által okozott meglehetősen széles 
spektrumú társadalmi, környezeti, stb. károkról (a közlekedés koncentrációja által 
okozott problémák, a levegő, a víz szennyezettsége, általában a hulladékgazdálkodási 
problémák, a koncentráció által kialakult életformák, az emberre - mint legfőbb 
termelőerőre - nehezedő pszichés gondok, a lelki problémákhoz kötődő konkrét 
biológiai rendellenességek, stb.). Ezek a - magángazdaság működéséből eredő -
hatások pénzügyileg számszerűsíthetően is rendkívül nagy terhet jelentenek a 
közfeladatokat finanszírozó nemzeti költségvetések számára. Nehéz lenne mérlegre 
tenni a koncentráció okozta előnyöket és hátrányokat, értelme pedig még kevésbé lehet, 
hiszen sajnálatos módon a koncentráció a jelenlegi színvonalú gazdasági működésnek 
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nem fakultatívan választható eleme, hanem nélkülözhetetlen feltétele. 

A koncentráció okozta károk természetesen nem a regionális politika koncentrációs 
elvének, hanem a reálfolyamatok által indukált (és sajnos gyakran a versenyképesség 
feltételét jelentő) főként ipari, bizonyos részben a mezőgazdasági termelés jelenlegi 
struktúrájának köszönhetők. A regionális politika koncentrációs alapelve egyfajta 
dekoncentrációt kíván elősegíteni, legalábbis abban az értelemben, hogy nem 
elsősorban azokat a területeket támogatja, ahol a gazdasági koncentráció már létrejött, 
hanem a fejletlenebb területeken, a gazdasági tevékenységek kiegyensúlyozottabb 
elosztásának biztosításával segít csökkenteni a túlzott koncentrálódás, a túlnépesedés és 
a növekedés akadályai által okozott nyomást. Más kérdés, hogy a versenyképesség és a 
(gazdasági) fenntarthatóság e területeken is az egyébként nem kívánatos 
„mellékkövetkezményekkel" járó koncentrálódást segíti elő. 

A koncentráció okozta problémák meglehetősen sokrétűek, azok kezelése - jelen 
pillanatban - ágazati szemlélet mellett történik. A regionális politika egyik érdemi és 
tényleges paradigma váltását jelentené a koncentráció káros hatásait integráltan, 
komplex módon kezelő „dekoncentrációs" politika kialakítása. 
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5. A partnerség elvének megjelenése és fejlődése a közösségi 
szabályozásban 
Az Európai Unió a partneri kapcsolatokat, illetőleg a civil szervezeteket mára a 
demokrácia alapköveinek tekinti. Figyelemre méltó, hogy az uniós polgároknak 
csaknem fele tagja valamilyen önkéntes szervezetnek, s ez összeurópai szinten több 
mint 150 millió embert jelent. (Gesztiné-Csanádi 2003. 25. o.) 

A partnerség elve számos rokon vonást mutat a szubszidiaritás elvével, legalábbis a 
tekintetben, hogy mindkét elv alkalmazása és értelmezése során nem mellőzhető 
szerepet játszanak a mindenkori politikai érdekek és nézetek. A szubszidiaritás esetén a 
politikai dimenziót a hatalommegosztás kérdésében történő állásfoglalás szükségessége 
képezi, míg a partnerség esetén a politika számára az válhat fontossá, hogy mely 
szereplők (kik), milyen jogosítványokkal, a döntési - illetőleg az azt megelőző, vagy azt 
követő - folyamat mely fázisában vehetnek részt. A politikai dimenzió kiemelése 
csupán azért tűnt szükségesnek, mert az ilyen típusú kérdésekben a közösségi jogalkotó, 
illetve a közösségi jogalkotás meglehetősen óvatossá válik, ami a szabályozás 
általánosságában, rugalmasságában, diszpozitivitásában és olykor szűkszavúságában 
nyilvánul meg. 

A konkrét jogi szabályozás bemutatása és értékelése előtt szükségesnek tűnik 
megvilágítani a partneri együttműködés célját és értemét. E tekintetben számos nagy 
fontosságú vélemény megfogalmazódott, melyek közül mindenképpen szükségesnek 
tűnik néhány bemutatása. „A partnerség lényegében arra a felismerésre épül, hogy a 
regionális politika nem kezelhető szektorálisan, s nem kezelhető kizárólagosan 
közhatalmi eszközökkel. Éppen akkor a legsikeresebb, ha a közös fejlesztési célok 
irányát követi a közösségi, a civil, és a gazdasági szereplők csoportja, mind települési, 
mind regionális, mind pedig a nemzeti léptékben. 

A partnerség tehát elsősorban nem demokratikus megfontolásokból fogalmazódott meg, 
hanem az információk, források, társadalmi, gazdasági támogatás koncentrálása, 
összekapcsolása, tehát a hatékonyság növelése érdekében." (Pálné Kovács Ilona 2005.) 
A fenti megközelítés olyan feltételnek tekinti a partnerség elvének alkalmazását, 
melynek hiányában a célok megvalósításának sikere, illetőleg a célmegvalósítás 
hatékonysága erősen megkérdőjelezhető. 

Az 1999-ben a Tavistock Intézet által készített partnerségről szóló jelentés a partnerség 
előnyeit az alábbiakban jelöli meg: 

- a programozás és monitoring nagyobb hatékonysága, 

- hatékonyabb projekt szelekció, 

- a döntések nagyobb legitimitása és átláthatósága, 
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- a Strukturális Alapok iránti nagyobb elkötelezettség, 

- több lehetőség a tanulásra és innovációra a szervezeti határok átlépésével, a tagságok 
párhuzamosságával, átfedésével, ami lehetővé teszi a tapasztalatok, információk 
informális átadását, 

- az intézményi kapacitások fejlődése szektorális és területi szinten egyaránt. (John 
Kelleher, Sarah Batterbury & Elliot Stern 1999.) 

A felsorolásból különösen fontos kiemelni a döntések megalapozottságát, a célok 
megvalósításának előfeltételét, azok társadalmi elfogadottságát, támogatását jelentő 
legitimitás elemét. 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Igazgatósága által 2003-ban a köz- és 
magánjogi szervezetek partneri együttműködéséről (Public-Private Partnership) készített 
tanulmányában a magánszektor számára négy alapvető fontosságú szerepet határozott 
meg az állami és magánszektor partnerségével zajló programokban: 

- Forráskiegészítés; 

- Alternatív vezetői és végrehajtási képességek; 

- Hozzáadott érték megteremtése a fogyasztó és a tágabb értelemben vett társadalom 
számára; 

- Az igények pontosabb meghatározása és az erőforrások optimális hasznosítása. 
(European Comission Directorate-General Regional Policy. Guidelines for 
Successful Public - Private Partnerships March 2003.) 

A felsorolás elsősorban a partnerség gazdasági értelemben vett hasznosságára mutat rá, 
melynek a jogi szabályozás számára kézenfekvő konzekvenciái különösen a szervezeti 
keretekre vonatkozó szabályozás alakításában válhatnak lényegessé. 

A harmadik kohéziós jelentés az alábbiak szerint fogalmazza a meg a partnerség 
hasznosságát: 

A partnerség, ha hatékonyan működik, sok módon teremt hozzáadott értéket: 

- a programok tervezésekor segít az adott régió, vagy célcsoport igényeire 
összpontosítani az intervenciót; 

- ötleteket ad a projektekhez, mert a partnereknek kommunikációs lehetőséget 
biztosít a Strukturális Alap előírásaival kapcsolatban; 

- információt biztosít a monitoring folyamathoz azzal, hogy a megfigyelést végzők 
ismerik, hogyan működik a program a terepen, és így könnyebb megoldást találni 
a megvalósításkor jelentkező problémákra; 

- többfajta vélemény vehető figyelembe az értékeléskor; 

- segít szélesebb körben elterjeszteni az Alapokkal kapcsolatos információkat, 
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valamint azt, hogy a programoknak milyen eredményei voltak az érintett 
térségben. 

A partnerség továbbra is az Alapok irányításának, monitoring]ának és értékelésének 
alapelve, ami nagy hozzáadott értéket teremthet főként ott, ahol a résztvevők szerepe 
és felelőssége világosan elhatárolt. A Területi Foglalkoztatási Paktumok jó példák a 
partnerség működésére. Ezek az alábbi módokon teremtettek hozzáadott értéket a 
helyi fejlődésben és foglalkoztatásban: 

- növelték a kihelyezett forrásokat helyi és regionális szinten, 

- összekapcsolták a kínálatot a kereslettel, 

- csökkentették az adminisztrációs típusú átfedéseket, 

- világosabban határozták meg a politikákat. (Új partnerség a kohézió érdekében 
2004. 163-164. o.) 

Az sem közömbös, hogy maguk a civil szervezetek miként vélekednek a partnerség 
értelméről. A közelmúltban civil szervezetek bevonása mellett készített tanulmány, 
amely az uniós alapokkal kapcsolatos legjobban megvalósított partnerségi 
gyakorlatokról szól az Unió új tagállamaiban, kimutatta, hogy a civil szféra bevonása 
növelte a projektek minőségét, visszaszorította a lehetséges korrupciós ügyeket, 
kézzelfogható szociális és környezeti haszonnal járt, és összességében véve hozzájárult 
a szűkös közösségi források hatékonyabb felhasználásához. (Best Available Practices: 
Public Participation in Programming, Implementing and Monitoring EU Funds. CEE 
Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, Institute of Environmental 
Economies, September 2004.) 

Érzékelhető, hogy a partnerség elvét számos szervezet számos szempont szerint értékeli 
és értelmezi. A jogi szabályozás szempontjából nem minden elem értékelhető, ezért a 
továbbiakban főként az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett kerül sor a 
partnerség elvének elemzésére: 

- a nemzeti és közösségi szabályozási területek megoszlása, 

- a szabályozás jellege (diszpozitivitás, kogencia aránya, a szabályozás 

részletezettsége), 

- jogosítványok köre, terjedelme (véleményezési, konzultációs, egyetértési, 
tanácskozási, döntési jogkör), 

- a kötelezettségekre, felelősségre, esetleges szankciókra vonatkozó szabályok, 

- az együttműködés területei, határai, szereplői, 

- az együttműködés szervezeti kereteinek szabályozása. 
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A konkrét közösségi szabályozás bemutatását és értékelését megelőzően szükséges 
rámutatni arra a különbségre, amely a jogi szabályozásban szereplő partnerség és a 
köznapi értelemben vett partnerség értelmezése között húzódik. A mindennapi 
értelemben vett partnerség mellérendeltségi viszonyt feltételez, ahol az egyes szereplők 
számára minden további nélkül biztosított az önálló döntési, véleményformálási 
lehetőség. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egymással alárendelt, hierarchikus 
kapcsolatban álló szereplők között partneri kapcsolat - legalábbis hagyományos 
értelemben véve - nehezen képzelhető el. Mindennek ellenére a közösségi jogalkotó a 
partnerség keretében tartja kívánatosnak szabályozni az alá-fölérendeltségi viszonyban 
lévő szereplők kapcsolatait is. A partnerség ezen tág értelemben vett felfogása sokkal 
inkább azonosítható a különböző szereplők közötti együttműködés igényével és 
fontosságával, semmint a partnerség köznapi értelemben vett fogalmával. 

A közösségi jog a partnerek szervezeti szabályozásával nem foglakozik, hiszen ez nem 
tartozik a közösségi ügyek közé, a vonatkozó szabályozás továbbra is nemzeti 
hatáskörben maradt. (Gesztiné-Csanádi 2003. 25. o.) A szabályozás - és ezzel együtt 
vizsgálódásunk - középpontjában elsődlegesen az eljárási kérdések állnak, amelyek 
alapvetően a partnerek részvételi jogosítványaira vonatkoznak. Szervezeti kérdések 
legfeljebb a partneri kör meghatározása szempontjából játszhat szerepet. 

Az 1988-as jogi szabályozás a partnerséget a komplementaritással párban, azzal szoros 
összefüggésben szabályozza. Előre bocsátható, hogy e téren nem történt változás sem az 
1993-as kisebb korrekció, sem a jelentősebb reformokat eredményező 1999-es 
szabályozás során. A'2007-2013. közötti időszakra vonatkozó rendelettervezet, viszont 
már nem tartalmaz a kiegészítő jellegre vonatkozó elemeket a partnerség 
szabályozásának keretén belül. A kiegészítés két értelemben is szerepel a közösségi 
szabályozásban. Az addicionalitás önálló alapelv, amely elsődlegesen a pénzügyi 
forrásokra vonatkozik, pontosabban az uniós források mellett, a nemzeti források 
rendelkezésre állásának követelményét tartalmazza. A partnerséggel kapcsolatos 
komplementaritás nem a pénzügyi forrásokra, hanem a célok megvalósításához 
szükséges nemzeti kezdeményezésekre vonatkozik, azokat kívánja kiegészíteni a 
partnerség elvének szellemiségében. 

A 2052/88. EK. rendelet 4. cikke szerint „A közösségi műveleteket a megfelelő 
nemzeti akciók kiegészítéseként, illetve azokhoz történő hozzájárulásként tervezik, 
dolgozzák ki. Ezt az érintett tagállam és a közösség, illetőleg az általuk meghatározott 
nemzeti, regionális, helyi, vagy egyéb szinten illetékes hatóságok közötti szoros 
együttműködése mellett érik el, ahol az összes résztvevő, mint partner közös célt követ. 
Ez az együttműködés kiterjed az akciók előkészítésére, finanszírozására, figyelemmel 
kísérésére és értékelésére." 
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A jogszabály a partnerség érvényesülését alapvetően a tagállamok és a közösségi 
szervek közötti területre értelmezi, a tagállamon belüli területi egységek tekintetében a 
közösségi jogalkotó tagállam - jó esetben jogi szabályozáson alapuló - döntésére bízza, 
hogy mely szereplők lehetnek partnerek a közös cél elérése, a tagállamon belüli és 
közösségi szervekkel való együttműködés során. A jogszabály nem állapított meg 
további követelményeket a nemzeti szabályozással szemben, illetőleg saját szabályok 
kialakítása mellett nem helyettesítette a nemzeti szabályozást. Ugyanakkor 
meghatározta azokat a területeket (előkészítés, ellenőrzés, finanszírozás, értékelés), ahol 
a partnerek együttműködhetnek a közös célok megvalósítása érdekében. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a felsorolt területek között nem szerepel a döntés, mint a 
célmeghatározás legfontosabb eleme. 

A szabályozás tömörsége, szűkszavúsága nem teszi lehetővé, hogy további fontos 
kérdésekben véleményt alkothassunk. A jogszabály nem szól a potenciális partnerek 
jogosítványaikról, azokról a szervezetekről, amelyekbe a partnereket bevonják, a 
partnerek körét pedig a hatóságokban jelöli meg. Amennyiben a hatóságokon nem 
csupán a tipikus államigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szervezeteket értjük, 
hanem általában a közjogi szervezeteket, akkor is rendkívül szűknek minősíthető a 
potenciális p a r t n e r e k jogszabályban meghatározott köre. 

A partnerség elvének alkalmazási körére vonatkozóan tartalmaz - továbbra is 
meglehetősen szűkszavú - rendelkezéseket a fenti rendelet végrehajtására kiadott 
4253/88. EK rendelet, amely szóról szóra megismétli a partnerség 2052/88. EK. 
rendeletben a fentiekben már ismertetett meghatározását. 

A partnerség elve a koordináció, a közösségi támogatási keret, az ellenőrzés és 
értékelés, a beszámolók valamint az irányvonalak és partnerség fejezetén belül jelenik 
meg hangsúlyosabban. A koordináció során a jogszabály a Bizottság számára állapít 
meg kötelezettséget, mely szerint az egyes támogatások és az egyes alapok, valamint az 
egyéb pénzügyi források közötti koordinációt a partnerség elvének figyelembe vétele 
mellett kell megvalósítania. A partnerség elve ebben az esetben oly módon 
értelmezhető, hogy a megfelelő együttműködés biztosítását az egyes szereplők (pl.: 
Európai Beruházási Bank) és elemek (pl.: az alapok és céljai) relatív önállóságának 
tiszteletben tartása mellett szükséges biztosítani. 

A közösségi támogatási koncepcióra vonatkozó szabályok esetén a partnerség elve a 
tagállamok egyetértését foglalja magában az egyébként döntési jogkörrel rendelkező 
Bizottsággal szemben, illetve mellett. A partnerség itt vélhetően részint a tagállamok 
önállóságának tiszteletben tartását jelenti, másrészt pedig az egyetértési jog biztosítását 
a döntési folyamatban. 
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Az ellenőrzés és értékelés során a partnerség együttműködési kötelezettségként is 
megjelenik. Ez arra vezethető vissza, hogy a jogszabály értelmében a tagállamok és a 
Bizottság közös feladata az egyes támogatások hatékonyságának és a jogszerű 
felhasználás tényének vizsgálata. Az ellenőrzés nem csupán tűrési kötelezettség a 
tagállamok számára, hanem aktív együttműködést is megkíván részükről. Ennek egyik -
jogszabályban rendezett - megnyilvánulási formája az ellenőrzés, értékelés céljából 
létrehozott bizottság, melyet ismét a partnerség figyelembe vétele mellett szükséges 
létrehozni. Ez esetben a partnerség szintén egyetértési jogot jelent a bizottság kialakítási 
folyamatára vonatkozóan. 

Az irányvonalak és a partnerség fejezetén belül elsősorban az elkövetkező programozási 
időszak szabályozásának kialakítása alapjául szolgáló jelentés tartalmáról és 
fontosságáról szól, ezt követően kerül sor a partnerség tárgyalására, mely a korábban 
ismertetett meghatározáshoz képest egy jelzővel (regionális) és egy főnévvel (regionális 
politika) bővült. A regionális partnerségről szóló 9. cikk, a regionális politikai 
tevékenység megvalósítását a Bizottság és a tagállamok, illetve a tagállamok által 
megnevezett illetékes szervekkel szoros együttműködésben tartja megvalósíthatónak. 
Az adott területi egység (regionális szint) és egy önálló közösségi politika konkrét 
megjelenítése mindenképpen figyelemre méltó, különösen akkor, ha további szabályok 
részletezik, kiemelik jelentőségüket. 

A beszámolók és nyilvánosság fejezetén belül a 31. cikk (2) bekezdés a Bizottság 
számára ír elő kötelezettséget, mely szerint minden évben konzultál az európai szinten 
szerveződött szociáli's partnerekkel a Közösség strukturális politikájáról. 

A 2083/93. EK rendelet (mely a 2052/88. EK. rendeletet módosította) nagyon kicsi 
mértékben változtatta meg a partnerség korábbi maghatározását. E kis változtatás hatása 
mégis jelentősnek értékelhető, mert kibővítette a partnerek körét. Ez azt jelentette, hogy 
nem csupán a közjogi szervezetek („hatóságok") tartoztak a szabályozás szerint a 
partnerek körébe, hanem további gazdasági és szociális szereplők is. Egyéb tekintetben 
ez a rendelet semmilyen más módosítást nem tartalmazott a partnerség elvére 
vonatkozóan. 

A jelentős változásokat hozó 1999-es reform a partnerség elvének szabályozását sem 
hagyta érintetlenül. Tovább bővült a potenciális partnerek köre, miután a regionális és 
helyi hatóságok, valamint egyéb, hatáskörrel rendelkező közigazgatási 
hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek mellett a jogszabály bármely egyéb 
megfelelő illetékes szerv számára lehetővé tette a célok megvalósításában történő 
partneri közreműködést. A partneri kör ilyetén történő további szélesítése részint a 
társadalmi szervezetek szerepének elismerését, elismertségét jelenti, részint pedig a 
szabályozás jelentős demokratizálódásaként értékelhető. 
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A közösségi szabályozás továbbra is fontos szerepet tulajdonít a komplementaritásnak, 
valamint a tagállamok partneri viszonyok megítélésére vonatkozó önálló döntési 
jogának. (A Közösség intézkedései kiegészítik a megfelelő nemzeti lépéseket, 
illetve hozzájárulnak azokhoz. A szóban forgó intézkedések kidolgozása a Bizottság és 
a tagállam közötti szoros konzultatív kapcsolat (a továbbiakban: partnerség) 
keretében történik, a tagállam által a nemzeti szabályozásnak és a fennálló 
gyakorlatnak megfelelően kijelölt hatóságok és szervek bevonásával. 1260/99. EK. 
rendelet 8. cikk (1) bek.) A szabályozás kógens elemének (s e tekintetben jelentős 
változásnak) lehetne tekinteni a partneri kör taxatív felsorolását, mely alapján arra is 
lehetne következtetni, hogy a megnevezett - és természetesen az érintett és érdekelt -
szereplők partneri elismerése kötelező a tagállamok számára. Két további kiskapu 
azonban feloldja ezt a kogenciát, nevezetesen a nemzeti szabályozás, valamint a fennálló 
gyakorlat. Ha például nem létezik nemzeti szabályozás és gyakorlat a regionális szint 
szereplőire vonatkozóan, akkor - a szabályozás logikája szerint - az esetleges regionális 
szereplőket nem szükséges partnerként kezelni. Sajnálatosnak minősíthető az is, hogy a 
közösségi jogalkotó nem kíván meg jogi szabályozást a nemzet államon belül a partneri 
kapcsolatokra vonatkozóan különösen olyan lényeges kérdésekben, mint például a 7 éves 
fejlesztési tervre vonatkozó partneri közreműködés módja. A fennálló gyakorlat -
helyettesítő - elismerése a gyorsan formálódó, különböző érdekek szerint átalakuló 
viszonyok veszélyét rejti, melyre tartósan és fontos kérdésekben építkezni kockázatos 
lehet. 

Szintén a tagállami döntési jogosítványok elsődlegességét fejezi ki a konkrét partneri kör 
meghatározásának lehetősége. Nyilvánvaló, hogy nem lenne szerencsés tárgykör 
közösségi döntési jogkörbe történő telepítése, ez azonban még nem jelenti azt, hogy 
bizonyos garanciális szabályok megalkotása ne lehetne szükséges. A jelenlegi 
szabályozás szerint ugyanis „a nemzeti, regionális, helyi vagy más szintet 
legmegfelelőbben képviselő partnerek kijelölése során a tagállam valamennyi érintett 
szerv bevonásával széles körű és hatékony társulást hoz létre, a nemzeti szabályozással 
és gyakorlattal összhangban, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításának, valamint a fenntartható fejlődésnek a környezet védelmére és 
minőségének javítására vonatkozó követelmények összehangolása révén történő 
elősegítésének szükségességét." (8. cikk (1) bek.) A legmegfelelőbb partnerek, valamint 
a további figyelembe veendő tényezők meghatározásának részletesebb leírása 
mindenképpen garanciákat jelenthetett volna a tagállami - olykor politikai indíttatást 
sem mellőző - döntések normatívabbá tételében. 

A partnerség lényegi elemét fejezi ki az a rendelkezés, amely az egyes partnerek 
megfelelő intézményi, jogi és pénzügyi hatásköreinek teljes tiszteletben tartását 
tartalmazza. A tagállamokat - a közösségi szervekkel kapcsolatos ügyek intézése során -
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részleges autonómiájukból eredően ezen jogok amúgy is megillették. Az egyes területi 
szinteken működő szervezetek partneri minőségéből következő autonómiájának 
elismerése és jogi deklarálása mindenképpen dicséretes, még ha mindez természetesnek 
is tűnik. 

Nem változott a korábbi jogi szabályozáshoz képest az egyes szereplőket összefogó 
közös cél követelményének megjelenítése (Valamennyi kijelölt fél egy közös célra 
törekszik. 8. cikk (1) bek.) és nem változott azon folyamatrészek felsorolása - melyből a 
döntés fázisa ismét kimaradt - melyek során a partnerek részvételét a jogalkotó 
kívánatosnak tartja. („A partnerség kiterjed a támogatás előkészítésére, 
finanszírozására, monitoringj ára és értékelésére. A tagállamok biztosítják a 
megfelelő partnerek társulását a programozás különböző szakaszaiban, figyelembe 
véve az egyes szakaszokra vonatkozóan rögzített határidőt. " 8. cikk (2) bek.) Az 
idézett bekezdés 2. fordulata abból a szempontból újdonság, hogy a partnerek egymás 
közötti együttműködését is kötelesek biztosítani a tagállamok, de ami talán még fontosabb 
kötelezettség a határidők figyelembe vétele. A kollektív szerezetek döntéshozatali 
mechanizmusa a tapasztalatok szerint jóval több időt vesz igénybe, mint a tipikus 
hierarchizált igazgatási szervek esetén ez megfigyelhető. Ebből az is következik, hogy a 
tagállamoknak a megfelelő időben kell rendelkezésre bocsátani azokat az információkat 
(javaslatok, előteijesztések, stb.) amelyek alapján a partnerek - közelebbről meg nem 
határozott - jogosítványaikat gyakorolhatják. Csupán e tényezők figyelmen kívül hagyása 
is alkalmas arra, hogy a partnerséget formálissá váljon. 

A Bizottság viszont -* a korábbi szabályozási hagyományokat megőrizve - továbbra is 
évente konzultál a Közösség strukturális politikájáról az európai szintű szervezettel 
rendelkező szociális partnerekkel. 

A rendelet partnerséggel foglakozó fejezetén belül a továbbiakban a tagállamok és a 
közösség közötti kapcsolatokra vonatkozóan szól a partnerség elvéről. E szerint a 
támogatás végrehajtása a tagállamok feladata, az egyes tagállamok egyedi 
rendelkezéseivel összhangban lévő megfelelő területi szinten, és a Bizottságra ruházott 
hatásköröknek, különösen az Európai Közösségek főköltségvetése végrehajtásának 
sérelme nélkül. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy a 
közösségi alapok felhasználására a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel 
összhangban kerüljön sor. (8. cikk (3)-(4) bek.) 

A partnerség fejezetén kívül az elv a rendelet több, további szabályai között is felbukkan 
csakúgy, mint a korábbi jogi szabályozás során. Az 1988-ban a közösségi támogatási 
koncepció elfogadásához a tagállamok egyetértésére volt szükség. A partnerségi elv ezen 
értelmezése az 1999-es szabályozásban továbbra is fennmaradt a közösségi támogatási 
keretre vonatkozó rendelkezések kialakítása során, sőt tovább bővült, mely szerint az 
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alapokból nyújtandó támogatásról szóló határozat esetében is megkívánt a tagállamok 

egyetértése. 

A partneri kapcsolatok újabb szabályozási területe - a közösségi támogatási keret esetén 
- a tagállamon belüli szinttel egészült ki. A rendelet értelmében a tagállam a partnerekkel 
folytatott konzultáció után nyújtja be a terveket a Bizottságnak, a partnerek pedig a 
benyújtástól számított 4 hónapon belül közlik véleményüket. A terveknek egyébként 
kötelező tartalmi elemük a partnerekkel való konzultáció érdekében tett intézkedések 
összefoglalása. A tervek értékelésére vonatkozó rendelkezések ugyan nem emelik ki a 
partneri kapcsolatok értékelésének szükségességét és az ahhoz esetenként kapcsolódó 
következményeket, bár ennek deklarálása nyomatékosíthatná az elv fontosságát. 

A korábbi szabályozásban egyáltalán nem történt utalás arra vonatkozóan, hogy a 
partnerek milyen szervezetekben vehetnek részt és e szervezetek milyen 
jogosítványokkal rendelkeznek. (Az olyan szervezetekben való részvétel, amelynek 
komoly hatása nincs a különböző döntési, ellenőrzési, stb. folyamatokra 
megkérdőjelezheti a partnerség értelmét, az elv intézményesítésének szükségességét.) Az 
1260/99. EK. rendelet viszont egy igen széles és komoly jogosítványokkal rendelkező 
szerv összetételét szabályozza oly módon, hogy abban a partnerszervezetek képviselői is 
részt vehessenek. Ez a szervezet a monitoring bizottság, melynek beleegyezése 
szükséges például a programkiegészítő dokumentumok elfogadásához, illetőleg bármely 
esetben javasolhatja az irányító hatóságnak a támogatás olyan kiigazítását 
vagy felülvizsgálatát, amely valószínűsíthetően lehetővé teszi az egyes 
célok elérését, vagy a támogatás irányításának javítását. 

A 2007-2013. közötti programozási időszakra vonatkozó jogszabálytervezet alapvető 
módosításokat nem kezdeményezett a partnerség alapelvének jogi szabályozása során. 
Mindamellett finomabb változtatások e tervezetben is megfigyelhetőek. 

A partnerség fejezetéből - mint ahogy arra korábban már történt utalás - hiányzik a 
kiegészítő jelleg deklarálása, melynek egyik lehetséges oka a komplementaritás 
evidenciája, automatizmussá válása. 

A partnerség meghatározása kis mértékben változott, ugyanis a tervezet szerint az 
alapokból nyújtott támogatásról a Bizottság határoz a Bizottság és a tagállam közötti a 
szoros partneri viszony, a partnerség, keretében. Az 1999-es szabályozás az 
intézkedések kidolgozása tekintetében tartotta fontosnak a tagállamok és a közösség 
közötti partneri együttműködést. Az intézkedések különösen a közösségi támogatási 
keret megállapítására vonatkozhatnak, mely főképpen a tagállami, közösségi célok 
összehangolását, egyeztetését jelentheti. Ez a folyamat mindenképpen megelőzi az 
alapokból nyújtandó támogatásokról szóló döntést és az ehhez kötődő tagállamai 
egyetértést. E tény egyaránt jelentheti az unió döntéshozatali mechanizmusának - a 
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programozás során már ismertetett - stratégiaibbá válását, mely egyúttal a tagállamok 
önállóságának, mozgásterének növekedését is magában hordozza, de ugyanígy azt is 
jelentheti, hogy a tervekről szóló döntések során a közösségi szerveknek a partnerség 
elvét - érvényes jogi szabályozás hiányában - jogukban áll mellőzni, ami viszont a 
közösség hatalmának egyértelmű növekedését jelezné, a döntési folyamat e fázisában. 

A partneri kör meghatározása ismét változott. Az 1999-es szabályozásból már ismert 
illetékes regionális, helyi, városi vagy más hatóságok, a gazdasági és társadalmi 
partnereken túl a jogalkotó tovább pontosította az egyéb szervezetek körét. E szerint 
partner lehet minden egyéb megfelelő szervezet, amely a civil társadalmat, a 
környezetvédelmi partnereket, a nem kormányzati szervezeteket, továbbá azokat a 
szervezeteket képviseli, amelyek felelősek a nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdításáért. A szabályozás finomhangolása mindenképpen dicséretes, ami 
vélhetően jelzi a nem kormányzati szervek szerepének növekedését általában a 
társadalmi élet, különösen pedig a korábban hagyományosan állami-önkormányzati 
döntési jogkörbe tartozó ügyek „társadalmasításának folyamatában". 

A partnerek konkrét megjelölése továbbra is tagállami kompetencia, továbbra is 
közösségi szintű garanciák lefektetése nélkül. Az új megfogalmazás a korábbi 
legmegfelelőbb helyett a legreprezentatívabb kifejezést használja, ami némiképp 
objektívabb kritérium, mint a szubjektív értékítéletet előnyben részesítő megfelelőség. 
(Minden tagállam nemzeti, regionális és helyi szinten, illetve a gazdasági, a társadalmi 
és egyéb szférákban, kijelöli legreprezentatívabb partnereit, a továbbiakban: a partnerek. 
10. cikk (1) bek.) 

Nem változott a partnerek autonómiájának tiszteletben tartására és a partnerek 
együttműködésének biztosítására vonatkozó szabályozás. Kis mértékben módosult azon 
folyamatrészek meghatározása, amelyekben a partnerek részvételére sor kerülhet. „Az 
együttműködés érinti a nemzeti stratégiai referenciakeret kidolgozását és 
felügyeletét, illetve az operatív programok kidolgozását, végrehajtását, felügyeletét 
és értékelését." (10. cikk (2) bek.) A konkrét szakaszok és azok eredményeként 
kialakítandó dokumentumok megjelölése mindenképpen segíti a partnerek részvételi 
jogának érvényesíthetőségét. 

Különösen figyelemre méltó az a kógens rendelkezés, mely szerint a tagállamok 
bevonnak minden megfelelő partnert, különösen a régiókat, a különböző 
programozási szakaszokba, az egyes szakaszok tekintetében megállapított határidőn 
belül. A tagállamok számára megkerülhetetlen kötelezettséget megállapító szabály 
kógens jellegét csupán a „megfelelő" szó oldja némiképp, a regionális szereplők 
kiemelése pedig erősíti a területi szintek és kapcsolatok jelentőségét. 
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A közösségi szintű konzultáció szabályozási tartalma is változott, ugyanis az 1999-es -
és a korábbi - szabályozás a strukturális politikáról történő konzultációról szólt, az 
európai szintű szociális partnerekkel. Az új szabályozási tervezet szerint a Bizottság 
minden évben európai szinten konzultál a társadalmi partnereket képviselő 
szervezetekkel az alapokból nyújtott támogatásról. E megfogalmazás nem csak a 
szociális partnerek számára biztosítja a konzultáció lehetőségét, hanem általában a 
partnerekről szól, igaz a résztvevők nem az átfogó strukturális politikai kérdésekről, 
hanem a némiképp szűkebb körű támogatásokról beszélgethetnek. 

A partnerségen kívüli fejezetekben, az értékelés, a monitoring bizottság szabályozása 
során nem történt változás az 1999-es szabályozáshoz képest. 

A partnerség jogi szabályozásának 1988-tól napjainkig történő bemutatását követően az 
alábbi fontosabb megállapítások tehetők: 

- A közösségi jog nagyobb teret enged a nemzeti szabályozásnak, mint a közösségi 
szintű jogalkotásnak. E tekintetben némi változás figyelhető meg a közösségi szint 
javára, de jelentős aránymódosulásról nem lehet beszámolni. Talán épp e területen 
lenne fontos a szélesebb körű közösségi szabályozás tekintettel arra, hogy az egyes 
tagállamokban nem szükségszerűen alkottak e téren jogszabályokat, illetőleg - a 
szubszidiaritás elvének megfelelően - a közösségi szintű szabályozás jobban 
szolgálhatná a partneri együttműködések - egységesebb és átláthatóbb - kialakulását 
és érdemi működtetését. 

- A szabályozás jellegének megítélése során megállapítható, hogy a közösségi 
jogalkotó ritkán folyamodik kógens szabályok alkalmazásához. Számos esetben nyit 
olyan kiskapukat, amelyek lehetőséget biztosíthatnak a szabályozás céljának, azaz 
partnerség tényleges működtetésének megkerülésére. A szabályok nem kellőképp 
részletezettek, nincsenek olyan garanciális rendelkezések, amelyek meggátolnák a 
diszpozitív szabályok esetleges figyelmen kívül hagyását, a tagállamok szerinti 
tetszőleges értelmezés lehetőségét. 

- A vizsgált rendeletek egyike sem tartalmaz még halvány utalást sem a partnerek 
jogosítványainak körére és azok terjedelmére (véleményezési, konzultációs, 
egyetértési, tanácskozási, döntési jogkör), amelyek természetesen függhetnének attól 
folyamatrésztől (előkészítés, döntés, értékelés, stb.) amelyben a partnerek részt 
vesznek, illetve részt vehetnek (az együttműködés területei, határai). 

- Elvétve, illetve egyáltalán nem találhatók rendelkezések a kötelezettségekre, 
felelősségre, az esetleges szankciókra vonatkozóan, legyen szó akár a közösségi 
szervekről, akár a tagállamokról, akár a nemzetállamon belüli partnerekről. (Pl.: nem 
fogadják el azt a tervdokumentumot amelyben nem szerepel a partnerek irányában 
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tett lépések igazolható pontos leírása, kizárják az együttműködésből azt a partnert, 
amely vállalt kötelezettségének sorozatosan nem tesz eleget, stb.) 

- A partnerek megjelölése tekintetében rendkívül nagy fejlődés tapasztalható az 1988-
as szabályozástól a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó tervekig. A közjogi 
szereplők kizárólagosságát követő széles társadalmi szervezetek megjelölése nem 
csupán dicséretes, de elegendőnek is tekinthető. 

- Az együttműködés szervezeti kereteinek szabályozása, vagyis azon szervezetek 
megjelölése, amelyekben a partnerek valamilyen minőségben részt vehetnek, csupán 
1999-től jelenik meg, egyedül a monitoring bizottságok formájában. A közösségi 
jogalkotó szervezeti modellt sem javasol és partnerség elvéhez nem kötődik 
meghatározott tervezési és irányítási koncepció sem. (Pfeil Edit szerk. : Pálné 2004. 
171. o.) A közösségi jog nem tartalmaz olyan általános megfogalmazást és 
felhatalmazást, amely biztosítaná a partnerszervezetek részvételét a tagállamok 
megfelelő szervezeteiben. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy olyan szervezet 
esetén a partneri együttműködés ismét teljesen formálissá válhat, amely nem 
rendelkezik érdemi ügyekben döntési, vagy a döntést meghatározóan befolyásoló 
j ogosítványokkal. 

A jogi szabályozás értékelésén túl megállapítható, hogy a kohéziós politika 15 éve alatt 
a partnerség szélesedett és mélyült, és egyes esetekben a Strukturális Alapokon túl 
kiterjedt a nemzeti és regionális közigazgatás más területeire. Míg 1988-ban a part-
nerséget elsősorban a Bizottság és a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok közti 
vertikális viszonyként képzelték el, az idők során erősödött a partnerség horizontális 
dimenziója, ami felöleli a helyi, regionális és nemzeti szintű érintettek szélesebb 
spektrumát. Az idők folyamán a Strukturális Alapok főáramába tartozó programokba 
is jobban bevonták a társadalmi partnereket a programozás és az irányítás területén. 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2003. szeptemberében elfogadta a 
Partnerség a Strukturális Alapok végrehajtásában című dokumentumot, amely azt 
javasolta, hogy a sikeresség érdekében erősítsék a partnerséget, mert az így 
megteremtett összehangolás, hatékonyság és átláthatóság legitimálja a programokat. 
A partnerség haszna különösen nyilvánvaló az ESZA programjainak esetében, 
amelyek sok helyi szintű szereplőt vontak be közvetlenül az EU által finanszírozott 
programokba. Széles körű az egyetértés abban, hogy a partnerség növeli a 
Strukturális Alapok hatékonyságát, a forráselosztás átláthatóságát. 
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6. Az addicionalitás elve 
Az addicionalitás elve azt jelenti, hogy a strukturális alapokból származó 
hozzájárulások nem helyettesítik a tagállam közköltségeit vagy az annak megfelelő 
strukturális költségeket. így tehát a közösségi források kiegészítik azokat a tagállami 
forrásokat, amelyek a kohéziós politika célkitűzéseit hivatottak megvalósítani. Az 
addicionalitás legfontosabb célja vélhetően annak a felelősségnek tudatosítása és 
nyomatékosítása, amely a közösségi források nemzeti felhasználása során a ténylegesen 
fontos célok megvalósításának igényéhez köthető. (Teljes közösségi finanszírozás 
mellett nincs kockára téve saját forrás, így az annak felhasználásához kötődő felelősség 
sem érvényesülhet. Ilyen esetben közömbös lehet, hogy a források milyen célt kívánnak 
megvalósítani és az is, hogy az sikeres-e, vagy sem.) 

Ez az alapelv a strukturális alapok szabályozásának kialakítása óta tartalmilag alig 
változott. A kiegészítés mértéke az egyes programozási időszakok különböző céljainak 
megfelelő támogatási intenzitásaihoz igazodik, amelyek 1988-tól napjainkig 
számottevően nem változtak (1. cél esetén minimum 15%, a többi cél esetén pedig 
minimum 50%). Az elvi kérdés csupán az lehet, hogy mi egészít mi mit. Amennyiben a 
közösségi támogatás mértéke nagyobb, akkor azt egészíti ki a tagállami finanszírozás. 
Ha a tagállami hozzájárulás mértéke domináns, akkor additív helyzetben a közösségi 
támogatás kerülhet. Mint ahogy Scharpf megjegyzi, kérdéses, hogy az alapok forrásai -
különösen az ERFA finanszírozás - valójában kiegészítik, vagy pedig helyettesítik a 
közösségi forrásokat. Szerinte nem vonható kétségbe a „tagállami kutyák azon 
képessége, hogy csóválják az európai farkat". (Eiko R.Thielemann 2002. 46. o.) 
Kétségtelen, hogy bárhol megjelenhet az a tagállami törekvés, amely a fejlesztési célok 
megvalósítását leginkább nem saját, hanem közösségi forrásból kívánja finanszíroztatni. 
Kérdés csupán, hogy a jogi szabályozás ezt a problémát miként képes kezelni. Az 
általános szabályozás ugyan nem tartalmaz az addicionalitás mérésére vonatkozó 
szabályokat, azonban a monitoring folyamatra vonatkozó közösségi és - az azok alapján 
alkotott nemzeti jogszabályok - igen részletes rendelkezéseket tartalmaz - többek 
között - az addicionalitás nyomon követésére is. 

Természetesen az egyes tagállamok maguk döntik el, hogy a szükséges kiegészítést csak 
közpénzekből, kizárólag magánforrásokból, illetve e kettő különböző kombinációjából 
biztosítják. A közösségi jogszabályok csak a tagállamokra vonatkozóan tartalmaznak 
rendelkezéseket, a nemzetállamon belüli viszonyokra - a szubszidiaritás elve alapján - a 
tagállam alakítja ki a megfelelő szabályozási rendszert. Ez alól a szabály alól kivételt 
képeznek a piaci szereplőket érintő támogatások, amelyekre vonatkozóan számos 
közösségi jogszabály született. A közösségi szabályozás alapját az Európai 
Közösségeket Létrehozó Szerződés 87-88. (a korábbi 91-92.) cikke képezi. E 
rendelkezések - amellett, hogy a szabad verseny biztosítása érdekében tiltják a piaci 
szereplők állami támogatását - meghatározzák az állami támogatás fogalmát, valamint 
azokat a keretfeltételeket, amelyek fennállása esetén az állami támogatás nem tiltott. 

108 



(Például: az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, 
ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság; (3) 
bek. a) pont.) A Szerződés általános rendelkezéseit későbbi bizottsági rendeletek tovább 

3 , 

pontosították, így jöttek létre a mentességeket élvező egyes csoportok , valamint az ún. 
érzékeny ágazatok állami támogatására vonatkozó jogszabályok4. Az előző kategóriából 
szükséges kiemelni a kis- és középvállalkozások körét (KKV), amelyek döntő szerepet 
játszanak a munkahelyteremtésben, és általánosabb érelemben a társadalmi stabilitás és 
a gazdasági hajtóerőként működnek. Ezért, az engedélyezett támogatások azt a célt 
szolgálják, hogy elősegítsék a kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységét, 
feltéve, hogy az ilyen támogatások nem gyakorolnak a közös érdekekkel ellentétes 
mértékű káros hatást a kereskedelmi feltételekre. 
Minden állami támogatásra és minden vállalkozásra egyformán vonatkozik az ún. de 
minimis szabály, melynek értelmében három éves időszakon belül bármely vállalkozás 
számára, 100 000 Euro érték alatti támogatás nem tartozik a Szerződés 87-88. cikkének 
hatálya alá. 

Amennyiben a támogatások nincsenek hatással a gazdasági versenyhelyzetre (pl.: 
nonprofit tevékenységet végző szervezetek esetén), az addicionalitás szabályait továbbra 
is a nemzetállam saját hatáskörébe jogosult megalkotni. 

Az addicionalitás elvének érvényesülését jellemzi, hogy a tagállamok amellett, hogy az 
1990-es évek végén az Európai Pénzügyi Unió létrehozására való felkészülésük során 
megpróbálták konszolidálni államháztartásaikat, tiszteletben tartották az addicionalitás 
elvét, amelynek szellemében kötelességük fenntartani az állami - vagy annak megfelelő -
kiadásokat az érintett régióikban megvalósítandó strukturális politikák finanszírozására. 

A tagállamok amellett, hogy az 1990-es évek végén az Európai Pénzügyi Unió 
létrehozására való felkészülésük során megpróbálták konszolidálni államháztartásaikat, 

3 Csoportmentességi rendeletek: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a 
képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet, az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet, valamint az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet. 

4 Érzékeny ágazatok: a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatásokra vonatkozó 
multiszektorális keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C 70/04) B mellékletében 
meghatározott acélipar, C mellékletében meghatározott jármű- és járműalkatrész-gyártás és D 
mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipar; a hajóépítő iparnak nyújtott támogatások új szabályairól 
szóló 1540/98/EK tanácsi rendelet 1. cikkének b), c) és d) pontjaiban meghatározott tevékenységek; a 
tengeri szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (97/C 205/05) 
szerinti tevékenység; a szénbányászatnak nyújtott állami támogatásokról szóló 1407/2002/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének a) pontjában hivatkozott termékek kitermelésével kapcsolatos tevékenység; a közúti, 
vasúti és vízi szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról szóló, többször módosított 1107/70/EK 
tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott tevékenység; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. 
és 88. cikkének és az EGT Megállapodás 61. cikkének a légi szállítási ágazatban nyújtott állami 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (94/C 350/07) szerinti tevékenység. 
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tiszteletben tartották az addicionalitás elvét, amelynek szellemében kötelességük 
fenntartani az állami - vagy annak megfelelő - kiadásokat az érintett régióikban 
megvalósítandó strukturális politikák finanszírozására. Azokban az országokban, 
amelyek teljes egészében, vagy részben jogosultak az 1. Célkitűzés támogatásaira, 
számottevően nőttek a közberuházások: Írországban 66%-kal, Görögországban 24%-
kal és Portugáliában 18%-kal. Más 1. Célkitűzés vagy 6. Célkitűzés keretébe tartozó 
régiókban is jelentősen nőttek, Ausztriában 36%-kal és Svédországban 14%-kal. 

Az addicionalitás elvét az 1. célkitűzés keretébe tartozó régiók demonstrálhatóan 
tiszteletben tartották, amelyekben minden komplexitás ellenére meg lehet állapítani, 
hogy milyen összegeket fektettek be. Az addicionalitás megteremtése a 2. és 3. 
célkitűzés keretébe tartozó programokban — főként az utóbbiban — már nehezebb, 
ami aláássa az addicionalitás értékét, mint az Alapok minden célkitűzésére érvényes 
alapelvét. 

A jelenleg hatályos 1260/99. EK rendelet értelmében az alapok előirányzatai nem 
léphetnek a tagállam köz-, illetve azzal egyenértékű strukturális kiadásai helyébe. 

E célból a Bizottság és az érintett tagállam meghatározza a köz-, illetve azzal 
egyenértékű strukturális kiadásoknak azt a szintjét, amelyet a tagállamnak a 
programozási időszak folyamán az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiók 
összességében fenn kell tartania. 

A 2. és 3. célkitűzésre vonatkozóan, azokat együttvéve, a Bizottság és az érintett 
tagállam meghatározza az aktív munkaerő-piaci politikára, és indokolt esetben az 
említett két célkitűzés megvalósítását lehetővé tevő egyéb lépésekre fordítandó 
kiadásoknak azt a szintjét, amelyet a tagállamnak a programozási időszak folyamán 
országos szinten fenn kell tartania. 

Főszabályként a kiadások szintjének legalább meg kell egyeznie az előző 
programozási időszakban elért, reálértéken számított átlagos éves kiadások 
összegével, és meghatározásának a finanszírozás időpontjában fennálló általános 
makrogazdasági feltételek fényében kell történnie. Ugyanakkor a jogszabály 
lehetőséget biztosít bizonyos gazdasági helyzetek figyelembe vételére, (pl.: 
privatizáció, a tagállam részéről az előző programozási időszakban biztosított köz-, 
vagy azzal egyenértékű strukturális kiadás kivételesen magas szintje, a 
nemzetgazdasági trendeket), amelyek hatással lehetnek az egyes összegek 
meghatározására. 

A jelenleg hatályos szabályozás az addicionalitás elvének érvényesülését a 
programozási időszak folyamán három alkalommal is számon kéri a tagállamoktól. 
Az első vizsgálat az ex-ante értékelés keretében történhet, amely aztán az egész 
programozási időszakra referenciakeretként szolgál. Ezt követi a félidős vizsgálat, 
amelyre legkésőbb három évvel a közösségi támogatási keretterv, illetve az egységes 
programozási dokumentum jóváhagyása után, de legkésőbb 2003. december 31-ig 
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kerül sor. Ez a félidős értékelés nyújt lehetőséget a Bizottság és a tagállam számára 
egy esetleges megállapodás kialakításához, abban az esetben, ha a gazdasági helyzet 
az érintett tagállam állami bevételeit vagy foglalkoztatási viszonyait illetően olyan 
fejleményekhez vezetett, amelyek lényegesen eltérnek az előzetes vizsgálat idején 
várhatótól. A harmadik vizsgálatra a rendelet szerint 2005. december 31-ig kellett 
sort keríteni. 

A jelzett vizsgálatoktól függetlenül, a tagállam kötelessége a programozási időszak 
bármely időpontjában a Bizottságot azokról a fejleményekről tájékoztatni, amelyek 
kérdésessé tehetik, hogy képes lesz-e a tagállam fenntartani az általa vállalt kiadási 
szintet. 

A 2007-20013. közötti programozási időszakra vonatkozó szabályozási tervezet 
legjelentősebb újítása - az addicionalitás elvének szabályozásán belül - az, hogy 
csupán a konvergencia cél tekintetében írja elő azt a tagállami kötelezettséget, amely 
alapján a Bizottság és a tagállamok meghatározzák a közkiadások vagy az annak 
megfelelő strukturális kiadások azon szintjét, amelyet a tagállamoknak fenn kell 
tartani az érintett régiókban a programozási időszak folyamán. Ez egyúttal azt 
jelenti, hogy a további célok tekintetében a közösségi jog már nem tartalmaz 
kötelezettségeket a tagállamok irányába. 

A nemzetállam által szavatolt forrás mértékéről a tagállam és a Bizottság állapodik 
meg, melyet aztán a nemzeti stratégiai referenciakeretben rögzítenek. Ennek a 
forrásnak legalább azonosnak kell lenni az előző programozási időszakra vonatkozó, 
reálértéken számított átlagos éves kiadásokkal. 

A kiadások meghatározásakor ugyanazon tényezők figyelembe vételére van mód, 
mint amelyet az 1260/99. EK rendelet biztosított. 

Az addicionalitás elvének érvényesülését a 2007-2013. közötti időszakban nem 
három, hanem csak két ízben vizsgálják. Az első vizsgálatra félidőben, 2011-ben, 
kerül sor, a második vizsgálatot pedig utólagosan 2016. június 30-ig kell elvégezni. 

Amennyiben valamely tagállam 2016. június 30-án nem tudja bizonyítani, hogy 
tiszteletben tartotta a nemzeti stratégiai referenciakeretben megállapodott 
addicionalitást, a Bizottság pénzügyi korrekciót alkalmaz. Ez a szabály szinte 
egyedülálló abból a szempontból, hogy valamely alapelv érvényesülésének 
megsértése esetén elkerülhetetlen szankciókat helyez kilátásba. Más alapelvek 
szabályozása során az érvényesülés vizsgálatára vonatkozó rendelkezésekkel is 
elvétve találkozhatunk, a kívánt eredmény elmaradása esetén alkalmazható 
szankciókkal pedig egyáltalán nem. Persze az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 
talán ezen alapelv esetén tűnik legkönnyebbnek az eredmény mérhetősége, szemben 
például a partnerség elvével, ahol a teljesítést nem valamilyen pénznemben és nem 
százalékban mérik. Az egyszerűbb mérhetőséghez társul az a különösen erős 
gazdasági érdek - és felelősség - amely pénzmozgás és felhasználás 
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szabályszerűségéhez kötődik, melynek esetleges megszegése szükségszerű 
szankcionális rendelkezések megalkotását igényli. Ilyen erős érdek és ahhoz 
kapcsolódó szankciórendszer nem tapasztalható például a partnerség elvének 
szabályozása során. 

Az addicionalitás, vagyis, hogy az EU forrásainak nem helyettesíteniük, hanem 
inkább kiegészíteniük kell a nemzeti forrásokat, a kohéziós politika egyik legfőbb 
alapelve marad a jövőben is. A proporcionalitás elvével összhangban a Bizottság 
csak a „konvergencia" célkitűzésére irányuló tevékenységek esetében ellenőrzi az 
addicionalitás elvének alkalmazását. A tagállamok lesznek felelősek azért, hogy a 
„regionális versenyképesség és foglalkoztatás javítását" és az „európai területi együtt-
működést" szolgáló programok esetében az addicionalitás elve érvényesüljön. 
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III. fejezet 

A hazai jogi szabályozás az alapelvek és a területfejlesztési gyakorlat 
tükrében 

1 A területfejlesztéshez kapcsolódó jogi szabályozás kialakulása és 
fejlődése a magyar jogrendszerben 

A területfejlesztés tételes jogi szabályozása napjainkra olyan jelentős változáson és 
fejlődésen ment keresztül, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül az új irányzatokat 
óvatosan kezelő a jogtudomány, illetőleg azon belül elhelyezkedő közigazgatási jog 
sem. Ezt nem csupán az utóbbi időben megnövekedett jogalkotási tevékenység 
támasztja alá, és nem csupán egy múló politikai divatról van szó, ugyanis mára 
hazánkban is bizonyossá vált, hogy a területi szempontok, általában véve a tér 
kategóriájának figyelmen kívül hagyása mellett tartós egyensúly és gazdasági 
növekedés nem képzelhető el az ország egésze számára. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
korábban a területfejlesztés ok- és célrendszere kívül esett a jogtudomány vizsgálódási 
területén, annak alapvető elméleteit nem a jog-, hanem a regionális tudomány dolgozta 
ki. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a területfejlesztési célok megvalósításának 
egyik legfontosabb eszköze a jog. Ezáltal a korábban extern területfejlesztési elvek és 
módszerek egyre inkább internarizálódtak, a jogtudomány számára belsővé váltak. 
Másfelől épp a jogi szabályozás során válik egyértelművé, hogy a tudomány 
eredményei megjelennek-e, illetőleg milyen torzulásokkal jelennek meg azokban a jogi 
normában, amelyek kötelező erővel rendezik a címzettek jogviszonyait. 

A területfejlesztésre vonatkozó jogi szabályozás ugyan önálló jogágként nem jelenik 
meg, azonban ha a jogszabályokat el kívánjuk helyezni a jogrendszeren belül, akkor - a 
szabályozás alanya, tárgya, a kialakuló jogviszonyok alapján - a közigazgatási jog 
egyik részének tekinthetjük. 

A tételes jog vizsgálata során a szabályozás igen sok eleme értékelhető (a szabályozni 
kívánt életviszonyok határainak megszabása, a jogosítottak, kötelezettek köre, döntési 
kompetenciák, mechanizmusok, a jogkövetkezmények rendszere, stb.). Elismerve ugyan 
a részletekbe menő elemzés fontosságát és szükségességét, a területfejlesztési joganyag 
jelenlegi, áttekintő típusú bemutatását néhány vizsgálati szempont középpontba állítása 
teszi csupán lehetővé. A legfontosabb elemzési szempont a továbbiakban az, hogy a 
jogszabályok milyen területfejlesztési filozófiát közvetítenek, milyen mértékben 
lelhetők fel bennük a kornak megfelelő tudományos eredmények és természetesen a 
regionális politika alapelvei. 

A jelenleg már nem hatályos jogszabályok esetén annak vizsgálatára került sor, hogy az 
intézményesített eszközrendszer mennyiben segítette elő a területi fejlődést, milyen 
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hatást gyakorolt a társadalmi fejlődésre. A jelenleg hatályos jogszabályok esetén arra a 
kérdésre szükséges választ adni, hogy a jogszabályi rendelkezések mennyiben felelnek 
meg az Uniós elveknek, milyen mértékben segítik elő a területi szintek fejlődéséhez 
nélkülözhetetlennek tűnő önállóság kialakulását. 

1.1 A területfejlesztés szabályozása az 1971-1996. közötti időszakban 

Az 1971. évi kormányhatározatok 

Magyarországon az első területfejlesztéshez kötődő jogalkotási tevékenység 197l-re 
tehető. A jogalkotásról szóló törvényünk (1987. évi XI. törvény) értelmében ugyan 
jogszabályokról nem beszélhetünk, mert a vonatkozó kormányzati aktusok határozati 
formát öltöttek, melyek az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak. Ebben az 
időszakban három fontosabb kormányhatározat született, az 1006/1971. (III. 16.) 
kormányhatározat a területfejlesztés irányelveiről, az 1007/1971. (III. 16.) 
kormányhatározat az országos településhálózat-fejlesztési koncepcióról, valamint a 
2006/1971. (III. 17.) kormányhatározat a területi tervezés és tervek rendszeréről. 

A határozatok értelmében a területfejlesztés, illetve területi tervezés legfontosabb 
szereplői az Országos Tervhivatal (OT), az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
(ÉVM), valamint a fővárosi is megyei tanácsok voltak. A területfejlesztési tervek 
elkészítésének irányítása az Országos Tervhivatal feladata volt. Az ÉVM és az OT 
közösen alakította ki a tervezési gazdasági körzeteket, az ÉVM fő feladata pedig a 
tervezési-gazdasági körzetekre vonatkozó tervjavaslatok kidolgozása volt. A megyei 
tanácsok az Országos Tervhivataltól kapott információk és utasítások alapján készítették 
el a megyei területfejlesztési terveket. 

A határozatok tervezési szempontból gazdasági körzetekre és alkörzetekre osztották az 
országot. A gazdasági körzetek száma hat volt és csaknem megegyezett a jelenlegi 
regionális beosztással. Az alkörzetek a városi, vagy részleges városi funkcióval 
rendelkező településből és annak vonzáskörzetében lévő településekből áll. 

A kormányhatározatok megalkotói az ekkortájt ismertebbé váló központi helyek 
elméletét vették alapul és sorolták be a településeket országos központ, kiemelt 
felsőfokú központ, felsőfokú központ, részleges felsőfokú központ, középfokú központ, 
alsó fokú központ, egyéb település kategóriába. „A központi hely koncepciót követő 
műszaki infrastrukturális és szolgáltatási rendszer működtetéséért az ellátási felelősséget 
a városok, megyeszékhelyek viselték, így ezek voltak az elosztási rendszer 
kedvezményezettjei is." (Pálné, 2001. 168. o.) 
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Ebben az időben a területfejlesztés és az államigazgatás intézményrendszere teljesen 
egybemosódott. Mint ahogy a korabeli kutatók megállapították, „A regionális 
növekedés feltételrendszeréből mint lényeges elem, hiányzik az ennek tudatos 
irányítását megalapozó és tervezését is ellátó lokális gazdasági tevékenység, illetőleg 
szervezet. A hipotetikus gazdasági körzetek nem rendelkeznek gazdasági funkcióval és 
az ehhez szükséges szervezetekkel." (Kulcsár, 1972. 68.0.) 

Ha az 197l-es kormányhatározatok hatásait kívánjuk összegezni, akkor megállapítható, 
hogy „Az 197l-es OTK által teremtett mereven hierarchikus rendszernek, az 
egyoldalúan túlhajtott városfejlesztési gyakorlatnak szükségszerű következménye volt a 
községek erőteljes polarizációja, az aprófalvak fejlettségi színvonalának stagnálása, sok 
esetben aggasztó, visszafordíthatatlan romlása. A megcélzott kiegyenlítődés csak a 
magasabb településkategóriák esetén valósult meg, fennmaradtak azonban a regionális 
és a falu-város különbségek, kitermelve újabb területi problémákat." (Pálné, 2001. 
121.0.) A tervgazdálkodási mechanizmusban „Az elkülönített pénzalapok, illetve a 
célcsoportos beruházások is szükségszerűen a városfejlesztést finanszírozták. Az 
iparcentrikus gazdaságpolitika törekvései az agrártérségeket sújtották. A lakossági 
jövedelmek, s a szociálpolitikai juttatások a megcélzott rétegeket tekintve az aprófalvak 
hátrányát erősítették." (Pálné, 2001. 118. o.) 

A terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló 12/1980-1985. sz. 
országgyűlési határozat 

A terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló 12/1980-1985. sz. 
országgyűlési határozat ugyan felismerte a korábbi időszak hibáit, azonban a hanyatló 
gazdasági körülmények között nem nyílott lehetőség a hibák kijavítására, a negatív 
folyamatok megállítására. A határozat megkülönböztetett figyelmet szentelt az 
aprófalvas, kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú, határmenti területek fejlesztésére, a 
helyi erőforrások kihasználására, valamint az infrastrukturális feltételek javítására. Ez 
utóbbin belül nevesítette az egészséges ivóvízellátás, a lakásellátás, a 
szennyvízelvezetés-tisztítás, a telefon ellátottsági problémák megoldását. 

„A korábbi koncepció által kitermelt gondok felismerésétől a fordulatig eltelt hosszú idő 
alatt elfogytak az erőforrások. Az országgyűlés határozata inkább lezárta a vitát, 
megnyugtatta a felkorbácsolt kedélyeket, mintsem új területi politikát nyitott volna." 
(Pálné, 2001. 124.o.) 

Mindemellett érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a határozat céljainak és 
szellemiségének döntő többsége napjainkban is aktuális. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az 
1985-ben jelentkező problémák és az azok feloldását szolgáló célok jelen pillanatban 
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sem valósulhattak meg (pl.: területi és települési aránytalanságok további 
mérséklődése), másrészt a társadalmi szervezetekkel való együttműködés fontosságának 
felismerése, a partnerség érvényesítése, mint az eredményes területfejlesztés 
filozófiájának egyik eleme napjainkban éppoly fontos és kiteljesedése talán kevésbé 
korlátozott, mint a '80-as években. 

1.2 A területfejlesztéséről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és az 

Országos Területfejlesztéséi Koncepció 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

A rendszerváltást követően a területfejlesztési jogi szabályozás mérföldkőhöz érkezett, 
amit a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
megalkotása jelez. Önmagában a jogforrás szintje - a törvényi szint - érzékelteti, hogy a 
területi politika, a területfejlesztés szerepe jelentősen növekedett más ágazati 
politikákhoz képest. 

A törvény tíz területi kategóriát vezetett be (régió - ezen belül tervezési-statisztikai 
régió, valamint fejlesztési régió - , kiemelt térség, városkörnyék, kistérség, vállalkozási 
övezet, elmaradott térség, kedvezményezett térség, szerkezetátalakítás térségei, mező-
gazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek), innovációs központok, hátrányos 
helyzetű határmenti térségek). E kategóriákhoz azonban a jogalkotó konkrét funkciókat 
nem kapcsolt, néhányukat csak a területfejlesztés céljaival, feladataival összefüggésben 
említi, másokat az értelmező alapfogalmakon kívül a törvényben egyáltalán nem 
szerepelteti. Konkrét szervezeti hátteret pedig egyetlen térkategória mellé sem rendelt. 

A területfejlesztés szereplői központi szinten az országgyűlés, a kormány, az a 
miniszter, akinek feladat- és hatáskörébe a területfejlesztés tartozik, valamint az 
Országos Területfejlesztési Tanács. Ez utóbbi szervezet feladata - szemben az előző 
általános hatáskörű szervezetekkel - kifejezetten a területfejlesztéshez kötődik. A 
Tanács döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és koordinációs feladat-, illetve 
jogkörrel rendelkezik a területfejlesztési politika kialakításával kapcsolatosan. 

Az országgyűlés legfontosabb feladatai közé tartozik a területfejlesztési támogatások és 
a decentralizáció elveinek meghatározása, valamint - a költségvetési törvényen belül - a 
területfejlesztést szolgáló pénzeszközökről történő döntés. 

Ehhez képest a kormány szerepe hangsúlyosabbnak tűnik, mivel ő dönt a 
területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányáról, valamint az 
országos területfejlesztési koncepcióban meghatározott területfejlesztési programok 
megvalósításához szükséges támogatásokról. 
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A miniszter jogosítványai, a különböző ágazati miniszterek jogosítványaihoz képest, 
nem nevezhetők túlságosan széles körűnek, mivel egyedül leghangsúlyosabb 
tevékenysége, az országos területfejlesztési koncepciót kidolgozásában merül ki. Ezen 
túlmenően csupán összehangoló, közreműködő, szervező lehetőségekkel rendelkezik a 
különböző területfejlesztési koncepciók, programok, valamint az ezekhez kapcsolódó 
anyagi eszközök felhasználása tekintetében. 

A törvény a területfejlesztés területi szintjeivel kapcsolatosan három szerveződési 
formát ismer el, azonban - 1996-ban - csak egyetlen egy mellé rendelt szervezeti 
keretet és területi egységet. Ez a területi egység a megye volt, intézményi háttere a 
megyei területfejlesztési tanács, illetve - véleményező koordináló funkcióval - a 
megyei önkormányzat. Ez alatt a szint alatt helyezkednek el az önkormányzati 
területfejlesztési társulások, melyek szervezetéről rendkívül szűkszavúan (jogi 
személy), területi lehatárolásáról pedig egyáltalán nem rendelkezik. Ezek a társulások 
kistérségi szinten működnek, melyek területi egysége - jogszabályi rendelkezés híján -
a társuló önkormányzatok szabad elhatározásától függ. Szükséges hozzátenni, hogy - e 
törvénytől függetlenül - létezik egy tervezési-statisztikai szempontok szerint kialakított 
kistérségi lehatárolás is, ez azonban csak ritka esetben egyezik a társulások területi 
határaival. Mindemellett a törvény - egyes rendelkezései során - ezt a területi 
lehatárolást veszi alapul. 

A megyei szint felett helyezkedik el a regionális szint, melyet - a törvény 
megalkotásának időszakában - önkéntes alapon hozhattak létre a megyei 
területfejlesztési tanácsok. A törvény a regionális szinthez sem kapcsolt intézményi 
hátteret és területi lehatárolást sem alkalmazott. 
Komolyabb területfejlesztési eszközökkel ebben az időszakban elsősorban a megyei 
területfejlesztési tanácsok rendelkeztek. 

A 35/1998. (III. 20.) országgyűlési határozat az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióról 

1998-ban megszületett a 35/1998. (III. 20.) országgyűlési határozat az Országos 
Területfejlesztési Koncepcióról. A határozat az európai igényékhez mérten is a 
területfejlesztés korszerű dokumentumának tekinthető. A területfejlesztési koncepció 
kialakította azt a jövőképet, amelyben a különböző társadalmi-gazdasági adottságú 
térségek eltérő, sajátos fejlődési pályáikon intenzív munkamegosztásban, egymással 
összhangban és nem alárendelten fejlődnek. Mérséklődnek a területi egyenlőtlenségek, 
a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, jelentős 
munkanélküliséggel sújtott térségek köre csökken. Az ország régiói a szomszéd 
országok határmenti térségeivel közösen az európai és határmenti együttműködés fő 
szervezői, a régiók egyúttal a megyék közötti szoros kooperáció színterei lesznek a 
fejlesztéspolitikában. A városhálózat kiegyenlítetté válik, valamennyi településből 
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elérhetők lesznek a városi intézmények közszolgáltatásai, a szellemi és oktatási 
központok decentralizált rendszere pedig biztosítja a térségi fejlődés hajtóerőit. 

A Koncepció egyik fontos célkitűzése a túlzottan Budapest központú térszerkezet 
oldása, melynek eszköze a növekedésre alkalmas központok fejlesztése lehet. 
- A koncepció a jövőbeni feladatok egyik legfontosabbika közé sorolja a területi 

egyenlőtlenségek mérséklését. Ezen probléma eredményesebb kezelése érdekében 
külön térkategóriákat alakított ki,melyet a koncentráció fejezetén belül ismerhetünk 
meg részletesebben. 

A területfejlesztés eszközrendszerének fejlesztésével kapcsolatosan a határozat 
kívánatosnak tartja a különböző elkülönített állami pénzalapok, fejlesztési 
célelőirányzatok és egyéb állami eszközök, valamint pénzügyi kedvezmények 
összehangolt működtetését. (Koncentráció elve.) indokolt esetben növelni kell a 
decentralizált döntési körben működő eszközöket és a térségi forrásokat; 

A határozat szerint fokozatosan át kell térni a programfinanszírozásra, a fejlesztési 
támogatásoknál prioritást kell biztosítani a területfejlesztési programmal alátámasztott 
pályázatoknak. (Programozás elve.) 
Az országgyűlési határozat nem tekinthető jogszabálynak, így meglehetősen alacsony 
szintű normáról van szó, még akkor is, ha témája szerint a területfejlesztés fontos 
stratégiáját rajzolja fel. Sajnos a következő időszak jogalkotása inkább a határozat 
szintjét, semmint tartalmát vette figyelembe, a területfejlesztésre vonatkozó 
jogszabályok megalkotása során. 

A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása 

A területfejlesztési politikában bekövetkezett jelentős változásokat tükrözte a 
területfejlesztésről és a területrendezésről törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. 
törvény. A módosítás a területi szerveződések közül az önkormányzati társulásokat 
egyáltalán nem érintette, a megyei szintű területfejlesztési tanácsok tekintetében 
mérsékelt, a regionális szint esetén viszont a törvény alapvető változásokat hozott. 

A megyei területfejlesztési tanácsból kikerültek a gazdasági élet szereplőit képviselni 
hivatott gazdasági kamarák megbízottai, csökkent a kistérségi képviselők száma, 
viszont bekerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei 
dekoncentrált szervének képviselője, valamint a Gazdasági Minisztérium felügyelete alá 
tartozó Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. 

A centralizáció sokkal nyíltabb formát öltött a regionális szintű intézményrendszer 
szabályozása során. A törvénymódosítás az addig önkéntes, alulról szerveződő 
regionális területfejlesztési tanácsok működését, de elsősorban összetételét változtatta 
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meg jelentős módon. A tanácsban - a megyei szinthez hasonlóan - csökkent a kistérségi 
képviselők száma, kikerültek a gazdasági kamarák képviselői, így a tagság felét az 
egyes miniszterek megbízottai képezték. Az igazi változás az volt, hogy a miniszterek 
képviselői nem a köztisztviselők közül kerültek ki. Helyettük az 1998-ban elkezdődött 
tendencia általánossá tételével a miniszterek képviselői helyi politikusok lettek A 
regionális fejlesztési tanács tagjai: 
- a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 
- a miniszter, a belügy-, a környezetvédelmi, a gazdasági, a közlekedési, hírközlési és 

vízügyi, a szociális és családügyi, az egészségügyi, az oktatási, az ifjúsági és sport-, 
valamint a pénzügyminiszter képviselője; 

- az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások megyénként egy-egy 
képviselője; 

- a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei; 
- a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke; 

Ez az összetétel a gyakorlatban biztosítja a mindenkori kormányzó párt(ok) 
dominanciáját, korlátlan érdekérvényesítési lehetőségeit. Ettől kezdve a regionális 
fejlesztési tanácsok nem a központi kormányzat és a térségi szereplők területi 
szempontú egyeztetési fórumai többé. 

A törvénymódosítás egyúttal állást foglalt a régiók lehatárolásának kérdésében is. 
Önmaga ugyan nem vállalkozott a regionális határok kijelölésére, ehelyett az országos 
területfejlesztési koncepcióról szóló országgyűlési határozat rendelkezéseire 
támaszkodott, amely az ország területét hét régióra osztotta, ahol egy régió - a főváros 
központú Közép-Magyarországi régiót leszámítva - három megyét foglal magában. 

A törvénymódosítás egy újabb területi szintet is intézményesített ez pedig a térségi 
fejlesztési tanács lett. Térségi fejlesztési tanácsot a régió, illetve a megyehatárokon 
túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására hozhatnak létre a 
regionális fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok. 

A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása 

A jogalkotó és a kormányzati politika figyelme - a régiókra vonatkozó szabályozás 
lényegi változtatása nélkül - a kistréségek irányába fordult. (A regionális fejlesztési 
tanácsok esetén említésre méltó az a rendelkezés, mely a területfejlesztésért felelős 
miniszter (illetőleg képviselője) vétójogát intézményesítette, tovább erősítve ezzel a 
korábbi centralizációs folyamatokat.) A törvény létrehozta a statisztikai kistérség 
településeinek polgármestereiből álló kistérségi tanácsot, melynek alapvetően 
térségfejlesztési feladatok tartoznak a hatáskörébe. Ezzel párhuzamosan egy másik -
szintén törvényi szintű - szabályozási folyamat is megindult, mely ugyanezen a területi 
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alapon, ugyanazon tagokból álló döntéshozói testületet (kistérségi társulási tanács) 
hozott létre. E szervezet feladatkörébe alapvetően területi szintű településüzemeltetési 
feladatok megszervezése és működtetése tartozott. 

A kormányzati politika ez utóbbi szabályozás által konstituált szervezeti egységet 
preferálta különböző támogatások útján. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
területfejlesztési feladatokat ellátó szervezettel szemben az alapvetően 
településüzemeltetési feladatokat ellátó szervezet gyakorlati működése tapasztalható 
napjainkban. 

A törvénymódosítás kiemelkedő jelentőségű szabályai közé tartozik a partnerség elvét 
elmélyítő és szélesítő különböző fórumokról történő rendelkezés. E szerveződési 
formák ugyan nem rendelkeznek meghatározó jogosítványokkal, viszont minden területi 
egység mellett kifejthetik tevékenységüket. 

A törvényi szabályozás értékelése 

Amennyiben átfogóan kívánjuk értékelni a területfejlesztési törvényt, illetve a hozzá 
kapcsolódó módosításokat, akkor megállapíthatjuk, hogy a területfejlesztési törvény a 
hazai jogrendszerbe olyan új fogalmakat és olyan sui generis intézményrendszert 
vezetett be, melyek gyakorlati alkalmazása, használhatósága több hiányosságra is 
ráirányítja a figyelmet. Ezek a hiányosságok bizonyos alapfogalmak tekintetében, 
illetve a jelen törvényben szereplő alapelvek és az egyes rendelkezések 
inkonzisztenciájában, valamint a konstruált szervezetek jogi státuszának 
szabályozatlanságában fedezhetők fel. Mindez arra enged következtetni, hogy a 
jogalkotó nem döntötte el pontosan, hogy 

- a törvénynek mi a szerepe, funkciója, 
- az egyes szervezetek működése milyen célt szolgál, 
- a területi szintek hosszú távú fenntartása szükséges-e, vagy azok csupán 

aktuálpolitikai érdekeket szolgálnak, 
- a területi szintek érintik-e a közigazgatás modernizációját. 

Ha a törvény határozottan kimondott, elsődleges célja a gazdaságfejlesztés, akkor 
szükséges állást foglalni olyan koncepcionális kérdésben is, amely e feladatellátás 
módozatára vonatkozik. 

A gazdaságfejlesztés megvalósulhat: 
- kizárólagos állami szerepvállalással, felülről lefelé építkezve, 
- korporativ, centralizált rendszerben, 
- önkormányzáson alapuló decentralizált rendszerben, 
- önkormányzati rendszerben. 
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a) Az első megoldás esetén a területfejlesztés (vagy inkább kvázi területfejlesztés) a 
közigazgatás rendszerébe tagozódna be, a kormányzati politika végrehajtójaként, az 
ágazati politikák egyik elemeként, olyan szervezet keretében, amely bármikor 
megszüntethető, átszervezhető, más formában létre hozható. E megoldási 
változatban a szervezeti forma elsődlegesen a dekoncentrált szerv lehet, továbbá 
számításba jöhet - ahogy erre jelen pillanatban is láthatunk példát - a minisztérium 
mellett létrehozott kht., amely a tényleges munkavégzést több esetben ügynökségi 
formában látja el. 

A rendszer kifejezetten védtelen az egymást követő kormányzatok változó 
területfejlesztési politikájával szemben, ezért a területfejlesztés hosszabb távú, stabil 
működését biztosító jogi garanciák - pl.: alkotmányi rendezés - kiépítése teljesen 
indokolatlan. 

b) A jelenlegi félig korporativ, félig dekoncentrált szervre emlékeztető 
területfejlesztési tanácsi rendszer jogi önállósága, vagy függősége nem hasonlítható 
más szerv jogi státuszához, mert ilyen típusú szerv jogilag intézményesített 
formában nem található. A működési alapelvek sem segítenek e kérdésben 
eligazodni, mert a jogállásra vonatkozó rendelkezések - autonóm, decentralizált, 
centralizált - alapvetően hiányoznak a törvényből. Ennek megfelelően a mindenkori 
kormányzat - az első megoldáshoz hasonlóan - bármilyen módon beavatkozhat a 
tanács életébe. Az első megoldást ez a változat annyiban finomítja, hogy a központi 
szereplők mellett helyet kapnak bizonyos helyi, vagy területi érdekek képviselői, a 
függőségi helyzet viszont állandósul az éppen hatalmon lévő politikai irányzattól. 

A szervezeti forma a jelenlegi rendszerben a sui generis módon létesített tanács, 
amely jogi státuszát, finanszírozási autonómiáját tekintve a súlytalanság 
állapotában van. 

c) Az önkormányzás elvén alapuló területfejlesztési intézményrendszer relatív 
függetlensége, autonómiája nem lehet kérdéses. E modell esetén már feltehető az a 
kérdés, hogy kikből álljon az adott szervezet, a tagok milyen eljárás keretében 
kerüljenek be a szervezetbe. Az alulról felfelé építkező rendszert feltételezve a tagok 
többsége mindenképpen a helyi, területi képviselők közül kerül ki választás, vagy 
delegálás útján. 

E változat elfogadása esetén indokolt a területfejlesztés - hosszú távú stabilitását 
biztosító - alkotmányos alapjainak rögzítése. Ez történhet oly módon, hogy az 
alkotmány 12.§ (2) bekezdését követően az alábbi rendelkezést illesztenénk be: Az 
állam biztosítja a gazdaság decentralizált, önkormányzáson alapuló területi 
fejlesztését, továbbá elősegíti a területi fejlettségi különbségek mérséklését. 
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Ezen túlmenően - a súlytalanság elkerülése érdekében - szükség lenne a 
forráselosztás alkotmányos alapjainak lerakására is. Ez közelebbről az egyes 
szereplők - kormány, területi szintek, helyi szint - közötti fejlesztési források 
arányainak megállapítását jelenti. (Természetesen nem arról van szó, hogy 
bizonyos arányokat - pl.: 40%-30%-30% - örök időkre meghatározunk, de 
generális rendelkezésként rögzíthető lenne, hogy a kormány a rendelkezésre álló 
fejlesztési források 50%-ánál nagyobb részről nem rendelkezhet.) 

A szervezeti forma megválasztása során vagy a rendelkezésre álló önkormányzáson 
alapuló szervezetek közül kell választani, vagy sui generis szabályozáshoz 
szükséges folyamodni. A rendelkezésre álló szervezeti formák: a köztestületi 
forma, a (közhasznú) gazdasági társaságok, illetve az alapítványok szabályozásának 
alapul vétele. E szervezetekre vonatkozó rendelkezések a területfejlesztés jelenlegi 
gyakorlatához mindenesetre nem állnak túl közel, ezért vagy az utóbbit szükséges 
az előbbihez igazítani, vagy sui generis szabályozást kell alkalmazni. 

d) A területfejlesztés önkormányzati rendszerben történő elhelyezése regionális szinten 
akkor indokolt, ha az önkormányzati, közigazgatási rendszer olyan típusú 
reformjára kerül sor, amely szakmailag megalapozott összefüggésben áll a területi 
szintekkel. Jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre olyan hatástanulmányok, 
amelyek indokolnák, vagy cáfolnák a regionális szintű közigazgatás kiépítésének 
szükségességét. Az IDEA program keretében ugyan számos innovatív megoldást 
tartalmazó tanulmány készült el, azonban hatásuk a területfejlesztéssel kapcsolatos 
jogalkotásra nézve alig mérhető. A kistérségi szint átalakításával, 
intézményesítésével kapcsolatosan a program által kidolgozott megoldások jelentős 
részét figyelembe vette, sőt meg is valósította a jogalkotó, azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy ez esetben alapvetően a településüzemeltetés racionalizálásáról 
van szó és nem pedig területfejlesztésről. 

Abban a tudomány számos képviselője egyetért, hogy „a régiónak területfejlesztési 
egységként kell működnie" (Bende Szabó Gábor: 2003. 5. o.), azonban a regionális 
önkormányzat szükségességét és funkcióinak mibenlétét tekintve korántsem alakult 
ki egységes szakmai vélekedés. Megfogalmazódott olyan álláspont is, mely szerint 
a közigazgatási hatósági jogalkalmazói hatáskörök (hatósági jogkörök) regionális 
önkormányzati szintre történő telepítése általában véve nem javasolható (Bende 
Szabó Gábor: 2003. 6. o.), ami megalapozott állítás lehet, kivéve, ha bizonyos 
racionalizálási szempontok (pl.: ügyszám, ügytípus, elérhetőség) ennek az 
ellenkezőjét indokolják. 

A területfejlesztés és a közigazgatás területi és intézményi kollíziójának 
lehetőségére a kutatók már 1972-ben felhívták a figyelmet. Ezek szerint: „A 
közigazgatási területi egységek hátránya - a területi tervezés szempontjából - , 
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hogy viszonylag merevek, nem tudják rugalmasan követni a területi 
munkamegosztásban rövidebb időszak alatt bekövetkező változásokat. Ez összefügg 
a közigazgatás területi egységenként szervezett tevékenységek részben hatósági 
jellegével, az előbbieket megalapozó intézményi háttérrel és egyéb tényezőkkel is. 
A közigazgatási területi beosztás és a termelőerők területi elhelyezkedésének 
állapota között ellentmondás alakulhat ki, ami gátolhatja - elsősorban a területi 
egységeken belül - a regionális fejlődés törvényszerűségeinek a felismerését." 
(Kulcsár, 1972. 78. o.) 

Egyes vélemények szerint a gazdaságfejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy az 
önkormányzati rendszerben működjön. Tény az, hogy az önkormányzatok 
alapjogait az alkotmány garantálja, így a regionális önkormányzati szint bevezetése 
nagyfokú biztosítékot jelentene a gazdaságfejlesztési funkció megvalósítására. 
Mindemellett nem szabad összekeverni a célt és az eszközt. A cél nem az 
önkormányzat kiépítése, hanem a gazdaság fejlesztése. Ennek kétségtelenül egyik 
eszköze lehet a regionális önkormányzat, azonban a politikai és pénzügyi 
autonómia nem csak önkormányzati formában biztosítható, illetve önkormányzati 
formában sem biztosítható minden esetben. Elég, ha azokra az önkormányzatokra 
gondolunk - és sajnos ők vannak többségben - amelyeknek semmilyen saját 
fejlesztési forrás nem áll rendelkezésre, így fejlődésük - a forrásokkal rendelkező -
központi, jobb esetben regionális, vagy megyei döntéshozók jóakaratától függ. 
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2 A szubszidiaritás és a decentralizáció megjelenése a magyar 
területfejlesztés jogi szabályozásában 

A területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény a különböző területi szintek számára 
biztosította azt az önálló jogot, amely alapján az illetékességi területükön jogosultak 
területfejlesztési döntések meghozatalára. A törvényi garancia arra enged következtetni, 
hogy - a döntési jogkör biztosítása mellett - a szubszidiaritás elvének érvényesülése 
hazánkban nem szenved sérelmet. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy 
egyrészt a rendelkezésre álló jogosítványok köre nem mindenre terjed ki, vagyis nem 
korlátlan, másrészt a jog biztosítása önmagában nem feltétlenül eredményezi a 
területfejlesztési célok megvalósításának feltétlen lehetőségét. Ez azt is jelenti, hogy 
bizonyos további feltételek teljesülésére is szükség van ahhoz, hogy a címzettek 
jogosítványaikkal képesek legyenek élni. Ilyen feltételnek tekinthető például a célok 
megvalósításához szükséges források rendelkezésre állása. A területfejlesztés szereplői 
- a kormányzatot kivéve - nem rendelkeznek olyan jogosítvánnyal, amely számukra 
önálló bevételi forrást biztosítana. Ez a tény önmagában még nem jár együtt a 
szubszidiaritás, illetőleg az önálló döntési jog de facto korlátozásával, hiszen központi 
normatív támogatás mellett a döntési önállóságnak legfeljebb a támogatás mértéke 
szabhat határt. Szükséges kiemelni, hogy a különböző területi szintek szereplői 
(kistérségi, megyei, regionális területfejlesztési tanácsok) nem rendelkeznek normatív 
központi forrásokkal. Azok a források, amelyeket a központi kormányzat a 
területfejlesztési szereplők számára rendelkezésre bocsát, a kormány által megszabott 
feltételek mellett használhatók fel. Ezek ténylegesen különböző célelőirányzatok, 
amelyek tartalmát a kormány rendeleti úton állapítja meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
területfejlesztés szereplői arról a forrásról és oly módon dönthetnek, amit és ahogyan a 
mindenkori kormány számunkra lehetővé tesz. Ez a mozgástér a gyakorlatban 
elsődlegesen a részletesebb keretfeltételekről és a nyertes pályázókról szóló döntésre 
korlátozódik Mindez természetesen nem csekély, azonban arra éppen elegendő, hogy a 
szubszidiaritás értékét csökkentse, másodlagossá tegye. 

A szubszidiaritás elvének érvényesülése így a törvény által nyújtott jogosítványok és a 
tényleges működéshez szükséges feltételek egybevetése mellett értékelhető. Eszerint a 
szubszidiaritás elve teljességében nem, csupán bizonyos korlátok között érvényesülhet a 
jogi szabályozásban és a mindennapi gyakorlatban. E megállapítás tényét nem 
befolyásolja a gyakorlat helyességének megítélése, vagyis annak értékelése, hogy a 
területfejlesztési célok megvalósításához szükséges eszközök feltételek melletti 
decentralizálása helyén való-e, vagy sem. Látszólag a jelenlegi gyakorlat helyességét 
igazolja az a feltevés, mely szerint csak központilag, országos szinten meghatározva 
lehetséges az ország számára egyformán fontos területfejlesztési célok elérése. Ezért a 
célok alapján a kormány jogosult meghatározni a szükséges forrásokat és a felhasználás 
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feltételeit. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja a programozás, illetőleg a 
programfinanszírozás lehetőségét és követelményét, melynek alkalmazása mellett nem 
kellene tartani attól, hogy területi egységenként nem kívánatos eltérések, esetleg az 
országos érdekekkel ellentétben álló gyakorlat alakuljon ki. Ennek persze az a feltétele, 
hogy a kormányzat egy olyan országos, területi szintekre bontott középtávú programot 
finanszírozzon, amely a legkisebb területi egységektől kezdve, egészen a csak 
országosan megvalósítható programokig terjed. Egy ilyen előre meghatározott és a 
szereplők által elfogadott program - illetőleg területi szintek szerinti programrészek -
nem igényelné a kormányzat gyakran évente megújuló cél- és feltétel meghatározó 
beavatkozását, sőt - a program és az éves költségvetési törvényeken kívül - egyáltalán 
nem igényelne központi beavatkozást. Ebben a logikában az általános mozgásteret a 
területfejlesztési program jelentheti, melyen belül az egyes szereplők - a 
területfejlesztési elvekkel és törvénnyel összhangban - maguk állapíthatnák meg a 
részletszabályokat. A szubszidiaritás elve e formában válhatna teljessé, szemben a 
jelenlegi felemás helyzettel. 

A hazai jogalkotás - a területfejlesztési törvény megalkotása óta - nem foglalkozik a 
szubszidiaritás kérdésével, igaz az elv érvényesítésének igénye magában a törvényben 
sem jelenik meg expressis verbis. A jogalkotó nyugalma feltehetőleg arra vezethető 
vissza, hogy - vélekedése szerint - a törvényben szereplő jogosítványok biztosítása 
mindenben eleget tesz a szubszidiaritás elvének. Sokkal szorgalmasabb ténykedésnek 
lehetünk tanúi finanszírozási kérdésekben, melyek - úgy tűnik - nem képezik részét a 
jogalkotó szubszidiaritásról alkotott elképzelésének. Ezt a problémát a központi 
kormányzat a decentralizáció segítségével kívánja kezelni. A decentralizálás egy 
folyamat, mely egyszer elkezdődik és - ha sikeres - egyszer véget is ér. Hazánkban ez a 
folyamat inkább hasonlít egy véget nem érő történethez, hiszen - egyes szakaszai ugyan 
lezárulnak, azonban különböző időszakonként - periodikusan ismétlődik. Azt is 
szükséges megjegyezni, hogy decentralizáción a jogalkotó szinte kizárólag 
forrásdecentralizációt ért. E felfogás és ténykedés nyomon követhető a jogalkotói 
munkában, melynek eredményei országgyűlési határozatokban öltenek testet. A 
területfejlesztési törvény kihirdetése óta az Országgyűlés két alkalommal, 1997-ben és 
2001-ben elfogadott határozataiban az EU csatlakozásunk időpontjáig terjedő időszakra 
döntött a támogatás és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolási 
feltételeiről. Az EU csatlakozás után a jogalkotó úgy vélte, hogy új országgyűlési 
határozat elfogadására van szükség. Az új határozat időtartama a tervek szerint egy 
évvel előbb kezdődne, mint a következő programozási időszak, vagyis 2006. január 1-
től, a 2013. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozna. 

A jelenleg hatályos - illetőleg a jövőre tervezett - országgyűlési határozat a 
decentralizáció kérdését együtt kezeli a kedvezményezett térségek besorolására 
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vonatkozó feltételrendszer kialakításával. Az utóbbi szabályozási terület az alapelvek 
szempontjából a pénzügyi és a földrajzi koncentráció témaköréhez tartozik. Szükséges 
kiemelni, hogy a gyakorlati szabályozásban az egyes alapelvek tényleges rendezése 
gyakran összefonódik. Mindez természetes és egyben szükségszerű is, hiszen a 
kapcsolódó rendelkezések csak együttesen alkalmasak az elérni kívánt területfejlesztési 
cél megvalósítására. Bizonyos esetekben nem könnyű eldönteni, hogy az adott 
rendelkezés mely alapelvhez kötődik leginkább. Ugyanakkor csak az egyes alapelvek 
szerinti analízis mutathat rá a különböző a jogszabályok egészének, illetve az egyes 
önálló rendelkezéseknek a hiányosságaira, az érvényesülés akadályaira, korlátaira. 

A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett 
térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési 
határozat javarészt a térségi besorolásra vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket és 
viszonylag szűk keretek között foglalkozik a decentralizációval, pontosabban a 
pénzügyi decentralizációval. A határozat a területfejlesztési támogatások átfogó elveit a 
decentralizált döntési rendszerben működő eszközök növelésében, ezzel egyidejűleg a 
központi döntési körben működő eszközöknek a legsúlyosabb helyzetű térségek 
többlettámogatásában való koncentrált felhasználásában látja. Ez a megközelítés a 
földrajzi koncentráció és a pénzügyi decentralizáció összekapcsolását jelzi. Emellett a 
határozat rögzíti konstituálásának célját, vagyis a pénzeszközök régiók és megyék 
közötti differenciált elosztását, melynek az eddiginél fokozottabban kell segítenie a 
legsúlyosabb helyzetű, hátrányos térségek fejlesztési programjainak megvalósításában. 
E célmeghatározásban felismerhető a regionális politika egyik célkitűzése, mely nem 
más, mint a kiegyenlítés, pontosabban a területi különbségek mérséklésére való 
törekvés. 

A források telepítésének területi szintjeit a programok jelentősége dönti el. Eszerint az 
országos jelentőségű, és a több régiót érintő fejlesztési célok és programok támogatását 
a területfejlesztési költségvetési előirányzat központi pénzügyi kerete, a regionális 
jelentőségű, és a több megyét érintő fejlesztési célok és programok támogatását a 
regionális fejlesztési tanácsok decentralizált pénzügyi keretei, a megyei jelentőségű és a 
kistérségi, illetve települési fejlesztési célok támogatását a megyei területfejlesztési 
tanácsok decentralizált pénzügyi keretei biztosítják. Mindebből arra a következtetésre is 
lehetne jutni, hogy a tényleges forráselosztás alapját maguk a programok képezik. 
Azonban a határozat semmilyen további rendelkezéseket nem tartalmaz a program 
szerinti kiválasztás mechanizmusára, a programok versenyére vonatkozóan. A 
gyakorlati tapasztalatok pedig nem a programok, hanem - az olykor ad-hoc, a kiírt 
pályázati célhoz igazodó - projektek versenyéről tanúskodnak. 

A területfejlesztési célelőirányzat forrásainak a fent jelzett három szint között 
hozzávetőleg egyenlő (1/3-1/3-1/3) arányban oszlanak meg. A területfejlesztési 
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célelőirányzat ugyan 2003. óta gyakorlatilag nem funkcionál, azonban az aránynak 
érvényesülnie kell a helyébe lépő területfejlesztési források esetén is. 

A decentralizált keretek megállapítása régiónként és megyénként differenciáltan, a 
fejlettség mutatójával fordított arányban történik. E differenciálás alapját a régiók és a 
megyék fejlettségi szintje és lakónépessége, valamint a kedvezményezett térségek 
lakónépessége képezi. Ehelyütt is érzékelhető, hogy a decentralizáció módja nehezen 
választható el a pénzügyi, illetve a földrajzi koncentrációtól. 

A jelenleg hatályos szabályozás a decentralizációra vonatkozóan nem állapít meg 
további rendelkezéseket, eltekintve e feladat intézményrendszerére vonatkozó 
rendelkezésektől, melyet a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 
195/2003. (XI. 28.) kormányrendelet tartalmaz. A jelzett jogszabály szerint a hivatal 
segíti a területfejlesztési támogatások és decentralizáció irányelveinek, a 
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerének, a területfejlesztést 
szolgáló pénzügyi eszközök felhasználása szabályainak kidolgozását, előkészíti a 
területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára vonatkozó 
javaslatot. 

A következő programozási időszakra vonatkozó országgyűlési határozat előkészítése 
során a jogalkotó az alábbi fontosabb szempontok, követelmények és a területi szintet 
érintő változások figyelembe vétele mellet alakította ki a határozati javaslatot. 

A decentralizálás egyik motivációja a hatékonyság növelése, melynek egyik előfeltétele 
a megfelelő szintű információk alapján hozott döntés. Mivel a legtöbb információ az 
adott területi szinten áll rendelkezésre, ezért a forrásokat is ezekre a területi szintekre 
szükséges decentralizálni. A javaslat - csakúgy, mint a jelenleg hatályos határozat - a 
decentralizálás differenciáltságát is szükségesnek tartja annak érdekében, hogy az egyes 
területi egységek közötti felosztás során - a fejlettséghez igazodó - igazságosabb 
differenciálás érvényesüljön. Ez a követelmény ismét a regionális politika egyik 
célkitűzésére, a kiegyenlítés céljára utal. A meglévő területi különbségek csökkentését 
célzó forráselosztás során azonban, a korábbiakhoz képest jelentősebb differenciálást 
tartanak kívánatosnak. Ez azt jelentené, hogy regionális szint egészének rendelkezésére 
álló összes forrás esetében a legrosszabb helyzetű régiónál az egy főre jutó támogatás 
háromszor akkora legyen, mint a legjobb helyzetű régióban. A számítás során az alábbi 
komponenseket vették figyelembe: 

• a régió kedvezményezett lakónépességének száma, 

• a régió egy főre jutó GDP-jének az országos 1 főre jutó GDP átlaghoz 
viszonyított arányából képzett súlyszám és a régió lakónépességének szorzata, 

• a két komponens alapján felosztott források összege adja a régió részére 
decentralizált forrás nagyságát. 
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A két komponens aránya úgy változtatható és állapítandó meg, hogy az 1: 3 arány 
biztosíthatóvá váljon. A forrásallokáció javasolt számítási módját és annak eredményét 
az alábbi ábra szemlélteti: 

20. sz. ábra 

100,00 
kedvezményezett 

térségek 
lakónépessége 

kedvezményezett 
lakónépesség 

alapján 1 főre jutó 
GDP 

Régió 
népessége 

(nj) 
nj *(1/ (1 főre 

jutó régiós 
GDP / 

országos 
GDP)) 

egy régióra jutó 
rész GDP 
alapján 

összesen: 

(X+Y) 
100,00 

kedvezményezett 
térségek 

lakónépessége 25% (X) 

1 főre jutó 
GDP 

Régió 
népessége 

(nj) 
nj *(1/ (1 főre 

jutó régiós 
GDP / 

országos 
GDP)) 

75% (Y) 

összesen: 

(X+Y) 
100,00 

kedvezményezett 
térségek 

lakónépessége 

25 

1 főre jutó 
GDP 

Régió 
népessége 

(nj) 
nj *(1/ (1 főre 

jutó régiós 
GDP / 

országos 
GDP)) 75 100,0 

Dél-Alföld 614 357 4,5 1136 1 360 214 1 973 268 12,7 17,1 

Dél-Dunántúl 510 493 3,7 1204 983 612 1 346 339 8,6 12,4 

Észak-Alföld 1 088 217 7,9 1062 1 547 003 2 400 622 15,4 23,3 
Észak-
Magyarország 837 446 6,1 1050 1 280 040 2 009 053 12,9 w 
Közép-
Dunántúl 190 982 1,4 1462 1 112 984 1 254 581 8,1 9,4 
Közép-
Magyarország 25 122 0,2 2701 2 829 704 1 726 528 11,1 11,3 
Nyugat-
Dunántúl 166 330 1,2 1703 1 003 185 970 786 6,2 7,4 

ÖSSZESEN: 3 432 947 25,0 1648 10 116 742 11 681 179 75 100,0 

Forrás: országgyűlési határozat előterjesztés 8. o. 

A jogalkotó várakozásai szerint a decentralizált források elősegítik a kedvezményezett 
területek gazdasági aktivitását és infrastrukturális mutatóinak javulását. Kérdés persze 
az, hogy a források milyen arányban és mennyiben irányulnak a vállalkozások, vagyis a 
profit szféra erősítésére és mennyiben szolgálják - a jórészt egyszeri - infrastrukturális 
beruházásokat. Az infrastruktúra - bizonyos szintig történő - fejlesztése elengedhetetlen 
feltétele a vállalkozási tevékenységnek, ugyanakkor az infrastrukturális beruházások 
elsődlegessége, vagy kizárólagossága nem eredményezi a piaci szereplők fejlődését. A 
megoszlás és a célszerű megosztás tekintetben a határozati javaslat előkészítői sem 
foglalnak állást. 

A javaslat kialakítása során a területi szintek szerepének megfogalmazásakor abból 
indultak ki, hogy „a területi szintek kompetenciája növelésének legfőbb eszköze a 
decentralizáció". Ez a vélekedés természetesen nem fogadható el, hiszen nem a 
decentralizáció, hanem a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása és alkalmazása 
szolgálhatja leginkább a területi döntéshozók jogköreinek érvényesülését. 

A területi szintek jelentőségének megítélése, a kompetenciák változása is megjelenik a 
határozattervezet soraiban. A változások alapvetően a területfejlesztési törvény 
módosításához kötődnek, mely a kistérségi szintet újabb megvilágításba helyezte. A 
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törvény számos területfejlesztéssel összefüggő jogosítvánnyal ruházta fel a 
kistérségeket, azonban a feladatok ellátásához szükséges finanszírozási eszközökről 
kevéssé szólt. Ezzel szemben - az alapvetően településüzemeltetési feladatokkal 
foglalkozó - többcélú kistérségi tanácsok támogatása számos jogszabályban megjelenik. 
A határozati javaslat szerint, viszont a területi szinten jelentkező feladatok 
végrehajtásához szükséges forrásokat, valamint intézményi feltételeket az adott szinten, 
elsősorban a régiók szintjén kell biztosítani. A kistérségek - a régiók mellett - azért 
nincsenek kiemelt helyen, mert a finanszírozásuk nem a területfejlesztési forrásokhoz 
kötődően és alapvetően nem területfejlesztési célzattal történik. A kistérségi szint 
csupán két további összefüggés szerint szerepel a javaslatban. Az egyik a kistérségek 
funkciójára utal, mely kistérségi fejlesztési tanácsok, kistérségi fejlesztési programokra 
felfűzött projektcsomagok és kistérségi jelentőségű közszolgáltatások fejlesztések 
támogatására vonatkozó javaslattételi jogára korlátozódik. A másik a differenciálás 
igényével összefüggésben rögzíti, hogy a kistérségek esetében a területfejlesztési 
szempontból kedvezményezett hátrányos helyzetű térségekben az egy főre jutó 
támogatás másfélszerese, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kétszerese legyen a 
területfejlesztési szempontból nem kedvezményezett térségekben egy főre jutó 
támogatásnak. 

A javaslat rögzíti, illetőleg pontosítja azt a - kormányrendeletek által bevezetett - újabb 
gyakorlatot melynek értelmében a helyi önkormányzatok céltámogatási igényeit a 
kitüntetett helyzetű regionális szint és a jelenlegi intézményrendszerét jelentő regionális 
fejlesztési tanácsolj bírálják el. A korábbi szabályozás szerint a cél- és címzett 
támogatásokról szóló döntések az országgyűlés hatáskörébe tartoztak. A javaslat 
értelmében a regionális fejlesztési tanácsok jogosultak dönteni a 100-500 millió Ft 
közötti céltámogatásokról. Az 500 millió Ft feletti címzett támogatás alapján teljesíthető 
helyi igények elbírálása továbbra is centralizált keretek között marad. A decentrtalizáció 
pénzben kifejezhető mértéke jelen esetben 500 millió Ft. A rendelkezésre álló 
költségvetési fejlesztési források egészére vonatkozóan a javaslat készítői egy más 
arányszámot tartottak kívánatosnak melynek mértéke legalább 60%. A fejlesztési 
források - beleértve az ágazatok rendelkezésére álló forrásokat is - jelzett mértékű 
decentralizálása jelentős előrelépés lenne a jelenlegi morzsák átadásához képest. 
Kérdés, hogy a javaslati formával megegyező határozat képes-e érvényt szerezni e 
nemes célkitűzésnek. 

A javaslat kialakítása során a forráselosztással szembeni követelményként 
fogalmazódott meg a támogatások elaprózódásának megakadályozása, valamint a 
projektek egymást erősítő, szinergikus igénye. E követelményekre vonatkozóan viszont 
a tervezet nem állapít meg konkrét rendelkezéseket. 
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A forráselosztás - területi szintek által betartandó - módja, viszont világosan 
megjelenik a javaslatban. Ennek értelmében a regionális fejlesztési tanácsok részére 
biztosított források legalább 70%-át pályázati rendszerben indokolt felhasználni, 
emellett azonban lehetőséget kell biztosítani egyedi fejlesztési döntések meghozatalára 
is, jelentősebb helyi gazdaságfejlesztési, illetve foglalkoztatás fejlesztési projektek 
támogatása vagy rendkívüli helyzetek kezelése érdekében. A következő területi szint, 
vagyis a megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt források egészét -
a javaslat és a jelenlegi gyakorlat szerint - pályáztatási formában szükséges 
felhasználni. 

Mind a forráselosztás módjához, mind pedig a szubszidiaritás kérdéséhez kapcsolódik a 
megyei szint szerepének tervezetben történő rendezése. A jelenleg ismeretes változat 
szerint „a megyei területfejlesztési tanácsok pályázati rendszer keretében a helyi 
önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat terhére 
támogatják az Országos Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti Fejlesztési Terv 
operatív programok intézkedéseivel nem vagy nem kellő mértékben lefedett azon 
regionális fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, amelyek a helyi önkormányzatok 
feladat- és hatáskörébe tartoznak. Kiegészítő támogatást nyújtanak a címzett- és 
céltámogatással megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztések megvalósításához." 

Az ismertetett megoldás eddig nem látott mértékben járul hozzá a megyei szint 
szerepének, értékének devalválásához. A javaslat szerint a megyei területfejlesztési 
tanácsok a rendelkezésükre bocsátott források meghatározó részét kizárólag a helyi 
önkormányzati fejlesztések támogatására fordíthatják. (Elgondolkodtató, hogy a helyi 
önkormányzatoknak milyen nagyszámú regionális fejlesztési célkitűzései lehetnek, 
amelyek egyidejűleg nem a regionális fejlesztési tanács kompetenciájába tartoznak.) A 
területfejlesztési törvény ugyan lehetőséget biztosít a megyei területfejlesztési tanácsok 
számára megyei programok kidolgozására, azonban ezek megvalósítására vajmi csekély 
az esély központi források hiányában. Ezáltal előállhat az a helyzet, mely szerint 
Magyarországon megyei tervezésű programok nem valósulnak meg, helyettük a 
regionális szint - a kistérségek meglehetősen visszafogott bevonása mellett - lehet 
jogosult az érdemi decentralizált források feletti döntésre. 

A területi szintek szerepének nem feltétlenül kívánatos ambivalens kezelése, a 
szubszidiaritás elvének sajátos értelmezése, a decentralizáció finanszírozási kérdésekre 
történő szűkítése összességében nem feltétlenül áll összhangban a közösségi szinten 
megfogalmazott és értelmezett szubszidiaritás és decentralizáció elvével. 

A hosszú távú és az általános kereteket, elveket rögzítő országgyűlési határozatok 
mellett nem hagyható figyelmen kívül a 2005. évről szóló költségvetési törvény sem. 
Ugyan, ez a jogszabály mindenképpen csak egy évre szól, azonban az általa bevezetett 
intézkedések hosszabb távon is befolyásolhatják a pénzügyi decentralizáció alakulását. 
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A törvény végrehajtása következtében a tárcák szakmai fejlesztési támogatásaival 
azonos súllyal, elkülönítetten és az egyes régiók lehetőségeit is meghatározva jelentek 
meg a regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe tartozó decentralizált fejlesztési 
programok. Ezt elősegítette a tárca-előirányzatok egy részének regionális programokhoz 
való átcsoportosítása, valamint az önkormányzatok céltámogatásának és egyes 
fejlesztési célú központosított támogatásainak, továbbá egyes elkülönített állami 
pénzalapok regionális kiadásainak decentralizálása. így a döntések közelebb 
kerülhetnek a végrehajtáshoz. Ezzel párhuzamosan a központi döntési körben működő 
fejlesztési programok köre és támogatása szűkült, és csak a valóban országos 
összefüggésekben mérlegelhető, több tárca együttműködését igénylő, kiemelt 
fejlesztésekre (pl. Vásárhelyi terv, Balaton, stb.) korlátozódott. 

A törvény szerint a regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe tartozó decentralizált 
programok előirányzatai 2005-ben meghaladják a 40 milliárd forintot. A megyei 
területfejlesztési tanácsok által koordinált fejlesztési forrásokat is figyelembe véve, a 
decentralizált támogatási előirányzatok összege 57,1 milliárd forint, amelyből 42 
milliárd forint az önkormányzatok fejlesztési és felújítási feladatait szolgálja. A 
decentralizált programokban azok, a kormány által kiemelt fejlesztési prioritások 
élveznek előnyt, amelyekre az EU által finanszírozott programok nem biztosítanak 
forrást. Kiemelt szerepet kap a munkahelyteremtés, helyi gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés, a kistérségeken belüli elérhetőség, közúti közlekedési kapcsolatok, 
továbbá a turizmus és az innováció regionális feltételei javításának. A decentralizációs 
folyamattal összhangban - a jogalkotó várakozásai szerint - elsősorban regionális és 
kistérségi szinten javulnak a területfejlesztés intézményi feltételei. 

A jogszabály vitathatatlan érdeme a decentralizált - ám központilag meghatározott 
keretek alapján felhasználható - források mértékének jelentős növelése. Amennyiben 
ezt - az alkotmány, illetve más jogszabály által nem garantált - vívmányt az 
elkövetkező kormányzati ciklusok nem semmisítik meg, akkor a törvény maradandó 
nyomot hagy a hazai forrásdecentralizáció történetében. 
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3 A programozás elve a hazai szabályozásban 

A területfejlesztési programozás jogi kereteinek alapját a területfejlesztési törvény 
fektette le. A törvény a területfejlesztés egyik alapvető feladatának tekinti fejlesztési 
koncepciók, programok és tervek kidolgozását, meghatározását és megvalósítását, a 
társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve 
javítása érdekében (3. § (1) b) pont). A törvény a területfejlesztés fogalmán belül 
szintén hasonló, az iménti feladat meghatározással csaknem azonos definíciót alkalmaz, 
mely fogalmi értelmezés a feladatkörön át történő - sajátos - megvilágítását 
tartalmazza. (A területfejlesztés... rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, 
koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a 
fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben; 5. § ab) 
pont.) A törvényi szabályozás ugyan rámutat a tervezés, programozás fontosságára, 
kiemelkedő jelentőségére, azonban a tervezés, programozás fogalmának rögzítését 
mellőzve, csupán a folyamat végeredményének (koncepció, program) meghatározására 
szorítkozik. A jogi alapelvek egyik sajátossága, hogy áthatják az adott jogszabály összes 

- vagy legalábbis releváns - rendelkezéseit, de egy alap, s magas szintű jogszabály 
(mint amilyennek a területfejlesztési törvény tekinthető) alapelvei további alsóbbrendű 
jogszabályok kialakítására és alkalmazására is hatást fejtenek (fejthetnek) ki. 

Az irányítás egyéb jogi eszközei között szereplő országgyűlési határozatok, 
pontosabban az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005 (XII. 25.) ogy. 
határozat szintén foglalkozik a tervezés és a programozás fogalmának 
meghatározásával. Ez a dokumentum a programozás meghatározása során a tervből, a 
tervezésből indul ki, amikor azt hangsúlyozza, hogy „maga a program tulajdonképpen 
egy terv és egy fejlesztési költségvetés együttese, mely az uniós támogatások, és a 
kapcsolódó nemzeti hozzájárulások felhasználását szabályozza." Az első pillanatban 
megállapítható, hogy területfejlesztési program nem csupán közösségi forrásokhoz 
kapcsolódhat és a programnak nem kizárólagos - sőt talán nem is elsődleges - feladata 
a forrásfelhasználás szabályozása. A terv - ha azt a jogszabályi előírások szerint 
készítették - már magában tartalmazza az előrelátható fejlesztési költségeket. Egyetlen 
- a terven kívüli - fontos elem, melyre a határozat a programozás körülírása során 
rámutat az időtartam, mely szerint a programozás nem éves, hanem hosszabb távú 
tervezésen alapul. (A programozás időtartamára vonatkozóan a későbbiekben 
bemutatandó további jogszabályok adnak pontosabb iránymutatást.) 

A területi tervezés - mely a határozat szerint a programozás eleme - megkülönböztető 
sajátossága a területi (térbeli) dimenzió megjelenése. A határozat szerint a területi 
tervezés regionális (országos) tervezésből és a településtervezésből tevődik össze. 
„Maga a területi tervezés a stratégiai tervezési ciklus egészének (helyzetértékelés, 
jövőkép-alkotás, cél- és prioritás-meghatározás, stratégiai és operatív tervezési lépések, 
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visszacsatolás, értékelés, monitoring) a térség/település jövőbeni útjának, integrált 
rendszerként való továbbfejlesztésének meghatározásában való felhasználása. A 
tervezés során integráltan kezelendő a térség/település, mint társadalmi, gazdasági 
entitás; illetve ezek fizikai kerete. A területiség, mint dimenzió, a különböző 
szakpolitikai (ágazati) tervezésekben is megjelenik, azonban a területi tervezés során a 
térbeliség (mint a társadalom, gazdaság, környezet térségenként szerveződő rendszere) a 
meghatározó, az elsődleges szempont. A tervezési tevékenység során kialakítandó 
céloknak, feladatoknak tükrözniük kell a térségi/települési közösség akaratát; a 
lakosságot tájékoztatni kell a fejlesztés résztvevőinek döntéseiről, a tervezési folyamat 
konkrét lépéseiről." (Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005 (XII. 25.) 
ogy. határozat, Fogalommagyarázat) 

A területiség, a komplexitás valóban a területi tervezés megkülönböztető sajátossága. 
Ugyanakkor - még ha erről az idézett szöveg nem is tesz említést - a tervek is 
szólhatnak különböző időtartamra. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hazai szabályozás 
sem tartalmaz olyan megkülönböztető jegyeket, melyek azt indokolnák, hogy a 
tervezést és a programozást ne szinonim fogalomként használjuk. 

Az imént bemutatott jogszabályokon és jogszabálynak nem minősülő dokumentumokon 
túl természetesen más jogszabályok is hatással vannak a programozás elvének 
érvényesülésére, melyek ismertetésére és értékelésére az egyes területi szintek 
egyenkénti vizsgálata során kerül sor. 

3.1 Az egyes területi szintek programalkotását meghatározó jogszabályok 

Helyi szint 

Legalsó szinten, vagyis a helyi önkormányzatok szintjén meglehetősen csekély számú 
jogszabály tartalmaz megállapításokat a programozásra vonatkozóan. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése csupán azt 
deklarálja, hogy „az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és 
költségvetését." Elvileg e gazdasági programon belül határozzák meg azokat az 
eszközöket (pl.: ingatlanok értékesítésének, bérbeadásának feltételei, vállalkozói 
tevékenység folytatása, közszolgáltatási szerződések rendszere stb.), amelyek hatást 
gyakorolnak a településfejlesztésre, közvetetten a térség fejlődésére. Fontos 
hangsúlyozni, hogy e tekintetben nem létezik olyan jogszabály, amely a programok 
tartalmára vonatkozóan valamilyen követelményrendszert megállapítana. Helyi szinten 
így túlnyomórészt az önkormányzatok egyedi aktusai, döntései gyakorolhatnak hatást a 
település a programok tényleges megvalósulására, vagy éppen azok elmaradására. A 
jogszabályoknak e tekintetben jóval kisebb szerep jut, bár jelentőségük vitathatatlan. 

A helyi területfejlesztés tervezése, szabályozása tekintetében az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 
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területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet állapít meg kötelezettségeket. 

A törvény szerint a településfejlesztési koncepció a településrendezési tervet 
megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 
önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum. A miniszteri rendelet előírja, 
hogy a rendezési tervet megelőzően szükséges elkészíteni a település fejlesztési 
koncepcióját, továbbá meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyek figyelembe 
vétele mellett a település hosszú távú gazdaságfejlesztési irányainak kijelölése történik 
meg. A gyakorlati tapasztalatok szerint a települések - különösen a kisebb települések -
jelentős része egyelőre nem rendelkezik (aktualizált) rendezési tervvel, így fejlesztési 
koncepcióval sem. Meglehetősen egyenlőtlenül alakul az elkészített koncepciók 
szemléletmódja, terjedelme, azon települések esetén, amelyek rendelkeznek ilyen 
dokumentummal. Ha az egyes fejlesztési koncepciók tekintetében készíthető rangsor, 
úgy az előkelő helyeket főként a nagyvárosok dokumentumai foglalhatnák el. A jelzett 
települések adottságaiknál, lehetőségeiknél fogva komolyabb jelentőséget 
tulajdonítanak a programoknak, illetőleg azok megvalósításának. 

A középtávú, a gazdasági környezetnek megfelelően változó, illetve változtatható 
gazdaságfejlesztési program mellett, tehát helyi szintre vonatkozóan is létezik olyan jogi 
norma, amely a hosszú távú gazdaságfejlesztési elképzelések megalapozását biztosítja. 

Kistérség 

A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítását követően a kistérség szervezetének, a 
kistérségi tanácsnak vált feladatává a területfejlesztési célok összehangolása, a 
kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadása, közös területfejlesztési programok 
kialakítása. A felsorolásból érzékelhető, hogy a kistérségi tanács lényegi funkciója a 
tervezés, programozás, szemben a - települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény által „legalizált"5 - kistérségi társulási 
tanáccsal, mely alapvetően a településüzemeltetési funkciók térségi szintű, a korábbinál 
racionálisabb működtetését célozza. Mindamellett a kistérségi társulási tanács abból a 
szempontból mindenképpen figyelmet érdemel, hogy az általa ellátható feladatok között 

5 A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) kormányrendelet 
kihirdetésére előbb került sor, mint a törvény kihirdetésére. 
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szerepel a területfejlesztés témaköre is. Ez a tény pedig azáltal válik relatíve 
hangsúlyozottá, hogy a társulások működését éltető forrásokról szóló kormányrendelet 
szerint a társulás akkor pályázhat a legmagasabb támogatási összegre (80-120 millió Ft 
2004-ben, 2005-ben pedig egy 5 tényezős képlet alapján számított összeg), ha az általa 
vállalt feladatok között - a közoktatási, a szociális/gyermekjóléti intézményi, vagy 
alapellátási, egészségügyi feladatok mellett - a területfejlesztési feladat is meg van 
jelölve. A rendelkezés a tapasztalatok szerint formálisnak tekinthető, mivel a tényleges 
működés és finanszírozás a településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódik, amit csak 
megerősít a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. 
évi normatív működési támogatásáról szóló kormányrendelet, mely csak a közoktatási, 
szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok ellátását 
finanszírozza. 

Kistérségi szinten a jogi szabályozás szempontjából érdemi programok kialakítása és 
megvalósítása a területfejlesztési törvény által intézményesített kistérségi tanácstól 
várható. Ha a jelzett szervezet a törvény által meghatározott feladatainak a gyakorlatban 
is képes megfelelni, akkor kialakulhat a kistérségek közötti tényleges verseny, mely az 
egyes programokhoz, a programok minőségéhez köthető. Abban az esetben, ha a 
programot a kistérség komparatív előnyeire alapozva, valamint egy sor további 
feltételnek megfelelően magas színvonalon készítik el, akkor az adott program 
előmozdíthatja a kistérség gazdasági fejlődését. 

A kistérség mellett szükséges megemlékezni a területfejlesztési társulások 
intézményéről, melyet szintén a területfejlesztésről szóló törvény szabályoz. Ezen a 
társulások határai egybeeshetnek a statisztikai kistérség határaival, de el is térhetnek 
tőle, hiszen kialakításuk nem egy központi oktrojált norma alapján történik, hanem a 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek önálló és önkéntes elhatározásán 
alapszik. Ezek a társulások szintén hordozói, alkotói lehetnek különböző 
területfejlesztési programoknak, sokszor nagyobb siker esélyével, mint a formálisan 
létrehozott statisztikai kistérség szervezete. Ennek oka egészen egyszerű. Bár a 
módosított területfejlesztési törvény a statisztikai kistérség számára tartja fenn azt a 
fogalmi meghatározást, mely szerint a kistérség a települések között létező funkcionális 
kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési statisztikai 
egység, a valóságban a létező és funkcionális kapcsolat - a területfejlesztés területén -
inkább a közös érdekek és célok mentén létesülő önkormányzati területfejlesztési 
társulásokra jellemző. 

A jogalkotó a területfejlesztési társulásokkal nem kíván funkciókat, feladatokat, 
jogosítványokat megállapító rendelkezések formájában bővebben is foglakozni, ami 
részben érthető, hiszen az önkéntes alapon alakuló, megszűnő, formálódó szervezetek és 
azok területi egysége alig, vagy egyáltalán nem fogható meg, nem szabályozható 

135 



általános, időt álló jelleggel. Ugyanakkor az alulról felfelé történő szerveződés, a 
ténylegesen létező közös cél és kohéziós erő, a versenyképesség, a fejlődés olyan alapja 
lehet, amely talán a jogalkotás számára is több figyelmet érdemelne. 

Megyei szint 

A megye sorsa annyiban hasonló az imént bemutatott területfejlesztési társulások 
helyzetéhez, hogy a területfejlesztési törvény e területi szintnek és a hozzátartozó 
szervezeti egységnek (területfejlesztési tanács) sem szán különösebb szerepet. Ugyan a 
megye területi léptéke megfogható és a területi közigazgatási rendszerünknek jelen 
pillanatban is működő alapját képezi, mégis úgy tűnik, hogy a gazdaságfejlesztés 
területén a jogalkotó megfosztja azoktól a területfejlesztési funkcióktól, melyet -
különösen a kistérségek irányába - kifejthetne. 

A területfejlesztési törvény a megyei szinten is előírja a területfejlesztési program 
kialakítását, mely akár a megyék közötti versenyképesség és gazdasági fejlődés alapja is 
lehetne, azonban nem biztosít olyan forrásokat, amelyek érdemben előmozdítanák az 
egyes megyék gazdasági növekedését. A rendelkezésre álló területi kiegyenlítést célzó 
támogatások (TEKI), valamint a céljellegű decentralizált források (CÉDE) olyan 
források, amelyek az egyes kistérségekhez, végeredményben pedig az egyes 
településekhez jutnak el, de nem a megyei léptékű gazdasági fejlődés motorját képezik. 
Ezen a források mértéke jelen pillanatban is elégtelen ahhoz, hogy a megye, a kistérség, 
vagy a település gazdasági fejlődését, versenyképességét érdemben előmozdítsák. 
(Szükséges megjegyezni, hogy a korábban megszüntetett területfejlesztési 
célelőirányzat - TFC - az önkormányzatok egységes elhatározása mellett képes volt 
megyei léptékű fejlesztések finanszírozására is, pl.: repülőtér.) 

A megyei szint további fontos szereplőjét - a megyei önkormányzatot - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény fosztja meg a konkrétan 
területfejlesztési indíttatású cselekmények megtételének lehetőségétől („70. § (3) A 
területfejlesztési feladatok, illetőleg a kormányzati területi fejlesztési programok 
összehangolását - a külön törvényben megállapított feladatkörben és szervezetben - a 
megyei területfejlesztési tanács végzi."). Mindemellett a megyei önkormányzat nem 
tétlen szemlélője a területi folyamatoknak, ugyanis „70. § (1) A megyei önkormányzat 
kötelező feladatként gondoskodik különösen ... c) az épített és természeti környezet 
védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a 
megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések 
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról; 
továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés 
összehangolásában, valamint részt vesz a területi információs rendszer kialakításában." 
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Ezek az ágazati feladatok komoly befolyást gyakorolhatnak a területi folyamatokra, 
megyei szintű területfejlesztési célok megvalósulásának sikerességére. A feltételes mód 
használata azért érdemel külön figyelmet, mert ez utal a megyei önkormányzat számára 
rendelkezésre álló jogkör - koordináció, összehangolás - gyengeségére, 
erélytelenségére. Döntési jogkör és külön a számára biztosított érdemi források 
hiányában a megyei önkormányzat jelenleg csupán jó szándékú támogatója lehet a 
területfejlesztési kezdeményezéseknek, programoknak, megőrizve az egyes oktatási, 
egészségügyi, stb. intézmények fenntartására korlátozódó üzemeltetési feladatait. 

A megyei szintű programozásra vonatkozó jogszabályok kapcsán szükséges 
megemlékezni az alapvetően e szinten prosperáló gazdasági kamarákról, illetőleg a 
rájuk vonatkozó jogi szabályozásról. 

A gazdasági kamarák feladatait meghatározó 1999. évi CXXI. törvény alapján a 
kamarák elsődlegesen a reálszféra számára nyújtanak szolgáltatói tevékenységet. Ilyen 
formában hozzájárulhatnak a különböző területi programok kialakításához, 
megvalósításához, azonban - szolgáltatói funkciójukból eredően - a törvény nem 
biztosít számukra olyan jelentős jogosítványokat és forrásokat, mint a különböző szintű 
és szerepű területfejlesztési szervezetek számára az egyes jogszabályok lehetővé 
tesznek. A kamarai törvény alapján a gazdasági kamaráknak nem feladatuk a területi 
programozás, tervezés, nem dönthetnek gazdaságfejlesztést szolgáló források elosztása 
felett. Ugyanakkor ki sincsenek zárva a területi programozásból, ugyanis a törvény 
kimondja, hogy a kamarák közreműködnek a területfejlesztési koncepciók és programok 
gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában. 

A helyi, valamint az országos szintű gazdasági előterjesztések benyújtása előtt az 
érintett önkormányzatnak, illetve a kormánynak ki kell az érintett kamarai szervezetek 
véleményét. A véleményezési jogosítvány elősegítheti az egyes döntések szakmai 
megalapozottságát, amennyiben a javaslatokat a döntéshozók kellően figyelembe 
veszik. A kamarák a különböző - területfejlesztéssel kapcsolatos - döntéshozó 
testületekben szavazati jogú tagsággal nem rendelkeznek, így érdekérvényesítési 
lehetőségük eléggé behatárolt. 

Tervezési-statisztikai régió 

A regionális szint gazdaságfejlesztési lehetőségei a területfejlesztési törvény 
módosításai során folyamatosan erősödtek. A törvény a gazdasági fejlődés 
előmozdítását szolgáló két fontos elem - programok és az azokhoz szükséges források -
tekintetében tartalmaz a régió területfejlesztési intézményére, a regionális fejlesztési 
tanácsra vonatkozó rendelkezéseket. Szükséges megjegyezni, hogy ezek a szabályok 
csupán a sikeres gazdaságfejlesztés, a versenyképes régiók kialakulásának alapjait 
képezik, amelyek a jól kidolgozott programok alapján és megfelelő mértékű források 

137 



mellett válhatnak valósággá. A jog szerepe e tekintetben tehát a lehetőségek 
biztosításáig terjed, a tényleges megvalósítás a mindenkori kormányok gazdaság-
területfejlesztési politikájától függ. Mindamellett a regionális tanácsokat megillető 
jogosítványok és feladatok jelentős szintű (törvényi) bővítése mindenképpen jelzi a 
politika elkötelezettségét a regionális szintű gazdaságfejlesztés elmélyítése irányába. 

A programok - mint a versenyképesség jogszabályilag is rögzített egyik legfontosabb 
eleme - tekintetében a törvény regionális fejlesztési tanácsok számára előírja a 
középtávú program kidolgozásának kötelezettségét, amely a régió gazdasági, társadalmi 
fejlesztését szolgálja. A programozásban, a különböző szervezetek 
projektelképzeléseinek projektjavaslattá történő előkészítésében a legutóbbi 
törvénytervezet különösen fontos szerepet szán a tanács menedzsment szervezetének, a 
közhasznú társaságnak. (A menedzsment szervezet törvény által történő létesítésére 
ezen a szinten kerül sor elsőként.) A tanácsot a törvény a programozáson, tervezésen túl 
további véleményezési, javaslattételi jogosítvánnyal is felhatalmazza a kompetenciáját 
meghaladó döntések tekintetében. A jogszabály értelmében javaslatot dolgoz ki a 
régióban kialakult gazdasági válsághelyzetek kezelésére, illetőleg előzetesen 
véleményezi az országos, valamint a régiót érintő ágazati szintű területfejlesztési 
koncepciókat és programokat. Az érdekek megjelenítésének, az érdekérvényesítés ezen 
- jogilag nem túlságosan megerősített formái - ismét hozzájárulhatnak az adott régió 
saját programjainak sikeres megvalósításához. 

A törvény egy további feladattal, illetőleg jogosítvánnyal is felruházza a regionális 
fejlesztési tanácsokat, ez pedig a koordináció feladata, illetve joga, mely különösen 
fontos a programozás elve, a hatékony programok megvalósulása szempontjából A 
törvény szerint a tanács ellátja a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait, 
egyezteti a kormányzati és a térségi érdekeket, biztosítja a régión belül a térségi 
szereplők közötti koordinációt. A reálgazdaság szereplőivel kapcsolatosan ilyen típusú 

* 

feladatokat ellátnak, vagy legalábbis el kell látniuk a kamaráknak, megyei szinten. A 
közszereplők - önkormányzatok, közfeladatokat ellátó egyéb szervezetek - tekintetében 
ez ideig nem volt olyan szervezet, amely koordinációs feladatokat e területen ellátott 
volna. Azt talán nem szükséges hangsúlyozni, hogy a fejlesztési elképzelések 
összehangolása, közös mederbe terelése milyen mértékben segítheti elő egy régió 
gazdaságának fejlődését. A kérdés csupán az, hogy - a jogszabályi rendelkezés alapján 
- a tanácsok miképp tudják megvalósítani a régió gazdasági- és közszereplők céljainak 
összehangolását a valóságban. 
A tanácsok egy másik koordinációs feladata bizonyos tekintetben jogi aggályokat is 
felvet. A törvény értelmében, ugyanis a tanács koordinálja az ágazati miniszterek által 
regionális szinten létrehozott testületek fejlesztéspolitikai tevékenységét. A vertikális 
felépítésű államigazgatási rendszerbe a területi szervek tevékenységét a központi 
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(létesítő) hatóság irányítja, amelyért felelősséggel tartozik a kormánynak, illetve az 
országgyűlésnek. A területfejlesztési törvény szerint egy olyan horizontális szervezet 
befolyásolhatja ezen területi szervek működését, amely nem illeszkedik az 
államigazgatási hierarchiába, döntéseiért az adott szerv helyett nem vállalhatja a 
felelősséget. Senki nem kérdőjelezi meg annak szükségességét, hogy az egyes ágazati 
fejlesztési elképzelések lehetőség szerint egy irányba fussanak, esetleg erősítsék egymás 
hatását. A fontosabb döntések azonban nem a területi, hanem az ágazati központokban 
dőlnek el, így az is kérdéses, hogy az egyeztetés, koordináció - illetőleg külön 
jogszabályban meghatározott egyetértési jog - milyen mértékben lehet eredményes 
regionális szinten. 

Országos szint 

Az országos szintű programozás folyamatának, illetve ennek eredményeként kialakított 
dokumentumoknak jogi szempontból az ad különös jelentőséget, hogy az országos 
szinten kialakított tervek kötelezőek az alsóbb szintű területei tervekre, illetőleg az 
alsóbb szintű terv nem mondhat ellent a felette álló terveknek. Ezt az álláspontot az 
alkotmánybíróság 3/1997. (I. 22.) határozata rögzítette, mely főként a területrendezési 
tervekkel foglakozott (ahol e szabály nem lehet kérdéses, hiszen azokat rendeleti 
formában fogadják el, melyekre a jogszabályi hierarchia egyértelműen érvényes), 
emellett álláspontját a területfejlesztési tervekre, programokra is kiterjesztette. Maga a 
területfejlesztésről szóló törvény csupán a területi programok és az országos 
területfejlesztési koncepció összhangjának követelményét állapítja meg6. E 
megfogalmazásból kevéssé tűnik ki az a kötelező erő, amely jelen esetben elvárható a 
jogszabálytól. A tervek, programok összhangjának biztosítására alkalmas tervezési 
folyamatokról sem tesz említést a jogalkotó. Az alulról felfelé építkező tervezés az 
összhang megteremtésén túl a tényleges helyi igények és lehetőségek ismeretében 
jelentősen segíthetné a programok megvalósításának eredményességét, hatékonyságát. 
A jelenlegi szabályozás viszont még arról sem rendelkezik, hogy az egyes magasabb 
szintű terveket az alacsonyabb szintű tervekre való tekintettel kell elkészíteni (ilyen 
példát az osztrák tartományi törvényhozás jelen pillanatban is szolgáltat). Ez még nem 
jelenti az alulról felfelé építkező tervezés követelményének elismerését, de legalább 
előírja azt, hogy a magasabb területi szintű történő tervezés során bizonyos 
információkkal rendelkezzenek az alacsonyabb szintű tervekről, programokról. 

Hazánkban ugyan létezik jogszabály a területfejlesztéssel és területrendezéssel 
kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről [112/1997. (VI. 
27.) kormányrendelet], azonban mindez nem tette lehetővé egy olyan tervkataszter 

6 Ugyanígy fogalmaz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) kormányrendelet. 
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kialakítását, mely a hazánkban keletkezett összes fejlesztési terv átláthatóságát, 
kezelhetőségét biztosítaná. Ennek hiányában pedig nem könnyű a tervezési rendszer 
összhangját kialakítani és a hatékony célmegvalósításhoz elengedhetetlenek tűnő 
tervekről érdemi információval rendelkezni. 

Az egyes területi szintek saját programjaik kialakítását önállóan végzik, különösebb 
jogszabályi korlátok nélkül. Kérdés az, hogy az országos szintű tervek megalkotása 
során rendelkeznek-e valamilyen érdekérvényesítési lehetőséggel, hiszen e programok -
megalkotásukat, elfogadásukat követően - kötelezőek számukra, azoknak jogszabályba 
foglalás hiányában is irányító szerepük lehet. 

A területfejlesztési törvény értelmében a tervhierarchia csúcsán az országos 
területfejlesztési koncepció áll. Ezt a dokumentumot az országgyűlés fogadja el 
határozati (tehát nem jogszabályi) formában. A koncepció kialakítása során a legtöbb 
jogosítvánnyal a területfejlesztésért felelős miniszter rendelkezik, hiszen a törvény 
értelmében az ő feladata a koncepció elkészítése. Az Országos Területfejlesztési Tanács 
- mint általános döntés előkészítő, javaslattevő, véleményező szerv - csupán 
közreműködhet ebben a folyamatban, jóllehet összetételénél fogva alkalmasabb lehetne 
e feladat ellátására, hiszen tagjai közt egyaránt megtalálhatók a központi kormányzat 
képviselői (a területfejlesztésért felelős miniszter + 8 miniszter), a regionális fejlesztési 
tanács elnökei + a főpolgármester, az országos gazdasági kamarák elnökei, az Országos 
Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője, 
valamint az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője. 
Tanácskozási joggal további civil szervezetek képviselői is részt vehetnek a tanács 
munkájában. A koncepció elkészítésének természetesen feltétele az arra alkalmas 
állandó, szakképzett apparátus, munkaszervezet működtetése, mely jelen pillanatban 
kevéssé áll a tanács rendelkezésre. 

Az országos területfejlesztési koncepció tartalmazza azokat a hazai prioritásokat, 
melyekhez hasonlóak a közösségi jogszabályokban szerepelnek. A célok kialakításának 
módja között alapvető különbség fedezhető fel a közösségi és a hazai dokumentumok 
vizsgálata során. A közösségi jogalkotó elsőként az elérni kívánt célokat határozza meg, 
majd azt követően állapítja meg azokat a jogosultsági feltételeket, amelyek alapján 
megtörténhet a földrajzi lehatárolás. A magyar döntéshozó elsőként különböző területi 
egységeket határolt le, majd ezekhez kapcsolódóan állapított meg bizonyos célokat. 

így például a társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségekben 
megvalósítandó célok: 

- a munkahelyteremtő beruházások, a külső tőke bevonásának ösztönzése, 

- a gazdaság fejlődését elősegítő infrastruktúra fejlesztése, 

- a térség belső fejlődési lehetőségeit elősegítő programok ösztönzése, 
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- a humán erőforrások fejlődését elősegítő fejlesztések, programok, stb. 

Az ipari szerkezetátalakítás által érintett térségekben: 

- a gazdasági szerkezet átalakításának és a külső tőke bevonásának ösztönzése, 

- az ipari szerkezetváltás és innováció elősegítése, 

- a szerkezetváltást elősegítő képzési és átképzési programok szervezése, 

- az infrastruktúra hiányosságainak pótlása, különös tekintettel a környezet védelmét 
szolgáló beruházásokra. 

A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeiben: 

- a mezőgazdasági termelés szerkezetének és integrációjának megerősítése, 
beleértve a termékfeldolgozás és forgalmazás szövetkezéseit, vállalkozásait és a 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket, 

- a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú térségekben gazdálkodók támogatása, 

- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak kiegészítő tevékenységének támogatása, az 
alternatív munkalehetőségek bővítése, 

- a mezőgazdasághoz kötődő szociálpolitikai programok kiszélesítése, 

- a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését elősegítő programok kidolgozása és 
támogatása, 

- a környezet, a természet, a táj védelmének elősegítése. 

A tartósan, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségekben: 

- a foglalkoztatást elősegítő fejlesztések, speciális, a helyi gazdaság fejlődését 
elősegítő célprogramok, részfoglalkoztatás, közmunka programok kidolgozása és 
támogatása, 

- oktatás, átképzés fejlesztése, 

- otthoni és nappali szociális ellátások fejlesztése mentálhigiénés programokkal. 

A Koncepció tovább folytatja a sort a különböző természeti és földrajzi adottságú 
térségekre külön megállapítandó és felsorolandó célok tekintetében. 

A célmeghatározás fenti metódusa hiányosságot eredményezhet a tekintetben, hogy 
elsődlegesen a hátrányos helyzetű területekre koncentrál, ahol főként a kiegyenlítés, a 
különbségek mérséklése a cél. A területfejlesztés másik célja - a hatékonyság és 
versenyképesség növelés - tekintetében nem tartalmaz megállapításokat. Ennek egyenes 
következménye az, hogy nem esik szó azokról a területekről, amelyek céljai nem 
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szükségszerűen egyeznek a fenti felsorolással, holott e területek is rendelkeznek 
területfejlesztési programokkal, e területeken is létezik területfejlesztés. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepciót végül a kormány megtárgyalja és az 
országgyűlés elé terjeszti. A koncepció alakítására vélhetően annak van legnagyobb 
befolyása, aki készíti. Ez a jelen szabályozás alapján a miniszter, illetve az általa 
megbízott szervezet. Összességében a területi szinteket képviselő - a programozásban 
érintett - szervezetek a jogi szabályozás alapján nem rendelkeznek jelentősebb 
jogosítványokkal a koncepció elkészítésében. 

A programozás egyéb dokumentumai tekintetében a kormány rendelkezik döntési 
jogkörrel a kiemelt térségekre vonatkozó koncepciók és tervek elfogadása tekintetében. 
Az egyes miniszterek pedig részt vesznek a területfejlesztési koncepciók és programok, 
továbbá a területrendezési tervek feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában 
és érvényesítésében. 

Szükséges rámutatni arra a szabályozási sajátosságra amely a területfejlesztési törvény 
9. §-án belül jelenik meg. Mint ismeretes a törvény a miniszter faladat- és hatáskörébe 
utalta az országos területfejlesztési koncepció kidolgozását és számos más koordinációt, 
közreműködést igénylő feladatot. A jelzett szakasz (3) bekezdése, viszont úgy 
rendelkezett, hogy a miniszter feladatkörébe tartozó összes ügyet - a kormány döntése 
alapján - a kormány irányítása alatt álló és a miniszter felügyelete alatt működő hivatal, 
a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (2005. szeptemberétől Országos 
Területfejlesztési Hivatal) lássa el. Ez rendelkezés egyrészt teljesen kiüresítette a 
miniszter amúgy törvényben meghatározott feladatkörét, jogkörét pedig a felügyeletre 
szűkítette. Másfelől a feladatok ellátásának felelőssége nagymértékben polarizálódott, 
hiszen legalább három szerv (kormány, miniszter, hivatalvezető) köteles gondoskodni 
az eredményes működésért az egyes szerveket megillető konkrét jogok és 
kötelezettségek jogszabályban történő lehatárolása nélkül. 

Az MTRFH-ról szóló kormányrendelet jelzi, hogy a törvény felhatalmazása alapján 
több olyan szervezet jött, vagy jöhet létre, melynek feladata - többek között - a 
programozás. Ilyen további szervezet például a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, melynek 
feladata az Átfogó Fejlesztési Terv, a nemzeti fejlesztési tervek, és az Európa Terv 
készítése. 

A különböző hivatalok létesítése, megszüntetése, a tervezési jogosultságok telepítésének 
változása és változatossága, a különböző elnevezéssel szereplő különböző, vagy éppen 
párhuzamos ágazati, vagy horizontális tervek, az egyes tervek készítésének, jogi 
hatályának, egymáshoz való (pl.: hierarchikus) viszonyának szabályozása, vagy a 
szabályozás teljes hiánya csak egy kicsiny szeletke, mely jelzi a jogalkotási folyamat 
hiányosságait és az átfogó szabályozás (pl.: tervtörvény) szükségességét. 
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3.2 A programok, tervek tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok 

A területfejlesztési törvény a tervek tartalmára nem tartalmaz részletes szabályozást, 
csupán - a szabályozási szintnek megfelelően - az egyes dokumentumok fogalmát 
határozza meg. A törvény szerint a területfejlesztési koncepció az ország, illetve egy 
térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami 
meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési 
programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és 
a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. 

Ehhez képest a területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján 
kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül. 

A két dokumentum részletes - a közösségi szabályozáshoz hasonló - szabályozását a 
területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet tartalmazza. 

A rendelet különböző programozási időszakokat állapít meg, melyek egyformán 
érvényesek a koncepciókra és a programokra. Ezek az időszakok a következők: 

- rövid táv: 2 évig, 

- középtáv: 3-6 év, 

- hosszú táv: 7-15 év, 

- nagy távlat: 15 éven túl. 

Szükséges megjegyezni, hogy a közösségi szabályozás immár két programozási 
időszakra vonatkozóan a programozás időtartamát 7 évben jelöli meg. Ugyanakkor azt 
sem szabad elfelejteni, hogy egyes nemzeti szabályozások - például a figyelemre méltó 
hagyományokkal rendelkező francia tervszerződési rendszer - nem szükségszerűen 
követi az uniós időbeosztást (Franciaországban a nemzeti programozási időtartam 5 év). 
A rendelet nem foglal állást abban a kérdésben, hogy a koncepció, vagy a program mely 
- imént felsorolt - időtartamhoz illeszkedik. A területfejlesztés prioritásai tekintetében 
egy másik dokumentum, az országos területfejlesztési koncepció állapított meg 
időtartamot melynek értelmében az egyes térségek fejlesztéséhez kötődő célokat hosszú 
távon kell értelmezni. 

A területfejlesztési koncepciók részletes tartalmi követelményeit a rendelet a 
következőkben határozza meg: 

I. Az előkészítő fázis, melyben a területi egység fejlesztésére ható tényezők 
rendszerezésére, azok értékelésére, valamint a fejlesztés lehetséges irányainak 
vizsgálatára kerül sor. Ezen belül vizsgálják az adott területi egység külső környezetét, 
területi adottságait, a fejlesztés lehetséges irányait. 
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II. A javaslattevő fázis tartalmazza a területfejlesztési koncepció készítését, az 
elfogadható, legkedvezőbb fejlesztési irány részletes kidolgozását, az ahhoz szükséges 
feltételek tételes meghatározását, a fejlesztési program számára a legfontosabb 
irányelvek kijelölését. 

A területfejlesztési programok tekintetében azok részletes tartalmi követelményei az 
alábbiak szerint alakulnak: 

I. rész a stratégiai program, mely a következőket tartalmazza: 

- közép-, illetve rövid távú célpiramis kialakítása, a végrehajtandó közép- és rövid távú 
feladatok meghatározása, rangsorolása; 

- a megvalósítás lehetséges szereplőinek és a közreműködők körének megjelölése, a 
megvalósítás mechanizmusának bemutatása; 

- a fejlesztéshez szükséges lehetséges források feltárása, a finanszírozás átfogó 
rendszerének kialakítása; 

II. rész az operatív program, mely alprogramokra és részprogramokra tagozódik az 
alábbi összetételben: 

- az egyes feladatok elérendő céljainak részletes meghatározása; 

- az egyes feladatok végrehajtásának intézkedési és ütemezési terve; 

- a végrehajtásért felelős szervezetek és közreműködők; 

- a megvalósításhoz szükséges források pénzügyi ütemterve (elkülönített alapok, 
központi célelőirányzatok, egyéb központi források, térségi decentralizált, helyi 
önkormányzati, lakossági, vállalkozói, nemzetközi, hitel- stb. források szerinti 
bontásban); 

- a végrehajtás módja és feltételrendszere; 

- a végrehajtás ellenőrzési rendszere; 

- az eredményesség vizsgálata és értékelése; 

- a teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy a jelzett tartalmi elemek tekintetében az adott területi 
szint döntéshozó szerve jogosult vizsgálni azok meglétét, illetőleg elfogadni a 
dokumentum egészét. Az elfogadott dokumentumokat ugyan meg kell küldeni a VATI 
Kht. részére, de sem ők, sem más szerv nem végez további tartalmi ellenőrző 
tevékenységet. 

A jogszabály csak a rendezési tervek tekintetében állapít meg olyan követelményeket, 
amelyek alapján csak szakértői jegyzékben szereplő személyek jogosultak a rendezési 

144 



tervek elkészítésére. A területfejlesztési tevékenység esetén ilyen követelmények nem 
jelennek meg. Ugyan a 13/2004. (VIII. 6.) TNM. rendelet a terület és regionális 
fejlesztési szakterületen kifejtett szakértői tevékenység szabályozásáról megteremti a 
szakértői hálózat kialakításának lehetőségét, de további jogszabályok nem írják elő az 
adott szakértő kötelező alkalmazását. E hiányosság következtében a szakértői munka 
igénybevétele esetleges, nem szükségszerűen járul hozzá a területfejlesztéssel 
kapcsolatos tevékenységek minőségének érdemi javulásához. 

A bemutatott hazai szabályozás megteremtette a programok kialakításának lehetőségét, 
mely értelemszerűen a programozás elvének érvényesülésülése, érvényesítése során az 
egyik elengedhetetlen feltételnek tekinthető. Az országban megalkották a regionális 
fejlesztési koncepciókat, az utóbbi időben pedig a fejlesztési programokat és ún. 
akcióterveket. Hasonló folyamatok figyelhetők meg megyei, sőt kistérségi szinten is, 
igaz itt a tervezési aktivitás kevéssé erőteljes7. E dokumentumok, viszont a jogi 
szabályozás mezején kívül esnek, mivel elfogadásuk nem igényel jogi aktust, szemben 
például a rendezési tervekkel, melyeket - mint köztudott - rendeleti formában hirdetnek 
ki. 

Sajnálatos módon nem csupán a különböző szintű területi programok nélkülözik a 
jogalkotói közreműködést, a jogi szabályozás által nyújtott előnyöket és a mindenkori 
hatalommal szembeni garanciákat, hanem az országos szintű, közelebbről a közösségi 
forrásokhoz kapcsolódó programok jogi szabályozási igénye is elkerülte a jogalkotó 
figyelmét. A közösségi források által támogatott, az egész országra kiterjedő programot 
Nemzeti Fejlesztési Tervnek hívják, melynek első változata (NFT I.) a 2004-2006. 
közötti időszakra vonatkozik. A 2007-2013. közötti programozási időszakot az NFT II., 
vagy más néven a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) hivatott tartalommal 
kitölteni. Érdemes megvizsgálni, hogy e dokumentumok a jogi szabályozás mely 
szintjén, milyen részletességgel jelennek meg. A jogi szabályozás szintje jelezheti az 
adott terület jelentőségét, társadalmi fontosságát. Bár az uniós programok és források 
nem csekély szerepet tölthetnek be hazánk jövőjében, mégsem tűnik úgy, hogy ez a 
felismerés az állami, jogalkotói, szerveket is áthatná. A Nemzeti Fejlesztési Terv 
tartalmilag nem jelenik meg egyetlen egy jogszabályban, vagy határozatban sem, 
ugyanúgy, ahogy az egyes Operatív Programok, illetve a részben eljárási szabályokat is 
megállapító program kiegészítő dokumentumok sem találhatók a jelzett forrásokban. 
Ugyanígy nem szól jogszabály az elkészítési módjáról, az érdekegyeztetés rendszeréről, 

7 1998-2003 között a területfejlesztési tervezés gyakorlata egyrészt kibővült másrészt az EU gyakorlathoz 
közelítve formálódott. A tervek készítését, a területfejlesztési támogatáspolitika is ösztönözte, a 
Területfejlesztési Célelőirányzat megyei decentralizált kereteiből egyre nagyobb arányban ítéltek meg 
támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére. Az Európai 
Unióban alkalmazott tervezési, programozási gyakorlat elsajátítása szempontjából lényeges előrelépés 
volt, hogy a regionális fejlesztési tanácsok 1998-2002 között régiónként 390 millió forintot 
használhattak fel regionális fejlesztési programok kidolgozására. 
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lehetséges vitájáról, stb. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmát tekintve nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat foglal magában, így jogi természetét tekintve a nemzetközi 
szerződések körébe lehetne sorolni. Ebben a formában viszont - tekintettel 
jelentőségére - az országgyűlésnek kellene, kellett volna elfogadnia. Még ha ezt a 
megközelítést a mindenkori kormány nem is kívánja figyelembe venni, akkor is 
elgondolkodtató és egyben nehezen elfogadható, hogy egy ilyen alapdokumentum 
bizonyos internetes honlapokon érhető el és nem pedig a Magyar Köztársaság hivatalos 
lapjában, a különböző jogszabályok között. 

Ezzel összefüggésben érdemes felhívni a figyelmet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 
törvény vonatkozó rendelkezéseire. A jogszabály értelmében „az országgyűlés 
törvényben állapítja meg 

a) a társadalmi rendre, valamint a társadalom meghatározó jelentőségű intézményeire, 
az állam szervezetére, működésére, és az állami szervek hatáskörére vonatkozó alapvető 
rendelkezéseket, 

b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető 

szabályokat," 

Országunk számára vélhetően meghatározó jelentőségűek az Európai Unió programjai, 
forrásai. Mindennek ellenére róluk nem hogy törvény, de még jogszabály sem 
rendelkezik. 

Tovább olvasva a jogalkotásról szóló törvényt, a jogszabályok megalkotásáról szóló 
általános rendelkezések alapján „jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadalmi-
gazdasági viszonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az 
érdekösszeütközések feloldása azt szükségessé teszi. A jogszabály megalkotása előtt - a 
tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-
gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az 
érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás 
várható hatását és a végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell." 

Érdekösszeütközések kialakulása feltehetően elkerülhetetlen, mind a programok 
megalkotása, mind pedig azok végrehajtása folyamán. A szabályozás hiányának 
jelentőségét csak aláhúzza a több éves időtartam, valamint a programok által kijelölt 
fejlődéspálya, mely országunk számára meghatározó. Ilyen fontosságú dokumentumok 
esetén a jogi szabályozás mellőzése ellentétben áll egy alkotmányos jogállam 
működésével, a jogbiztonsághoz fűződő érdek érvényesülésével. 

A programozás elvének érvényesüléséhez - a jogi szabályozás mellett - természetesen 
további feltételek is szükségesek, melyek közül kiemelkedik a programfinanszírozás 
követelménye. E tényező vizsgálatára a következő - ekként a programozás elvével igen 
szoros kapcsolatban lévő - elv, a koncentráció elvének bemutatása során kerül sor. 
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Ehelyütt csupán annyit érdemes és szükséges előrebocsátani, hogy az egyes 
támogatásokra vonatkozó jogszabályok nem a helyi, vagy területi szinten meghatározott 
programok céljait preferálják, hanem a központilag megállapított célok megvalósulását. 
A jogszabályok nem a helyi-területi programokat támogatják, hanem a központi 
elképzelésekhez illeszkedő és illeszthető projekteket. A saját (kistréségi) programokhoz 
történő illeszkedést többnyire számon sem kérik, a megyei, esetleg regionális szintű 
programokkal való összhang követelménye pedig teljesen formális. A további 
részletekre vonatkozó megállapításokat a következő fejezet tartalmazza. 
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4 A koncentráció elvének megjelenése a jogi szabályozásban 

4.1 A tematikus koncentráció 

A területfejlesztés átfogó országos céljait a programozás keretén belül bemutatott -
országos területfejlesztési koncepcióban meghatározott - célok alkotják. E célok - mint 
ahogy az OTK - napjainkig nem változtak, ami egyúttal azt is jelzi, hogy nem ment 
végbe olyan koncentrálódási folyamat, mint amilyen tapasztalható volt a közösségi 
célok meghatározása során az egymást követő programozási időszakokban. 

Az mindenki számára egyértelmű, hogy szerteágazó célok megvalósítása - különösen 
egyidejű megvalósítása - a rendelkezésre álló források mellett nem lehetséges, illetve az 
ilyen típusú, a koncentrációt mellőző felfogás, az erőforrások szétforgácsolását 
eredményezi, a területi folyamatok (pozitívan) értékelhető változása nélkül. Ezt a 
folyamatot megakadályozhatják a különböző támogatásokról szóló - többnyire 
kormányrendeleti formát öltő - dokumentumok, amelyek a források mellett 
értelemszerűen a célokra vonatkozóan is tartalmaznak rendelkezéseket. A rendeletek 
általános céljai meglehetősen hasonlóak (esélyegyenlőtlenségek mérséklése, átfogó 
szerkezetátalakítási és a térségi integráción alapuló gazdaságfejlesztési programok 
megvalósítása, stb.), a konkrétabb célok továbbra is túlságosan általánosak ahhoz, hogy 
a koncentrálás - a jogszabályok útján - elérhető legyen. Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a csaknem évente módosuló jogszabályok a konkrétabb célokat 

gyakran váltogatják, a koncentráció pedig - a programozáshoz, a programokhoz 
' 8 

igazodóan - többnyire hosszabb időszakon keresztül érhető el, válhat hatékonnyá . 

A jogalkotó - a decentralizált támogatások esetén - a területi döntéshozó jogává és 
felelősségévé tette a célok koncentrálásának kérdését. A tematikus koncentráció innét 
kezdve kilépett a jogi szabályozás köréből és a jelenlegi tapasztalatok szerint e téren 
nem alakult ki területi tematikus koncentráció. Ennek közvetlen oka természetesen 
maga a döntés, közvetett oka az a kényszerpályát eredményező rendkívül csekély forrás, 
mely egyszerűen nem tette lehetővé a célok koncentrálását és ezzel együtt a 
meglehetősen sokféle, ám mindenképpen megalapozottnak tekinthető (főként helyi 
célokat szolgáló) igények mellőzését. 

Egyelőre a jogi szabályozás központi szinten sem követeli meg a területfejlesztéshez 
kötődő célok koncentrálását. Igen nagy előrelépésnek minősíthető, hogy a 
közelmúltban jogszabály született a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló 
fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználásának és 

8A területfejlesztési forrásokkal foglalkozó jogszabályok kevéssé követik azt a szabályozási metódust, 
mint ami pl.: a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. 
törvényt jellemzi. E jogszabályban a konkrétan meghatározott célok megvalósítására 2-3 év áll 
rendelkezésre. 
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összehangolásának rendjéről (24/2003. (III. 4.) kormányrendelet). A jogalkotó 
vélhetően abból indult ki, hogy egyes ágazati fejlesztések is rendelkezhetnek a 
területfejlesztési célokat befolyásoló hatásokkal. Az összehangolt fejlesztések pedig 
kiküszöbölhetik a párhuzamosságokat, illetőleg szinergia hatás esetén gyorsíthatják a 
célmegvalósítási folyamatokat. 

A jelzett jogszabály a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel történő egyeztetési 
eljárás keretébe utalja a különböző ágazati kezelésbe tartozó előirányzatok 
felhasználását szabályozó miniszteri rendelet, illetve utasítás megalkotását és 
módosítását. Az egyeztetési eljárás során a miniszternek joga van véleményt 
nyilvánítani az előirányzat felhasználási szabályairól, javaslatot tenni a jogszabályban, 
országgyűlési határozatban vagy kormányhatározatban foglalt prioritásoknak, a 
területfejlesztési eszközrendszer elemeinek, illetve támogatási céloknak az előirányzat 
felhasználási szabályban történő érvényesítésére. Emellett kérheti az előirányzat 
felhasználási szabálynak más miniszterrel való egyeztetését, és ennek eredményéről 
való tájékoztatást, szükség esetén pedig az érintett miniszterek részvételével egyeztető 
megbeszélést hívhat össze. 

A felsorolt jogosítványok közül a tematikus koncentráció szempontjából az egyes 
előirányzatokba beépíthető prioritásokra vonatkozó javaslattételi jog tűnik a 
legfontosabbnak. Ez természetesen nem garantálja a területfejlesztés által lényegesnek 
tartott célok ágazati figyelembe vételét és különösen nem a célok koncentrációjának 
kialakulását. Hasonlóképp nem találhatók garanciális szabályok a kormány, a 
területfejlesztést szolgáló állami eszközök koordinált rendszerének kialakítása 
érdekében a strukturális tervezés összehangolására és a fejlesztési támogatási rendszer 
átalakítására és működtetésére - a támogatási rendszerünk EU-konform átalakításáról 
szóló 2307/1998. (XII. 30.) kormányhatározat és a támogatási rendszerünk 
átalakításának soron következő lépéseiről szóló 2134/1999. (VI. 11.) kormányhatározat 
1-2. pontjai értelmében létrehozott - Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság működésére vonatkozó rendelkezések között sem. 

Tehát sem a területfejlesztéshez kötődő jogszabályok és egyéb jogi eszközök, sem pedig 
a területfejlesztéssel kapcsolatban álló ágazati jogszabályok nem követelnek meg olyan 
típusú tematikus koncentrációt, mint amilyen a közösségi jogszabályok esetében 
megfigyelhető volt. 

4.2 Pénzügyi koncentráció szabályozási és forráselosztási gyakorlata 

A programok megvalósítása szükségszerűen feltételez egy pénzügyi koncentrációt, 
mely - többek között - a rendelkezésre álló források kritikus tömegét (minimális 
nagyságát) jelenti. A pénzügyi koncentráció megfelelő szintje eredményezheti a 
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hosszabb távú - több egymáshoz kötődö projektből álló - programok hatékony 
magvalósítását, a területi folyamatokra irányuló beavatkozás tényleges mérhetőségét. 
Kérdés az, hogy a jog milyen módon járul hozzá - az imént megfogalmazott 
követelmények szerinti - koncentráció kialakulásához. 

Az egyes területi szintek önálló érdemi forrásokkal - forrásszerzési joggal - nem 
rendelkeznek. így a központi szerveket megillető jogosítványok, illetve kötelezettségek 
- melyek a területi szervek irányába, a területfejlesztés finanszírozására vonatkoznak -
különös jelentősséggel rendelkeznek. 

A területfejlesztési forrásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapjai a 
területfejlesztésről szóló törvényben találhatók meg. 

A legmagasabb szintű normák megalkotására feljogosított szervet, az országgyűlést, 
meglehetősen általános, átfogó jogosítványok illetik csupán meg. A törvény szerint az 
éves költségvetési törvény elfogadása során dönt a területfejlesztést szolgáló 
pénzeszközökről és ezzel egyidejűleg egyes pénzügyi kedvezményekről. A szabályozás 
imént jelzett metódusa szinkronban van azzal a gyakorlattal, amely a programok 
finanszírozása helyett a gyakran évente változó támogatási összeggel és célokkal 
rendelkező projektfinanszírozást valósítja meg. Ez utóbbi logika szerint természetes az 
operatívabb feladatok ellátását a kormányzati szintre bízni és ezzel együtt a mindenkori 
kormány jogosítványainak körét kiszélesíteni. A hosszabb távú (minimum 3 maximum 
7 év) programozás és programfinanszírozás - mint amilyen közösségi szinten, illetve 
több nyugat-európai államban tapasztalható - az országgyűlés számára is sokkal 
jelentősebb jogosítványokat biztosíthatna. 

Jelen pillanatban a legfontosabb jogosítványok - a területfejlesztési törvény alapján - a 
kormányt illetik meg, ugyanis a kormány dönt a területfejlesztést szolgáló központi és 
térségi pénzeszközök arányáról, továbbá a kormány határozza meg a területfejlesztést 
szolgáló pénzügyi eszközök, az igénybe vehető kedvezmények felhasználási szabályait. 

A területfejlesztési törvény a területfejlesztés hatékonyságát növelő feladat-és 
forráskoordinációs tevékenységet a miniszter hatáskörébe utalja. A koordinációs 
eszközök legfeljebb az egyeztetésre és közösen használható adatbázis kialakítására 
terjednek ki, de nem vetítik előre az együttdöntés követelményét a területfejlesztést 
célzó források koncentrált felhasználásának követelményét. A miniszterek felelőssége 
és tevékenységükhöz kapcsolódó beszámolási kötelezettség a törvény értelmében 
csupán addig terjed, hogy a költségvetési források felhasználása alapján rendszeresen 
jelentés készüljön a kormány számára a központi támogatások - területi értékeléssel 
alátámasztott - felhasználásáról. Az alapelvek jogi szabályozásban történő megjelenése 
szempontjából még ezek a rendelkezések is fontos lépésnek minősíthetők, hiszen a 
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2004. évi törvénymódosítás előtt a forráskoncentrációról még ennyi rendelkezés sem 
szólt. 

A tematikus koncentráció elemzése során már ismertetett 24/2003. (III.4.) 
kormányrendelet, mely a tárcák közötti koordináció kialakítását szolgálja, a pénzügyi 
koncentrációra is tartalmaz értékelhető rendelkezéseket. Jelen pillanatban a központi 
szint által biztosított források - függetlenül attól, hogy azokról területi, vagy központi 
szinten döntenek - többnyire valamilyen célelőirányzat formájában jelennek meg. 

4.2.1 Központi források 

Központi szinten és a fenti rendelet hatálya alá az alábbi források tartoznak: 

- Turisztikai célelőirányzat, 
- Vállalkozási övezetek támogatása, 
- Kistérségi támogatási alap, 
- Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat, 
- Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai, 
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, 
- Céljellegű decentralizált támogatás, 
- Agrárberuházások támogatása, 
- Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, 
- Melioráció és öntözésfejlesztés, 
- Vidéki térségek felzárkóztatása, 
- Vidéki környezet vonzóbbá tétele, 
- Beruházás-ösztönzési célelőirányzat, 
- Kis- és középvállalkozói célelőirányzat, 
- Útfenntartás és fejlesztés, 
- Környezetvédelmi alap célfeladatok, 
- Vízügyi célelőirányzat, 
- Műszaki fejlesztési célelőirányzat, 
- Szociális kistérségi felzárkóztatás, 
- Nemzeti Örökség Program célelőirányzat, 
- Közmunkaprogramok támogatása. 

A rendelet a pénzügyi koncentráció területi szintű kialakításához annyiban járulhat 
hozzá, hogy a kormányrendelet lehetőséget biztosít az előirányzatot kezelő miniszter 
részére az ágazati szakmapolitikai célok és a területfej lesztés szempontjainak 
együttes figyelembevételével az előirányzat pályázati rendszerben felhasználható 
részéből regionális térségi keret elkülönítésére. A rendelet által megállapított szabály 
ugyan nem kötelező, csupán lehetőséget biztosító rendelkezés, ám megjelenésük mégis 
érzékelhetővé válik a később ismertetendő - decentralizált forrásokra vonatkozó -
kormányrendeletekben. Szintén e jogszabály teszi lehetővé azt, hogy a területfejlesztési 
célok megvalósítását szolgáló pályázatoknál a területfejlesztési szempontból 
kedvezményezett térségek magasabb támogatási intenzitásban részesüljenek. A 
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leghátrányosabb helyzetű kistérségek 20%-kal, míg a hátrányos helyzetűek 10%-kal 
növelt összegű támogatást kaphatnak. 

Az említett jogszabályokon túlmenően nem történt meg összehangolt, koordinált 
rendszer megteremtése sem általában a területfejlesztési politika területén, sem 
pedig a források koncentrációját biztosítandó központi ágazati jogszabályok 
kialakítása során. 

Mielőtt a területi szervek döntési jogkörébe utalt decentralizált források 
ismertetésére kerülne sor, szükséges kitérni a központi szinten meghatározott, ám 
nem ágazati kezelésű, de bizonyos területi egységeket érintő forrásokról, melyek 
fogforrásukat tekintve az irányítás egyéb jogi eszközei közé tartozó 
kormányhatározatok sorában találhatók. 

A fejlesztési célokat szolgáló állami pénzügyi eszközök területi összehangolására, 
továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szerkezetátalakítási program megvalósítására, 
valamint a hátrányos helyzetű megyék fejlesztését segítő kormányzati intézkedésekre 
vonatkozó 2345/1996.(XII. 11.) kormányhatározat alapján, továbbá az éves 
költségvetési törvények szerint állami többlettámogatásban részesültek az 1997-1999. 
közötti időszakban az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi, ahol az egy főre eső 
GDP értéke nem éri el az országos átlagérték 70 %-át. E körbe Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék tartoztak. 

Az éves többlettámogatásokat a „Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
középtávú területfejlesztési programjának 1997. évi támogatásáról" szóló 
2237/1997.(VII.29.) kormányhatározat, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált 
Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program, valamint Nógrád megye és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye középtávú területfejlesztési programjának 1998. évi 
támogatásáról" szóló 2069/1998.(111.25.) kormányhatározat, továbbá „A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program, valamint 
Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középtávú területfejlesztési 
programjának 1999. évi támogatásáról" szóló 2104/1999.(V.5.) kormányhatározat 
állapította meg. 

A területfejlesztési többlettámogatások alapvető célja - különösen a legkedvezőtlenebb 
helyzetű megyékben - olyan új beruházások megvalósulásának elősegítése volt, 
amelyek hozzájárulhatnak az elmaradottság csökkentéséhez, a felzárkózás 
elősegítéséhez. A támogatások eredményeképpen a három megyében az 1997-1999. 
évek között 26 milliárd Ft többlettámogatás felhasználásával mintegy 155 milliárd Ft 
beruházás valósult meg, amellyel 15.600 új munkahely létesült vagy maradt meg. 
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1. sz. táblázat A hátrányos helyzetű megyék többlettámogatási keretének összefoglaló 
táblázata (decentralizált támogatások nélkül, millió Ft) 

Meeve 1996 1997 1998 1999 Összesen 
Borsod-Abaúi -Zemolén 2.550 2.645 3.286 3.899 12.380 
Nógrád _ 1.130 1.047 1.208 3.385 
Szabolcs-Szatmár-Beree - 4.059 2.681 3.116 9.856 
Összesen: 2.550 7.834 7.014 8.224 25.622 
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata 2004. (136. o.) 

A területfejlesztési koncepció felülvizsgálata megállapította, hogy a felzárkóztatási 
folyamat felgyorsítása érdekében a 2000. évtől nagyobb többlettámogatással folytatódott 
a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék támogatása, ettől az évtől már Somogy és Békés 
megyék is részesei lettek a programnak. Az öt megye részére a támogatási kereteket az 
éves költségvetési törvények állapították meg, a területfejlesztési tanácsok pedig az 
egyes célelőirányzatokat felügyelő tárcákkal kötöttek megállapodást a keretek 
felhasználására vonatokozóan. A 2000. évben az öt megye részére - a decentralizált 
keretek nélkül - 9,3 milliárd Ft többlettámogatás elkülönítése történt meg, 200l-re 
10,3 milliárd Ft, 2002-re pedig már 11,3 milliárd Ft volt az elkülönített keret, 
amelynek továbbra is a területfejlesztésért felelős tárca adja a legnagyobb részét 
(több mint egyharmadát). 

A 2003. évi költségvetési törvény 57. §-a alapján a Kormány a hátrányos helyzetű 
térségek felzárkóztatása érdekében 7 megye részére a 2003-2006 közötti időszak 
fejlesztéseinek elősegítésére - 8 tárca támogatási forrásaiból összesen 24,5 milliárd 
forintot különített el., a következők szerint: 

2. sz. táblázat A hátrányos helyzetű megyék többlettámogatási keretének összefoglaló táblázata 
(millió Ft) 

Megye 2003 2004 2005-2006 2003-2006 
összesen 

Bács-Kiskun 1 860,0 1 159,8 523,3 3 543,1 
Békés 1 546,0 927,9 418,6 2 892,4 
Borsod-Abaúj -Zemplén 2 841,0 1701,1 767,5 5 309,5 
Jász-Nagykun-Szolnok 1 546,0 927,9 418,6 2 892,4 
Nógrád 1 049,0 618,6 279,1 1 946,6 
Somogy 1 260,0 773,2 348,9 2 382,0 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 702,0 1 623,7 732,6 5 058,3 
7 megye összesen: 12 803,8 7 732,1 3 488,5 24 024,4 
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata 2004. (137. o.) 
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4.2.2 A decentralizált forrásokra vonatkozó jogi dokumentumok 

A különböző szintű területei szervek döntési hatáskörébe utalt forrásokra vonatkozó 
rendelkezések jogforrásukat tekintve a kormányrendeletek közé tartoznak. Az egyes 
források összegszerű, időbeni és a döntésre jogosult területi szintjének megoszlását a 9. 
sz. ábra mutatja be. 

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI) 

Az első decentralizált források között szerepelt a területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás (TEKI), melyről az első kormányrendelet 1996-ban született. 
Ezt 1997-ben - majd az 1997-est 1998-ban - hatályon kívül helyezték, ezt követően 
pedig 32/1998. (II. 25.) kormányrendeletet módosították évente egészen 2005-ig, 
amikor is a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok 
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló kormányrendelet végleg hatályon kívül helyezte azt. 

Az évenkénti apróbb módosítások többek között a célokra, illetve a rendelkezésre álló 
összegre vonatkoztak. A célok többsége mind a mai napig állandónak tekinthető, 
amellett, hogy néhány elem hol megjelent, hol eltűnt (pl.: cél- és címzett 
támogatásokhoz történő saját erő kiegészítés), illetve csak néhány éven keresztül 
szerepelt a támogatási célok között (pl.: az infrastrukturális fejlesztési és 
környezetvédelmi célú közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségeinek 
támogatása). 

A jelen pillanatban hatályos szabályozás az alábbiak szerint állapítja meg a támogatás 
céljait: 

a) a településeken vagy azok egyes területein - kiemelten a kedvezőtlen telepszerű 
lakókörzetekben - a termelő infrastruktúra kiépítése; 

b) a bel- és külterületen meglévő termelő infrastrukturális hálózatok fejlesztése, 
felújítása; 

c) a felszíni vízelvezető rendszerek kiépítésének fejlesztése, felújítása; 
d) az ipari területek előkészítése; 
e) a címzett és céltámogatásban részesülő fejlesztések kiegészítő támogatása; 
f ) az önkormányzati tulajdonú kötelező feladatot ellátó intézmények beruházásainak 

támogatása; 
g) közfürdők korszerűsítésének támogatása; 
h) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, valamint a szociális 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztés; 
i) településrendezési tervek készítése. 

A felsorolt célok bemutatása csupán azért tűnt szükségesnek, hogy egyértelművé váljon, 
hogy a források - és a jogszabály - címzettjei az önkormányzatok, területi értelemben 
pedig a települési szint. A források elosztásáról szóló döntés jogával a kormányrendelet 
ugyan egy területi szervet - a megyei területfejlesztési tanácsokat - hatalmazott fel, 
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azonban a pénzügyi eszközök nem terület-, hanem településfejlesztési célokat 
szolgálnak. Kétségtelen, hogy egyetlen települést érintő fejlesztés is rendelkezhet -
különböző hatókörű - területi, térségi hatással. (Egy adott település közigazgatási 
területén létesítendő regionális hulladék feldolgozó hatása a településen túl több 
megyére is kiterjed.) Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a térségi hatású beruházások 
forrásigénye, többnyire az országosan rendelkezésre álló TEKI keret egészét is 
meghaladja. Az egy településre jutó forrás összege - e támogatási forma esetén (sem) -
éri el azt a koncentrációt, kritikus nagyságot, mely elengedhetetlen a térségi hatású 
fejlesztések kialakításához. 

9. sz. ábra Decentralizált források (millió Ft) 

Területi szint Megyei területfejlesztési tanács 
Regionális 

területfejlesztési 
tanács 

Forrás 
megnevezése 

TFC CÉDE TEKI 
Decentralizált 
helyi önkormány-
zati fejlesztések + 
vis maior 

TFC, Phare, 
TTFC, TRFC, 
Céltámogatás 

1996 4700 - 5000 

- -

1997 5200 
-

8000 
- -1998 5500 4000 9000 - -

1999 5800 
(VFC) 

6000 10000 
- -

2000 5516 6540 10900 

- -

2001 
5100 6300 10573 -

5519+5819=11338 
(TFC+Phare 

forrás) 
2002 5780 6300 10573 

-
6043 (Phare 

nélkül) 
2003 2299 

6300 10573 
-

2400 TFC+9400 
TTFC 

2004 - 6300 10573 - 11960 TRFC, + 
céltámogatás 

2005 

- - - 10629+6243 

22250 
(decentralizált 

fejlesztési 
programok- benne 

a TRFC) 
2006 Területi kötöttséggel 

6848+kötöttség nélkül 
4022+leghátrányosabb 
térségeknek 9000 

12710 
(területfej lesztési 

és szakmai 
programok) 

Forrás: saját szerkesztés 

Térségi hatású fejlesztések oly módon is megvalósíthatók, hogy meghatározott számú -
és egymással földrajzi kapcsolatban (is) álló - települések egy közös célt követve 
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valósítanak meg ily módon már térségi szintűvé vált fejlesztést. Ehhez természetesen 
szükséges a települési szintű összefogás, közreműködés, melyet a jogalkotó - egy 
elhanyagolható kivételtől eltekintve9 - egyáltalán nem követel meg és rendkívül 
visszafogottan preferál10. 

A bemutatott támogatási forma, több ok miatt sem segítheti elő a területi szintű 
programok megvalósulását, illetve azok egyik feltételének tekinthető pénzügyi 
koncentráció kialakítását. A jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kötelező 
rendelkezéseket a címzettekre vonatkozóan, amelyek által egyáltalán területfejlesztésről 
lehetne beszélni a - kizárólagosnak tűnő - településfejlesztés mellett. Hasonlóképp a 
jogalkotó a központi költségvetés, illetve a területi döntéshozó számára sem határoz 
meg olyan kötelezettséget, mely szerint a térségi programok érdemi többlettámogatásra 
tarthatnak igényt. Emellett a rendelkezésre bocsátott források oly mértékben csekélyek, 
hogy azok térségi hatású programok megvalósítására teljesen alkalmatlanok. A 
települések között elosztott (és így felaprózott) pénzek a települési önkormányzatok 
normatív támogatásából hiányzó fejlesztési forrásait pótolhatják több-kevesebb sikerrel. 
Ennek mértéke olykor annyira csekély, hogy a fontosabb beruházások pályázati 
önerejéhez lehet csupán elegendő. 

A koncentráció elleni további lépésként értékelhető, hogy egyes támogatások - például 
TEKI, CÉDE - esetén a megítélt támogatások teljes összege nem igényelhető az adott 
naptári évben, hanem kettő, esetleg három részletben 2-3 évre elosztva hívhatják le az 
arra jogosultak. Ezáltal a csekély összeg tovább osztódik, ami a gyakorlatban olyan 
beruházások megvalósítását hiúsíthatja meg, amelyek során az éves ütemezés 
technikailag nem kivitelezhető. Emellett arra sincs mód, hogy a jogosult azért ne vegye 
igénybe több éven keresztül a számára biztosítható támogatást, hogy aztán a kumulált 
forrásból meg tudjon valósítani egy olyan beruházást, amelyre egyébként - mint ahogy 
ma történik - soha nem lenne módja. Szükséges azonban azt is megjegyezni, hogy az 
egyes területfejlesztési tanácsok képeznek ún. forgóalapot, melyek igénybe vételére a 
megyén belüli kistérségek éves rotáció mellett jogosultak. Ez a forgóalap (pl.: Baranya 

9 Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy 
település a kedvezményezett térségek, vagy települések közé tartozik. (27/2005. (II. 14.) kormányrendelet 
9. § ( l )bek . ) 
10 Kizárólag a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására vonatkozó programok 
esetén ha az adott kistérséghez tartozó önkormányzatok több mint felének részvételével hoznak létre 
társulást, úgy a pályázó önkormányzat szerinti maximális támogatási mértéken felül további 5%-os 
támogatás adható. 

Előnyt jelent az elbírálás során: 
a) a több önkormányzat összefogásával, társulással megvalósuló fejlesztés; 
b) a több támogatható elemre készült (komplex) megoldások alkalmazása; 
c) a térségi szemlélet érvényesítése; 

(27/2005. (II. 14.) kormányrendelet 14. § (7-8) bek.) 
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megyében 50 millió Ft) hivatott biztosítani azokat a komolyabb fejlesztéseket, 
amelyekre a megítélt források nem nyújtanak kellő fedezetet. 

A pénzügyi koncentrációra hatással lehet az a szabályozás is, amely alapján a forrásokat 
elosztják. Jelen pillanatban a pályázati forma az a legfontosabb rendszer, melynek 
keretén belül döntés születhet az egyes támogatásokról. Ugyanakkor az egyes 
jogszabályokban a pályázati eljárásra vonatkozó szabályok - minden területi szintre 
vonatkozóan - meglehetősen általánosak és hiányosak. Nem jelennek meg a 
rendelkezések között olyan alapvető eljárásjogi elvek, mint a nyilvánosság, az 
iratbetekintés joga, a jogorvoslati lehetőség szabályozása, stb. Az értékelés módjára, a 
figyelembe veendő szempontokra, az értékelők személyének kiválasztására, 
vonatkozóan a jogszabályok vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon szűkszavúan 
rendelkeznek. A jogszabályi rendelkezéseken túl a területi döntéshozó saját joga a 
pályáztatás szabályainak megállapítása. A jelenleg döntési jogkörrel felruházott szervek 
nem rendelkeznek jogalkotói felhatalmazással, így - az egyébként mindenképpen 
kívánatosnak tűnő - jogi szabályozás kialakítására akkor sincs módjuk, ha azt jónak 
látnák. 

Érdemi jogi szabályozás hiányában a forráselosztási döntések során jelentős szerepet 
játszanak az egyes szereplők közötti informális alkuk, megegyezések. Ennek, valamint a 
források rendkívül csekély mértékének köszönhetően, a jelenleg megyei 
területfejlesztési tanácsok döntési jogkörébe tartozó források esetén a pályáztatás 
teljesen formálissá vált. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló forrásokat 
különböző módszerek alapján, pályázati verseny mellőzésével osztja szét a 
területfejlesztési tanács. Az elosztás alapja lehet a település lélekszáma (pl.: Tolna 
megyében), de kialakulhat a kistérségek közötti megállapodás alapján is (pl.: Baranya 
megye). Ez utóbbi esetben a kistérségek az egymás közötti kvóták megállapítása során 
több szempontot is figyelembe vehetnek (pl.: lélekszám, településszám, elmaradottság, 
hátrányos helyzet mértéke, stb.). A kistérséget megillető támogatás megállapítását 
követően a helyi polgármesterekből álló kistérségi a tanács dönt a rendelkezésre álló 
forrás egyes települések közötti elosztásáról. A felosztás az előzetesen benyújtott 
igények alapján (melyek hozzávetőleg háromszorosát teszik ki a tényleges forrásnak) a 
polgármesterek - gyakran hosszas vitáit követő - megegyezése mellett történik meg. A 
megegyezés alapján (és elutasítást eredményező hibáktól mentesen) kitöltött pályázati 
adatlapok szerint a megyei területfejlesztési tanács meghozza támogató döntését. A 
vázolt metódus alapján érthető, hogy a címzettek mintegy alanyi jogon tartanak igényt a 
TEKI és CÉDE támogatásokra, melynek során az egymást követő években, csak a 
megítélendő összeg nagysága változhat. Mindez - elvileg - módot adhatna a települést 
(és akár térséget) megillető és minden évben megállapítandó támogatás kumulálására, a 
koncentráció érvényesítésére. 
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A bemutatott rendszerek, vagy normatív, vagy pedig - jogi szabályozás hiányában is -
megegyezéses és demokratikus alapon működnek, igaz a formális pályázás mellőzése 
mellett. A mindennapi értelemben vett pályázati rendszer alkalmazása ugyan 
lehetőséget biztosítana a koncentráció elvének érvényesítésére (kiemelt települési, 
térségi célok megvalósítása) ez azonban más potenciális jogosultaktól vonna el 
forrásokat, ami a jelenlegi önkormányzati normatív finanszírozás mellett rendkívül 
méltánytalan lenne. Nem szabad figyelmen kívül hagyni e források (TEKI, CEDE) 
tényleges rendeltetését, mely nem más, mint a normatív állami támogatás - kisebb 
fejlesztéseket biztosító - kiegészítése. 

A céljellegű decentralizált támogatás (CEDE) 

A területi kiegyenlítést célzó támogatással kapcsolatosan a fentiekben már szó esett a 
céljellegű decentralizált támogatásról, melynek oka az, hogy a két támogatás megítélése 
számos kérdésben közös vonásokat mutat. E forrás jogi alapját a helyi önkormányzatok 
címzett és céltámogatásáról szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 
l/A.§-a képezi, mely szerint az önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásra 
nyújthatnak be pályázatot a megyei területfejlesztési tanácsokhoz és a Fővárosi 
Közgyűléshez. Ezekkel a támogatásokkal a helyi önkormányzatok feladatellátásához a 
központi költségvetésből származó forráslehetőségek bővültek. A központi költségvetés 
a fejlesztési célú támogatási források egymást kiegészítő, egymásra épülő támogatási 
rendszerét tartalmazza. Az önkormányzatok számára nemcsak a kötelező és önként 
vállalt beruházási, hanem felújítási feladatok megoldásához is nyújtható támogatás, 
minden ágazati - és költségkorlátozás nélkül. A céljellegű decentralizált támogatási 
keretből nyújtható támogatás a helyi önkormányzatoknak vis maior esetében is. Az 
Országgyűlés az éves költségvetési törvényben hagyja jóvá - a Belügyminisztérium 
fejezetében előirányzott kiadásként - az adott évben kihelyezhető támogatási összeget. 

A decentralizált támogatási források közül egyedül a céljellegű decentralizált támogatás 
pályázati rendszerének működtetéséről született további - az irányítás egyéb jogi 
eszközei közétartozó - dokumentum a 7001/1998. (BK 9.) BM irányelv formájában. Az 
irányelv a hazai jogban - mint ismeretes - nem kötelező a címzettek számára. 
Mindamellett ez a dokumentum sem tartalmaz az eljárásjogi szabályozásban ismert 
alapelveket és részletes rendelkezéseket. 

A támogatás mértéke nagyságrenddel kisebb, mint az imént bemutatott TEKI esetén, 
amit tovább fokoz az, hogy - a támogatás évek óta tartó változatlansága miatt - annak 
reálértéke folyamatosan csökken. így a források koncentrálásának esélye e támogatási 
forma esetén még csekélyebb eséllyel kecsegtet. 
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A területfejlesztési célelőirányzat (TFC) 

A területfejlesztési törvény megalkotását megelőzően több olyan jogszabály született, 
amelyek céljai nagy hasonlóságot mutatnak a törvény felhatalmazása alapján alkotott 
területfejlesztési célelőirányzat céljaival. Ilyen jogszabályok voltak a Területfejlesztési 
és Szervezési Alapról szóló BM-OT-PM rendelet (1989.), a területfejlesztési és 
munkahelyteremtést szolgáló támogatásokról szóló kormányrendelet (1991.), az 
elmaradott területek fejlesztését és a munkahelyteremtést szolgáló területfejlesztési 
támogatásokról szóló kormányrendelet (1992.), a Területfejlesztési Alap 
felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (1993.), majd ez utóbbi 
módosításáról szóló kormányrendelet (1995.). 

A területfejlesztési célelőirányzatról először 1996-ban alkottak jogszabályt, majd pedig 
úgy változtatták, hogy minden évben hatályon kívül helyezték az előző évi rendeletet, 
hogy kisebb módosításokkal újra alkossák azt. (A célelőirányzat neve egyedül 1999-ben 
változott vidékfejlesztési célelőirányzatra, az éppen aktuális politikai kurzus igényeinek 
megfelelően. Meg kell jegyezni, hogy a vidékfejlesztési célelőirányzat önállóan is 
működött 2001-től 2002-ig, melyet az újabb politikai kurzus már 2002-ben elsöpört, 
majd napjainkra - többek között - e támogatás működtetését is biztosító Regionális 
Vidékfejlesztési Iroda nyomait is eltüntette.) 

Sajátosnak tekinthető az a jogalkotói és politikai magatartás, amely a célelőirányzatot 
szabályozó jogszabályt nem helyezte hatályon kívül, azonban 2003. évet követően nem 
is biztosított forrásokat a célelőirányzat számára. Ezáltal a területfejlesztési 
célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) 
kormányrendelet napjainkban is hatályos, mindenféle potencia nélkül. Ugyan a 
célelőirányzat keretében támogatások folyósítására nem kerül sor, azonban a jogszabály 
céljait érdemes megismerni, annál is inkább, mert az nem változott jelentősen a korábbi 
időszakok hatályon kívül helyezett kormányrendeleteihez képest. A konkrét célokat a 
megyei pályázati rendszer keretein belül szabályozták, melyek a következők: 

a) piac-, termék- és technológiaváltást környezetbarát módon elősegítő 
munkahelyteremtő és megtartó fejlesztésekhez, beruházásokhoz; 

b) ipari területek, innovációs központok és inkubátorházak kiépítéséhez; 

c) térségi fejlesztési programok, a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését 
elősegítő programok, valamint a gazdaság fejlődését segítő megvalósíthatósági 
tanulmányok készítéséhez; 

d) a megyei tanács határozatában rögzített roma programokban szereplő fejlesztésekhez 

Szükséges megjegyezni, hogy a mindenkori kormányzat nem elégedett meg a közvetlen 
hatáskörébe tartozó ágazati források befolyásolásának lehetőségével, még az amúgy 
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decentralizált források közé tartozó TFC-ből is hasított magának egy szeletet, amikor 
meghatározta a TFC központi előirányzatát, illetve annak következő céljait: 

a) Támogatás az EU által társfinanszírozott fejlesztésből megvalósuló programokhoz, 

b) a kormányhatározatban rögzített és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelő 
feladatok megvalósításához, 

c) más központi forrásokkal közös finanszírozással meghirdetett központi fejlesztési 
programok beruházásaihoz. 

Ezentúl a miniszter, a központi keretből, amennyiben rendelkezik szabadon 
felhasználható forrással pályázati rendszerben támogatást biztosíthat a területfejlesztési 
stratégia megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez, a gazdaságtalan szénbányák 
felszámolásából adódó társadalmi problémák kezeléséhez, a 100 fő feletti 
munkahelyteremtő és a működő külföldi tőke bevonásával összefüggő beruházásokhoz. 

A területfejlesztési célelőirányzat rendkívül fontos sajátossága az, hogy nem csupán 
közjogi és non profit szereplők lehettek a támogatás kedvezményezettjei, hanem a profit 
szféra támogatása útján a területi fejlődés előmozdítását közvetlenül is befolyásolni 
képes gazdasági szereplőket is forráshoz juttathatta a megyei területfejlesztési tanács. A 
támogatás mértéke ez esetben csak 50%-os lehetett, azonban a fő problémát itt is az a 
rendkívül csekély forrás jelentette, mely mellett a területi folyamatok tényleges 
változása, a területi gazdasági növekedés megindulása kész csoda lett volna. 

A TFC esetén a pályázati rendszer nem vált formálissá, ténylegesen működött a jogi 
szabályozás - korábbi források során már jelzett - hiányosságai mellett. 

A koncentráció kialakulását és pozitív hatásainak megvalósulását itt is elsődlegesen a 
rendelkezésre álló források csekély mértéke gátolta meg. Mindamellett arra is található 
példa, hogy - megyei összefogás mellett - egy közös cél érdekében megyei szintű 
feladatra is koncentrálhatnak forrásokat a területi döntéshozók. Ilyen volt például a 
baranya megyei pogányi repülőtér esete, melynek fejlesztésére a megyei 
területfejlesztési tanács különített el elsőként forrásokat. Ez az eset arra is példa, hogy 
nem szükségszerűen és nem mindig csak az alatta elhelyezkedő területi szintek 
programjairól, projektjeiről képes dönteni az adott területi döntéshozó (a regionális, 
vagy megyei területfejlesztési tanács). 

A térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 

A térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) kormányrendelet alapján a kormányzat a hátrányos 
és leghátrányosabb helyzetű kistérségeken, illetve azok településein kívánt segíteni. E 
rendelet sorsa hasonló a TFC-t szabályozó kormányrendelethez, ugyanis jelen pillanatig 
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hatályos, igaz csupán egyetlen évben töltötték fel a jogszabály lényegi elemét alkotó 
forrásokkal. A térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat rendeltetése: 

a) a zsáktelepülések térségi-gazdasági kapcsolatainak javítása; 

b) a hátrányos helyzetű területek tőkevonzó képességének erősítése; 

c) a hátrányos helyzetű térségek termelő és humán infrastruktúrájának, elsősorban a 
közúthálózatának a fejlesztése; 

d) az Európai Unió Strukturális Alapjai fogadására való felkészülés. 

A rendelet a források feletti elosztás döntési rendszerét a regionális fejlesztési 
tanácsokra telepítette, holott ezen funkciónak a megyei szint valószínűleg sokkal inkább 
megfelelhetett volna. A regionális szint meglehetősen távol van a kistérségektől a 
településektől pedig még inkább, továbbá - álláspontom szerint - nem a regionális szint 
feladata kellene, hogy legyen a kistérség és településfejlesztés, mert ezen a területei 
egységek fejlesztési céljainak koordinálására a megyei szint jelen pillanatban is sokkal 
alkalmasabbnak tűnik. A politika valószínűleg a közigazgatási modernizáció, valamint 
az EU-s tagság igényeire figyelemmel már ilyen formában is növelni kívánta a 
regionális szint szerepét, azonban ez a döntés nem tűnt feltétlenül helyénvalónak. 

A kistérségi támogatási alap célelőirányzat (KITA) 

A kistérségi támogatási alap célelőirányzat ugyan nem tartozott a decentralizált 
támogatások közé, azonban egyes regionális szintű szervezeteknek (fejlesztési holding 
rt-ék) szerep jutott a'menedzsmenti feladatok ellátásában. 

Az alap a TFC és a TEKI támogatásokhoz hasonló célokkal rendelkezett és az alábbi 
jogcímek alapján nyújthatott támogatást: 

a) felzárkóztatási fejlesztési programok kidolgozása, 

b) termelő infrastrukturális, humán infrastrukturális beruházások megvalósítása; 

c) már működő, vagy beruházást megvalósítani tervező vállalkozások részére 
munkahely-teremtő és munkahely megőrző beruházások megvalósítása; 

d) az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéseként a társfinanszírozásra tervezett 
kistérségi projektek kidolgozásának finanszírozása. 

A támogatásról szóló döntést ugyan a miniszter hozta, azonban a döntés-előkészítésért 
felelős szakértői bizottság állásfoglalása előtt, az érintett kistérségből a támogatottságra 
vonatkozóan koordinált szakmai ajánlást kellett beszerezni. 

A rendelkezésre álló forrás mértéke 2003-ban 1900 millió Ft volt. Az alap működésére 
vonatkozó kormányrendeletet azóta sem helyezték hatályon kívül, azonban újabb 
források 2003. óta nem áll az alap rendelkezésére. 
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Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 

A TTFC után az első jelentősebb forráselosztási lehetőséget a régiók számára a TRFC 
jelentette. Az előirányzat decentralizált keretből finanszírozható céljait a 10-11. sz. ábra 
kívánja szemléltetni. A központi döntéshozó paternalista szemléletének, vagy 
mohóságának a decentralizált támogatás e formája sem jelentett akadályt, ugyanis a 
források között elkülönített egy részt (2004-ben 33%-ot), mely felett a központi 
pályázati rendszer keretén belül a kormányzati szervek döntenek. Mindamellett pozitív 
változásként értékelhető, hogy 2005-ben bizonyos - korábban fejezeti kezelésű -
források decentralizálására is sor került. 

10. sz. ábra Regionális decentralizált szakmai fejlesztési támogatási célok 

Támogatható célok 

Projektenként 
a legkisebb adható 

támogatás, 
millió Ft 

a) idegenforgalmi fejlesztések 1 

b) autópálya-építést segítő közmunkaprogramok támogatása 20 

c) nemzeti parkok közmunkaprogramok támogatása 2 

d) köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása 1 

e) háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése 
program támogatása 

2,5 

j) belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 9 

g) kerékpárutak fejlesztése 6,5 
Forrás: saját szerkesztés 

Ezek a források csak az adott ágazati célok mentén használhatók fel, igaz a célokat a 
regionális fejlesztési tanácsok állapíthatják meg. 

A pénzügyi koncentrációt jelentősen befolyásolhatja a minimálisan megpályázható 
összeg nagysága. Ennek mértékét - különösen a megyei források esetén - korábban 
vagy nem szabályozták, vagy pedig kisebb értéket állapítottak meg (igazodva az 
előirányzatok tényleges rendeltetéséhez és a címzettek lehetőségeihez). Ez a módszer 
megakadályozhatja a források elaprózódását, ugyanakkor a decentralizált források 
mértéke, koncentrációja még mindig csekélynek tűnik a területi folyamatok irányának 
tényleges befolyásolásához. A koncentráció pozitív hatásai ellen hat az a rendelkezés is, 
hogy a forrásokat csak részletekben, éves bontásban lehet igénybe venni, amely nem 
haladhatja meg a rendeletben meghatározott támogatási intenzitást. 

A pályázati rendszerre vonatkozó szabályozás tekintetében a jelenleg hatályos rendelet 
tekintetében sem történt előrelépés. A regionális fejlesztési tanács többnyire ügyel arra 
is, hogy az egyes megyék között a források arányosan legyenek elosztva. 
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11. sz. ábra TRFC által támogatott célok és támogatási intenzitások megoszlása 2004-2005. 

TRFC 
Támogatható célok 

2004. 

Legkisebb 
adható 

támogatás 
(millió Ft) 

TRFC 
Támogatható célok 

2005. 

Projektenként 
a legkisebb 

adható 
támogatás, 
millió Ft 

a) munkahelyteremtő 
beruházások 20 

aj munkahelyteremtő vagy -
megőrző beruházások és 
munkahelyteremtéssel összefüggő 
helyi gazdaságfejlesztések, 
infrastrukturális fejlesztések 

20 

b) munkahelymegőrző 
beruházások 10 

b) vállalkozóvá válást segítő 
beruházások (ipari park létesítése 
és szolgáltatás fejlesztése, 
inkubátor ház) 

15 

b) vállalkozóvá válást segítő 
beruházások, ipari parkok 
létesítése és szolgáltatás 
fejlesztése, inkubátorházak 
létesítése 

15 
c) kistérségek elérhetőségét 

biztosító, illetve közlekedési 
kapcsolatokat javító közúthálózat-
fejlesztések 

35 

c) innováció térbeli terjedését 
szolgáló fejlesztések (kutató 
helyek, technológia 
korszerűsítés, műszaki 

15 
d) gazdaságfejlesztéssel 

összefüggő termelő 
infrastrukturális (kivéve 
közúthálózat-fej lesztés) 

35 

fejlesztés) fejlesztések 
d) humán infrastruktúra 

fejlesztése 
e) a régió fejlesztési céljait 

szolgáló célok, programok, illetve 
projektek megvalósítása 

2 

da) vállalkozások 10 f ) humán infrastruktúra fejlesztése 
db) önkormányzatok, nonprofit 

szervezetek 
10 fa) vállalkozások 10 

e) gazdaság fejlesztésével 
összefüggő (nem kommunális) 
kistérségi jelentőségű termelő 
infrastruktúra fejlesztése 

35 
fb) önkormányzatok, nonprofít 

szervezetek 
10 

f ) ingatlan kulturális örökség 
védelmével összefüggő 
fejlesztések 

2 
g) a régiókban, a kistérségekben 
élők tájékoztatásának javítása 2 

g) közmunkaprogramokhoz 
kapcsolódó fejlesztések, 
eszközbeszerzések 

3 
h) ingatlan kulturális örökség 

védelmével összefüggő beruházás 2 

i) a közmunkaprogramokhoz 
kapcsolódó fejlesztések 

3 

j) 21. § (1) bekezdés j) pontja 
szerint 
ja) vállalkozások 15 
jb) önkormányzatok, nonprofít 

szervezetek 
15 

Forrás: saját szerkesztés 

A rendelet nem határozza meg azokat a tényezőket, amelyek alapján sor kerül az egyes 
régiók közötti források elosztására. Erre, illetve a megyei döntési jogkörbe tartozó 
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egykori területfejlesztési és a jelenlegi területi kiegyenlítési források megyék közötti 
felosztására vonatkozóan a 24/2001. országgyűlési határozat tartalmaz rendelkezéseket. 
A határozat szerint a decentralizált keretek megállapítását régiónként és megyénként 
differenciáltan, a fejlettség mutatójával fordított arányban kell megállapítani. 
A regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe utalt keret régiók közötti felosztásánál a 
következő mutatókat kell figyelembe venni: 

- a régió fejlettségét mutató egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) mutatót, a 
keret 50%-a mértékéig, 

- a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek lakónépességét, a 
keret 20%-a mértékéig, 

- a régió lakónépességét, a keret 30%-a mértékéig. 
A megyei területfejlesztési tanácsok döntési jogkörébe utalt keret megyék közötti 
felosztásánál a következő mutatókat kell (kellett) figyelembe venni a területfejlesztési 
célelőirányzat tekintetében: 

- a megye lakónépességét, a keret 20%-a mértékéig, 
- a megye fejlettségét mutató egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) mutatót, a 

keret 30%-a mértékéig, 
- A kedvezményezett térségek lakónépességének számát, a keret 50%-a 

mértékéig; 

A másik nagy támogatási rendszer, amely a területi kiegyenlítést célozza, a 
decentralizáció elveinek meghatározása során az egyes megyék közötti támogatások 
differenciálását oly módon oldja meg, hogy a megye fejlettségét mutató egy főre jutó 
bruttó hazai termék (GDP) mutatót, a keret 30%-a mértékéig, a kedvezményezett 
térségek lakónépességének számát, a keret 70%-a mértékéig veszi figyelembe. 

A pénzügyi koncentrációra hatást gyakorló jogszabályok bemutatását követően 
megállapítható, hogy a jogi szabályozás nem állapít meg olyan követelményeket a 
területi, vagy központi döntéshozó irányába, amelyek a forráskoncentráció kialakulását 
eredményezhetné. Ezentúl a jogi szabályozás azoknak a feltételeknek a megvalósulását 
sem teremti meg, amelyek a területi hatás eléréséhez szükséges minimális források 
rendelkezésre állását (koncentrálását) biztosíthatná. A különböző időtartam szerint 
ütemezett felhasználási kötelezettség pedig kifejezetten a koncentráció ellen hat. 
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4.3 A földrajzi koncentráció szabályozási kérdései 

A földrajzi koncentráció jogi szabályozásának alapjait legmagasabb szinten a 
területfejlesztési törvény rögzíti. A törvény ugyan számos térkategóriát kialakított, 
azonban csak néhány területi egység vonatkozásában tartalmaz olyan rendelkezést, 
amely a törvény céljainak elérését - legalábbis a törvényi szabályozás szintjén -
biztosíthatja. A területi fejlődés elősegítését célzó állami beavatkozás területi 
egységeinek széles körű szabályozása lehetőséget biztosít a mindenkori döntéshozó 
számára, hogy a körülményeknek megfelelően tartalommal töltse fel a rendelkezésre 
álló térkategóriákat, vagy éppen megszüntesse, vagy módosítsa az adott területi 
egységre irányuló beavatkozás formáit. 

A jogszabály az alábbi térkategóriákat ismeri: 

- régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére (a 
fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység; 

- kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott 
területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt 
kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos 
érdekek vagy más jogszabályban meghatározott célok is fűződnek (fővárosi 
agglomeráció, kiemelt üdülőkörzet, több megyét érintő nemzeti parkok, illetve 
tájvédelmi körzetek térsége, határmenti, illetve más sajátos térségek); 

- városkörnyék: városközpontú kistérség, a fejlesztések összehangolása érdekében 
kialakult önszerveződő területi egység; 

- kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 
alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe 
teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a 
területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. 
Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik; 

- térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) 
összefoglaló elnevezése; 

- vállalkozási övezet: a régió fejlődése érdekében létrehozott, a területén folytatott 
tevékenységhez sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg 
lehatárolt termelési és szolgáltató terület; 

- elmaradott térség: ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális 
fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál; 

- kedvezményezett térség: az érvényes területfejlesztési célok figyelembevételével, 
statisztikai jellemzők alapján meghatározott térségek köre, amelyek önkormányzatai, 
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illetőleg azok közigazgatási területén tervezett programok és fejlesztések pénzügyi, 
gazdasági ösztönzőkkel támogathatók; 

- szerkezetátalakítás térségei: azok az aránytalan ipari szerkezetű munkaerő-piaci 
vonzáskörzetek, ahol a munkanélküliség aránya jelentősen, és az ipari 
foglalkoztatottak aránya, továbbá csökkenése meghaladja az országos átlagot; 

- mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek): azok a térségek, ahol 
jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak, illetve a mezőgazdasággal 
foglalkozók aránya a foglalkoztatási szerkezetben, illetve a községekben, továbbá a 
kisvárosokban élő népesség aránya; 

- innovációs központok: azon megfelelő termelési és szellemi háttérrel, illetve 
kapcsolatrendszerrel rendelkező települések, amelyek a gazdaság növekedését, 
szerkezetváltását és megújulását, illetve a társadalmi fejlődést nagyobb térségben 
segítik elő, vagy mindezek elérése érdekében tudatos fejlesztési politika érvényesül; 

- hátrányos helyzetű határmenti térségek: azon települések összessége, melyek 
fejlődését, működését a határhoz való kötődése egyoldalúan meghatározza és 
kedvezőtlenül befolyásolja. 

A területfejlesztés beavatkozási irányaihoz kötődő területi egységek ilyen széles körű 
meghatározása nem feltétlenül járul hozzá a földrajzi koncentráció kialakulásához. 
Mindamellett a törvényi szabályozás a tényleges beavatkozási területek megválasztása 
tekintetében diszpozitív, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján ítélhető meg, hogy az éppen aktuális kormányzat mely területi 
egységnek milyen szerepet, jelentőséget tulajdonít. 

A jogszabályok vizsgálatát a közösségi szintű szabályozással szükséges kezdeni, hiszen 
azok már részét képezi a nemzeti szabályozásnak. E tekintetben különösen a - korábbi 
fejetekből már megismert - a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló módosított 1059/2003/EK (2003. május 26.) rendelet 
érdemel kitüntetett figyelmet. A NUTS rendszer követelményeinek a hazai 
területfejlesztés - jelentőségéhez mérten talán nem megfelelő szinten - a 
területfejlesztési koncepcióról szóló országgyűlési határozatban tett eleget. Ebben a 
dokumentumban történik említés a regionális területi beosztásról, mely a közösségi 
NUTS II. szint alapját képezi. (A 12. sz. ábra a magyar statisztikai területi egységek 
elhelyezkedését mutatja be.) 

A regionális szint hazánkban - egyelőre - nem közigazgatási egység, igaz az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy az újonnan csatlakozott államok közül egyedül 
Lengyelországban működött a regionális szint közigazgatási egységként. A hatályos 
magyar alkotmány egyetlen szakaszban rendelkezik az állam területének tagozódásáról, 
nem tesz említést a regionális szintű területi egységről, a régió nem minősül az 
alkotmány által elismert közigazgatási területi egységnek. (Szigeti Ernő 2003. 17. o.) 
Ugyanakkor a közigazgatás nem feltétlenül ugyanazt a térbeli kapcsolatrendszert 
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igényli, mint a területfejlesztés tervezése és koordinálása, de a társadalom és a gazdaság 
területi fejlődése szempontjából fontos a regionális politika és a közigazgatás térbeli 
egységei közötti összhang. (Szigeti Ernő 2003. 3. o.) A régiók jelenlegi lehatárolását 
megelőzően számos elképzelés látott napvilágot az ország területi felosztása 
tekintetében. A hazai jog részét képező - a fentiekben már hivatkozott - közösségi 
jogszabály meghatározza azokat a kereteket, amelyek alapján a területi lehatárolás 
történhet. Ezeknek a követelményeknek a jelenlegi régió beosztás megfelel, igaz a 
szabályozás a kisebb módosításokra még most is lehetőséget biztosít. 

A megyék területi lehatárolására napjainkban nem tűnt külön szükségesnek hiszen 
évszázados hagyományú, bár trianon után módosított, területi határokkal rendelkező 
földrajzi egységekről van szó. 

A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről a 
244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet szól, mely a kistréség funkciói között a 
közigazgatási feladatellátást is nevesíti, mely végül - a gyakorlatban - meghatározóvá 
vált a területfejlesztési törvényben meghatározott kistérségi fogalom- és funkció 
meghatározással szemben (többcélú kistérségi társulásokról szóló jogszabályok, 
településüzemeltetési 

12. sz. ábra 
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Forrás: http://www.oth.gov.hu/terkeptar.php 
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13/A. sz. ábra 
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Forrás: http://www.oth.gov.hu/terkeptar.php 

13/B.sz. ábra 

A 2004. január 1-től hatályos KSH kistérségi rendszer 
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funkció). Szükséges megjegyezni, hogy a hazai kistréségi szint nem része az európai 
NUTS rendszernek, azt a közösségi jogszabály tagállamon belüli egyéb területi 
egységnek tekinti. (13A-13/B. sz. ábra) 

Az alábbiakban azokról a területi egységekről esik szó, amelyeket a döntéshozó 
valamilyen tartalommal kíván feltölteni és jogszabályt is alkotott róluk. 

Követve a területfejlesztési törvényben kialakított területi egységek meghatározásának 
sorrendjét, elsőként a vállalkozási övezetekről szóló jogszabályok rövid áttekintésére 
kerül sor. A vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól az 
189/1996. (XII. 17.) kormányrendelet szól mely e területi egység legfontosabb szerepét a 
befektetések ösztönzésének előmozdításában, a vállalkozások piaci viszonyokkal 
összhangban álló megerősítésében, a foglalkoztatási lehetőségek bővítésében, a 
termékek és szolgáltatások versenyképességének növelésében, illetve a természeti, 
gazdasági, infrastrukturális és emberi erőforrások hasznosításában, a fenntartható 
fejlődés feltételeinek biztosításában jelöli meg. Napjainkig 11 vállalkozási övezet 
kialakítására került sor kormányrendelet útján. Természetesen a vállalkozási övezetek 
működésének sikerességét - különösen a kezdeti időszakban - jelentősen 
befolyásolhatják az állami támogatások. Önálló célelőirányzat kialakítására 2003-ban 
került sor (Vállalkozási Övezet Célelőirányzat (VÖC 4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet), 
melynek célja volt a vállalkozási övezetekben a működési feltételek javítása, a termelő 
infrastruktúra fejlesztése, munkahelyteremtés, és megőrzés, illetve a vállalkozói és 
befektetői tőke beáramlásának elősegítése. 

A rendelkezésre álló információk vegyes képet festenek az övezetek jelenlegi 
helyzetéről. A beruházásokat tekintve az Ózdi övezetbe 13 Mrd Ft, míg a Salgótarjáni 
övezetbe kb. 10 Mrd Ft tőkebeáramlás történt. A Békési vállalkozási övezetbe ezen 
időszak alatt kb. 5,6 Mrd Ft és a Barcsi övezetbe 5 év alatt csak 800 M Ft értékű tőkét 
sikerült letelepíteni. A 2003. évi keret, mintegy 950 M Ft felhasználásra került, amely 
1,3 Mrd Ft értékű beruházás megvalósulását segítheti elő. Jellemzően a 
munkahelyteremtő és - megőrző, illetve a termelő infrastrukturális beruházásokra 
fordítottak jelentős összeget az övezetek. (14. sz. ábra) 
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14.SZ. ábra A Vállalkozási Övezetek Célelőirányzatból megítélt támogatások célok 
szerint, 2003. 
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Forrás: Váti kht. Az országos területfejlesztési koncepció felülvizsgálata 2004. 141. o. 

A kiemelt térségekre vonatkozóan az országos területfejlesztési koncepcióról szóló 
országgyűlési határozat tartalmaz rendelkezéseket. Az OTK alapján a kiemelt térségek, 
melyek összehangolt tervezéséhez, rendezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek is 
fűződnek a következők: 
- a Budapesti agglomeráció térsége; 
- a kiemelt üdülőkörzetek: a Balaton, a Velencei-tó-Vértes, a Tisza-tó, a Mátra-Bükk, 

a Dunakanyar, a Mecsek-Villány, Sopron-Kőszeg-alja térsége; 
- a több megyét érintő jelentős, illetve országhatáron átnyúló közös természetvédelmi 

területek: a Hortobágy Nemzeti Park, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, az Aggteleki 
Nemzeti Park, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Körös-
Maros Nemzeti Park, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park; 

A kiemelt térségek kategóriáját a kormányzat is elismeri, legalábbis abból a 
szempontból, hogy néhány kiválasztott számára külön fejlesztési forrásokat kíván 
biztosítani. Többek között erről rendelkezik az országos jelentőségű 
területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) kormányrendelet, 
mely a következő preferált térségek és a vonatkozó támogatások céljainak 
felsorolását rögzíti: 
- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztésével és területrendezésével 

kapcsolatos feladatok támogatása; 
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- Velencei-tó-Vértes Üdülőkörzet területfejlesztésével és területrendezésével 
kapcsolatos feladatok támogatása; 

- Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztésével és területrendezésével 
kapcsolatos feladatok támogatása; 

- Tisza-völgy terület- és vidékfejlesztési kormányprogramja (Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztése) keretében a területfejlesztési és területrendezési feladatok 
támogatása; 

- Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok; 
- Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése, Mosonmagyaróvár település 

közigazgatási területére vonatkozó rendezés; 
- Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása. 

A kedvezményezett térségek 

A kedvezményezett térségek lehatárolásának szempontja azért is rendelkeznek 
különös fontossággal, mert a pénzügyi koncentráció során bemutatott támogatási 
formákra csak a kedvezményezett térségek lehetnek jogosultak. A 
területfejlesztési törvény megalkotását követően a 30/1997. (IV.18.) OGY 
határozat jelölte ki a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek 
típusait, amelyek az alábbiak voltak: 

- Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek; 
- Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek; 
- Az ipari szerkezetátalakítás térségei; 
- Mezőgazdasági és vidékfejlesztési térségek; 

Az 1998-2001 között érvényben lévő kedvezményezett kistérségek körét az 19/1998. 
(II. 4.) kormányrendelet jelölte ki. Jogszabályi előírás alapján háromévente felül kell 
vizsgálni a kedvezményezett térségek lehatárolásának rendszerét. Ennek megfelelően a 
24/2001. (IV.20.) Országgyűlési határozat alapján került meghatározásra a 
kedvezményezett térségek feltételrendszere. 2001-től már csak az alábbi három 
kedvezményezett térségtípus került lehatárolásra: 

- Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek 

- Az ipari szerkezetátalakítás térségei 

- Vidékfejlesztési térségek 

A 30/1997 (IV. 18.) sz. országgyűlési határozat szerint a tartós, jelentős 
munkanélküliséggel küzdő térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek, 
amelyekben az 1994, 1995, 1996 években mért tartós munkanélküliség mindhárom 
évben meghaladta az országos átlag 133 %-át. (..sz ábra) Három év leteltével 2001-ben 
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az új országgyűlési határozat megszüntette a tartós munkanélküliséggel sújtott térségek 
kategóriáját. Külön kategóriaként azért szűntek meg, mert gyakorlatilag teljes 
átfedésben voltak a többi térségtípussal, különösen az elmaradott térségekkel, hiszen a 
társadalmi-gazdasági elmaradottság egyik meghatározó tényezője a munkanélküliség. 
Az 1998-ban lehatárolt 41, munkanélküliség szempontjából kedvezményezett térségből 
ugyanis csak kettő (Kazincbarcika, Nyíregyháza) tartozott kizárólagosan ebbe a körbe. 
A többi 39 mindegyike egyben társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott volt, 
közülük 32 pedig egy harmadik szempontból is kedvezményezett volt (29 
vidékfejlesztési, 3 pedig ipari szerkezetátalakítási). 

15. sz ábra 
Tar tós , j e l e n t ő s m u n k a n é l k ü l i s é g g e l s ú j t o t t t é r s é g e k 1998-2001 

Forrás: Váti kht. Az országos területfejlesztési koncepció felülvizsgálata 2004. 75. o. 

A 200l-es lehatárolás során a 150 kistérség közül 94 került a területfejlesztési 
kedvezményezettség kategóriájába. Az egyes kategóriák közötti átfedéseket mutatja, 
hogy a 94-ből a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek közé 90, a 
vidékfejlesztési kistérségek közé 67, az ipari szerkezetátalakítás térségei közé 6 kistérség 
tartozik. 

A kedvezményezett területek körét bővítő 24/2001.(IV.20.) számú országgyűlési 
határozat szerint a 180/1999. (XII. 10.) kormányrendeletben közzétett társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településeket is területfejlesztési szempontból 
kedvezményezettnek kell tekinteni. Ebből a településkörből 290 nem tartozott a 
kedvezményezett térségek körébe, így ezek saját jogon pályázhatnak a területfejlesztési 
támogatásokra. 
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2004-ben vált ismét esedékessé a kedvezményezett térségek felülvizsgálata, melyet a 
kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
244/2003.(XII. 18.) kormányrendelet elfogadása is szükségessé tett. Az új kistérségek 
tételes felsorolását a 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet tartalmazza. 

A legfrissebb, 2004-es lehatárolás némileg megváltoztatta a kedvezményezett térségek 
területi eloszlását. Ez kizárólag a kistérségi határok módosításából, a kistérségek 
számának növekedéséből adódik. A 2004-ben végzett lehatárolás ugyanis a 200l-es 
feltételek, módszertan és adatok alkalmazásával került kijelölésre. A 2004-es lehatárolást 
követően 168 kistérségből 95 tartozik a kedvezményezettek köré, 15 pedig átmenetileg 
kedvezményezettnek minősül. Továbbá 2004-től a területfejlesztés szempontjából a 
leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű települések köre 
is kijelölésre került. 

A rendelet szerint a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek (statisztikai 
vonzáskörzetek) a következők: 

a) a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek: amelyeknél a 
területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek 
besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési határozat 3. 
számú mellékletében meghatározott mutatórendszer alapján kialakított komplex mutató 
az országos átlaggal azonos vagy attól elmaradt; 

b) az ipari szerkezetátalakítás térségei: amelyekben az iparban foglalkoztatottak aránya 
1990-ben meghaladta az országos átlag másfélszeresét, továbbá az iparban 
foglalkoztatottak arányának csökkenése 1990-1999 között, valamint a munkanélküliség 
1999. december 20-án az országos átlagot meghaladta; 

c) vidékfejlesztési térségek: amelyekben a terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 
120 fő/km2-nél magasabb népsűrűségű településen, az 1990. évi népszámláláskor az 
országos vidéki átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya, az 
országos átlag alatt van az egy főre jutó személyi jövedelemadó alap, továbbá a 
munkanélküliség 1999. december 20-án az országos átlagot meghaladta. 

A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségnek minősülnek a 7/2003. (I. 
14.) kormányrendeletben meghatározott, a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
is. 

A területfejlesztési kedvezményezettség elvének hatékonyabb érvényesülése érdekében 
2002-ben lehatárolásra kerültek a leghátrányosabb helyzetű térségek. A területfejlesztés 
szempontjából kedvezményezett térségek közül azok a kistérségek, amelyeknek a 
társadalmi-gazdasági fejlettséget tükröző komplex mutatója nem éri el Budapest 
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komplex mutatójának 60%-át, területfejlesztési szempontból a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségnek minősülnek. 

Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek 

A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb 
területet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek kategóriája érinti. 
1998-tól azok a kistérségek tartoztak ebbe a körbe, amelyeknél a 30/1997 (IV.18.) OGY 
határozatban szereplő mutatórendszer szerint (28 indikátorból) kialakított komplex 
mutató nem haladta meg az országos átlagot. 2001-től a komplex mutató már „csak" 19 
alapmutatóból állt össze, és azok a kistérségek minősültek elmaradottnak, ahol ennek 
értéke 7,5 százalékkal elmaradt az országos átlagtól. A társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott térségek köre ennek eredményeképp megváltozott: négy 
kistérség került ki e kategóriából, miközben 11 újabb kistérség került a társadalmi-
gazdasági szempontból elmaradottak közé. 

A lehatárolások ugyan módosultak a vizsgált időszak alatt, azonban 1998-tól napjainkig 
minden megyében található olyan kistérség, mely társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradottnak minősül. Az ország déli és keleti felén lévő megyékben pedig 
folyamatosan többségben vannak a hátrányos helyzetű kistérségek, szinte kivétel nélkül 
csak a megyeszékhelyet is magába foglaló kistérség esik ki a kedvezményezetti körből. 

16.SZ. ábra társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek változása 
1998-2003 között 

I I nem Keüvezrnenyezett kis tersege 
H 1998-2003 között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 

1998-2001 között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
• • 2001-2003 között társad almi-gazdasási szempontból elmaradott 
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Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 

A 19/1998 (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a „mezőgazdasági 
vidékfejlesztés" térségeit, amit a 91/2001 (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított. 
1998-ban azok a térségek tartoztak ebbe a körbe, ahol az urbanitás/ruralitás index 
országos átlag alatti, a mezőgazdasági keresők aránya vidéki átlag feletti, az egy főre 
jutó SZJA alap országos átlag 90%-a alatti, a munkanélküliek aránya pedig országos 
átlag 1,33 -szorosa feletti volt. 2001 -ben a kritériumrendszer kis mértékben módosult a 
feltétel átlag alatti egy főre jutó jövedelem, átlag feletti munkanélküliség, vidéki 
átlagot meghaladó agrár foglalkoztatott arány lett, illetve hogy a népesség kevesebb 
mint fele éljen 120 fő/km2-nél magasabb népsűrűségű településen. A módosítás 
eredményeképpen az 1998-ban meghatározott 38 kistérség mellé további 29 került 
ebbe a kategóriába, melynek elnevezése „vidékfejlesztési" térségre egyszerűsödött. 
2004-től új kistérségi lehatárolással együtt - a 64/2004 (IV. 15) kormányrendelet 
alapján némileg változott a térségek köre, ami azonban nem járt együtt lényeges 
módosulással. (17.sz. ábra) 

1999-2001 között az önkormányzatok önkéntes vidékfejlesztési társulásai is 
programokat dolgoztak ki a SAPARD-programra való felkészülés során, amelyek 
azonban nem azonosak a statisztikai kistérségek szintjén lehatárolt vidékfejlesztési 
kistérségeivel. (18.sz. ábra) 
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17.sz ábra 
A mezőgazdaság i v idékfe j lesz tés k e d v e z m é n y e z e t t t é rsége i 1998-2004 

I I Nem kedvezményesett térség 

H 1998-2004 között kedvezményezett térség 
2001 -2004 között kedvezményezett térség 

A mezőgazdaság i v idékfe j lesz tés 2004-től kedvezményeze t t té rségei 

HNem kedvezményezett térség 
Mezőgazdasági vidékfejlesztési 

kedvezményezett térségei 

Forrás :Váti kht. Az országos területfejlesztési koncepció felülvizsgálata 2004. 70. o. 
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18. sz. ábra 

Jelmagyarázat: 
- színes térségek: vidékfejlesztési kistérségek 
-kékvonal lal határolt térségek: KSH kistérségek 

A KSH és a vidékfejlesztési kistérségek átfedése 
Készítette a 
VÁTI Kht 
Országos Vidékfejlesztési iroda 
2002. 

Végül szükséges megemlíteni az ipari szerkezetátalakítás térségeit, (19.sz ábra) amelyek 
területi kiterjedése csekélyebb a fentiekben bemutatott térkategóriáknál és a 
szerkezetváltás feladatait jórészt ágazati forrásokból finanszírozták. 

1 9 . S Z . ábra A z ipari szerkezetváltás kedvezményezet t térségei 1998-2004 

2001 -200 4 között kedvezményezett térség 
1998-2001 között ipari szerkezet-átalakítás térsége 
és 2001-04 között agrár-vidékfejlesztés térsége 
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A különböző földrajzi lehatárolásokra vonatkozó jogszabályok összességében teljesítik 
- sőt túl is teljesítik - a területi koncentráció érvényesítésére vonatkozó közösségi 
levárásokat. Mélyebb szintű elemzés elsősorban a lehatárolás során alkalmazott mutatók 
körére vonatkozóan képzelhető el és tűnhet indokoltnak. A jelenlegi mutatók alapján 
ugyanis a leghátrányosabb települések közé tartozhat egy olyan néhány száz fős 
település is, amelynek a helyi adókból befolyó éves bevétele közel 20 millió Ft. Ez a 
tény is jelzi, hogy a mutatók meghatározása nem minden esetben igazodik ahhoz a 
tényleges helyzethez, amely alapján a hátrányos helyzet, a rászorultság foka 
megítélhető. 
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5 A partnerség elve 

A partnerség elvének céljai, fontosságuk, hasznosságuk a hazai szabályozás kialakítása esetén 
sem különböznek azoktól az elemektől, amelyek bemutatása a közösségi jogi szabályozás 
során már megtörtént. Mindazonáltal a partnerség elvének a közösségi joghoz hasonló, 
különálló szabályozása sem a területfejlesztés, sem pedig a jogalkotás más területén nem 
található meg. így a partnerség elvének jogi szabályozásban történő megjelenése közvetett 
módon, részben már ismertetett szempontok szerint értékelhető. 

Ilyen szempontok: 

- a partneri együttműködés területei, részterületei; 

- a partnerek köre, a partneri kör meghatározásának módja; 

- azon szervezetek jellemzése, amelyekben a partnerek helyet kapnak; 

- a partnerek j ogosítványai. 

Mielőtt a területfejlesztéssel kapcsolatos konkrét jogi szabályozás értékelésére sor kerülne 
szükségesnek tűnik utalni arra a folyamatra, melynek egyik fontos - remélhetőleg csak 
kezdeti - állomását jelenti a nemzeti civil alapprogramról szóló törvény megalkotása. A civil 
szféra jelentőségét mutatja, hogy - a törvény indoklása szerint - Magyarországon a bíróságok 
több mint 47 ezer civil nonprofít szervezetet (alapítványt, társadalmi szervezetet) tartottak 
nyilván 2002-ben. E szektor összbevétele elérte a 600 milliárd forintot, amelyeknek közel 
30%-a költségvetési eredetű forrás. (Az állami támogatás aránya jelentősen elmarad az 
európai uniós országokban jelentkező 40-60%-os aránytól.) A civil szervezetek állami, 
önkormányzati eredetű bevételekhez a közfeladatok ellátása átvállalásához kötődő normatív 
támogatások, pályázati támogatások és egyedi elbírálású támogatási keretek útján, valamint a 
személyi jövedelemadó 1%-ok felajánlása során juthattak. Ezek a források elsősorban 
programok és konkrét tevékenységek támogatását tehetik lehetővé. Működési támogatásra 
jóformán csak az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága által meghirdetett pályázat 
biztosított forrást, amely évente 1600-1800 civil szervezetet érintett. Mivel a helyi 
önkormányzati alapok támogatásai is általában konkrét feladathoz, programhoz kötődnek, a 
civil szervezetek költségvetési támogatási formái közül hiányzik egy kormányzati ciklusokon 
átívelő, átlátható, a szektor függetlenségét tiszteletben tartó, a támogatások odaítélésében a 
civil delegáltak részvételét biztosító központi kormányzati forrás. A Nemzeti Civil 
Alapprogram létrehozása ezen a támogatási forma megteremtését célozta és célozza 
napjainkban is, mely a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának kiteljesedését, a 
kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás, valamint az 
autonóm civil társadalmon belüli partneri viszony és munkamegosztás megteremtését, a civil 
társadalom erősítését kívánja elősegíteni. Az Alapprogram hozzájárul, a közélet 
szempontjából hasznos tevékenységek finanszírozásához, így a törvény erősebb, integráltabb 
társadalom alapjait teremtheti meg. 
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A törvény fontos lépcsője a rendszerváltást követő civil szerveződések kialakulásának, 
megerősödésének, a társadalmi életben betöltött értékteremtő - gyakran más szervezetek által 
el nem látott, vagy látható - feladatok megvalósításának és mindennek a kormányzati szféra 
által történő elismerésének. Ennek az elismerésnek a jogalkotásban megnyilvánuló eredménye 
volt a jelzett törvény megalkotása, mely elsődlegesen nem a civil szervezetek - különösen 
jogi szempontból fontos - jogosítványaival, az állami szervezetekkel kapcsolatos 
viszonyaival, stb. foglalkozik, hanem - ehhez képest - egy meglehetősen szűk, ám annál 
fontosabb részterülettel, a civil szervezetek működésének gazdasági típusú támogatásával. 
Érdemes rámutatni, hogy a szomszédos Ausztriában öt minisztérium tevékenységéhez, 
illetőleg feladatköréhez is szorosan kötődik a partneri kapcsolatok ápolása. (Kiss-Königova-
Luif 2003. 71. o.) Igaz, hogy a jogok gyakorlásához az egzisztenciális működőképesség sem 
mellőzhető, ugyanakkor a jogszabályi rendezés nem állhat meg ezen a szinten, mert ennek 
egyik következménye az ugyan létező, ám tényleges funkciójukat korlátozottan betölteni 
képes szervezetek működését eredményezheti, még a nem tipikusan érdekképviseleti 
egységek esetén is. 

A jelzett törvény megalkotása előtt társadalom önszerveződésének elismerését legelőször a 
rendszerváltás előestéjén alkotott egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény biztosította. A 
jogszabály szavatolta az állampolgárok - nem politikai és nem gazdasági indíttatású -
szervezetalakítási jogát, valamint a létrehozott szervezet autonómiáját. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ma már nem tűnik elégségesnek a működéshez való jog garantálása, az állami 
beavatkozással szembeni oltalom. A civil szervezetek egyre több részt vállalnak a korábban 
tipikus állami feladatokból és egyre erősödik az igényük a közügyek befolyásolására, a 
közhatalomból történő részesedésre. A társadalom, a közhatalom prularizálódását a jogalkotás 
lassan, esetlegesen és nem kellő következetességgel követi.11 Mindemellett a partnerség elve 
talán a területfejlesztésre vonatkozó szabályozás keretén belül érvényesül legerőteljesebben. 
Ez egyúttal nem jelenti azt, hogy a civil szféra igényeinek tendenciája a területfejlesztés 
szabályozása során maradéktalanul érvényesülne, sőt előrebocsátható, hogy a szabályozás 
ezen a területen is alulmarad korunk és társadalmunk igényeinek, elvárásainak. Ez a 
hiányosság - a szabályozás szempontjából még mindig előkelő helyen álló területfejlesztés 
mellett - az egyéb területek jogi szabályozását minősíti. Szükséges rámutatni, hogy tagállami 
tapasztalatok szerint épp a regionális politika, pontosabban a Strukturális Alapok hozzáadott 
értékének tulajdonítható a partnerségi megállapodások és hálózatok kialakulása, jelentős 
fejlődése. (Andrea Mariate 2006. 168. o.) 

A területfejlesztést legmagasabb szinten szabályozó 1996. évi XXI. törvény - ahogy arra már 
történt utalás - önállóan nem rendelkezik a partnerség elvéről. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a partnerség elvének érvényesülésére a különböző szervezetek tagságának összetétele, az 
egyes tagokat megillető jogosítványok alapján következtethetünk. Ezt a logikát látszik 
igazolni az, hogy a törvényben kialakított intézményrendszert figyelembe véve olyan 

11 E problémával egy önálló tanulmány keretén belül a „Kollektív döntéshozó és tanácsadó szervek jogi 
szabályozása Magyarországon" foglakozom. 
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vélemény is megfogalmazódott, mely szerint a területfejlesztési tanácsok rendszere a 
partnerségre épül, amit a kormányzati, önkormányzati, kamarai és munkavállalói képviselők 
egyenjogú szerepe biztosít a döntéshozatali mechanizmusban. (Pálné, 2001. 182. o.) Mindez 
az 1999-es törvénymódosításig helytálló megállapításnak bizonyulhatott, azonban a 
törvénymódosítást követően az egyes területi szintű szervezetek tagsága oly módon változott 
meg, hogy az a kormányzati, önkormányzati oldal dominanciáját, illetőleg kizárólagosságát 
eredményezte. Ettől kezdve nehéz lenne bizonyítani a területfejlesztés intézményrendszerének 
partnerségi elvre történő alapítását. Mindamellett a konkrét rendelkezések vizsgálata során a 
tagság és a tagságot megillető jogosítványok továbbra is meghatározó szerepet játszanak. 

Az alábbiakban az egyes területi szinteken kialakított szervezetek szabályozása alapján 
történik a partnerség elvének vizsgálata. 

Legmagasabb, országos szinten három szereplőt ruház fel a törvény különböző 
jogosítványokkal. E három szereplő az országgyűlés, a kormány, valamint az Országos 
Területfejlesztési Tanács (OTT). Az országgyűlés és a kormány irányában az OTT tekinthető 
leginkább partneri szervezetnek, hiszen az országgyűlésen és kormányon belül partneri 
intézmény kialakítása nehezen képzelhető el, ugyanakkor az OTT feladatai és tagsága 
tekintetében a partnerség érvényesülésére utaló sajátosságokat mutat. Persze az OTT nem 
tekinthető a kormány és az országgyűlés tipikus partneri szervezetének, hiszen tagjai közt a 
kormány képviselői is helyet és - relatíve - jelentős szerepet kapnak. Ugyanakkor az OTT 
feladatai szorosan kötődnek az országgyűlés és a kormány feladataihoz (területfejlesztési 
politika kialakítása, területfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolása, stb.), ami a 
partneri kapcsolatra utaló jelként értékelhető. 

Az OTT tagsága talán az összes területi szintű szervezetek közül a leginkább képes 
megjeleníteni és érvényesíteni a partnerség elvét. A törvény szerint a tanács munkájában 
szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

- a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, valamint a 
főpolgármester, 

- a kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter, valamint 
a Kormány által meghatározott további nyolc miniszter, illetve politikai államtitkár, 

- köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák elnökei; az 
Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy 
képviselője; az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője; 

Tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: 
- az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó 

képviselője, 
- a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek egy állandó 

képviselője; 
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- meghívottként, a tevékenységüket, illetve szervezetüket érintő napirendek tárgyalásán 
tanácskozási joggal részt vesznek mindazon szervezetek vezetői, amelyeket a tanács 
döntése közvetlenül érint. A tanács az ügyrendjében dönthet az állandó meghívottakról. 

A partnerség elvének tagságot illető pozitív értékelése azon alapul, hogy a különböző 
szervezetek (kamarák, köztestületek, stb.) nem csupán tagsággal, de szavazati jogú tagsággal 
rendelkeznek a tanácsban. Más, alacsonyabb szintű területi szerveztek esetén az említett 
szervezetek vagy egyáltalán nem tagjai az adott szervezetnek (tanácsnak), vagy pedig csupán 
tanácskozási joggal vehetnek részt a szervezet ülésein. Ez utóbbi esetben a szavazati jog 
hiánya csökkenti, esetleg kizárja a döntés befolyásolásának lehetőségét, a felek egyenjogú 
státuszát, leértékeli a partneri viszonyokat. 

Az OTT tagságának és a tagok jogosítványainak pozitív minősítését szinte teljesen lerontja az 
egész szervezetet illető értékelés. Ez az értékelés az OTT jogosítványain alapul, mely szerint 
önálló döntési jogosítvánnyal nem rendelkező, csupán javaslattevő, véleményező, döntés-
előkészítő szerv. így aztán hiába rendelkeznek a különböző partnerek döntéshozó 
jogosítvánnyal, ha az egész szervezet meglehetősen súlytalan szerepet tölt be a magyar 
területfejlesztés egészében. 

A többcélú kistérségi társulások, illetve a kistérségi tanács 2004. évi törvényi szabályozása 
érdemi változásokat hozott a partnerség elvének jogi szabályozáson belüli értékelése, 
megítélése tekintetében. A törvénymódosítás minden egyes - a törvényben intézményesített -
területi szinten biztosította az ún. egyeztető fórum kialakításának lehetőségét, ahol az adott 
szintnek megfelelő társadalmi szervezetek területfejlesztési kérdésekben véleményt 
nyilváníthatnak. A véleménynyilvánítási, illetőleg konzultációs jog korántsem tekinthető 
tekintélyes jogosítványnak, az új szabályozás értéke nem is ebben keresendő. A módosítás 
nóvuma és egyúttal pozitívuma a nyitás a valódi civil szervezetek, ezáltal a civil társadalom 
felé. A különböző gazdasági, érdekvédelmi szervezetek már a törvény születésétől fogva a 
jogalkotó látókörén belül helyezkednek el (hol a centrum, hol a periféria felé közelítve), 
azonban a civil szervezetek területfejlesztési szabályozáson belüli megjelenésére a jelzett 
törvénymódosítás nyújtott első ízben lehetőséget. 

A törvény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján valamely civil szervezet 
jogosult részt venni az adott területi szinten kialakított fórum munkájában. Ezek szerint az 
országos szintű egyeztető fórumon az a szervezet vehet részt, amely létesítő okirata szerinti 
tevékenységét legalább hét megyére kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban meghatározott 
módon, hitelt érdemlően igazolja. 

A megye területén működő szervezetnek a szervezetet abban az esetben kell tekinteni, ha a 
létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább a megyében levő kistérségek több mint felére 
kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban meghatározott módon, hitelt érdemlően igazolja. 

Regionális egyeztető fórumon az a szervezet vehet részt, amely a létesítő okirat szerinti 
tevékenységét legalább egy megyére kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban meghatározott 
módon, hitelt érdemlően igazolja. 
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Kistérségben működő szervezet akkor jogosult a részvételre, ha a létesítő okirat szerinti 
tevékenységét legalább a kistérség településeinek több mint felében vagy a népesség több 
mint felét jelentő településeken végzi, és ezt jogszabályban meghatározott módon, hitelt 
érdemlően igazolja. 

A jogszabályban meghatározott mód a 258/2004. (IX. 16.) kormányrendeletre utal, amely -
többek között - a bejelentkezési dokumentumokban megköveteli a szervezet működési 
hatókörének leírását, melyet elsődlegesen az előző naptári év programjainak, eseményeinek, 
szolgáltatásainak adatokkal alátámasztott rövid bemutatása hivatott alátámasztani. Ezentúl - a 
megyei, regionális, illetőleg országos szintű szervezet mellé történő bejelentkezés során - a 
társadalmi szervezet taglétszámát és annak területi szervezeti egységenként történő bontását is 
szükséges bemutatni. Alapítvány esetében a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek száma, 
valamint ezeknek területi szervezeti egységenként vagy területi programonként, 
szolgáltatásonként történő megoszlása képezi az értékelés alapját. 

A jogszabály konkrét mutatókat nem állapít meg az egyes szempontok szerinti értékelés 
során, ami arra enged következtetni, hogy - a jelzett jogszabályi korlátok között - elsősorban 
az adott területi szintű szervezet belátására bízza, a potenciális partnerszervezet megítélését. A 
legfontosabb szempont - a hatókör - tekintetében kedvezőtlen döntés esetén a civilszervezet 
képviselője kifogással élhet, melyet a közigazgatási hivatal vezetője bírál el. 

A továbbiakban a törvényben szabályozott különböző területi szinten működő szervezetek 
partneri viszonyok megítélése szempontjából lényeges elemeinek bemutatására kerül sor. 

Kistérségi szinten a legfontosabb szerepetjelen pillanatban a kistérségi fejlesztési tanács tölti 
be, melyben szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának polgármestere. 

Tanácskozási joggal a következő tagok rendelkeznek: 
- a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, 
- a megyei területfejlesztési tanács képviselője, 
- a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 

munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője, 
- az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 

kistérségi illetékességű képviselője, 
- a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, 
- a megyei közigazgatási hivatal képviselője, 
- a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője; 

Meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási 
joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, 
amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket (akit) az 
ülésen való részvételre felkérnek. A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési 
szabályzatában szabályozhatja a kisebbségi önkormányzatok részvételét a tanács munkájában. 
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Konzultációs joggal a fentiekben már bemutatott egyeztető fórum rendelkezik, amelynek 
véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

Tényleges döntési jogosítvánnyal csupán a települési polgármesterek rendelkeznek, amely 
egyértelműen jelzi a civil- és egyéb gazdasági, érdekképviseleti szervek - jogalkotó által 
meghatározott - súlyát és jelentőségét. Persze nem szabad megfeledkezni a viszonosság 
elvéről, mely jelen esetben arra utal, hogy a különböző szintű területfejlesztési szervek sem 
rendelkeznek képviselettel és szavazati joggal az egyes civil- és érdekképviseleti szervek 
döntéshozó grémiumaiban. Egy ilyen típusú jogszabályi rendezés esetleg a társadalmi 
szervezetek autonómiájának megsértését jelenthetné. Mindamellett gyakorlati szempontok azt 
támaszthatják alá, hogy a közügyek mindegyik fél tevékenységi köréhez tartozó eseteiben 
szavazati jog biztosítása az együttműködés komolyságát és hatékonyságát erősítené, 
természetesen oly módon, hogy a „gazdaszervezeten" belül a partnerek semmiképpen sem 
juthatnának többségi szavazathoz. A szavazati jog biztosítása - mely arányaiban 1%-tól 49% 
terjedhet - nem jelenthet olyan meghatározó befolyást, amely az adott szervezet saját céljait, 
stratégiáját, stb. veszélyeztetné, mégis hangsúlyozhatná a partneri közreműködés fontosságát. 

A területfejlesztési kistérségi tanács mellett nem szabad megfeledkezni a többcélú kistréségi 
társulásokról szóló törvény által létesített kistérségi társulási tanácsáról sem. Ez utóbbi 
szervezet jelentőségét elsősorban az emeli ki, hogy a kormányzat a társulási tanács által 
ellátott - településüzemeltetési - feladatok megvalósítását támogatja pénzügyileg is. Hasonló 
önálló normatíva, vagy pályázati forrás a területfejlesztési törvény értelmében kialakított 
kistérségi tanács számára nem áll rendelkezésre. A kistérségek meghatározó részében tehát a 
„többcélú törvény" rendelkezései szerint működő szervezeti forma domináns. Ugyanakkor e 
szervezetet létesítő jogszabály a partneri együttműködésre egyáltalán nem tartalmaz 
rendelkezéseket. A tagságot itt kizárólag a települési polgármesterek alkotják, más szervezet 
még tanácskozási joggal sem szerepel. A partnerség elvének érvényesítése a területfejlesztési 
ügyekben dönteni jogosult tagsággal azonos, ám alapvetően településüzemeltetési feladatokat 
ellátó szervezet esetén sem lenne haszontalan, bár ez a jogalkotó figyelmét - ezideig -
elkerülte. 

A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítását követően a kistérségi szint további 
szereplőinek helyzete értékelődött át. E szereplők az önkormányzati területfejlesztési 
társulások, melyek a törvénymódosítást megelőzően egyedüli címzettjei voltak a kistréségi 
területfejlesztési feladatok ellátásának. (Ezek a feladatok - források hiányában - többnyire 
fejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában merültek ki.) A statisztikai kistérségre 
alapított felülről szabályozott formában kialakított társulási és/vagy fejlesztési tanács 
jelentősen csökkentette az alulról és önkéntes alapon építkező területfejlesztési társulások 
szerepét. 

A partnerség elvének érvényesülése szempontjából a területfejlesztési önkormányzati 
társulásokra vonatkozó szabályozás sem számíthat elégséges minősítésre. A társulási törvény 
értelmében ugyanis az önkormányzati területfejlesztési társulás tagjai kizárólag 
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önkormányzatok lehetnek. Ez a szabályozás - különösen egy alulról építkező szervezet esetén 
- teljes ellentétben áll a közösségi jogban szabályozott partnerség elvével. 

A partnerség elvének egy meglehetősen ortodox értelmezését képviseli a megyei és a 
regionális területfejlesztési tanácsok tagságára vonatkozó szabályozás is. Mindkét szervezet 
estén a tagok kizárólag a kormányzat, illetve az önkormányzatok képviselőinek soraiból 
kerülnek ki. A közösségi jogban ez a szemlélet az 1988-1993. közötti időszakban uralkodott, 
de az 1993-mas módosítás a partnerség elvét kiterjesztette a nem kormányzati szervekre, az 
1999-es, majd a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó szabályozás tovább 
bővítette a partnerek körét. A hazai szabályozás fordított „fejlődési" pályát ír le, hiszen 1996-
ban még a megyei területfejlesztési tanács tagjai voltak bizonyos nem kormányzati szervek 
(gazdasági kamarák, munkaügyi tanácsok, munkavállalók képviselői), azonban napjainkra 
csak a kormányzati, önkormányzati szféra képviselőivel találkozhatunk. Ez a fajta felfogás 
nem követi és nem tükrözi a közösségi jog fejlődési eredményeit, és nem áll összhangban a 
kohéziós politika modern elvárásaival, holott a jogszabály megszületetésének pillanatában a 
magyar területfejlesztésről szóló törvény korszerű, a csatlakozni kívánó államok között 
élenjáró volt. 

Jelen pillanatban a megyei területfejlesztési tanács tagjai között az alábbi képviselők 
szerepelnek: 
- a megyei közgyűlés elnöke, 
- a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i), 
- a miniszter képviselője, 
- a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok 

három képviselője, 
- a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője, 
- a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. 

Konzultációs joggal a megyei területfejlesztési tanács mellett is megjelennek azok a megye 
területén működő különböző civil szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések 
megtárgyalására egyeztető fórumot hoztak létre és a tanácsnál jelezték együttműködési 
szándékukat. A konzultáció jogát meglehetősen sajátosan értelmezi és szűkszavúan rendezi a 
jogalkotó akkor, amikor csupán azt rögzíti, hogy az egyeztető fórum véleményét az adott 
napirend tárgyalásakor ismertetni kell. A vélemény megismerése csakis egyirányú 
folyamatként fogható fel és semmiképpen sem olyan kétirányú folyamat, amelyet a 
konzultáció köznapi értelemben vett fogalma magában hordoz. Ettől függetlenül 
természetesen létezhet konzultáció az egyes felek között, azonban erre vonatkozóan a 
jogalkotó semmilyen iránymutatást nem alakított ki. Ez a tény viszont a konzultáció szó 
használatának jogosságát, indokoltságát kérdőjelezi meg, illetőleg devalválja annak jogi 
értékét. 

A döntéshozó szervek és a különböző partnerek közötti eljárási cselekmények - így például a 
kommunikáció - ugyan egyre fontosabbá válnak a „társadalmasítás" (például különböző 
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dokumentumok véleményezése) során, azonban az e területre vonatkozó eljárási kérdések 
rendezése egyelőre nem került a jogalkotó látómezejébe. A civil társadalommal történő 
együttműködés kezdeti lépéseire - legalábbis a területfejlesztés esetén - napjainkban kerül 
sor, így még meglehetősen nehéz abban a kérdésben állást foglalni, hogy mely területeken 
hasznos a jogi szabályozás, mely eljárási cselekmények során elegendő a gentleman 
agreemant-en alapuló szabályok alkalmazása és mely cselekmények maradnak az informális 
kapcsolatok világában. Annyi mindenesetre már ma is érzékelhető - például a nemzeti 
stratégiai referenciakeret partneri egyeztetése során - hogy az (eddig hagyományokkal nem 
rendelkező) együttműködés, szabályok hiányában rendkívül nehéznek, alig kivitelezhetőnek 
tűnik. Meg kell jegyezni, hogy az Unió más tagállamai esetén sem volt korábban sokkal jobb 
a helyzet. A regionális partnerek - tagállamonként különböző módon - csak néhány esetben 
járultak hozzá a közösségi támogatási keret elkészítéséhez. (Kovács-Majoros 1998. 94. o.) 
Esetenként a partneri együttműködés kimerült a hivatali és adminisztratív hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokban. (Kovács-Majoros 1998. 94. o.) Mindezek elkerülése érdekében 
hosszú távon feltehetőleg nem lehet megkerülni az eljárási kérdések általános, vagy 
részletezőbb jogi rendezését sem. 

A területfejlesztésről szóló törvény - ahogy arra korábban már történt utalás - a regionális 
fejlesztési tanács tagjai tekintetében sem érvényesíti a partnerség közösségi szinten megismert 
fogalomi és szabályozási rendjét. A tagok jelen pillanatban a következők: 
- a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 
- a miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi 

miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az egészségügyi 
miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az 
informatikai és hírközlési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint az ifjúsági, családügyi, 
szociális és esélyegyenlőségi miniszter egy-egy képviselője; 

- az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként 
egy-egy képviselője; 

- a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei; 
- a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke; 
továbbá a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tekintetében: 
- a Kormány kinevezett képviselője; 
- a főpolgármester vagy képviselője; 
- a fővárosi kerületi önkormányzatok egy képviselője, valamint 
- a régió többcélú kistérségi társulásainak, illetve kistérségi fejlesztési tanácsainak további 

legfeljebb kettő képviselője. 

A képviseleti jog gyakorlása, illetőleg annak szabályozása ugyan nem kapcsolódik szorosan a 
partnerség témaköréhez, azonban az elmúlt néhány esztendő nem feltétlenül pozitív 
tapasztalatai és a kapcsolódó szabályozási hiányosságok alapján mégis indokoltnak tűnik 
röviden kitérni e területre. 
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A tanácsban az egyes miniszterek képviselőinek tömeges megjelenését szabályozó 1999-es 
törvénymódosítás során a jogalkotó nem foglakozott a képviselet részletes szabályozásával. 
Ennek, valamint az aktuális kormánypárti aktivitásnak köszönhetően a miniszterek képviselőit 
nem elsődlegesen a közigazgatási apparátusból és nem feltétlenül szakmai szempont szerint 
bízták meg, hanem pártpolitikai megítélés alapján vezéreltetve. Ez a tény szükségképpen 
eredményezte a testület át- illetve túlpolitizáltságát, mely nem szolgálja elsőrendűen a 
döntések racionális megalapozottságát. A 2002. évi törvénymódosítás már bevezette azt a 
szabályt, mely szerint a miniszteri képviselőknek évente kötelező beszámolni az őket megbízó 
minisztereknek. Ezen a - túlságosan talán nem megterhelő - kötelezettségen kívül a megbízó 
és a megbízott viszonyát továbbra sem szabályozták. Ujabb két év elteltével a képviselet 
szabályozása akként módosult, hogy a miniszterek képviseletét „állásfoglalásra jogosult 
állandó megbízottja látja el" (17. § (7) bek.). A szabályozási nóvum az állandó jelző 
használatára, mely a megbízott személyéhez kötődik illetve az állásfoglalás kifejezés, mely a 
felhatalmazás terjedelméhez kapcsolódik. Az utóbbi meghatározás talán nem tűnik túl 
szerencsésnek hiszen az állásfoglalás általános értelemben vett használata nem azonos a 
döntési jogosítvánnyal, mely minden egyes - arra feljogosított - tag esetén az egész testület 
döntésének alapját képezi. A szabályozás - jelenleg is hatályos - újdonsága az állandó 
megbízotti státusz, mely természetesen semmiféle garanciát nem nyújt a szakmai 
hozzáértéssel nem rendelkező, politikai alapon kiválasztandó képviselők személyének 
mellőzésére. 

A konzultációs joggal rendelkező civil szervezetek mellett regionális szinten egy újabb fórum 
kialakításának lehetőségét is biztosítja a jogalkotó, mégpedig a kistérségi társulások számára. 
Ismeretes, hogy a többcélú kistérségi társulások, illetőleg a kistérségi tanácsok döntéshozói 
kizárólag polgármesterekből tevődnek össze, így a fórum által közvetített kistérségi szintű 
vélemények valószínűleg szintén ezen csoport érdekeit fogják képviselni. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy a fórum, illetőleg a fórum által delegált képviselő a kistérségi szintű civil 
szerveződések bevonási kötelezettsége nélkül jelenítik meg az adott területi egység érdekeit. 

A térségi fejlesztési tanács tekintetében a jogalkotó ismét visszatért az országos 
területfejlesztési tanács, illetve a kistérségi fejlesztési tanács szabályozása során érvényesített 
rendezési elvre, mely lehetőséget biztosít a gazdasági élet szereplőinek részvételére a tanács 
munkájában. A törvény állandó meghívotti státuszt biztosít e szervezetek képviselői számára. 

Minden - korában ismertetett - szervezet szabályozásából hiányzik az a rendelkezés - és 
ezzel együtt szabályozási elv - mely lehetővé teszi a tanács számára egyéb szervezetek, 
személyek részvételének biztosítását a tanács munkájában. Célját tekintve hasonló 
szabályozási metódusra található példa a közjogi szabályozásban, mégpedig az 
önkormányzati törvény bizottságokra vonatkozó rendelkezései között. A képviselő-testület 
bizottságainak létesítése lehetőséget biztosít az adott területen szakmailag járatos nem 
képviselő személyek testületi munkába történő bevonására, mely kétségkívül elősegítheti a 
döntések mélyebb megalapozottságát. 
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A szakértők - akik egyúttal társadalmi szervezetek képviselői is lehetnek - nem 
veszélyeztetik a térségi fejlesztési tanács tagságának dominanciáját, hiszen ezek a személyek 
csupán a teljes tagság egyharmadát tehetik ki. Mindamellett a társadalmasítás ezen formája 
hasznosnak tűnhet a különböző szintű területfejlesztési szervek tagságának jövőbeli 
szabályozása során is. 

A különböző szervezetek testületeinek összetétele elsősorban a döntési mechanizmusra, azon 
belül pedig az egyes tagok jogosítványaira hívja fel a figyelmet. A hazai jogi szabályozás - a 
partnerség elvével összefüggő - azon további területe is értékelhető, amely a tervezési, 
programozási folyamattal foglalkozik. A szóban forgó konkrét jogszabály a területfejlesztési 
koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának 
rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) kormányrendelet. Ez a jogszabály az egyeztetési eljárás 
segítségével nyújt lehetőséget a partneri kapcsolatok kialakítására, vagy elmélyítésére. A 
rendelet lehetőséget nyújt meghatározott szereplők (partnerek) számára a tekintetben, hogy a 
különböző területi szinten készülő fejlesztési dokumentumok tartalmát illetően véleményt 
alkothassanak. Ez a jog egyúttal nem jelent kötelezettséget, vagyis nem szükségszerű 
véleményt nyilvánítaniuk az adott koncepciók, programok tekintetében, amely egyrészt a 
partneri önállóság tiszteletben tartását is jelentheti, másrészt jogbizonytalanságot is teremt, 
hiszen a jogalkotó az ily módon előálló helyzetre vonatkozóan semmilyen szabályozást nem 
alakított ki. A partnerek hallgatása csupán a kötelezetti oldalon lévő programkészítőre, illetve 
magára a programra gyakorolhat - jogilag rendezetlen - hatást, csakúgy mint a programhoz 
kapcsolódó esetleges ellenvélemények sorsa és figyelembe vételének szabályozatlansága a 
dokumentumról történő végső döntés során. 

Kétségtelen, hogy a döntési joghoz képest a partnereket megillető véleménynyilvánítás 
alacsonyabb szintű jogosítványt jelent, de mindenképpen több mint, például a tájékoztatási 
kötelezettség, ahol az érintetteknek további feladata, illetve jogosítványa - a tájékoztatás 
tudomásul vételén túl - nincs. Mindamellett a véleményezési jog biztosítása elégségesnek 
tűnik, hiszen ellentmondásos lenne, ha. egy adott területi szint saját maga által kidolgozott 
programjáról egy szomszédos, vagy más területi szint döntene. 

A kormányrendelet 2001. évi módosítása nem feltétlenül életszerűen értelmezte a partneri 
kapcsolatokat, legalábbis a kistérségek tekintetében. A módosítás szerint ugyanis a megyei 
területfejlesztési tanács, a megyei közgyűlés, a települési önkormányzatok, a szomszédos 
kistérségek mellett a megyei jogú város közgyűlésének is véleményeznie kell a kistérségi 
programokat, még akkor is, ha azzal nem szomszédosak és helyzetükről, céljaikról vajmi 
keveset tudnak. A közös érintettség és érdekeltség hiánya esetén a tényleges partneri viszony 
akkor sem jön létre, ha arról jogszabály rendelkezik. Természetesen az egyeztetési eljárás és 
véleményezés nem csupán a partnerség szempontjából értelmezendő, hiszen a jogszabály a 
nagyobb területi egység programjaihoz történő koherens kapcsolódást is szolgálja. A megyei 
jogú város véleményezése e tekintetben sem áll szilárd alapokon, hiszen a területi 
szempontokat, érdekeket képviselő (megyei) szervezetek már rendelkeznek véleményezési 
jogosítvánnyal. 
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A területfejlesztési szabályozáson belül - a fenti részletekbe menő megállapításokon túl - a 
partnerség egészének értékelését illetően az alábbi megállapítások tehetők. 

- A jogi szabályozás a partnereket főként a döntés-előkészítési - kizárólag az országos 
területfejlesztési Tanács esetén a döntési - folyamatba vonja be, hiányzik a tervezési, a 
végrehajtási és az országos szint alatti döntési szakban történő részvételi jogosultság 
intézményesítése. 

- A területfejlesztés szempontjából releváns szervezetek tagságának szabályozása 
regionális, megyei szinten meglehetősen ortodoxnak tekinthető, hiszen hiányozik a civil és 
szakmai- érdekképviseletei szervezetek tagságának biztosítása. Kistérségi szinten ugyan a 
fejlesztési tanács soraiban találhatók nem kormányzati szereplők is, azonban -
napjainkban - a többcélú kistérségi társulás tevékenysége a meghatározó, melyben csak 
polgármesterek tagok és amely elsődlegesen térségi szintű településüzemeltetési 
problémákkal foglakozik. Országos szinten - az Országos Területfejlesztési Tanácsban -
ugyan széles körben helyet kapnak a nem kormányzati szervezetek, azonban itt a 
szervezetet illető jogosítványok köre meglehetősen erőtlennek minősíthető. A meghívottak 
körét illetően a területfejlesztési törvény csupán a kistérségek és a térségi fejlesztési 
tanácsok esetén tartalmaz rendelkezéseket (döntésben érintettek, illetve akiket a 
részvételre felkértek), más szervezeteket illetően a jogalkotó a területi döntéshozókra bízta 
azt a döntést, hogy kit látnak szívesen az állandó meghívottak között. 

- A fenti megállapításhoz kapcsolódik azon szervezetek kompetenciájának megítélése, 
amelyben a nem kormányzati szereplők egyáltalán helyet kapnak. Ezek a szervezetek a 
fentiekben jelzett OTT és kistérségi fejlesztési tanács, valamint a térségi fejlesztési tanács. 
A gyakorlatban e szervezetek vagy nem rendelkeznek komolyabb jogosítványokkal, vagy 
a területfejlesztési folyamatokra gyakorolt tényleges hatásuk tűnik csekélynek. 

- A nem kormányzati szervezeteket megillető jogosítványokról alkotott kép meglehetősen 
lehangoló. Az OTT kivételével e szervezetek csak tanácskozási, illetőleg véleményezési-
konzultációs jogosítványokkal rendelkeznek. A jogosítványok ily módon történő 
meghatározása egyrészt súlytalanná teheti a szervezeteket, másrészt azt a bizalmatlanságot 
is jelzi, amely a jogalkotó irányából árad a nem kormányzati szféra irányába. 

Amennyiben tényleges igény mutatkozik a nem kormányzati szervek közügyekbe történő 
bevonására, akkor ezt a jogalkotásnak is akceptálnia kellene. A partnerek helyzetének 
szabályozására két megoldás is kínálkozik. Az egyik szerint minden egyes különálló ágazat -
ahol a társadalmi szervezetek érdemi szerepet töltenek be - önállóan (miniszteri rendelet 
szintjén) szabályozza a partneri kapcsolatokat. A másik megoldás szerint kialakítható egy 
általános keretjellegű - törvényi szintű - szabályozás, mely rendezi a társadalmi szervezetek 
általános jogosítványait, a közügyekben való részvétel feltételeit, stb. és felhatalmazást ad a 
különböző ágazatokban az igényekhez és lehetőségekhez illeszkedő végrehajtási rendeletek 
megalkotására. Ez utóbbi megoldás talán elősegíthetné a társadalmi szervezetekre vonatkozó 
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egységesebb szabályozás és joggyakorlat kialakítását, mely egyúttal hozzájárul a partnerség 
elvének magas szabályozási szintű elismeréséhez. 
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6 Az addicionalitás elvének hazai jogi szabályozása 

Az addicionalitás elve a hazai szabályozásban alapvetően két területen fejti ki hatását. Az 
egyik a terület a központi költségvetés, mely - alapvetően az éves költségvetési törvényen 
keresztül - az állam számára határozza meg azt a nagyságot és módot, amennyiben és ahogy 
hozzá kell járulnia a hazai, illetőleg közösségi területfejlesztési források biztosításához, 
kiegészítéséhez. A másik terület az a pályázati rendszer, mely a kedvezményezettek számára 
határozza meg azt a mértéket, mellyel hozzá kell járulnia a pályázati felhívásban 
meghatározott célok megvalósításához. 

Az uniós csatlakozást követően és különös tekintettel a 2007-2013-as programozási időszakra, 
a kormányzat számára központi kérdéssé válhat, hogy milyen mértékben járuljon hozzá a 
közösségi forrásokhoz és ezzel egyidejűleg milyen mértékben lehet képes az esetlegesen 
fennmaradó hazai forrásokból önálló területfejlesztési célok finanszírozására. A megnövekedő 
közösségi források növekvő hazai hozzájárulást kívánnak meg, melyet a kormányzatnak, 
illetőleg a kedvezményezetteknek kell biztosítaniuk. A két hazai szereplő közötti arány 
megoszlását mindenképpen befolyásolja a kedvezményezettek jogi státusza, vagyis a 
költségvetési, nonprofít, vagy a piaci szektorban való elhelyezkedésük. A versenyszféra 
szereplőinek közösségi támogatása az 50%-ot nem haladhatja meg. A hazai pályázati 
felhívásokban szereplő támogatások - az esetek többségében - szintén nem lépik túl az 50%-
os támogatási hányadot. Ha pedig az igénybe vehető támogatás és a közösségi forrás azonos, 
vagy közelít egymáshoz, akkor minimális állami részvétel mellett a piaci szereplőkre hárul az 
additív költségek biztosítása. A kis- és középvállalkozások esetén a támogatási intenzitás, így 
az állami részvétel mértéke növekedhet, melyre vonatkozóan az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló módosított 85/2004. (IV. 19.) kormányrendelet 
tartalmaz útmutatást. A rendelet értelmében a következő maximális támogatási intenzitások 
engedélyezhetők: 

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl 
tervezési-statisztikai régiókban, valamint a rendelet mellékletében felsorolt kistérségekben 
50%, 

b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban - az a) pontban foglalt kivételekkel - 45%, 

c) Pest megyében 40%, 

d) Budapesten 35%). 

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kis- és középvállalkozások 
beruházásai esetében 15 százalékponttal növekednek. 

A kis- és középvállalkozások számára egyedileg nyújtott támogatások esetén a szabályok 
szigorodnak abban az esetben, ha a támogatási intenzitás az 50%-ot és a 25 millió Ft-ot 
meghaladja, vagy, ha a támogatás több mint, 15 millió Eurónak megfelelő összeg. Ezekben az 
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esetekben a pénzügyminiszternek - jóváhagyás céljából - a Bizottsághoz kell fordulnia. (Más 
esetekben, például az ún. érzékeny ágazatok támogatása esetén, a pénzügyminiszternek a 
közösségi szabályok betartása mellet tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a bizottság 
irányába.) 

A piaci szereplők állami támogatásának kontrollálhatósága, illetőleg a közösségi normák 
betartása érdekében a támogatás nyújtására jogosult szerv a vonatkozó pályázatot a kiírás előtt 
legalább 30 nappal megküldi a pénzügyminiszternek, aki - a szabályozás sérülése esetén -
kezdeményezi a kiírás módosítását. 

A nem termelő ágazatban sokkal jelentősebb differenciálás figyelhető meg, melynek 
szempontjai nem a jogálláshoz, hanem elsősorban az elérni kívánt célokhoz és a szereplő 
hátrányos helyzetéhez kötődik. Egyes célok estén (például humánerőforrás fejlesztés) a 
támogatási arány elérheti a 100%-ot, mely a kedvezményezettek financiális szerepvállalását 
csökkenti, míg más - főként infrastrukturális - beruházások során az állami és a 
kedvezményezetti hozzájárulás aránya kiegyenlítettebb lehet. A hátrányos helyzet értékelése a 
közösségi források elosztása során is megjelenik, de a jelenlegi hazai forráselosztási 
rendszerben még inkább előtérbe kerül. 

A közösségi források állami kiegészítési kötelezettségéről a 2004-2006. közötti időszakban a 
2004. évi CXXXV. költségvetési törvény szól (lásd: fügelék). A jogszabály szerint a 
nemzetgazdaság hosszú távú fejlődésének alapvető érdeke, hogy minél nagyobb mértékben 
felkészült legyen az EU pénzek fogadására. Ehhez a 2005. évi költségvetés megteremti a 
szükséges társfinanszírozásokat. A jogalkotó szerint egyetlen uniós forrás sem veszhet el 
azért, mert a magyar partner nem teszi hozzá saját finanszírozási forrását. 

A 2004-2006. közötti évekre a Csatlakozási Szerződés értelmében meghatározott, és 2006 
végéig fel nem használt, de szerződéssel lekötött uniós támogatásokat 2007-ben, illetve az azt 
követő években is kifizethetők a kedvezményezettek részére 

A 2007-től hatályos pénzügyi kerettery elfogadásával az Unió költségvetését finanszírozó 
tételek, a saját források szerkezete is változhat, ami ugyancsak hatással lesz a költségvetés 
kiadási oldalára. E hatás számszerűsítése a tárgyalások kezdeti szakaszában nehezen 
megállapítható. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy a 
Magyarország által felhasználható támogatási összegek igen jelentős növekedési mértékénél 
jóval kisebb mértékű lesz a magyar hozzájárulás növekedése. Ha ez a várakozás teljesül, 
akkor maradhat esély a közösségi forrásoktól független, önálló hazai területfejlesztési 
programok finanszírozására. 

A jelenlegi magyar területfejlesztési forrás kiegészítésre vonatkozó szabályok az egyes 
pályázati felhívásokban, illetőleg a kiírás és forráselosztás alapjául szolgáló jogszabályokban 
lelhetők fel. Ebben a rendszerben - a közösségi háromszereplős modellel ellentétben - csupán 
a forrásról dönteni jogosult szervezet, valamint a kedvezményezett szerepel. A forrás 
kiegészítés kedvezményezettre háruló arányát a támogatási intenzitás mértéke mutatja meg. A 
kiegészítés nagysága és a saját erő nem szükségképpen egyezik meg, hiszen a 
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kedvezményezett oldaláról szükséges forrás egy része például hitel is lehet, ami nem saját erő. 
Ezért a szabályozás mindig az állami támogatás nagyságát állapítja meg. A támogatás 
differenciálási szempontjaira a korábbi megállapítások (státusz, cél, hátrányos helyzet) 
ugyanígy érvényesek. 

A legjelentősebb decentralizált források elosztására vonatkozó jogszabályok az alábbi módon 
rendezik a forrás kiegészítés kötelezettségének megállapítási módját: 

1. A céljellegű decentralizált támogatás veszi figyelembe legdifferenciáltabban azokat a 
hátrányokat, amelyeket a jogszabály elismer és amelyek ténylegesen, vagy látens módon a 
települések elmaradottságát eredményezik (21.sz. ábra). 

21.SZ á b r a 

Térségi 
hátrányok száma 
64/2004. (IV. 15.) 

Korm.rendelet 
szerint12 

A támogatás felső határa (%-ban) Térségi 
hátrányok száma 
64/2004. (IV. 15.) 

Korm.rendelet 
szerint12 

0 hátrány esetén 
7/2003. (1.14.) Korm.rendelet szerint13 

Térségi 
hátrányok száma 
64/2004. (IV. 15.) 

Korm.rendelet 
szerint12 

0 hátrány esetén 
1 hátrány esetén 2 hátrány esetén 

0 70 75 80 
2 85 90 95 

Forrás: CEDE pályázati felhívás 20 05. 

2. A területi kiegyenlítést célzó támogatások esetén a más állami támogatásban nem részesülő 
beruházásoknál, a támogatás nem haladhatja meg az elismerhető költségek 70%-át. A 
62/2004. (IV. 15.) kormányrendelettel módosított 24/2003. (II. 4.) kormányrendelet 
értelmében a 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet 3. és 5. számú mellékletében felsorolt 
kedvezményezett leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a leghátrányosabb helyzetű 
települések esetében az egyébként nyújtható támogatás összege viszont további 10%-kal 
magasabb lehet. 

3. A terület és régiófejlesztési célelőirányzat szóló jogszabály a saját forrás előírása mellett 
(mely önkormányzatok és nonprofít szervezetek esetén 10%, a kis- és középvállalkozások 
számára 25%, egyéb szervezetek esetén 50%) a támogatási intenzitás mértékét a státusz és a 
cél figyelembe vétele alapján öt kulcsban állapítja meg. A versenyszektor szereplői számára 
egységesen maximum 30% lehet a támogatás nagysága. Az önkormányzatok által pályázható 
hagyományos területfejlesztési célok esetén (pl.: humáninfrastruktúra fejlesztés, termelő 
infrastrukturális fejlesztések, stb.) a támogatási intenzitás felső határa 70%. Az újonnan 
decentralizált, korábban ágazati kezelésben lévő források esetén (pl.: autópálya-építést segítő 
közmunkaprogramok támogatása, belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése, stb.) a 

12 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 
7/2003. (I. 14.) kormányrendelet társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
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támogatás eléri a 90%-ot. Idegenforgalmi fejlesztések, illetve az információs technológia 
terjedését segítő fejlesztésekhez 65%, valamint 50%-os támogatás igényelhető. 

Összességében megállapítható, hogy a hazai jogi szabályozás az addicionalitás elvét 
következetesen érvényesíti. Kérdés csupán az, hogy a forrás kiegészítés differenciálásának 
szempontjai, valamint a forrás kiegészítés mértékének megállapítása helyesen történik-e, vagy 
sem. A kérdés első felét illetően a jelenlegi gyakorlat - kisebb korrekcióval - helyeselhető, 
hiszen a nonprofit és a profitot termelő szereplők közötti különbségtétel, a célok és a 
hátrányos helyzeten alapuló eltérő megítélés mindenképpen indokoltnak tűnik. A forrás 
kiegészítés mértékének értékelése során már nem tehetők ilyen megnyugtató megállapítások. 
Általános vélekedés szerint a túlságosan alacsony támogatási intenzitás vagy nem képes 
érdemben elősegíteni az elérni kívánt cél megvalósítását, vagy - a pályázati rendszer 
sajátosságai miatt - még nem éri meg igénybe venni a támogatást. A magas támogatási 
intenzitás egyrészt csökkenti a célok megvalósításáért, majd pedig az elért eredmények 
fenntartásáért vállalható felelősséget, illetve motivációt, másrészt pedig - a magas számú 
igények következtében - hozzájárulhat a források elaprózódásához. 

Az általános megállapítások persze a gyakorlati életben nem mindig érvényesülnek ilyen 
egyértelműen. A tapasztalatok szerint a kis- és középvállalkozások számára az alacsony 
támogatási intenzitású (pl.: 30%-os) támogatások meglehetősen érdektelenek. Ez különösen 
az építési jellegű projektekre igaz. Ennek oka abban rejlik, hogy jelen pillanatban az ilyen 
típusú beruházások bizonyos közterhek megkerülésével (ÁFA, SZJA, társasági adótartalom, 
stb.) is megvalósíthatók. A pályázat által megkövetelt hivatalos út ehhez képest jelentősen 
drágítja a beruházást, illetőleg csökkenti a vállalkozói profitot. Eszközbeszerzések, 
szolgáltatások esetén az olykor értelmetlennek tűnő pályázati megkötések, valamint a piaci 
mechanizmustól idegen bürokratikus ügyintézés és annak olykor komoly károkat okozó 
időtartama következtében a legalább 50%-os támogatási intenzitás lehet csupán vonzó a kis-
és középvállalkozások számára. 

A közösségi versenyszabályok tiszteletben tartása mellett indokoltnak tűnhet a KKV-ék 
számára a legmagasabb támogatási intenzitás biztosítása a kívánt gazdasági folyamatok 
érdemi előmozdítása érdekében. 

Költségvetési és nonprofit szervezetek esetén a differenciált támogatási intenzitás figyelembe 
veszi - vagy figyelembe kellene vennie - a célok fontosságát (prioritási sorrendjét), valamint 
a beruházások forrásigényét és ezzel párhuzamosan a potenciális kedvezményezettek 
tőkeerősségét. A tőkeerősség - mely jelentheti a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását, 
valamint a pénzintézetek által használt hitelerőt, hitelképességet is - olyan szempont, amelyet 
ez ideig a támogatási intenzitás kialakítása során valószínűleg nem vettek figyelembe. Ennek 
hiányában viszont a csekély forrással és hitelerővel rendelkező szervezetek a nagy 
forrásigényű beruházásokra még jelentősebb (pl.: 70%-os) támogatási intenzitás mellett sem 
képesek pályázni, mert a szükséges kiegészítésnek semmilyen forrása nincs. A 2005-ben 
meghirdetett pályázatok közül ilyen helyzetbe hozta a kistelepülések önkormányzatait a 
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belterületi közúthálózat fejlesztését célzó támogatás. E pályázati feltételek között a támogatási 
intenzitás 50% volt, az útépítés pedig köztudottan nagyon drága. így csak a városok, illetve 
nagyobb települések tudtak pályázni olyan probléma megoldására, mely a kistelepüléseket 
éppúgy érinti, mint a nagyokat.14 

Az addicionalitás elvének alkalmazása során az eddig kialakított szempontrendszert (státusz, 
cél, hátrányos helyzet) szükséges lenne kiegészíteni a tőkeerősség szempontjával. 

A magas (90-95%-os) támogatási intenzitás a nagy forrásigényű programok megvalósítása 
során, illetőleg a csekély tőkeerősségű kedvezményezettek részvétele mellett indokolható. E 
tényezők figyelembe vételének hiányában a támogatni kívánt cél vagy egyáltalán nem, vagy 
csak bizonyos - az eredetileg elérni kívánt cél feltételei között nem szereplő, így 
diszkriminatív módon behatárolt - szereplők által valósítható meg. 

Mind a piaci szereplők, mind pedig a közszféra potenciális kedvezményezettjeit illető forrás 
kiegészítés további finomhangolása döntő szerepet játszhat a konfliktushelyzetek 
megelőzésében, a területfejlesztési politika sikerességében. 

14 Vékény község szerepel a leghátrányosabb helyzetű 235 településnek. Belterületi útjainak kiépítési költsége 10 
millió Ft. Előirányzattal le nem kötött szabad forrása évi 600 000 Ft, amelyhez hasonló mértékű hitelkeret 
tartozik. CÉDE, vagy TEKI pályázaton elnyerhető összeg 1,5-2 millió Ft között mozog. Ha egy évben 
semmilyen más fejlesztést nem valósítanak meg csak az útépítést, akkor az legalább 70%-os támogatásra, 
valamint hitelfelvételre lenne szüksége az önkormányzatnak. Ezzel szemben a hátrányos helyzetű települések 
között nem szereplő nagyobb települések - különösen a nagyvárosok - nem túl kedvező pénzügyi kondíciók 
mellett is képesek megvalósítani a jelzett beruházásokat. 
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7 A közösségi források felhasználásához kapcsolódó eljárásrend értékelése 

A közösségi forrásokhoz, illetőleg általában véve a területfejlesztéshez kötődő normarendszer 
fejlődése elérni látszik azt a pontot, amelytől megkülönböztethetők és egymástól elválasztva 
önállóan is életképesek az anyagi jellegű szabályok és az eljárási típusú normák. Különösen 
fontos lehet a hazai jogi szabályozás értékelése szempontjából az, hogy egy olyan teljesen új 
szabályozási területen, amely a közösségi források elosztásának eljárási szabályait foglalja 
magában, vajon érvényesülnek-e a regionális politika, illetőleg az eljárásjogokban korábban 
meghonosodott, így klasszikusnak tekinthető alapelvek. A dolgozat elsődleges témája ugyan a 
regionális politika alapelveinek vizsgálata, azonban tekintettel a szabályozás újszerűségére és 
az ezzel együtt megjelenő - remélhetőleg csupán kezdeti - hiányosságokra, szükségesnek 
tűnik kitérni további eljárási szabályozási kérdésekre is. 

Annyi már most előre bocsátható, hogy a közösségi források elosztása során alkalmazott 
eljárásrend közel sem nyugszik olyan kiforrott alapokon, mint például a közigazgatási 
eljárásról szóló szabályok, vagy más klasszikus eljárásjogok (polgári- büntető eljárásjog). A 
szilárd alapok mellett problémát jelent a szabályozás heterogenitása, melyben nem csupán a 
különböző szintű szabályozás, hanem az eljáráshoz kapcsolódó szervezetek státusza, 
államigazgatásában betöltött helye sem tisztázott (pl.:a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-
FMM-FVM-PM intézményei, a Ket., illetve a 2006. évi LUI. törvény intézményrendszeri 
filozófiája). 

7.1 A jelenlegi szabályozás jellemzői 

Az eljárási szabályok kialakítása és alkalmazása tekintetében jelen pillanatban kettős 
gyakorlat figyelhető meg. Az egyik módszer alapján az eljárási szabályok egy részét 
miniszteri rendeleti szinten rendezik, a másik részét pedig a jogi szabályozás mellőzésével, 
belső szervezeti szabályok formájában alakítják ki. 

Az átfogó szabályokat a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános 
eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 
tartalmazza. A részletes rendelkezések különböző ágazati rendeletek alapján (pl.: 22/2004. 
(VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet), de nem jogszabályi formában alakulnak ki. Ezeket a 
szabályokat ún. kézikönyvbe foglalják (az irányító hatóság, az operatív program 
végrehajtásának részletes eljárási szabályait tartalmazó működési kézikönyve), melyek 
jogszabályként viselkednek, ugyanis betartásuk mindenki - de legalábbis a pályázók -
számára kötelező. A kézikönyvet és módosításait - pl.: a HEFOP - esetén az irányító hatóság 
vezetőjének előterjesztése alapján foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter - az 
Oktatási Minisztériummal történő egyeztetés után - adja ki, és vonja vissza. Ez a tény 
kifejezetten a jogalkotás során alkalmazott módszerekre utal, noha a végeredmény mégsem 
egy miniszteri rendelet. 

A Regionális Operatív Program esetén az Irányító Hatóság vezetője jogosult a kézikönyv 
jóváhagyására, ami egyúttal kifejezi az e szabályok kialakítására vonatkozó egységes 
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gyakorlat és szabályozás hiányát, valamint arra engedne következtetni, hogy e szabályok a 
szervezet rendszer működésének belső szabályzatát alkotják. A megállapítás első felét illetően 
a kormányzati szervek is rámutattak arra a korántsem kívánatos állapotra, mely szerint a 
pályázatok és a központi projektek lebonyolítása során az irányító hatóságok, valamint a 
közreműködő szervezetek közel harminc eltérő módszer szerint járnak el. Az egységesítésre, a 
legjobb gyakorlatok elterjesztésére vonatkozó törekvések - elsősorban a Közösségi 
Támogatási Keret Irányító Hatósága részéről - eddig legfeljebb korlátozott sikerrel jártak. 

A megállapítás második fele a nem jogszabályi formában kialakított szabályok belső 
szabályzati jellegére utal. Amennyiben csupán bizonyos működési szabályok rendszeréről 
lenne szó, akkor azok jogi szabályozására nem feltétlenül, de legalábbis nem minden esetben 
lenne szükség. Ugyan a vizsgálat alá vont eljárási szabályok jogrendszeren, jogágazatokon 
belüli elhelyezésére még nem került sor, mégis érdemes bemutatni a közigazgatási eljárásra 
vonatkozó egyik legelfogadottabb megközelítést. E szerint „az államigazgatási eljárás 
fogalma alá tartozik az államigazgatási szervek valamennyi cselekvésének mikéntje ... ennek 
három, egymással gyakran érintkező fajtáját különböztetjük meg. Ezek: 
a) hatósági (külső) eljárás, amelynek terméke az államigazgatási szerveken kívülre ható 
konkrét egyedi államigazgatási aktus. 
b) Az államigazgatási szervek egymás közötti (belső) eljárása ... azoknak a kapcsolatoknak a 
formái, amelyeket az egymásnak alá-fölé rendelt, illetve mellérendeltségi viszonyban lévő 
államigazgatási szervek tartanak egymással mind a normatív és konkrét aktus kibocsátása, 
mind az egyéb államigazgatási tevékenység eredményes ellátása végett. 
c) Az ügyvitel olyan, nem aktus jellegű államigazgatási cselekményekből áll, amelyeket egy-
egy államigazgatási szerven belül végeznek mind az aktusok létrehozása, mind pedig az 
államigazgatási szerv egyéb cselekményei rendjének biztosítása érdekében." (Szamel Lajos-
Ivancsics Imre: Az államigazgatási eljárás. Pécs, 1996.) 

Az aktus kibocsátása érdekében tett igazgatási cselekmények - különböző részletezettségű és 
szintű - jogi szabályozásának igénye teljesen egyértelmű a magyar jogrendszerben. Az 
ügyvitel, iratkezelés szabályainak többsége szintén jogszabályi formában rendezett. 

A kézikönyvekben a felsorolt tevékenységek mindhárom fajtája megtalálható, jogi 
szabályozásra mégsem került sor. Ellenérvként ugyan megfogalmazható, hogy az érintett 
szervek egy része - a regionális operatív program közreműködő szervezetei - nem 
közigazgatási szervezetek, hiszen mindegyikük Kht. formában működik. Ez alapján arra a 
következtetésre is juthatnánk, hogy e szervezetekre az államigazgatásra vonatkozó szabályok 
és megállapítások nem érvényesek. Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 
közigazgatási eljárásról szóló törvény - bizonyos körben - kiterjeszti hatályát a kvázi 
közigazgatási szervekre is. Ez azt jelenti, hogy a nem közigazgatási szervek esetén a 
közigazgatási eljárási törvény alkalmazása nem tekinthető kivételesnek. így tehát a státusz 
nem lehet akadálya a megfelelő jogi szabályozás kialakításának és éppígy nem lehet kétséges 
a közreműködő szervezetek tevékenységének megítélése sem. 
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Az eljárás jelenlegi szabályozási rendszere megdöbbentő hasonlóságot mutat a rendszerváltást 
megelőző államigazgatási, állami szervek eljárására vonatkozó jogi, vagy nem jogi 
szabályozással. Abban az időszakban „inkább a kormányzati-politikai ellenőrzés vált 
fontossá, győzött az állam racionalitásának elve, ezen nem annyira az ügyintézés 
hatékonyságaként megragadható racionalitást, mint inkább az államcélok 
megvalósíthatóságának racionalitását kell érteni." (Lőrinzc Lajos: Eljárásjog a 
közigazgatásban BP. 1999.) Az államcélokat abban az időszakban is a hatalmon lévő politikai 
erők alakították, melyeknek a célok érvényesítésére - jogállami és jogszabályi keretek 
hiányában - meghatározó befolyása volt. Kétségtelen, hogy bármely állami, fejlesztési típusú 
cél - legyen az akár a legnemesebb - megvalósítása sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, a jogi 
szabályozás mellőzésével, ez viszont a demokratikus jogállam szükségességét kérdőjelezi 
meg és másfajta berendezkedések elemeit helyezi előtérbe. 

Az 1957. évi IV. törvény megalkotása előtt a közigazgatás központi szervei lényegében 
diszkrecionális módon és sokban ilyen tartalommal döntötték el az ügyeket, s elmondható, 
hogy továbbra sem volt igazi különbség a közigazgatás „belső" és hatósági eljárásai között, 
csakhogy most már a belső eljárások is hatósági eljárásnak minősültek, a hatósági eljárások 
viszont egyoldalú végrehajtásnak, különösebb garanciális jogvédelem nélkül. (.Lőrinzc Lajos: 
Eljárásjog a közigazgatásban BP. 1999.) Az államigazgatási eljárásra vonatkozó ötven évvel 
ezelőtti helyzet jelentős mértékben nem különbözik a közösségi forrásokhoz kapcsolódó 
jelenlegi hazai szabályozástól. 

Ezt jelzi, hogy a kézikönyvekben megfogalmazott szabályokat (nem jogszabályokat) a 
szervezetrendszer működéséért felelős vezető hozza, illetve hagyja jóvá. Ugyan e szabályokat 
magukra nézve kötelezőnek tekintik, azonban saját érdekeiknek megfelelően bármikor 
megváltoztathatják. A saját belső szabályaik megsértésének vagy semmilyen, vagy csupán 
munkajogi következményei lehetnek. Ezzel szemben a jogszabályi formába foglalt eljárásrend 
annak megalkotójára nézve, minden esetben kötelező, megváltoztatása szintén jogszabályban 
lehetséges, megsértésük esetén a jogszabály szankciókat helyezhet kilátásba, illetőleg az 
eljárásban érintett hivatkozhat az eljárásrend megsértésére, melynek következményei lehetnek 
az eljárás eredményeként született döntésekre (elutasítás, szerződéskötés, stb.). 

A kézikönyvek megalkotóinak tudathasadásszerű gondolkodásmódját az is tükrözi, hogy a 
szabályrendszer megalkotásakor a jogszabályi formát mellőzik, viszont saját magukat mégis 
jogalkotói - olykor a legmagasabb jogalkotói - szerepkörbe helyezik. Ezt nem csupán a 
szabályrendszer viselkedésének jellege (mindenkire kötelező) mutatja, hanem az is, hogy 
olyan jogintézmények szabályozására vállalkoznak, amelyek az országgyűlés számára és a 
legmagasabb (törvényi) jogalkotási forma részére van kizárólagosan fenntartva. A 
kézikönyvek ugyanis meghatározzák - többek között - a csalás fogalmát is, mely büntetőjogi 
kategória és jogállamban csak a legfőbb jogalkotó, csak a legmagasabb jogforrási szinten 
rendelkezhet róla. (A vonatkozó közösségi jogszabályok csupán a csalás és más - kisebb 
súlyú - pénzügyi szabálytalanságok üldözését, illetőleg megelőzését kívánják meg, de nem 
veszik át a nemzeti kompetenciába tartozó döntések és döntéshozók szerepét.) Mindez a 
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kézikönyvek megalkotóit nem zavarta és - meglehetősen sajátos tartalmú - önálló tényállás 
kialakításától sem riadtak vissza. 

7.2 A jogi szabályozás indokoltsága 

A jogállam működéséhez a jogszabályok léte nélkülözhetetlen, a jog uralma mindenkire 
egyformán kiterjed. A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az 
állam - s elsősorban a jogalkotó - kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, 
egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket 
tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a 
jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes 
jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság 
szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak követésével 
keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működnek 
alkotmányosan a jogintézmények. (9/1992. (I. 30.) AB határozat) 

A jogi szabályozás mellőzése többek között kizárja a felsőbb szintű (pl.. alkotmánybírósági) 
normakontrollt, nem garantálja a magyar és a közösségi jogrendszer céljainak, elveinek 
érvényesülését. 

A közösségi források közösségi és nemzeti szinten meghatározott közcélok megvalósulását 
kívánják biztosítani. A közcélok megvalósulásának rendjére meglehetősen sokféle 
közigazgatási eljárási jogszabály született (ezek között kitüntetett szerepet tölt be hazánkban a 
közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.), de ez „csupán" egyike a rendkívül nagyszámú és 
sokféle közcélhoz kapcsolódó eljárási normáknak, igaz integráló szerepe rendkívül jelentős). 
A német jogfelfogás szerint - azon túl, hogy a közigazgatási eljárást az államcélok 
konkretizálásának sajátos módjának tartja - az eljárásjog a közigazgatás törvényességének 
mércéje. Ettől a megközelítéstől nem áll messze az, az értelmezés, mely szerint a 
közigazgatási eljárásjog nem a közigazgatási szervek által teremtett, hanem az ellenőrzésükre 
szolgáló jog. (Bernard Schwartz: Administrative Law, Little Broward Company, Boston, 
Toronto 1976.) Mindkét felfogás kiemelt figyelmet szentel a megvalósítást szolgáló 
eljárásrend törvényességének és az eljárás jogvédő funkciójának. 

A közigazgatási eljárásrend lényegi jellemzőire vonatkozó megállapításokat azért tűnt 
szükségesnek felidézni, mert ugyanilyen követelmények és igények fogalmazhatók meg a 
közösségi források elosztására vonatkozó eljárásrenddel szemben is. Ezek a források 
különböző programok megvalósításának eszközei, melyek egyik - talán ritkán hangoztatott -
jellemzője az, hogy közösségi célokat szolgál, közcél érdekében hozták létre (mind Uniós, 
mind nemzeti szinten). 

A közcélok (programok) megvalósításában meghatározó szerepet játszanak a közpénzek. A 
közpénzek felhasználásának elengedhetetlen feltétele az átláthatóság, az ellenőrizhetőség a 
garanciális szabályok érvényesítése, mely jogi szabályozás nélkül elképzelhetetlen. Tisztán a 
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jogi alapok léte sem tekinthető elegendőnek, ha a szabályozás részletezettsége, garancia 
rendszere nem biztosítja az eljárásrend átláthatóságát. 

A megfelelő jogi szabályozás kialakításának szükségességét az Unió különböző szervei több 
ízben is hangsúlyozták. Ennek egyikelemeként értékelhető az, hogy a közösségi források 
felhasználásának meghatározott fázisát a közösségi jog irányelvek útján szabályozza. Az 
irányelv - az Európai Közösséget létrehozó szerződés 249. Cikkének (3) bekezdése szerint -
az elérendő cél tekintetében valamennyi címzett tagállamot kötelezi, ugyanakkor a módszer és 
eszközök megválasztását a tagállami hatóságokra bízza. Az irányelvekkel kapcsolatban - a 
közösségi jog általános szabályai és az Európai Bíróság joggyakorlata alapján - transzpozíciós 
(átültetési) kötelezettség terheli a tagállamokat. A tagállamok kötelesek megtenni a szükséges 
jogalkotási lépéseket (és egyéb intézkedéseket) annak érdekében, hogy nemzeti 
jogrendszerüket összhangba hozzák az irányelvben foglalt rendelkezésekkel. Az Európai 
Bíróság több határozatában is állást foglalt abban a kérdésben, hogy az egyes tagállamoknak 
hogyan, milyen formában kell eleget tenniük jogharmonizációs kötelezettségüknek. E szerint 
nem megfelelő önmagában az irányelvben foglalt szabályokkal teljes mértékben összhangban 
álló gyakorlatra történő hivatkozás, hanem jogszabállyal át kell ültetni a hazai jogba az adott 
irányelv rendelkezéseit. Továbbá azt is kimondta a Bíróság, hogy az irányelvek rendelkezéseit 
ugyanolyan jogi kötelező erővel bíró jogszabályban kell a hazai jogrendszerbe illeszteni, mint 
amilyen szintű jogszabály korábban az adott kérdéskört szabályozta. (2003. évi CXXIX. 
törvény magyarázata) 

Az iménti megállapítások - a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan is - rámutatnak a 
jogi szabályozás fontosságára még abban az esetben is, ha az adott tárgykörben létezik 
közösségi jogi szabályozás. 

7.3 A közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárási szabályok jogrendszeren belüli 
elhelyezése, a szabályozás lehetséges módszerei 

Feltételezhető, hogy a közcélokat közpénzből megvalósító eljárási szabályok a közigazgatási 
eljárási szabályok meglehetősen népes csoportjába sorolhatók. Az viszont korántsem 
egyértelmű, hogy a közösségi - sőt a hazai területfejlesztési - forrásokhoz kapcsolódó 
eljárások szabályozása milyen módon történjék. Elvileg három lehetőség kínálkozik e kérdés 
megválaszolására. Az első megoldás szerint az eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kellene alkalmazni. A második 
lehetőség az önálló, sui generis jogi szabályozás kialakítása (melyet a jelenlegi gyakorlat 
leginkább követni látszik). A harmadik lehetőség egy olyan jogszabályba történő integrációt 
jelent, amelynek szabályozási tárgyköre, igénye és megoldásai hasonlóak, illetőleg csaknem 
megegyezők a vizsgált terület szabályaival. A továbbiakban a három szabályozási módszer 
mellet, illetve ellen szóló érvek rövid bemutatására kerül sor. 
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7.3.1 A közigazgatási eljárásról szóló törvények (Áe., Ket.) és az egyéb állami célok 
megvalósulását szolgáló eljárási szabályok viszonya 

A kilencvenes években - különösen az évtized második felében - a közigazgatási eljárás 
általános szabályinak egyre jelentősebb fellazulásának lehetünk tanúi. Az általános szabályok 
mellett speciális - adott esetben akár rendeleti - eljárási szabályok is létezhetnek, ezekkel 
szemben viszont elvárás, hogy összhangban álljanak az általános szabályokkal, illetve azok 
keretei között érvényesüljenek. Az utóbbi években viszont a jogalkotás egyre inkább teret 
enged azoknak az ágazati érdekeknek, amelyek az adott eljárási körben az általános 
szabályoktól való eltéréseket, specialitásokat tették főszabállyá. Mindez történik annak érdemi 
vizsgálata nélkül, hogy valóban fennállnak-e az eltérés indokai. Csökkent az a szigorúság is, 
amellyel a rendeleti jogot az eljárási törvényhez kell igazítani. (Mónus Lajos 1997. 255-256. 
sz.; Berényi Sándor 1998.) 

A jelenleg hatályos közigazgatási eljárási törvény saját tárgyi hatályának megállapításánál az 
eljárásfajtákat három kategóriába sorolja. Az első kategóriába tartozó eljárásokat eleve kiveszi 
saját hatálya alól. A második kategóriába sorolt eljárásokra ugyan elvileg kiterjedt a törvény 
hatálya, ám rendelkezéseit csak akkor kellett alkalmazni, „ha jogszabály másként nem 
rendelkezik". Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár miniszteri rendelet is „félreteheti" a 
törvény bármelyik rendelkezését. Végül a harmadik kategóriába tartozik az összes többi 
eljárásfajta, azaz az eljárásfajták túlnyomó többsége. Összességében tehát a törvény -
amellett, hogy garanciális szabályokat állapít meg - bőséges mozgásteret biztosít a különös 
eljárási szabályok számára ahhoz, hogy azok megfelelően érvényre juttathassák a különböző 
közigazgatási eljárásfajták sajátosságait. Mindez értékelhető pozitívan, ha cél a kormányzati 
végrehajtási rendszer 'szabályozási igényeinek megfelelő akadálymentesítés és értékelhető 
kevésbé pozitívan, ha a törvényi szabályozás átfogó, általános és kógens funkciójára 
gondolunk. 

Az mindenesetre kétségtelen, hogy a Ket. Elsősorban a hatósági típusú ügyek intézését 
kívánja rendezni. Ugyanakkor tény az, hogy az állam, illetőleg az önkormányzatok, vagy más 
szervezetek által ellátott közfeladatok jelentős része nem igényel semmilyen hatósági típusú 
cselekményt. (A Ket. éppen a nem hatósági eljárás egyes nevesített fajtáit veszi ki hatálya 
alól.) A területfejlesztési célok megvalósítása során hozott döntések szintén nem tekinthetők 
hatósági határozatoknak, így a Ket. kevéssé tűnik alkalmasnak arra, hogy az e területet 
jellemző eljárásokat megfelelően kezelje. Természetesen egyes szabályai - pl.: alapelvek, 
jogorvoslati rendszer, stb. - bizonyos eltéréssel alkalmazhatóak, sőt alkalmazandóak a 
közösségi források, illetőleg a hazai területfejlesztési forrásokra vonatkozó eljárásrend 
szabályozása során. 

7.3.2 A sui generis szabályozás 
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Hazánkban pillanatnyilag a jogalkotó a közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárási szabályokat 
önállóan, miniszteri rendeleti szinten rendezi. Az általános szabályokról szóló 14/2004. (VIII. 
13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet megalkotása Magyarországon dicséretes 
tény, mindazonáltal nem tűnik teljesen alkalmasnak a pártatlan, befolyástól mentes 
döntéshozatali mechanizmus garantálására. A jogszabályban nem szerepelnek olyan - a fenti 
cél szolgálatában álló és a későbbiekben részletezendő - elemek, amelyek a klasszikus 
eljárásjogok nélkülözhetetlen tényezői közé sorolhatók. Mindez természetesen nem a 
szabályozási módszert, az-az a sui generis szabályozást minősíti, hiszen egyetlen megfelelően 
kidolgozott jogszabály is kielégítően biztosíthatja a célok megvalósulásának kereteit, valamint 
az eljárással szemben támasztott általános társadalmi és speciális jogtudományi elvárásokat. 

A közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárási formák elegendően speciálisak és fontosak 
ahhoz, hogy - ilyen típusú jogalkotói döntés esetén - megalapozzák egy megfelelő szintű, 
önálló jogszabály megalkotását. Ugyanakkor szükséges hangsúlyozni, hogy ebben az esetben 
is tiszteletben kell tartani és meg kell teremteni az összhangot a Ket. általános elveivel és 
szabályrendszerével. 

Ezt a filozófiát látszik megerősíteni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 
törvény, amely - a Ket. általános rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett - önálló, 
speciális szabályokat állapít meg egyes közösségi forrásból megvalósuló beruházásokkal 
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek intézésére vonatkozóan. A jogalkotó felismerte a 
területi közigazgatási szerveknek az egyes programok megvalósíthatóságában betöltött 
kiemelkedő szerepét. A jogszabály ugyan alapvetően a hatósági eljárásokról szól (a 
különböző engedélyek nélkülözhetetlen elemei a beruházás megvalósításának, de olykor a 
forráselosztásról szóló döntéseknek is) azonban nem csupán a megvalósításhoz kapcsolódó 
különleges nemzeti érdeket veszi figyelembe, hanem a közösségi források elosztásához, 
felhasználásához kapcsolódó speciális eljárási szabályozási igényt, melynek a jelzett törvény 
formájában kíván eleget tenni. 

7.3.3 A létező és kialakítandó eljárási szabályok integrációja egy jelenleg is funkcionáló 

jogszabályba 

Az önálló jogszabályalkotás mellet felmerülhet annak a lehetősége is, hogy egy meglévő, 
hasonló tárgyú és célú jogszabály kiegészítése, valamint szükségszerű módosítása mellet 
történjen meg a közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárásrend megfelelő jogszabályi 
rendezése. Erre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény nyújthat lehetőséget. 

A teljes érthetőség kedvéért meg kell különböztetni a közösségi források elosztásának két 
szakaszát, Az első szakaszban történik azon támogatottak (pályázati forma esetén nyertes 
pályázók) kiválasztása, akik a kiírásnak megfelelő célok megvalósítására leginkább 
érdemesnek mutatkoznak. Ők nevezhetők magyar értelemben - nem uniós szóhasználat 
szerint - kedvezményezetteknek. A második szakaszban történik a konkrét kivitelezés, ami 
egy építés, beszerzés, vagy szolgáltatás megvalósítását jelenti. (Az első szakasz pályázatának 
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nyertese az uniós normák szerint nem lehet egyben kivitelező, megvalósító szervezet is.) A 
közbeszerzési törvény a pályáztatás ezen második szakaszát szabályozza, tehát azt kívánja 
megállapítani, hogy a megvalósításra mely vállalkozás a legalkalmasabb. A megvalósító 
szervezetre vonatkozóan tehát létezik egy magas szintű, EU konform törvényi szabályozás, 
míg a kedvezményezetté válás folyamatát - vagyis, hogy ki kapja a pénzt - egy meglehetősen 
hiányos miniszteri szintű rendelet (a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes 
rendelet) hivatott rendezni. 

Szükséges azt is megjegyezni, hogy míg a közbeszerzési rendszer szabályozását az Európai 
Unió - irányelvei és a Bíróság határozatai segítségével - „kikényszerítette", addig az első 
fázisra vonatkozóan a közösség semmilyen jogszabályi formában nem határozott meg eljárási 
rendelkezéseket. A forráselosztásra tehát csak nemzeti szintű szabályozás létezik, míg a 
forrásfelhasználásra közösségi és nemzeti (törvényi szintű) szabályozás született. Igaz ugyan, 
hogy a közbeszerzési szabályok nem csupán a közösségi forrásokból származó 
pénzeszközökre érvényesek, de a jogszabályi rendezés indokai mindkét esetben azonosnak 
tekinthetők. 

Amilyen szoros összefüggést mutat a közcél és a megvalósításához szükséges közpénz közötti 
viszony, logikailag éppoly szorosan kapcsolódik egymáshoz a forráselosztás és a 
forrásfelhasználás szabályrendszere. 

A közbeszerzési törvény megalkotásának indokait a jogalkotó a következőkben jelölte meg: 

- a közpénzek ésszerű felhasználása, 

- az átláthatóság és széles körű nyilvános ellenőrizhetőség megteremtése, 

- továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. 

A közösségi forrásokra (pontosabban azok elosztására) vonatkozó szabályozás indokai sem 
különbözhetnek a közbeszerzési törvényben meghatározott céloktól, igaz a verseny tisztaságát 
itt nem csupán a vállalkozások, profit szféra világában kellene biztosítani, hanem a 
kedvezményezettek között jelentős szerepet játszó köz- és nonprofít szereplők között is. A 
közbeszerzési törvény indoklása szerint - mely teljes érvényesnek tekinthető a közösségi 
források hoz kötődő eljárási szabályok megalkotása során is - a törvény megalkotása és 
felülvizsgálata nem öncél, hiszen legalább ilyen fontos cél a közpénzfelhasználás 
átláthatóságának, nyilvánosságának erősítése, és ezen keresztül annak kifejezésre juttatása, 
hogy az állam elkötelezett az állami pénzekkel való visszaélés, a korrupt magatartások 
visszaszorítása és megelőzése érdekében. Az állami megrendelések megszerzése - éppúgy 
ahogy a közösségi források elnyerése - nagy vonzerővel bír, tekintettel arra, hogy a piaci 
szereplők számára ezek biztos megrendeléseket jelentenek. A közösségi források megszerzése 
- különösen a közszférában - alkalmas lehet politikai tőke kovácsolására. Ezzel is 
magyarázható, hogy a piaci szereplők - vélhetően nem csak ők - gyakran válnak korrupt 
magatartások célpontjaivá. Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
közbeszerzési törvény létének, az általa biztosított átláthatóságnak és nyilvánosságnak is 
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köszönhető, hogy ezek az esetleges visszaélések, összejátszások egyáltalán ismertté 
válhatnak. A Kbt. hatályba lépése előtt a közpénzek elköltését a társadalmi kontroll 
szempontjából homály fedte. A korrupció elleni küzdelem leghatékonyabb módja e területen a 
közbeszerzési jogszabályok betartásának kikényszerítése, következetes érvényre juttatása. Az 
iménti megállapítások - okok, következmények és megoldások - vélhetően ugyanígy 
érvényesnek tekinthetők a forráselosztáshoz kapcsolódó eljárásra nézve is. 

Mind a forráselosztás, mind pedig a forrásfelhasználás alapját - legalábbis napjainkban - a 
pályázati rendszer képezi. Ez az azonosság ismét felhívja a figyelmet a két szabályozási 
rendszer közötti szoros összefüggésre, az esetleges egy jogszabályon belüli rendezésre hívja 
fel a figyelmet. Természetes, hogy a forráselosztás és a forrásfelhasználás részletszabályai 
egymástól olykor jelentősen eltérő rendezést is igényelhetnek, azonban a közös célok és a 
közbeszerzési törvényben már meghonosított garanciális és egyéb szabályok egyszerűbbé 
tehetik a jogszabály kialakítását. Ugyanakkor - önálló szabályozás esetén - lehetséges az 
ezen szabályokra történő hivatkozás, vagy átemelésük a különálló jogszabályba. 

A különbségek elismerése mellett - függetlenül attól, hogy önálló, vagy integrált 
szabályozásra kerül sor - egy kérdésben egyértelmű állásfoglalás alakítható ki. Ez a kérdés a 
szabályozás szintje, mely semmiképp nem lehet alacsonyabb, mint amilyen formában a 
közbeszerzések szabályozása megvalósul. Az Európai Unió kohéziós politikája és az ahhoz 
kapcsolódó strukturális alapokból származó források valószínűleg hosszabb távon, de -
reményeink szerint - legalább 2013-ig hazánk rendelkezésére állnak. Nehezen magyarázható, 
hogy ilyen hosszú időszakon keresztül, az ország fejlődése szempontjából ilyen jelentős 
terület szabályozása gyakran változó és változtatható kormányzati, ágazati rendelet 
formájában valósuljon meg. Arra is nehezen lehetne elfogadható érvet találni, ami azt 
bizonyítaná, hogy a forráselosztás alacsonyabb rendű és törvényi szabályozásához csekélyebb 
társadalmi érdek fűződik, mint a forrásfelhasználás szabályozásához. 

A jogi keretek meghatározása kapcsán szükséges megemlékezni a közszerződések (más 
elnevezés szerint közjogi, vagy közigazgatási szerződések) rendszeréről, illetve a 
közszerződésekkel kapcsolatosan megfogalmazott néhány álláspontról. (Jogi szabályozási 
szempontból ez a terület még rosszabb helyzetben van, mint a közösségi forrásokhoz 
kapcsolódó eljárásrend szabályozása, hiszen közszerződések témakörében egyelőre 
semmilyen jogszabály nem született.) 

Mindez azért tűnik fontosnak, mert találkozhatunk olyan állásponttal mely szerint a 
közigazgatási szerződések szabályozási témái két csoportba rendezhetők. Az egyik a 
közigazgatási szerződések tartalmi elemeivel, kellékeivel foglalkozik, tehát magáról a 
szerződésről szól, a másik a szerződéskötési eljárást tartalmazza. (Horváth M. Tamás: A 
közszolgáltatási szerződések szabályozási koncepciója, Magyar Közigazgatás 2005. 4. sz.) E 
felfogás szerint az eljárás fogalmát az eljárásjognál tágabban kell értelmezni, amennyiben a 
szerződések menedzselési kérdéseinek egy részét is ide kell vonni, tekintve, hogy a közérdek 
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folytán ezek a megoldásának módjai is sok tekintetben kívül esnek a csupán felekre tartozó 
körön. 

A fenti megállapítás jelzi azt a speciális szabályozási igényt, amelyet jelen pillanatban sem a 
Ket. sem pedig más jogszabály nem volt képes ez ideig kielégíteni. Ugyanakkor nehezen 
képzelhető el, hogy egy Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez tartozó - akár egy egész 
régióra kiterjedő - pályázatra ugyanazok a rendelkezések legyenek érvényesek, mint ami 
például a hulladékszállítást, vagy a parkolóórák üzemeltetését biztosító vállalkozásokkal 
kötendő szerződésekkel kapcsolatos eljárásrend szabályozása során az célszerűnek 
mutatkozik. A közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárási szabályokat nem tűnik indokoltnak 
a közszerződésekhez kötődő szabályozás hatálya alávonni, ha egyáltalán a leendő jogszabály 
önállóan foglalkozik eljárási szabályokkal. 

A jogirodalomban az eljárási kérdések területét nem feltétlenül vonják be a közszerződésekre 
vonatkozó szabályozás tárgykörébe. Az érdeklődés középpontjában leginkább nem az eljárási 
kérdések, hanem maga szerződés áll. Témánk szempontjából fontos, hogy a tudományos 
megközelítések többsége a közszerződések területén belül helyezi el azt a jogviszonyt, amely 
a forráselosztásról szóló eljárás végeredményeként létrejön. Egy, a közszerződések témakörét 
felosztó csoportosítás szerint e területhez sorolhatók a hatósági határozatot pótló 
közszerződések, a fejlesztési közszerződések, a támogatási szerződések, a szervezetalakító 
szerződések. (Dr. Petrik Ferenc: A közigazgatási aktus alakváltozása, a közszerződés, Magyar 
Közigazgatás, 2005. 5. sz.) Ebben a felfogásban a fejlesztési szerződések értelmezése 
leginkább a tervszerződésekkel mutat azonosságot, vagy nagymértékű hasonlóságot, melynek 
létjogosultságát a közszerződésekkel foglalkozó szakirodalmon belül is több helyen 
megerősítik. A támogatási közszerződés tekinthető annak a jogi formának, amely a 
forráselosztási döntés végeredményeként realizálódik a közigazgatási (vagy kvázi 
közigazgatási), valamint az azonos, vagy egyéb státuszú szereplők közt. 

Jelen pillanatban - igaz meglehetősen szűkre szabva - a támogatási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezések szintén az eljárásrendre vonatkozó jogszabályban, annak végén találhatók. 
Jelen tanulmányban arra nem vállalkozhatunk, hogy megalapozott álláspontot alakítsunk ki 
arra vonatkozóan, hogy a szerződésre vonatkozó joganyag elhelyezése egy önálló 
jogszabályban indokolt, vagy pedig a jelen szabályozási gyakorlatot követve - egyébként 
teljesen logikusan - az eljárási szabályok lezárásaként, az eljárási szabályokkal együttesen 
történjen. Az viszont - a további megalapozott szabályozás kialakítása érdekében - fontosnak 
tűnik, hogy a közszerződések jellemzőire, illetve a közszerződésekkel szemben támasztott 
néhány fontosabb követelményre felhívjuk a figyelmet. Ezek a jellemzők, illetve 
követelmények - többek között - az alábbiak szerint alakulnak: 

A közjogi szerződések közjogi (alkotmányjogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, stb.) 
viszonyt keletkeztetnek, 

A közjogi szerződések szinte kivétel nélkül közcél, közérdek szolgálatára, közfeladat 
ellátására, közszolgáltatás teljesítésére irányulnak; 
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A közjogi szerződések esetén a közhatalmi partner néhány többlet jogosítvánnyal 
(végrehajtás ellenőrzése, Ptk-ban és egyéb jogszabályban nem nevesített szankciók 
alkalmazása, stb.) rendelkezik; (Mindemellett a felek között alapvetően mellérendeltségi 
viszony van, a megállapodás alapja a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás egyensúlya. A 
zárójeles rész: Dr. Horváth M. Tamás: A közszolgáltatási szerződések szabályozási 
koncepciója, Magyar Közigazgatás 2005. 4. sz. 142. o.) 

A közjogi szerződések teljesítésével összefüggő jogviták elbírálására általában 
biztosított a közigazgatási hatósági és a közigazgatási bírósági, esetleg a rendes bírósági 
per orvoslat. Szükséges megjegyezni, hogy a magyar jogi szabályozásban főleg e 
követelmény tekintetében tapasztalható több bizonytalanság, fogyatékosság. (Adám 
Antal: A közjogi szerződésekről, Jura, 10. évf. 2004. 1. sz. 7. o.) 

A közszerződések reflektorfénybe állítása azért tűnt indokoltnak, mert - az eljárási 
szabályokkal egy jogszabályban történő rendezés esetén - a közszerződésekre vonatkozó 
követelményeket, illetve a későbbi szabályozást mindenképpen figyelembe kell venni, a 
közszerződések önálló szabályozása esetén pedig tényként kezelendő, hogy az eljárási 
szabályok a támogatási szerződésről szóló döntéssel befejeződnek és onnét kezdve az eljárás 
egy másik jogszabály hatálya alá tartozik. 

IÁ. A szabályozás felülvizsgálatára irányuló kormányzati kezdeményezések 

Szükséges megjegyezni, hogy a kormányzati szervek is felismerték a közösségi forrásokhoz 
kapcsolódó jogi szabályozás szükségességét és fontosságát. Kétségtelen, hogy bizonyos 
kérdések megközelítése más aspektusból történik, de a változtatások szükségességének 
elismerése önmagában dicséretes tény. A továbbiakban a központi elképzelések rövid 
bemutatására kerül sor. 

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal szerint az EU támogatások felhasználásának szabályozása 
jelenleg egyrészt EU tanácsi illetve bizottsági rendeletek, másrészt kormány- illetve miniszteri 
rendeletek formájában valósul meg. 

A Hivatal lehetségesnek tartja ezek kiegészítését az alapokat rögzítő törvénnyel, amennyiben 
az a támogatások felhasználásának alapelveit, a támogatási rendszert működtető szervezetek 
és a pályázók/kedvezményezettek jogait és kötelezettségeit, valamint a rendeleti szintű 
szabályozásra való felhatalmazásokat tartalmazza. 

Mindenképpen szükségesnek tartja azonban a jelenlegi szétszabdalt jogszabályi környezet 
helyett a 2007-2013-as időszakban a Strukturális és Kohéziós Alapok intézményi, pénzügyi 
lebonyolítási, ellenőrzési szabályaira egy egységes kormányrendelet megalkotása. Ennek 
előkészítéseként a jelenlegi végrehajtási jogszabályokat felül kell vizsgálni abból a 
szempontból, hogy azok mennyiben segítik elő a projektek hatékony, eredményes, a korrekt 
és jó pénzügyi gyakorlatnak megfelelő megvalósítását. Ebben az egységes 
kormányrendeletben szükséges a felelősségi és hatáskörök, döntési szintek és szerepek 
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szabályozása az irányító hatóságokkal és operatív programokkal egyaránt rendelkező és a 
kizárólag operatív programokkal rendelkező tárcák vonatkozásában. 

A Hivatal indokoltnak tartja továbbá a következő időszakban miniszteri rendeletben az 
eljárásrendre vonatkozóan differenciált szabályok kialakítása a projektkiválasztás jellege 
szerint (nyílt pályázat, akcióterven alapuló pályázat, központi projekt). 

Fontos újításként a miniszteri szintű szabályozást a jövőben nem az összes érintett miniszter 
együttes rendelete, hanem a koordinációért felelős miniszter, vagy a koordinátor miniszter és 
a pénzügyminiszter együttes rendelete keretében adják ki. 

A javasolt struktúra harmadik eleme az ún. közszerződések rendszere. A közszerződés 
törvényi felhatalmazás alapján az állam és a regionális fejlesztési tanácsok között olyan 
jogviszonyt hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a regionális tanácsok feladatul kapják a II 
NFT egy adott részének - egy regionális operatív programjának - végrehajtását. 

Az NFH értékelése szerint a következő időszakra elégséges 5 alapvető eljárásrendi minta 
kidolgozása. Ezeket az eljárásmintákat úgy kell kialakítani, hogy azokat lényegi eltérés nélkül 
lehessen alkalmazni bármely operatív programban. (Különbségeket legfeljebb a felhasznált 
dokumentumminták tekintetében kell bekalkulálni). 

A kormányzati elképzelésekkel kapcsolatosan az alábbi fontosabb megállapítások tehetők: 

A Nemzeti Fejlesztési Terv jogi szabályozásának szükségessége nem jelenik meg az 
alapvető rendelkezések (az „anyagi jog") törvényi szintű rendezésének igénye során. 

Semmi nem indokolja, hogy az eljárásrend kialakítása alacsony szintű miniszteri 
rendeletben történjék. Éppen ellenkezőleg, a közbeszerzési törvény szabályozási 
indokaival, céljaival (valamint az összehasonlítás során kifejtetett érvekkel) történő 
azonosság megkívánja a törvényi szintű jogi norma megalkotását. 

A közszerződések vélhetően sokkal tágabb fogalmat és szabályozási igényt 
tartalmaznak, ehelyett célszerűbb lenne a tervszerződésekről szólni, mely rendszer 
kialakítását és megfelelő jogi szabályozását igen örvendetes tényként könyvelhetnénk 
el. 

7. 5 A jelenlegi szabályozás felülvizsgálandó, kiegészítendő elemei 

A továbbiakban azokra a szabályozási elemeknek a bemutatására, elemzésére kerül sor, 
amelyeknek - álláspontunk szerint - mindenképpen szerepelnie kell a közösségi forrásokhoz 
kapcsolódó eljárásrendet tartalmazó jogszabályban. A vizsgálat alapját a strukturális alapok és 
a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) 
TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. 
évi CXL. törvény képezi. A három jogszabály közül a legelső kitüntetett helyzetű, amit az 
jelez, hogy a jogszabályban szereplő azon szabályok, amelyekről a továbbiakban nem esik szó 

207 



- vizsgálódásunk szempontjai alapján - nem szorulnak módosításra, kiegészítésre, az 
alábbiakban ismertetendő lehetséges szabályozási elemek viszont részei lehetnek a jelenleg 
hatályos, illetőleg a jövőben megalkotandó törvényi szintű szabályozásnak. 

7.5.1 Az alapelvek 

Kidolgozott és magas szintű jogi normák esetén az alapelvekről történő rendelkezés 
napjainkban a norma nélkülözhetetlen eleme. 

A mintaértékű közbeszerzési törvény indoklása az eljárási alapelveknek kettős szerepet 
tulajdonít. Eszerint az alapelvek egyrészt meghatározzák a közbeszerzési eljárás egész 
menetét, és az egyes részletszabályokban tételesen is megfogalmazódnak, a konkrét normákat 
elvi háttérrel övezik. Másrészt a jogalkalmazók számára iránymutatásul is szolgálnak egyes 
konkrét normák értelmezésénél, vagy valamely - a törvényben nem szabályozott -
részletkérdés esetén követendő megoldás tekintetében. A közbeszerzési törvény gyakorlati 
alkalmazása során - csakúgy, mint a közösségi forrásokról szóló döntések kapcsán - gyakran 
alakulhatnak ki olyan helyzetek, amelyeket a jogszabály előkészítése, megalkotása során nem 
lehetett előre látni és így azokra nézve szabályt sem lehetett alkotni. 

Az alapelvek jelentőségét az is növeli, hogy azok - legalábbis a közbeszerzések esetén -
generálklauzulaként is működnek. Ezen elvekbe bármilyen formában ütköző eljárási 
cselekmények esetén — külön tiltó rendelkezések hiányában is - jogorvoslati eljárást lehet 
kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. 

A közbeszerzési eljárás a közösségi forrásokhoz kapcsolódó eljárásrend szabályozása kapcsán 
alkalmazható alapelvei a következők lehetnek: 

- a (pályázati) verseny tisztasága, 

a nyilvánosság, 

a támogatást igénylők (pályázók) esélyegyenlőségének biztosítása. 

A Ket. által szabályozott alapelvekből az alábbiak hasznosíthatók a szabályozás során: 

a jóhiszemű eljárás kötelezettsége, vélelme és megsértője elleni szankciók 
foganatosítása, 

- a jogokról, kötelezettségekről történő tájékoztatás alapelve, 

- a gyors, hatékony és költségtakarékos eljárás biztosításának elve 

Az eljárási alapelvek megfogalmazása során figyelembe kell venni, sőt amennyiben 
lehetséges át kell ültetni azokat az alapelveket, amelyek e területre vonatkozó közösségi szintű 
szabályozásban érvényesülnek (szubszidiaritás, programozás, partnerség koncentráció, 
addicionalitás). 

A strukturális alapokra vonatkozóan természetesen további alapelveket is megállapítanak a 
jelenleg hatályos, illetőleg a következő programozási időszakra vonatkozó rendeletek, (pl.: 
nemek közötti egyenlőség biztosítása, stb.), amelyekre figyelemmel kell lenni, azonban a 
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regionális politika, a területfejlesztés, a közösségi források elosztása szempontjából 
kiemelkedő jelentőséggel a fenti alapelvek rendelkeznek. Ez a tény önmagában megalapozza 
azt az elvárást, hogy a fenti alapelveket az eljárásrend kialakítása során is tiszteletben tartsák 
és érvényesítsék. 

7.5.2 A forráselosztás formáinak meghatározása 

Az eljárásrendet rögzítő jogszabályban feltétlenül kívánatos meghatározni azokat a formákat, 
kereteket, valamint azok alkalmazhatóságának feltételeit és részletszabályait, amelyek a 
közösségi (esetleg hazai) források elosztásának alapjait képezik. 

Erre vonatkozóan már születtek kormányzati elképzelések, melyek szerint az egyes 
eljárásminták az alábbiak szerint alakulhatnak: 

- központi projektek; 

akcióterven alapuló pályázat; 

- nyílt pályázat; 

normatív támogatás rendszer; 

- támogatási alapok rendszere; 

A Hivatal által megfogalmazott eljárási formák alkalmazhatósága tekintetében sem kellő 
információ, sem pedig kellő tapasztalat - a nyílt pályázati rendszertől eltekintve - nem áll 
rendelkezésre. Mindemellett két támogatási forma jogi szabályozásával szemben bizonyos 
fenntartások fogalmazhatók meg. Az ún. központi projektekre nem érvényesül a verseny, a 
vonatkozó döntéseket p kormány, bizonyos esetekben akár az országgyűlés hozhatja. Jelen 
esetben az egész országot érintő, vagy legalábbis országos fontosságú programokról lehet szó, 
ezért anélkül, hogy e támogatási forma létjogosultságát és fontosságát vitatnánk - jellemzői 
miatt - talán nem célszerű e jogszabályi keretek között erről a támogatási formáról 
rendelkezni. Ugyanakkor ebben az esetben valószínűleg középtávú programokról van szó, 
ezért talán szerencsésebb lenne országos, vagy kiemelt programokról és nem pedig egyszeri, 
rövidtávú - olykor ötletszerű - projektekről beszélni. 

Más a helyzet az ún. akcióterven alapuló pályáztatással kapcsolatosan. E támogatási forma 
esetén verseny csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesül, tekintettel arra az igényre, 
hogy a pályázók által igényelt összeg csak kis mértékben haladhatja meg a rendelkezésre álló 
keretet. Ez azt jelenti, hogy valamilyen - nem tisztázott - módon, valószínűleg a nyilvánosság 
korlátozása, a potenciális versenytársak esélyegyenlőséghez való jogának mellőzése mellett, 
valamilyen - esetleg diszkriminatívnak tekintethető feltételek alkalmazásával - kiválasztanak 
egy kedvezményezetti kört, melynek legnagyobb része ténylegesen is részesül a közösségi 
forrásokból. Mindennek az ellenkezője is igaz lehet, azonban nem könnyű elképzelni és még 
nehezebb megalkotni olyan szabályokat, amelyek e támogatási forma igényeit az 
eljárásrenddel támasztott követelményeknek és alapelveknek (nyilvánosság, verseny, 
esélyegyenlőség, stb.) megfelelően képes lenne rendezni. 
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Azt is szükséges megjegyezni, hogy akár semmilyen típusú pályázati rendszerre sem lenne 
szükség abban az esetben, ha egy esetleges tervszerződési rendszerben a hét éves cikluson 
belül, hasonló időtartamú program éves ütemezésű (program)fmanszírozása valósulna meg 
minden egyes területi szinten, a rendelkezésekre álló forrásoknak megfelelően. Ehhez 
természetesen minden területi szinten jól kidolgozott, egymáshoz illeszkedő programokra - és 
nem egy-két éves felülről meghatározott, ötletszerű akciótervekre - lenne szükség. Ez a 
probléma viszont a tervezés területéhez tartozik, melynek sem eddigi hazai gyakorlata, sem 
pedig jogi szabályozása nem nevezhető tökéletesnek. 

A jogszabályban intézményesített támogatási formák kiválasztása, az alkalmazás során az 
egymáshoz viszonyított aránya különösen a megvalósítandó céloktól, a rendelkezésre álló 
források nagyságától, a kedvezményezetti körtől függően alakulhat. Ennek eldöntése a 
közösségi források felett rendelkezni jogosult szervek joga, kötelessége és felelőssége. 

A 2004-2006. közötti programozási időszakban a közösségi források meghatározó része 
pályázati formában kerül felosztásra. A pályázati forma jelentősége vélhetően a következő 
programozási idősszakban sem fog jelentősebben csökkenni. Jelen pillanatban csupán e 
támogatási formára vonatkozóan létezik - igen szűkre szabott - jogszabályi rendelkezés. (Az 
országos jelentőségű területfejlesztési programok finanszírozása egyelőre hazai forrásból 
történik.) Emellett a pályázatok területén állnak rendelkezésre olyan tapasztalatok, amelyek 
elősegíthetik e támogatási forma megalapozottabb jogszabályi intézményesítését. 

7.5.3 A pályázati rendszer kívánatos szabályozási elemei 

A pályázatok különösen fontos szerepet játszanak a strukturális alapok céljainak 
megvalósításában, hiszen egyrészt ez a támogatások biztosításának egyik legfontosabb 
formája, másrészt a pályázatok tartalma és követelményrendszere alapján mérhető, hogy a 
tervezés során meghatározott célok, valamint alapelvek a gyakorlati megvalósítására 
mutatkozik-e igény, vagy a pályázatok ad-hoc jellegű nem a programokon, programozási 
tevékenységre építő célok megvalósítását szolgálják. A tervezés és célmegvalósítás kiinduló 
pontja a tagállam, illetve a közösség által elfogadott tervdokumentum (NFT, KTK, NSRK), 
amelyben a célkitűzések meglehetősen általános megfogalmazásban szerepelnek. A 
dokumentumokban meghatározott célok megvalósulása előtt az utolsó, illetve utolsó előtti 
pontot az általános célok konkretizálását jelentő programok, vagy projektek képezik, amelyek 
alakulására a pályázati kiírás döntő befolyást gyakorol. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
pályázati kiírás, majd pedig a - jó esetben a kiírás alapján születő - döntés együttesen képes 
bemutatni, hogy az általános célok és a közösségi alapelvek a gyakorlatban miként 
valósulhatnak meg. 

A pályázatok a közpénzek elosztásának, továbbá az állami irányítás, a társadalmi, gazdasági 
életbe történő beavatkozás egyik - rendkívül fontos - formáját képviselik, ezért jogállamban 
nem kerülhető meg a pályázatokra vonatkozó megfelelő szintű és tartalmú jogi szabályozás 
kialakítása. Ugyanakkor a közösségi forrásokhoz kötődő pályázati rendszerre vonatkozó jogi 
szabályozás napjainkban rendkívül hiányosnak tekinthető. 

210 



7.5.4 A pályázati dokumentáció elkészítése 

A pályázatok kidolgozására a jelenleg hatályos szabályozás semmilyen rendelkezést nem 
tartalmaz. Egyedül a végeredménnyel - a pályázattal - kapcsolatosan állapít meg néhány 
formainak tekinthető kritériumot. Ugyanakkor nem esik szó a pályázati dokumentáció 
tartalmával szemben támasztott követelményekről. A pályázat minősége az egész eljárás 
sikerességének alapja. A jól kidolgozott pályázat elősegíti annak - pályázók által történő -
gyors kidolgozását, megkönnyíti az értékelést, egyszóval hozzájárul az egész eljárás hatékony 
működtetéséhez. A tapasztalatok szerint gyakran problémát okoz a pályázatokban szereplő 
kifejezések, meghatározások, igények értelmezése. A pályázatok megfogalmazása gyakran 
nem kellően egyértelmű, többféle értelmezésre ad lehetőséget, illetőleg túlságosan általános. 
Ez az állapot lehetőséget nyújt az értékelő számára, hogy a kiírást saját szempontjai, vagy más 
szempontok szerint értelmezze, illetve újraértelmezze. Olyan esetre is volt példa, hogy egy 
több projektből álló program egyes elemeire az értékelő úgy nyilatkozott, hogy azok nem 
tartoznak a támogatható tevékenységek közé, viszont az adott projektek céljai és 
tevékenységei nem szerepeltek azon a listán, amelyen a nem támogatható tevékenységeket 
felsorolták. 

A pályázati dokumentációban meghatározott - és a pályázót kötelező - határidők megjelölése, 
szintén jelentős befolyást gyakorolhat a pályázat elkészítésére. Ha a meghirdetés és a beadási 
határidő közötti időszak nagyon rövid, akkor a jelentősebb programok elkészítésének 
lehetősége csekély, illetőleg minőségük nem éri el a megkívánt szintet. így a jelentősebb és a 
területi folyamatokra érdemi hatást gyakorló programok hátrányba kerülhetnek a kevésbé 
fontos célokat tartalmazó, de egyszerűbb helyi projektekhez képest. Ez a probléma különösen 
a folyamatos beadásu pályázatok esetén válhat jelentőssé a rendelkezésre álló keret gyors 
kimerítésének veszélye miatt. 

A pályázati dokumentációkkal szembeni megfogalmazható kritikai megjegyzések sora 
folytatható lenne (biztosítékok köre, az értékelést kevéssé befolyásoló mellékletek száma, 
általában a pályázat bonyolultsága, stb.), mindez viszont már átvezet a pályázati 
dokumentációt elkészítő szervvel szemben támasztott alkalmassági feltételek területére. Az 
mindenesetre leszögezhető, hogy a kizárólag „íróasztal mellől" megírt pályázati felhívások 
életképességét és alkalmazhatóságát a gyakorlat számos esetben megkérdőjelezi. A pályázat 
megalkotójának tisztában kell lennie a projekt megvalósításának körülményeivel, akár területi 
egységenként eltérő sajátosságaival, a potenciális kedvezményezettek helyzetével, általános 
működési jellemzőivel, stb. Mindezen követelmények meghatározására, a teljesítés 
értékelésére a közbeszerzési pályázat alkalmat nyújthat. Ezért a jogszabályban csupán - vagy 
legalább - azt szükséges rögzíteni, hogy a pályázati dokumentációt kidolgozó szerv 
kiválasztása közbeszerzés útján történik. (Persze a jogszabály meghatározhat a kidolgozóval 
szemben további követelményeket, ha garanciális szempontok - vagy tapasztalatok - alapján 
ez indokolt.) 
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Természetesen az absztrakt jogi szabályozás nem lehet képes minden egyes individuális 
probléma kezelésére, viszont a jogszabályi követelmények megfogalmazása és betartása 
elősegítheti a problémák kialakulásának megelőzését. Ezért a szabályozásban célszerű 
kifejezésre juttatni a pályázati dokumentácival szemben megfogalmazható követelményeket, 
melynek értelmében a pályázat megfogalmazásának és követelményrendszerének 
- egzaktnak, 
- számszerűsíthetőnek, 
- (de legalább) mérhetőnek, 
- vagy összehasonlítható kell lennie. 

Ahol több értelmezés is felmerül, a kiírónak a legrövidebb időn belül meg kell határoznia azt 
a jelentéstartalmat, vagy értelmezési összefüggésrendszert, mely a pályázók számara 
irányadó. 

7.5.5 A nyilvánosság biztosítása, az irat betekintési jog 

A jelenleg hatályos jogszabály nyilvánosságra vonatkozó rendelkezései legfeljebb egy 
marketing szemléletű PR tevékenység szabályozásának minősíthetők. A 14/2004. (VIII. 13.) 
TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet egyáltalán nem rendelkezik az irat betekintési 
jogról. A közreműködő szervezetek és az irányító hatóság működéséről szerzett tapasztalatok 
azt mutatják, hogy e szervek munkájukat a lehető legnagyobb titkolózás közepette végzik, 
lehetőség szerint semmiről semmilyen felvilágosítást nem adnak. Szükséges megjegyezni, 
hogy a nyilvánosság, illetőleg az érintett fél tájékozódási, irat betekintési jogának teljes 
kizárását egyetlen eljárásjog sem ismeri. (Büntetőeljárásban is legfeljebb a nyomozati szakban 
kerülhet erre sor.) Arra is szükséges felhívni a figyelmet, hogy ennek az eljárásnak - csakúgy, 
mint a közbeszerzési eljárásnak - egyik legfontosabb alapelvét a nyilvánosság elve kell, hogy 
jelentse. Ennek megfelelően valamilyen körben mindenképpen rendezni szükséges ezt a 
kérdést. 

A szabályozás kialakítása során ezen eljárásrendhez leginkább közel álló hatályos törvények 
rendelkezésit érdemes figyelembe venni. 

A közbeszerzésekről szóló törvény - az átláthatóság, a nyilvánosság biztosítása érdekében -
meglehetősen liberális szabályozási rendszer honosított meg, amelyben az érintettek az eljárás 
bármely szakaszában keletkezett iratokba, külön engedély nélkül betekinthetnek. Ennek 
kizárására, vagy korlátozására csak akkor van lehetőség, ha a megtekinteni kívánt 
dokumentumok nem minősülnek közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak, 
megismerésük hiánya nem akadályozza az ellenérdekű ügyfelet jogorvoslati jogának 
gyakorlásában, ugyanakkor az iratok vagy adatok mások általi megismerése aránytalanul 
súlyosan sértené az ügyfél üzleti érdekeit. 

Harmadik személyek akkor tekinthetnek be a közbeszerzési eljárás, illetőleg a jogorvoslati 
eljárás során keletkezett iratokba, vagy készíthetnek azokról másolatot, feljegyzést, ha az 
iratok ismeretéhez jogos érdekük fűződik, és az iratbetekintés nem ütközik a titokvédelmi 
szabályokba. Egyébként ehhez a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélye szükséges. 

212 



Az állam- és szolgálati titkok, valamint az üzleti titok védelmét természetesen biztosítja a 
törvény. 

A közbeszerzési törvény a tárgyalás nyilvánosságát tekinti alaphelyzetnek, a nyilvánosság 
kizárására ez esetben is csak az imént jelzett titkok megőrzése érdekében kerülhet sor. Az 
ilyen tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, nem lehet lemásolni vagy arról feljegyzést készíteni. 
Ilyen ügyben az iratok megtekintésének is csak - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 
törvényben meghatározott megismerési engedély alapján - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
elnöke által megállapított feltételek mellett van helye. 

Némiképp szűkebb körben teszi lehetővé az iratbetekintést a Ket. Az ügyfél személyesen, 
illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján ugyan betekinthet az eljárás 
során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet, azonban 
ennek a jognak korlátai vannak. Nem tekinthet be ugyanis az ügyfél: 

a) a határozat (végzés) tervezetébe, 

b) a zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe, 

c) a tanú vagy a bejelentő természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe 
(iratba), ha a hatóság a tanú, illetve a bejelentő természetes személyazonosító adatait zártan 
kezeli, 

d) betekintési vagy megismerési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot 
tartalmazó iratba, 

e) a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét 
szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az 
e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

Témánk szempontjából az a), és a b) pontban foglalt korlátozások alkalmazási területei és 
feltételei lehetnek különösen fontosak. (Amennyiben persze a jogalkotó bármilyen korlátozást 
fontosnak tart.) Kérdés az, hogy honnét kezdődik egy határozat tervezete és milyen esetekben 
lehetséges zárt ülést tartani. Az első kérdéssel kapcsolatosan különösen érzékeny területet 
érint az értékelési, bírálati jegyzőkönyvek, illetőleg az értékelési lapok nyilvánosságának 
kérdése, hiszen a támogató, vagy elutasító döntések e dokumentumok tartalma alapján 
születnek. Vajon ezek a dokumentumok részei-e a határozat tervezetének? Amíg ezek a 
dokumentumok titkosak, addig az értékelők, bírálók, illetőleg az értékelést, bírálatot végző 
szervezeti egységek a tevékenységüket felelősség, illetve társadalmi kontroll nélkül végzik. 
(Az egyszemélyi bíráló, értékelő szubjektív felelősségérzete ettől még érvényesülhet.) Ez a 
helyzet melegágya a korrupciónak és az etikusnak nem nevezhető lobbizásnak. Mindez 
indokolja, hogy az érintettnek joga legyen megismerni a pályázati körben keletkezett 
összesített értékelést tartalmazó dokumentumokat. (Ezekből az értékelő személyek egyéni 
értékítéletei nem derülnek ki, mivel összesített adatokat tartalmaznak. Ezáltal személyiségi 
jogok nem sérülnek, de a nyilvánosság és a felelősségteljesebb munka érvényesülése 
javítható.) 
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A jogalkotónak állást kell foglalni abban is, hogy milyen esetekben indokolt az egyes 
ülésekről a nyilvánosságot, illetve az érintetteket kizárni. (Mindenképpen ebbe körbe 
tartozhatnak az értékelő, bíráló bizottságok ülései, ugyanakkor az ezekről készült 
jegyzőkönyvek megtekintését az érintettek számára ismét biztosítani kell.) 

A Ket. a harmadik személy irat betekintési joga esetén is szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, 
mint a közbeszerzési törvény. E szerint a hatóság akkor engedheti meg az ügyfélen kívül az 
eljárásban részt nem vevő harmadik személynek az iratokba való betekintést, ha igazolja, 
hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági 
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

Ugyanakkor a hatóság bárki számára hozzáférhetővé teszi a törvényben felsorolt közérdekű, 
illetve a helyi közösséget érintő döntéseket és az azokkal kapcsolatos dokumentumokat. 

A harmadik személlyel kapcsolatos rendelkezések esetén a Kbt. szabályozási módszere tűnik 
követendőnek, hiszen itt is közcélokról, közpénzekről van szó és kevéssé személyhez fűződő 
jogokat is érintő hatósági ügyintézésről. 

7.5.6 A határidők 

A működési kézikönyvek az egyes eljárási cselekmények és aktusnak minősíthető 
tevékenységek rendezése során többnyire nagyon részletesen szabályozzák a határidőket, az 
egyes cselekmények során igénybe vehető időtartamot. Anélkül, hogy az összes eljárási 
cselekmény egyenkénti vizsgálatára sor kerülne, kijelenthető, hogy a cselekményekkel 
kapcsolatos határidők jogszabályba történő emelése feltétlenül indokolt. 

Alapvetően az eljárás forrás-felhasználási fázisához kapcsolódnak a korábban már idézett 
2006. évi LUI. törvény határidőre vonatkozó rendelkezései. (A forráselosztási fázisban csak 
akkor rendelkeznek jelentőséggel, ha pl.: a pályázat elbírálója már a pályázat elbírálásához is 
megköveteli a jogerős hatósági engedélyek létét, és nem elégszik meg a szükséges eljárás 
megindításának igazolásával.) A törvény az engedélyező szervek számára az általános 
szabályoktól eltérő határidőket állapít meg, melyek az eljárás egészének, illetőleg a tényleges 
beruházás megkezdésének és sikeres befejezésének egyik lényegi feltételeit alkotják. 
(Vélhetően a gyors ügyintézés érdekében az eljárási fórumrendszer is megváltozott, melynek 
során a területi államigazgatási szervek az első fokú hatóság szerepét töltik be.) Szükséges 
rámutatni arra a sajátosságra, hogy míg a jogalkotó közigazgatási hatósági ügyintézés 
közösségi forráselosztáshoz- felhasználásához kapcsolódó speciális igényeit törvényi szinten 
rendezi addig az elosztás, illetőleg az egész eljárási rendszer hatékonysága szempontjából 
szintén meghatározó jelentőségű határidők egyelőre a kézikönyvi „szabályozás" szintjén 
rekedtek. 

A határidők képezik az egyik olyan területet ahol kitapintható a kézikönyvi szabályok jogi 
jellegének hiánya. A leírt határidőket az egyes szervezetek - többnyire objektív körülmények 
miatt - nem mindig tartják be. Ennek azonban semmi jelentősége és következménye nincs, 
hiszen csupán belső szabályzatról van szó, melyet - adott esetben - maguk alkottak és éppen 
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így félre is tehetnek. Természetesen nem ugyanez a helyzet a pályázói oldalon, ahol egyetlen 
határidő be nem tartása „jogvesztő" lehet a pályázó számára. A határidők jogszabályi 
rögzítése együttesen szolgálja a jogbiztonságot, az átláthatóságot és a működési fegyelmet. 
Ennél fogva a megfelelő határidők jogszabályi rögzítése elengedhetetlen követelmény az 
eljárásjog világában. 

Az egyes határidők meghatározása során szükséges figyelemmel lenni a lebonyolító 
szervezetek teljesítőképességére. Dömpingszerű pályázati felhívások megnehezítik, vagy 
lehetetlenné teszik az amúgy ésszerű határidők betartását. Ezért célszerűnek tűnik a pályázati 
felhívások - intézményi kapacitásokhoz igazodó - ütemezése. 

7.5.7 A döntés-előkészítési eljárásra, a döntésre vonatkozó megállapítások 

A benyújtott pályázatok elbírálása három részből tevődik össze: 

- értékelés, 

- bírálat, 

- döntés. 

Az értékelést a gyakorlatban a közreműködő szervezetek végzik, melyre - mint döntés-
előkészítő szakaszra - a vonatkozó szabályozás bizonyos partneri szervezetek korlátozott 
bevonását is biztosítja. A partneri közreműködés igénybe vétele nem kötelező, 
szükségességéről a lebonyolító szervezet dönt. A lebonyolító (közreműködő) szervezet 
határozza meg, hogy kit tart érdekeltnek az adott projekt értékelésével kapcsolatosan. A 
szervezet által meghatározott körbe tartozó partnerek a szervezet által meghatározott 
határidőn belül véleményt nyilváníthatnak, vagy támogató nyilatkozatot adhatnak arra 
vonatkozóan, hogy milyen mértékben segíti elő a projekt az érintett pályázati felhívás céljait. 
A jogszabály szerint az értékelést végző a pályázat értékelése során úgy veszi figyelembe a 
társadalmi partnerek véleményét, hogy a prioritás és intézkedés céljai, továbbá a támogatást 
igénylők esélyegyenlősége ne sérüljenek. 
A partnerek bevonására vonatkozó kötelezettség hiánya, a potenciális partnerek körének és az 
ésszerű határidő megjelölésének mellőzése, valamint vélemény figyelembe vételének 
kötelezettségét meghatározó rendkívül szűk körű szabály nem feltétlenül áll összhangban a 
partnerség jelenlegi és a jövőbeni közösségi szabályozásával. (Emlékezetes, hogy az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság (2004/C 302/14) véleménye szerint a szociális és gazdasági 
partnereknek az ellenőrző bizottságokban való részvételét és szavazati jogát biztosítani kell 
minden egyes a tagállamnak. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a tagállamoknak 
minden erőfeszítést meg kell tenni a bürokrácia csökkentésére, valahányszor erre módjuk 
nyílik. A túlságosan bonyolult adminisztratív eljárások ugyanis veszélyeztetik az egész 

15 A 2004-2006. közötti programozási időszakra vonatkozó tervezés során a különböző partnereknek néhány 
hetes, de gyakran néhány napos határidőt adtak az egyes operatív programok véleményezésére. Ez a partneri 
együttműködést teljesen formálissá tette, hiszen az idő rövidsége miatt érdemi közreműködésre nem nyílt 
lehetőség. 
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partnerség elvét, gátakat emelnek és gyakran nemkívánatos eredményre vezető gyakorlatba 
torkollnak.) 

A következő két szakaszban (bírálat, döntés) kevéssé, illetőleg egyáltalán nem találhatók 
rendelkezések a partnerség elvének kívánatos biztosítására vonatkozóan. 

A bírálatot végző döntés előkészítő bizottság (DeB) összetételét értékelve a partnerség elvét 
jelen esetben legfeljebb az jelezheti, hogy a bizottság vezetőjét és tagjait nem az irányító 
hatóság vezetője nevezi ki. A tagokra vonatkozóan a jogszabály - a projekt célokhoz 
illeszkedő jogi és pénzügyi szakismeret követelményén túl - semmilyen további rendelkezést 
nem tartalmaz. A bizottság tagságára illetően (de lege ferenda) legalább két további 
követelmény fogalmazható meg. A tagoknak, illetőleg az egész szervezetnek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy a beérkező - és várhatóan igen nagyszámú - pályázati anyagot értékelése 
megfelelő időn belül és magas szakmai színvonalon lezáruljon. Másrészt a bizottság 
tagságának összhangban kell lennie a partnerség elvével, ami a következő szereplők jelenlétét 
igényli: 

- a politikai élet képviselői, 

- a közigazgatási szféra delegáltjai, 

- a gazdasági szféra delegáltjai, 

- a szociális és egészségügyi szféra delegáltjai, 

- az oktatási szféra delegáltjai, 

- érdekképviseleti szervek, 

- további civil szervezetek delegáltjai, 

- a munkaadók és munkavállalók képviselői. 

A döntést az irányító hatóság vezetője, illetve az általa kijelölt személy hozza meg, aki vagy 
elfogadja a bíráló bizottság javaslatát, vagy pedig új értékelésre utasítja azt. A folyamat ezen 
szakaszában a partnerség már nem jelenik meg, igaz nem is tűnik fontosnak, ha a megelőző 
szakaszokban az megfelelőképpen érvényesül. Ezt viszont a jogi szabályozás egyelőre nem 
garantálja. 

7.5.8 Szakértőkre, szakértelemre vonatkozó rendelkezések 

A jelenleg hatályos szabályozás több ízben tartalmaz általános rendelkezéseket a 
szakértelemre vonatkozóan, mely pénzügyi, jogi és az intézkedések céljainak, tartalmának 
megfelelő ismereteket jelent. Kérdés, hogy az ilyen általános megfogalmazás biztosíthatja-e 
azt, hogy az adott döntéseket a legmegfelelőbb személyek hozzák. A területfejlesztés 
intézményrendszere mellett, illetőleg abban nem alakult ki külön jogszabály által 
intézményesített szakértő hálózat. Ilyen célú kormányzati kezdeményezés ugyan 2004-ben 
érzékelhető volt, azonban a megalkotott jogszabályt - a terület- és regionális fejlesztési 
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szakterületen kifejtett szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 13/2004. (VIII. 6.) TNM 
rendeletet - a 30/2005. (IX. 2.) TNM rendelet hatályon kívül helyezte. 

Ezzel szemben a közbeszerzési törvény A közbeszerzési eljárások szakszerűségének 
biztosítása, fokozása érdekében kötelezővé tette a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó 
értékű - bármilyen tárgyú - közbeszerzés esetében a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
névjegyzéken szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadónak a közbeszerzési eljárásba történő 
bevonását. A törvény célja e kötelezettség előírásával annak biztosítása, hogy a nagyobb 
értékű közbeszerzéseknél a szakszerűség biztosítása érdekében az ajánlatkérőt egy - az 
ajánlatkérő szervezettől - független, elsősorban a közbeszerzés tárgya szerinti alapos szakmai 
ismeretekkel rendelkező személy (szervezet) segítse. A törvény alapján a független, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó feladata a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő 
lefolytatásának elősegítése, így különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésében kell 
közreműködnie, továbbá az ajánlatkérő bevonhatja a bíráló bizottságba is. A törvény 
egyértelművé teszi azt is, hogy a közbeszerzési tanácsadó tevékenységét nem „felelőtlenül" 
végzi: a polgári jog általános szabályai szerint felel a tevékenysége által okozott kárért. A 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók különböző szakmák képviselői közül kerülhetnek ki, így 
különböző szakterületek szakértői. A törvény minden esetben az ajánlatkérőre bízza annak 
eldöntését, hogy mely területen jártas tanácsadó bevonására van szüksége (pl. jogi 
szakértelemmel, pénzügyi vagy a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai ismeretekkel bíró 
tanácsadóra). 

A közösségi források felosztásához a megfelelő szintű szakértelemmel rendelkező szakértői 
apparátus kialakítása és működtetése nagyban javíthatja a döntések, a forráskihelyezések 
megalapozottságát. Erinek az igénynek jogszabályi rögzítése és érvényesítése a jövőben 
mindenképpen indokoltnak tűnik. 

7.5.9 A jogorvoslati rendszer szabályozása 

A közösségi forrásokhoz kapcsolódó hazai (eljárási) szabályozás egyik legsúlyosabb 
hiányossága a jogorvoslati rendszer hiánya. 

A Magyar Köztársaság alkotmánya az alapvető jogok és kötelességek című fejezeten belül az 
57. § (5) bekezdésében a következőképp rendelkezik: „A Magyar Köztársaságban a 
törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, 
közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti." A 
jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan -
csupán a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény 
korlátozhatja. 

Az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény hatálya alá tartozó ügyekben még a 
rendszerváltozást megelőzően is biztosított volt a jogorvoslati lehetőség. (A nagyobb baj 
inkább az volt, hogy az Áe. hatálya alá nem tartalmazó ún. kvázi államigazgatási szervek is 
lehetőséget kaptak az életviszonyokba történő beavatkozásra mindenféle jogi szabályozás és 
kontroll nélkül.) A jogorvoslathoz való jog csupán a bírósági út igénybevétele során 

217 



szenvedett sérelmet. Az ötvenes években ugyan néhány ügycsoportban biztosított volt a 
bírósághoz való fordulás joga, azonban ebben az időszakban az állami és politikai hatalomnak 
olyan mértékű koncentrációja következett be, amely lehetetlenné tette a végrehajtó szervek 
tevékenysége feletti bírói kontrollt. (Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, 
2003.) 1957. és 1989. között az államigazgatási határozatok felülvizsgálatát az 1957. évi IV. 
törvény korlátozott körben lehetővé tette. A 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet már 23 
ügycsoportban tételesen felsorolta a bíróság által felülvizsgálható határozatokat. Ugyanakkor 
a jogrendszerből 1989-ig hiányoztak az intézményes garanciák, így a jogalkotás bármikor 
szűkíthette, vagy tágíthatta a bírósági utat. Hiába ruházta fel az alkotmány a bíróságokat az 
igazságszolgáltatás monopóliumával, amikor egy minisztertanácsi rendelet is elegendő volt 
ahhoz, hogy meghatározott jogvitákat a bírósági útról ideiglenesen, vagy véglegesen elvonjon 
és annak elbírálására egy más szervet jogosítson fel. 

A jelenleg is hatályos szabályozás irányába az első lépést az 1989. évi XXXI. törvény tette 
meg, amely az alkotmányban rögzítette azt, hogy a bíróság ellenőrzi a közigazgatási 
határozatok törvényességét. Ezt követően a 32/1990. (XII.22.) alkotmánybírósági határozat 
megsemmisítette a 63/1981. (XII. 5.) MT rendeletet és az 1957. évi IV törvény 72. § (1) 
bekezdését, a kormányt pedig rövid határidő kitűzése mellett felhívta arra, hogy megfelelő 
törvényjavaslatot terjesszen az országgyűlés elé. Ezek után született meg az 1991. évi XXVI. 
törvény a bírósági határozatok felülvizsgálatának kiterjesztéséről, melyet a közelmúltban 
hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény helyezett hatályon kívül, természetesen a bírósági út korlátozása 
nélkül. 

A közösségi forrásokhoz kapcsolódó jelenlegi szabályozás - a jogorvoslati jog érvényesítése 
tekintetében - részben hasonló, részben rosszabb a rendszerváltást megelőző korszak jogi 
szabályozásához és gyakorlatához képest. A jelenlegi jogszabályok - egy kivételtől eltekintve 
- egyáltalán nem ismerik a jogorvoslat fogalmát és használatának lehetőségét. E tekintetben 
rosszabb helyzet alakult ki a rendszerváltást követően 16 évvel, illetőleg hasonló, a kvázi 
államigazgatási szervek kontroll nélküli tevékenységét illetően. 

A jogorvoslat, illetve a jogorvoslati jog igénybevétele szorosan összefügg a közösségi 
források felett valamilyen módon rendelkezni, dönteni jogosult szervezetek státuszával. Ha 
egy ROP közreműködő szervezet hozza meg - esetleg téves, megalapozatlan - döntését, az 
ellen semmilyen jogorvoslati joggal nem lehet élni. Ezek a közreműködő szervezetek ugyanis 
Kht-ék, az-az nem közigazgatási szervek. Az alkotmány - és a kapcsolódó jogszabályok -
csak a közigazgatási szervek határozata elleni jogorvoslati lehetőséget biztosítják. Egy Kht. 
döntése ellen - szóljon az közcélról és akár milliárdos közpénzről - nem lehet jogorvoslatot 
igénybe venni. Az ilyen lehetséges eset a jogállamban gondolkodó jogalkotót és 
jogalkalmazót egyaránt felkészületlenül éri és teljesen védtelen, valamint kiszolgáltatott 
helyzetet teremt az érintett fél számára is. 

218 



Más a helyzet, ha a döntést az Irányító Hatóság hozza. Az intézményrendszer vizsgálata során 
bemutatott érvekből egyértelműen következik, hogy az irányító hatóságok központi 
közigazgatási szervnek minősülnek. Ugyanakkor alkotmányunk lehetővé teszi a közigazgatási 
határozatok elleni jogorvoslatot, így egy irányító hatóság (pl.: elutasító) döntése ellen irányuló 
jogorvoslati kérelem esetén az illetékes bíróság minden bizonnyal megállapítaná hatáskörét és 
eljárna az ügyben. Igaz ugyan, hogy a jogorvoslatra - alkotmánysértő módon - ez ideig nem 
született szabályozás és az is igaz, hogy olyan kétharmados törvény sincs, amely a 
jogorvoslati jog korlátozásáról rendelkezne. 

A jogorvoslati lehetőség hiánya arra utal, hogy a programokkal, forrásokkal foglakozó 
szervezetek de facto csalhatatlanok és tévedhetetlenek, ami a közigazgatás, általában a 
jogalkalmazás világában (de iure) elképzelhetetlen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
jogilag nem szabályozott tevékenységek, ellen nincs jogorvoslati lehetőség, tehát a döntések 
megkérdőjelezhetetlenek és véglegesek. A megfelelő jogi szabályozás hiánya a gyakorlatban 
megteremti annak az esélyét, hogy a (jogszabály által szintén nem intézményesített) 
szervezetekre, döntéshozókra különböző érdekcsoportok, érdekek maghatározó befolyást 
gyakoroljanak. Ez magában hordozza a nem feltétlenül szakmai alapú, nem szükségszerűen 
méltányos (igazságos) döntések megszületésének lehetőségét is. 

Ennek - az alkotmánnyal össze nem egyeztethető állapotnak - a megszüntetésére a lehető 
legrövidebb időn belül sort kellene keríteni a jogalkotónak. 

A strukturális alapok forrásaihoz kötődően egyetlen egy jogszabály jelentett kivételt, amely 
biztosította - a teljesen evidensnek tűnő - jogorvoslat lehetőségét. Ez a jogszabály a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi 
LXXIII. törvény. A jogszabály ugyan kivette a pályázati eljárás rendezését az államigazgatási 
eljárás általános szabályai alól azzal az indokkal, hogy az elbírálás összetett folyamata nem 
teszi lehetővé a törvény által előírt rövid elintézési határidők betartását. Ugyanakkor a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elutasító döntésével szemben a pályázó írásban az 
MVH elnökéhez címzett kifogást terjeszthetett elő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül. Az MVH elnöke a kifogást a benyújtástól számított harminc napon belül bírálta 
el. Az MVH elnökének döntése ellen további jogorvoslatnak helye nem volt, de a pályázó 
előtt nyitva állt a bírósági út igénybevételének lehetősége16. 

A törvény akkori indoklása szerint: „Mivel a pályázati eljárás nem tartozik az államigazgatási eljárás hatálya 
alá, ezért a pályázatok esetében az Áe. által előírt jogorvoslatok sem alkalmazhatóak, de az ügyfél részére abból 
a célból, hogy alkotmányos jogai ne sérüljenek, mindenképpen biztosítani kell a Hivatal elutasító döntésével 
szemben jogorvoslati lehetőséget. Pályázatok esetében a kifogás jelenti a jogorvoslati lehetőséget a pályázó 
számára. A kifogás előterjesztésére az általános szabályoknak megfelelően 15 napos határidő áll az ügyfél 
rendelkezésére, melyet írásban, az MVH elnökéhez címezve kell benyújtani, és azt a benyújtástól számított 30 
napon belül el kell bírálni. Az MVH elnökének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye, az ügyfél ezt 
követően az ügyben már csak bírósághoz fordulhat." 
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A jogorvoslati lehetőséget egyedül biztosító rendelkezést is megszüntette a 2005. évi CLVIII. 
törvény, amely hatályon kívül helyezte a pályázati rendszerre vonatkozó követelményeket és 
eljárást megállapító rendelkezések túlnyomó többségét. Ennek következtében az, az egyetlen 
minimális jogállami követelményeket teljesítő jogszabály hely is megszűnt létezni, amely a 
jogorvoslati lehetőséget valamilyen formában biztosította. 

A jogorvoslati rendszer jövőbeni szabályozásának fontosabb szempontjai 

A jogorvoslati rendszer kialakításában történő állásfoglalás a jövőben valószínűleg nem 
kerülhető meg, hiszen a következő programozási időszakban - nemzeti forrásokkal együtt -
csaknem tizenötezer milliárd forint elosztása jogi és megfelelő társadalmi kontroll nélkül 
nehezen képzelhető el. Mindemellett az eljárásjogok mindegyike foglakozik a jogorvoslat-
perorvoslat kérdésével. A probléma egyik megoldása a jogorvoslati jogosultság korlátozása -
kétharmados törvénnyel - mely a jogorvoslat teljes kizárását aligha jelentheti. Ha pedig ez 
utóbbi - egyébként a jogállami működés szempontjából - nem kívánatos helyzet nem 
következik be, a jogorvoslati rendszert valamilyen formában szabályozni szükséges. 

A szabályozás legfontosabb problémái a 

- határidők, 

- j ogorvoslatot j ogosultsággal rendelkezők körének meghatározása, 

- helybenhagyó döntések pénzügyi fedezete, 

- fórumrendszer tisztázatlan kérdései. 

A határidők fontosságát aláhúzza a közösség által meghatározott N+2 (illetve N+3) szabály, 
mely objektív keretet és kényszert jelent a célok megvalósítása, illetőleg az eljárási szabályok 
alakítása során. Egy elhúzódó döntési folyamat, melybe a jogorvoslati kérelmek is 
beletartoznak, meghiúsíthatják a célok megvalósítását, a források felosztását és felhasználását. 
Ezért a jogorvoslati lehetőségek biztosítása során olyan határidőket szükséges megállapítani, 
amelyek a fenti törekvéseket nem veszélyeztetik és egyúttal megfelelő keretet nyújtanak a 
megalapozott döntések meghozatalához. Ennek a szabályozási igénynek eleget látszik tenni a 
közbeszerzési törvény, ami azt jelenti, hogy létezik működőképes szabályozási gyakorlat, ami 
a fenti elvárásoknak megfelel. 

Amennyiben a bírósági felülvizsgálat lehetősége biztosított, akkor - a közbeszerzési 
törvényhez hasonlóan - szükséges rendelkezni arról, hogy az ügyet a bíróság soron kívüli 
eljárásban tárgyalja. 

A jogorvoslatot igénybe venni jogosultak körét a Ket. az érdekeltekben jelöli meg. A 
közbeszerzési törvény az eljárásban résztvevőket ruházza fel e jogosítvánnyal. Az első 
megoldás túlságosan széles körben biztosítaná a jogorvoslat igénybevételének lehetőségét, 
ezért indokolt az adott pályázati körben, kizárólag a kapcsolódó pályázati felhívásra 
pályázatot beadó érintettek e jogosultsággal történő felruházása és egyéb jogosultak 
megnevezésétől való tartózkodás. 
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Az érdekeltség, illetve a pályázati folyamatban való részvétel önmagában biztosítani látszik 
azt a jogosultságot, amely megalapozza a jogorvoslati eljárásban való részvételt. (Az 
érintettekre vonatkozóan a lebonyolító szervezetek így, vagy úgy de valamilyen aktus 
formájában rendelkeznek.) 

Problémát okozhat az a helyzet, ha a jogorvoslatot igénybe vevő igényét megalapozottnak 
találja az arról dönteni jogosult szervezet. Ennek kapcsán szükséges azt is tisztázni, hogy 
mely eljárási cselekmények ellen lehetséges jogorvoslatot igénybe venni. Abban az esetben, 
ha a pályázatot azért utasítják el mert pl.: nem jogosult szervezet nyújtotta be, utóbb viszont 
ennek ellenkezője igazolódik be, a jogorvoslatot igénybe vevő legfeljebb az eljárás tovább 
folytatására támaszthat igényt, de a támogatási összegre semmiképp hiszen nem ilyen 
tartalmú döntést támadtak, illetve a pályázat el sem jutott az értékelés azon szakaszába. Ha az 
értékelésen, bírálaton „átesett" döntés ellen nyújtanak be jogorvoslati igényt, akkor - helyben 
hagyó döntés esetén - a pályázó elvileg jogosult lehet támogatásra. Problémát az okozhat, ha 
a rendelkezésre álló keretet más sikeres pályázók már kimerítették. Ez azt jelenti, hogy vagy 
csak az összes jogorvoslati eljárás befejeztével lehetne döntést hozni az összes pályázó 
vonatkozásában, vagy bizonyos tartalék, garanciaalapot kellene képezni a lehetséges további 
támogatottak számára, vagy több körben kellene meghirdetni a pályázatot (a második körben 
rendelkezésre álló forrás biztosítaná a végül pozitívan elbírált pályázatok finanszírozási 
alapját). 

Fontos kérdés a fórumrendszer meghatározása, illetőleg az eljárásra jogosult szintek száma. 
Jelen elképzelések szerint az irányító hatóságok központi szinten kerülnek megszervezésre, 
ami a gyakorlatban egyúttal azt is jelenti, hogy a központi közigazgatás részei. A központi 
közigazgatási szervek 'határozatai ellen a Ket. szerint legfeljebb csak a bírói út vehető 
igénybe, hiszen nincs felettes szerv, amely az elbírálásra jogosult lenne. Ugyanakkor a 
közbeszerzési törvény kialakított egy fórum- és eljárásrendet, amely valószínűleg az eljárás 
ezen formájában is sikerrel lenne alkalmazható. A közbeszerzési eljárásban első fokon a 
közbeszerzési döntőbizottság jár el, mely kapacitásának bővítése és a szakmai feltételek 
biztosítása esetén alkalmas lehetne az első fokú eljárás lefolytatására. Természetesen 
megalkotható olyan fórumrendszer is, mely az irányító hatóságtól független, új szervezetre 
ruházza az első fokú eljárás jogát és kötelességét és a másodfok lehetne a döntő bizottság. 
Ezen kérdések megválaszolása során nagy szerepet játszhatnak a statisztikai adatok (az összes 
beadott pályázat száma, az elutasított pályázatok aránya, stb.) melyek a kutatás során nem 
álltak rendelkezésre. 

Külön szükséges állást foglalni a bírói út igénybevételének korlátozása, vagy feltételek 
nélküli biztosítása tekintetében. A megalapozott válasz kialakításához nélkülözhetetlenek 
további empirikus vizsgálatok, különös tekintettel az MVH-t illető eddigi jogorvoslati 
tapasztalatokra vonatkozóan. 
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A szabályozás tekintetében viszont a közbeszerzésekről szóló törvény jogorvoslati rendszere 
mintaértékű illetve teljes egészében átvehető, alkalmazható a strukturális alapok forrásaihoz 
kötődő eljárásrend jogi szabályozása során. 

Összegzés 

Az uniós források elosztását illető intézmény- és eljárásrendszer számos bizonytalansága és 
olykor alkotmányossági aggályokat is felvető kérdései mellett talán egyetlen biztos pont 
látszik körvonalazódni, ez pedig a bizonytalanság, alakíthatóság az egységes európai 
gyakorlat hiányával írható körül. 

Az intézményrendszer esetén még az Unió egészét tekintve sem léteznek kőbe vésett normák 
és egységes szabályozási, szervezeti rendszerek. Hazánk esetében a teljesen centralizált 
modelltől történő elmozdulás remélhetőleg középtávon a tényleges decentralizált rendszer 
kialakításában tér nyugvópontra. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a területi szintű 
államigazgatás szerepének, funkcióinak újragondolása nem várathat túlságosan sokáig 
magára. A reformelképzelések megvalósítása során egyértelműen meg kell határozni a 
közösségi források felhasználásában szerepet játszó intézményrendszer területi 
államigazgatásban betöltött helyét, szerepét. 

Megfelelő eljárásjogi szabályok kialakításának hiányában a létesítése pillanatában a 
legjobbnak vélt szervezetrendszer sem képes céljainak, feladatainak eredményes és hatékony 
ellátására. Az eljárási szabályoknak egyformán eleget kell tenniük a demokratikus jogállami 
működés követelményeinek és a hatékony, racionális forráselosztás és felhasználáshoz fűződő 
igényeknek. Jelen pillanatban - a tapasztalatok szerint - sem a jogi szabályozáson alapuló, 
sem pedig a jogi szabályozást mellőző eljárási gyakorlat nem, illetve nem maradéktalanul 
teljesíti ezeket a követelményeket. 

A problémák reflektorfénybe állítása, a különböző javaslatok megfogalmazása talán elősegíti 
a közösségi források eredményesebb, méltányosabb elosztását, felhasználását, ami vélhetően 
az egész magyar társadalom közös érdeke. 
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Következtetések, új eredmények 

A dolgozat új eredményei 

• A feldolgozás az ez ideig - különösen a jogtudomány művelői körében -
meglehetősen mellőzött jogi, szabályozási kérdések vizsgálata alapján történt; 

• A dolgozat egységes szerkezetben mutatja be a közösségi és a hazai szabályozás 
eredményeit a kezdeti időszaktól napjainkig; 

• Rámutat az alapelvek jelentőségére, alkalmazási területeire, érvénysülési feltételeire, 
azok hiányosságaira; 

• A hatályos jogi szabályozás és a tényleges gyakorlat alapján rávilágít a szubszidiaritás 
elvének érvényesülési korlátaira; 

• A programozás elvének érvényesülése során a dolgozat bemutatja azokat a 
szabályozási elemeket, amelyek hazánkban biztosítják az elv megfelelő érvényesülését 
és felhívja a figyelmet arra - az alkotmányossági aggályokat is felvető - hiányosságra, 
amely a közösségi forrásokkal, programokkal kapcsolatos szabályozatlansági 
problémákra utal; 

• A partnerség szabályozását elsődlegesen jogdogmatikai, szabályozástechnikai 
szempontok alapján helyezi új megvilágításba, mely alapján levonható 
következtetések a jogalkotási tevékenység számára hasznosak lehetnek; 

• A koncentráció szabályozásának vizsgálatára a legújabb megközelítés szerint 
(tematikus, pénzügyi, földrajzi koncentráció) került sor, mind a hazai, mind pedig a 
közösségi jogszabályok esetén. A dolgozat reflektorfénybe helyezi azokat a hazai 
szabályozási problémákat - különösen a pénzügyi koncentráció tekintetében -
amelyeknek a jogalkotó ez ideig nem tulajdonított megfelelő jelentőséget; 

• Az addicionalitás elvének hazai jogi szabályozásban történő következetes 
érvényesítésének elismerése mellett felhívja a figyelmet azokra a szabályozási 
elemekre, amelyek megfelelő rendezése alapvető feltétele a területfejlesztési célok 
sikeres megvalósításának; 

• A dolgozat rámutat a hazai közösségi forrásokkal kapcsolatos intézményrendszer 
szabályozásának problémáira, a vonatkozó eljárásrend alkotmányossági kérdéseire; 

Következtetés ek 

Az alapelvek jelentőségének elismeréséhez, elismertségéhez vélhetően nem fér kétség, 
azonban nem közömbös, hogy a mindennapi joggyakorlatban érvényesülnek, illetőleg 
érvényesíthetők-e ezek az alapelvek. Az érvényesülés, érvényesíthetőség alapvető feltétele, 
hogy az alapelvek megjelenjenek a jogi szabályozásban, illetőleg kikényszeríthetőek legyenek 
a jogalkalmazás során. E feltételek teljesülése dönti el, hogy csupán divatos szlogenekről van-
e szó, vagy pedig a jogalkotás, jogalkalmazás során sem mellőzhető döntést befolyásoló, 
illetve azt meghatározó elemekről. 
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A fontosabb jogszabályok ugyan tartalmaznak alapelvekre vonatkozó rendelkezéseket, 
azonban úgy tűnik, hogy a jogalkotási folyamat során nem alakult ki az alapelvek egységes 
értelmezésének és használatának gyakorlata. 

Hasonlóan nem alakult ki egységes álláspont az alapelvek kodifikációjának szükségességét 
illetően. Álláspontom szerint olyan esetekben, ahol az adott elv alkalmazása hosszú idő óta 
érzékelhető (pl.: hatalommegosztás) valószínűleg nem szükségszerű annak jogszabályi 
rögzítése. Más esetekben (pl.: jogbiztonság) talán gyakrabban szükséges megvédeni, 
biztosítani annak érvényesülését. Ilyen esetekben ésszerűnek tűnik az adott elv létezését 
elismerni - akár a legmagasabb - jogi szabályozás szintjén is. 

A tételes jog témánk szempontjából fontosabb elemeinek vizsgálata mellett szükségesnek tűnt 
az alkotmánybíróság gyakorlatát is szemügyre venni. Ez az a fórum, ahol eldől, hogy az 
alapelvek végső soron kikényszeríthetők-e, s nem csupán puszta elvek és üres szóvirágok, 
melyeknek legfeljebb annyi a szerepe, hogy megszínesítsék az amúgy gyakran szürke és 
monoton szabályozási környezetet. Szerencsére a magyar alkotmánybíróság töretlen 
gyakorlata azt mutatja, hogy alapelvek érvényesülése és érvényesíthetősége egyértelműen 
biztosított és nem elnagyolt, elhanyagolt terület. 

Noha az Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálata során a vizsgált 
rendelkezésnek elsősorban az Alkotmány valamely konkrét rendelkezésével való összhangját 
vizsgálja, ez nem jelenti azt, hogy az általános rendelkezéseket formális deklarációnak tekinti, 
s az alapelveknek pusztán kisegítő, másodlagos szerepet szánna. 

A szubszidiaritás elvére vonatkozó fontosabb megállapítások 

A szubszidiaritás elve az egyik olyan legfontosabb alapelvnek tekinthető, amely nem csak az 
Unió regionális politikájára és a területfejlesztés jogi szabályozására gyakorol meghatározó 
befolyást, hanem az egész közösség működésére és jogalkotási rendszerére. A szubszidiaritás 
elvét jogilag a Maastrichti Egyezmény intézményesítette sajátos jelentéstartalommal. Az 
egyezmény szerint a szubszidiaritás hatálya csupán az Unió, illetve a tagállamok közötti 
viszonyokra terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nemzeti szinten belül nem 
kötelező alkalmazni a szubszidiaritás elvét, jóllehet eme szándékukat a preambulumban 
kinyilvánították. Az egyezményben szereplő szubszidiaritás elv meghatározása nem 
tartalmazza szigorúan a centralizáció tilalmát. Sőt, a kizárólagos hatáskörök esetén fel sem 
merül a kérdés, hogy az adott terület, vagy ügy tagállami - esetleg regionális - keretek között 
valósulhat meg kedvezőbben. 

A különböző tagállamok különböző jogi kultúrával, közigazgatási szervezetrendszerrel 
rendelkeznek, ennek megfelelően nem teljesen egyformán értelmezik a szubszidiaritás elvét 
sem. Ezt tükrözik az amszterdami jegyzőkönyvhöz csatolt nyilatkozatok is. A 
hagyományosan szövetségi berendezkedésű, illetőleg a területi autonómiát tiszteletben tartó 
államok nem csupán az Unió és a tagállamok közötti jogviszony tekintetében tekintik 
érvényesnek és fontosnak a szubszidiaritás elvének alkalmazását, hanem saját nemzetállamuk 
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határain belül is komolyan veszik annak érvényesítését. A tagállamok többsége szerint 
ugyanakkor közösségi jog közigazgatási végrehajtása - alkotmányos szabályaiknak 
megfelelően - alapvetően a tagállamokra tartozik. 

Az Európai Bíróság mind a mai napig nem vállalkozott a szubszidiaritás elvének részletes 
kifejtésére, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem bújhatnak ki a közösségi 
kötelezettségeik teljesítése alól a szubszidiaritás elvére történő hivatkozással. A Bíróság azt is 
leszögezte, hogy a szubszidiaritás elve az egyike a Római Szerződés 553. cikkében 
meghatározott jogszabály érvényességi feltételnek, melynek a jogszabályban, illetőleg annak 
indoklásában szerepelnie kell. Az Európai Bíróság gyakorlata egyértelművé tette, hogy a 
szubszidiaritás elve alapján léteznek peresíthető ügyek, ami egyúttal jelzi azt is, hogy a 
szubszidiaritás nem csupán egy politikai szlogen, hanem komoly jogkövetkezmények is 
fűződhetnek az azt tiszteletben nem tartó közösségi jogforrások tekintetében. 

A szubszidiaritás elvének hazai viszonyok között történő érvényesülése a területfejlesztési 
törvény által nyújtott jogosítványok és a tényleges működéshez szükséges feltételek 
egybevetése mellett értékelhető. Eszerint a szubszidiaritás elve teljességében nem, csupán 
bizonyos korlátok között érvényesülhet a jogi szabályozásban és a mindennapi gyakorlatban. 
E megállapítás tényét nem befolyásolja a gyakorlat helyességének megítélése, vagyis annak 
értékelése, hogy a területfejlesztési célok megvalósításához szükséges eszközök feltételek 
melletti decentralizálása helyén való-e, vagy sem. Látszólag e gyakorlat helyességét igazolja 
az a feltevés, mely szerint csak központilag, országos szinten meghatározva lehetséges az 
ország számára egyformán fontos területfejlesztési célok elérése. Ezért indokolt, hogy a célok 
alapján a kormány határozza meg a szükséges forrásokat és a felhasználás feltételeit. Ez a 
megközelítés figyelmén kívül hagyja a programozás, illetőleg a programfinanszírozás 
lehetőségét és követelményét, melynek alkalmazása mellett nem kellene tartani attól, hogy 
területi egységenként nem kívánatos eltérések, esetleg az országos érdekekkel ellentétben álló 
gyakorlat alakuljon ki. Ennek persze az a feltétele, hogy a kormányzat egy olyan országos, 
területi szintekre bontott középtávú programot finanszírozzon, amely a legkisebb területi 
egységektől kezdve, egészen a csak országosan megvalósítható programokig terjed. Egy ilyen 
előre meghatározott és a szereplők által elfogadott program - illetőleg területi szintek szerinti 
programrészek - nem igényelné a kormányzat gyakran évente megújuló cél- és feltétel 
meghatározó beavatkozását, sőt - a program és az éves költségvetési törvényeken kívül -
egyáltalán nem igényelne központi beavatkozást. Ebben a logikában az általános mozgásteret 
a területfejlesztési program jelentheti, melyen belül az egyes szereplők - a területfejlesztési 
elvekkel és törvénnyel (esetlegesen egy kívánatos tervtörvénnyel) összhangban maguk 
állapíthatnák meg a részletszabályokat. A szubszidiaritás elve e formában válhatna teljessé, 
szemben a jelenlegi felemás helyzettel. 

A hazai jogalkotás - a területfejlesztési törvény megalkotása óta - nem foglalkozik a 
szubszidiaritás kérdésével, igaz az elv érvényesítésének igénye magában a törvényben sem 
jelenik meg expressis verbis. A jogalkotó nyugalma feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy -
vélekedése szerint - a törvényben szereplő jogosítványok biztosítása mindenben eleget tesz a 
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szubszidiaritás elvének. Sokkal szorgalmasabb ténykedésnek lehetünk tanúi finanszírozási 
kérdésekben, melyek - úgy tűnik - nem képezik részét a jogalkotó szubszidiaritásról alkotott 
elképzelésének. Ezt a problémát a központi kormányzat a decentralizáció segítségével kívánja 
kezelni. A decentralizálás egy folyamat, mely egyszer elkezdődik és - ha sikeres - egyszer 
véget is ér. Hazánkban ez a folyamat inkább hasonlít egy véget nem érő történethez, hiszen -
egyes szakaszai ugyan lezárulnak, azonban különböző időszakonként - periodikusan 
ismétlődik. Azt is szükséges megjegyezni, hogy decentralizáción a jogalkotó szinte kizárólag 
forrásdecentralizációt ért. 

A programozás elvét illető következtetések 

A közösségi jogi szabályozás elvitathatatlan érdeme, hogy meghatározza a programozás 
fogalmát. Ez a fogalom meghatározás ugyanakkor nem támaszkodik a tervezéssel és 
igazgatással foglalkozó különböző elméleti megközelítésekre és a meghatározásban található 
fogalmi elemeknek sincs érdemi jelentősége a további rendelkezések kialakítása során. így a 
jogi szabályozásban rögzített fogalom sem a tudomány tekintetében sem pedig a gyakorlati 
alkalmazhatóság szempontjából nem képvisel jelentős értéket. 

A programozás folyamatát, illetőleg a folyamatot szabályozó jogi rendelkezéseket mind a mai 
napig számos kritika éri. A tudomány és a gyakorlat képviselői a szabályozáson, illetőleg az azok 
alapján kialakított terveken különösen az alábbi szempontok teljesülését kérik számon: 

átláthatóság és megalapozottság; 

- rugalmasság; 

- az eljárási szabályok gyakorlatban történő alkalmazhatósága és ezen belül 
különösen a döntések meghozatalához szükséges - olykor irreálisnak tűnő - idő 
hosszúsága. 

Az átláthatóság és megalapozottság igényének növekedése különösen a tervekre 
vonatkozó követelményrendszer jelentős mértékű növekedésében nyilvánult meg. Ez a 
törekvés mindaddig helyeselhető, amíg nem párosul a mindent ellenőrizni vágyás 
kielégíthetetlen igényével. A megnövelt tartalmú tervdokumentációk és az ezekhez 
kapcsolódó ellenőrző rendszerek szükségképpen igénylik a bürokrácia kapacitásának és 
az elbíráláshoz szükséges idő tartamának növekedését. A következő programozási 
időszakra vonatkozóan - valószínűleg részben e probléma felismerésének köszönhetően -
döntött a Bizottság a stratégiaibb programozás és tervdokumentálás mellett, mely a 
korábbi részletező tervezés helyett az átfogó tervek kialakítására helyezi a hangsúlyt. A 
3. kohéziós jelentés a kohéziós politika egyik legnehezebb feladatának továbbra is azt 
tekinti, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az átláthatóság és a programok 
elszámoltathatóságának igénye között (amihez - a jelentés készítői szerint - részletesebb 
információra és monitoring mechanizmusra van szükség) annak érdekében, hogy a 
programokon belüli rugalmasság kialakuljon és, hogy a Bizottsággal való partnerség a 
mikró irányítás helyett egy stratégiaibb folyamattá váljon. Véleményem szerint az 
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egyensúly megteremtésére nem elsősorban az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
közötti kontextusban kellene törekedni, hanem az elszámoltathatóság és ezzel összefüggő 
irányítási-ellenőrzési jogosítványok, valamint a célok megvalósításának gyors és olcsó 
(közös) igénye között. A monitoring rendszerre vonatkozó rendelkezések jelentős 
mennyisége és tartalma egy bizalmatlansági állapotra utal a tagállamok és a közösségi 
szervek között, amely számomra megkérdőjelezi a közösségi szinten meghatározott célok 
közös megvalósításához fűződő együttes érdeket. 

A programozási időszak meghosszabbítása a többéves programozási kapacitás növekedését 
jelzi, mellyel együtt biztosítani kell azt, hogy az eljárások elég rugalmasak legyenek ahhoz, 
hogy a programokat az időközben bekövetkezett változásokhoz lehessen igazítani. Ezt a 
kérdést a jogi szabályozás ugyan nem kerüli meg, viszont a módosítás körülményeire 
(feltételek, eljárási szabályok) vonatkozóan nem tartalmaz önálló rendelkezéseket. 

Azáltal, hogy az 1999-es szabályozásban még a közösségi támogatási keret szintjén 
szereplő rendelkezések jelentős száma az új szabályozásban az operatív programok 
szintjére került, egyes szabályozási elemek teljesen kikerültek a rendelet tervezetből, 
mások pedig „finomhangolás" mellett módosultak. Az utóbbi esetre példa az, hogy operatív 
programok esetén már nem követelmény azok konkrét - lehetőség szerint számszerűsített -
céljainak bemutatása, ehelyett elegendő a róluk szóló információ, amelyek számszerűsítése 
sem követelmény. Hasonlóképp korlátozott számú mutatót kíván az új szabályozás az 
eredményekre, hatások mérésére vonatkozóan, figyelembe véve az arányosság elvét. 

Érzékelhető, hogy a közösségi jogalkotó a közösségi döntéshozók döntési jogkörének 
sértetlenül hagyása mellett módosította a döntések tárgykörét. Ezáltal a közösségi szint - a 
jogszabály érvényesülése esetén - kevéssé avatkozhat be, dönthet konkrét tervezési, 
programozási kérdésekben. Tevékenységének fő területe a stratégiai célok koherenciájának 
vizsgálata kell, hogy legyen. 

A programozás elve a hazai jogi szabályozásban nem egységesen, hanem területi és olykor 
szabályozási szintenként eltérően jelenik meg. Helyi szinten túlnyomórészt az 
önkormányzatok egyedi aktusai, döntései gyakorolhatnak hatást a település a programok 
tényleges megvalósulására, vagy éppen azok elmaradására. A jogszabályoknak e tekintetben 
jóval kisebb szerep jut, bár jelentőségük vitathatatlan. 

A kistérségi szint programjainak kialakítására a 2004-ig az önkormányzati területfejlesztési 
társulásoknak volt lehetőségük, ezt követően - a területfejlesztési törvény módosítása után - a 
kistérségi tanácsok számára vált kötelező feladattá. 

A megyei szint fontos szereplőjét - a megyei önkormányzatot - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV. törvény fosztotta meg a konkrétan területfejlesztési indíttatású 
cselekmények megtételének lehetőségétől („70. § (3) A területfejlesztési feladatok, illetőleg a 
kormányzati területi fejlesztési programok összehangolását - a külön törvényben megállapított 
feladatkörben és szervezetben - a megyei területfejlesztési tanács végzi."). Döntési jogkör és 
külön a számára biztosított érdemi források hiányában a megyei önkormányzat jelenleg 
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csupán jó szándékú támogatója lehet a területfejlesztési kezdeményezéseknek, programoknak, 
megőrizve az egyes oktatási, egészségügyi, stb. intézmények fenntartására korlátozódó 
üzemeltetési feladatait. 

A területfejlesztési törvény a megyei szinten is előírja a területfejlesztési program kialakítását, 
mely akár a megyék közötti versenyképesség és gazdasági fejlődés alapja is lehetne, azonban 
nem biztosít olyan forrásokat, amelyek érdemben előmozdítanák az egyes megyék gazdasági 
növekedését. A rendelkezésre álló területi kiegyenlítést célzó támogatások (TEKI), valamint a 
céljellegű decentralizált források (CÉDE) olyan források, amelyek az egyes kistérségekhez, 
végeredményben pedig az egyes településekhez jutnak el, de nem a megyei léptékű gazdasági 
fejlődés motorját képezik. 

A regionális szint gazdaságfejlesztési lehetőségei a területfejlesztési törvény módosításai 
során folyamatosan erősödtek. A törvény a gazdasági fejlődés előmozdítását szolgáló két 
fontos elem - programok és az azokhoz szükséges források - tekintetében tartalmaz a régió 
területfejlesztési intézményére, a regionális fejlesztési tanácsra vonatkozó rendelkezéseket. 
Szükséges megjegyezni, hogy ezek a szabályok csupán a sikeres gazdaságfejlesztés, a 
versenyképes régiók kialakulásának alapjait képezik, amelyek a jól kidolgozott programok 
alapján és megfelelő mértékű források mellett válhatnak valósággá. A jog szerepe e 
tekintetben tehát a lehetőségek biztosításáig terjed, a tényleges megvalósítás a mindenkori 
kormányok gazdaság-területfejlesztési politikájától függ. Mindamellett a regionális tanácsokat 
megillető jogosítványok és feladatok jelentős szintű (törvényi) bővítése mindenképpen jelzi a 
politika elkötelezettségét a regionális szintű gazdaságfejlesztés elmélyítése irányába. 

Országos szinten szükséges rámutatni arra a szabályozási sajátosságra amely a 
területfejlesztési törvény 9. §-án belül jelenik meg. Mint ismeretes a törvény a miniszter 
faladat- és hatáskörébe utalta az országos területfejlesztési koncepció kidolgozását és számos 
más koordinációt, közreműködést igénylő feladatot. A jelzett szakasz (3) bekezdése, viszont 
úgy rendelkezett, hogy a miniszter feladatkörébe tartozó összes ügyet - a kormány döntése 
alapján - a kormány irányítása alatt álló és a miniszter felügyelete alatt működő hivatal, a 
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal lássa el. Ez rendelkezés egyrészt teljesen 
kiüresítette a miniszter amúgy törvényben meghatározott feladatkörét, jogkörét pedig a 
felügyeletre szűkítette. Másfelől a feladatok ellátásának felelőssége nagymértékben 
polarizálódott, hiszen legalább három szerv (kormány, miniszter, hivatalvezető) köteles 
gondoskodni az eredményes működésért az egyes szerveket megillető konkrét jogok és 
kötelezettségek jogszabályban történő lehatárolása nélkül. 

Az MTRFH-ról (jelenlegi Országos Területfejlesztési Hivatal) szóló kormányrendelet jelzi, 
hogy a törvény felhatalmazása alapján több olyan szervezet jött, vagy jöhet létre, melynek 
feladata - többek között - a programozás. Ilyen további szervezet például a Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal, melynek feladata az Átfogó Fejlesztési Terv, a nemzeti fejlesztési tervek, 
és az Európa Terv készítése. 
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A különböző hivatalok létesítése, megszüntetése, a tervezési jogosultságok telepítésének 
változása és változatossága, a különböző elnevezéssel szereplő különböző, vagy éppen 
párhuzamos ágazati, vagy horizontális tervek, az egyes tervek készítésének, jogi hatályának, 
egymáshoz való (pl.: hierarchikus) viszonyának szabályozása, vagy a szabályozás teljes 
hiánya csak egy kicsiny szeletke, mely jelzi a jogalkotási folyamat hiányosságait és az átfogó 
szabályozás (pl.: tervtörvény) szükségességét. 

A bemutatott hazai szabályozás megteremtette a programok kialakításának lehetőségét, mely 
értelemszerűen a programozás elvének érvényesülésülése, érvényesítése során az egyik 
elengedhetetlen feltételnek tekinthető. Az országban megalkották a regionális fejlesztési 
koncepciókat, az utóbbi időben pedig a fejlesztési programokat és ún. akcióterveket. Hasonló 
folyamatok figyelhetők meg megyei, sőt kistérségi szinten is, igaz itt a tervezési aktivitás 
kevéssé erőteljes. E dokumentumok, viszont a jogi szabályozás mezején kívül esnek, mivel 
elfogadásuk nem igényel jogi aktust, szemben például a rendezési tervekkel, melyeket - mint 
köztudott - rendeleti formában hirdetnek ki. 

Sajnálatos módon nem csupán a különböző szintű területi programok nélkülözik a jogalkotói 
közreműködést, a jogi szabályozás által nyújtott előnyöket és a mindenkori hatalommal 
szembeni garanciákat, hanem az országos szintű, közelebbről a közösségi forrásokhoz 
kapcsolódó programok jogi szabályozási igénye is elkerülte a jogalkotó figyelmét. A 
közösségi források által támogatott, az egész országra kiterjedő programot Nemzeti 
Fejlesztési Tervnek hívják, melynek első változata (NFT I.) a 2004-2006. közötti időszakra 
vonatkozik. A 2007-2013. közötti programozási időszakot az NFT II., vagy más néven a 
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) hivatott tartalommal kitölteni. Érdemes 
megvizsgálni, hogy e dokumentumok a jogi szabályozás mely szintjén, milyen részletességgel 
jelennek meg. A jogi szabályozás szintje jelezheti az adott terület jelentőségét, társadalmi 
fontosságát. Bár az uniós programok és források nem csekély szerepet tölthetnek be hazánk 
jövőjében, mégsem tűnik úgy, hogy ez a felismerés az állami, jogalkotói, szerveket is áthatná. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmilag nem jelenik meg egyetlen egy jogszabályban, vagy 
határozatban sem, ugyanúgy, ahogy az egyes Operatív Programok, illetve a részben eljárási 
szabályokat is megállapító program kiegészítő dokumentumok sem találhatók a jelzett 
forrásokban. Ugyanígy nem szól jogszabály az elkészítési módjáról, az érdekegyeztetés 
rendszeréről, lehetséges vitájáról, stb. Ez a gyakorlat - álláspontom szerint - teljes egészében 
ellentétes egy demokratikus jogállam működésével és kimeríti a mulasztásos alkotmánysértés 
fogalmát. 

A programozás elvének érvényesüléséhez további feltételek is szükségesek, melyek közül 
kiemelkedik a programfinanszírozás követelménye. E tényező vizsgálatára a koncentráció 
elvének bemutatása során kerül sor. Ehelyütt csupán annyit érdemes és szükséges 
előrebocsátani, hogy az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályok nem a helyi, vagy 
területi szinten meghatározott programok céljait preferálják, hanem a központilag 
megállapított célok megvalósulását. A jogszabályok nem a helyi-területi programokat 
támogatják, hanem a központi elképzelésekhez illeszkedő és illeszthető projekteket. A saját 
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(kistréségi) programokhoz történő illeszkedést többnyire számon sem kérik, a megyei, esetleg 
regionális szintű programokkal való összhang követelménye pedig teljesen formális. 

A koncentráció elvének érvényesülésére vonatkozó következtetések 

A koncentráció közösségi jogi szabályozását illetően az egyes rendelkezések kezdeti 
általános megfogalmazását követően érzékelhető a szabályozás finomodása, az egyes 
részterületek önálló megjelenése és a kidolgozottság növekedése. A szabályozás 
változása mellett a szabályozandó területek tekintetében is további koncentrálódás ment 
végbe, mely különösen a támogatási célok, jogcímek csökkenésében figyelhető meg. A 
célok jelentős száma elaprózhatja, felmorzsolhatja a rendelkezésre álló forrásokat, 
amennyiben azok nagysága nem áll egyensúlyban a célok megvalósulásához szükséges 
igényekkel. Ez a felismerés tükröződik az 1260/1999. EK rendelet preambulumában, 
mely szerint a strukturális alapok fokozott koncentrációja és működésük egyszerűsítése 
érdekében a kiemelt célkitűzések számát a 2052/88/EGK rendeletben foglaltakhoz 
képest csökkenteni kell. A harmadik kohéziós jelentés némiképp részletesebb 
megállapítást tartalmaz a koncentráció elvére vonatkozóan, amelyben már jól 
elkülöníthetően megjelenik a koncentráció említett három részeleme. Ezek szerint „a 
koncentrálás egyrészt azt hivatott biztosítani, hogy a Strukturális Alapok hatása ne 
aprózódjon el azáltal, hogy a forrásokat túl vékonyan terítik szét úgy földrajzilag, 
pénzügyileg, mint a politikai prioritások értelmében, másrészt azt, hogy minden súlyos 
strukturális problémával küszködő régió segítséget kapjon." E meghatározáshoz csupán 
annyit érdemes hozzáfűzni, hogy a hátrányos helyzetű területek segítése, a kiegyenlítés a 
regionális politika célkitűzése. Ahhoz, hogy e cél hatékonyan valósulhasson meg, 
szükséges elem - többek között - a földrajzi lehatárolás, elhatárolás, mely a 
koncentráció megvalósulásának egyik formája. Másképpen szólva a regionális politika 
céljai hatékonyan a földrajzi lehatárolás segítségével érhetők el, ami egyúttal nem 
eredményezheti a regionális politika és a koncentráció céljának összemosását. A 
regionális politika fontos célja a kiegyenlítés, a különbségek mérséklése, a koncentráció 
célja pedig a hatékonyság növelése, a hatékony célmegvalósítás. A hatékonyság célként 
történő tételezését alátámasztják azok a folyamatok, amelyek a földrajzi területek 
csökkenését, a pénzügyi források - különösen 1988-1993 közötti - növekedését és 
mindezekkel együtt a támogatandó célok csökkenését, koncentrálódását jelzik. 

Ezt az igényt a programok minimális pénzügyi forrásaira vonatkozó rendelkezések 
megfogalmazása segítségével lehet biztosítani, melyet a közösségi jogalkotó mindez ideig 
konzekvensen mellőz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a brüsszeli adminisztráció tudta 
és beleegyezése nélkül a tagállamok ere vonatkozóan bármilyen mértéket megállapíthatnak. A 
benyújtott és a Bizottság által értékelt programoknak a koncentráció vonatkozásában is 
megfelelő információkat kell nyújtani. Mindez, viszont már túlnyúlik - vagy még nem éri el -
a jogi szabályozás területét, hiszen a programok elfogadása nem igényel jogalkotói aktust 
(például rendeletet), így a döntés - jogi szabályozás mellőzésével - a Bizottság 
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diszkrecionális jogkörén belül, a tagállamokkal folytatott alkumechanizmusok mentén alakul 
ki. 

A koncentráció hatékonyságnövelő képességét nem szabad túlbecsülni. A hatékonyságnövelés 
nagyon fontos, sőt szükségszerű eleme a koncentráció, azonban a helyi alapok hiányában 
építkezni próbáló területi célok, a koncentráció elvének érvényesülése mellett is 
megakadályozhatják a hatékony célmegvalósítás lehetőségét. Éppen ezért nagyon fontos az 
egymásra épülés, a területi funkciók közötti funkcionális kapcsolat és a sorrendiség. 
Álláspontom szerint a kiegyensúlyozott fejlődés elemi feltétele az egyes szintek súlyának és 
lehetőségeinek megfelelő feladatok és támogatások közötti összhang kialakítása és 
fenntartása. Ennek hiányában a regionális politika eredményessége kétségesnek tűnik. 

A koncentráció hazai jogi szabályozása meglehetősen sok kívánni valót hagy maga után. A 
tematikus koncentrációt jelentő célmeghatározás az egyes jogszabályokban mind a mai napig 
túlságosan általánosnak tűnik ahhoz, hogy a tényleges koncentrálás - a jogszabályok útján -
elérhető legyen. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a csaknem évente módosuló 
jogszabályok a konkrétabb célokat gyakran váltogatják, a koncentráció pedig - a 
programozáshoz, a programokhoz igazodóan - többnyire hosszabb időszakon keresztül érhető 
el, válhat hatékonnyá. 

A jogalkotó - a decentralizált támogatások esetén - a területi döntéshozó jogává és 
felelősségévé tette a célok koncentrálásának kérdését. A tematikus koncentráció innét kezdve 
kilépett a jogi szabályozás köréből (a területi szintű döntéshozók nem rendelkeznek jogalkotói 
jogosítványokkal) és a jelenlegi tapasztalatok szerint e téren nem alakult ki területi tematikus 
koncentráció. Ennek közvetlen oka természetesen maga a döntés, közvetett oka az a 
kényszerpályát eredményező rendkívül csekély forrás, mely egyszerűen nem tette lehetővé a 
célok koncentrálását és ezzel együtt a meglehetősen sokféle, ám mindenképpen 
megalapozottnak tekinthető (főként helyi célokat szolgáló) igények mellőzését. 

Egyelőre a jogi szabályozás központi szinten sem követeli meg a területfejlesztéshez kötődő 
célok koncentrálását. A tematikus koncentráció tekintetében sem a területfejlesztéshez kötődő 
jogszabályok és egyéb jogi eszközök, sem pedig a területfejlesztéssel kapcsolatban álló 
ágazati jogszabályok nem követelnek meg olyan típusú tematikus koncentrációt, mint amilyen 
a közösségi jogszabályok esetében megfigyelhető volt. 

A pénzügyi koncentráció érvényesülését biztosítani hivatott jogszabályokban szereplő 
támogatási források többsége nem éri el azt a koncentrációt, kritikus nagyságot, mely 
elengedhetetlen a térségi hatású fejlesztések kialakításához. 

A decentralizált forrásokra vonatkozó jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kötelező 
rendelkezéseket a címzettekre vonatkozóan, amelyek által egyáltalán területfejlesztésről 
lehetne beszélni a - kizárólagosnak tűnő - településfejlesztés mellett. Hasonlóképp a 
jogalkotó a központi költségvetés, illetve a területi döntéshozó számára sem határoz meg 
olyan kötelezettséget, mely szerint a térségi programok érdemi többlettámogatásra tarthatnak 
igényt. Emellett a rendelkezésre bocsátott források oly mértékben csekélyek, hogy azok 
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térségi hatású programok megvalósítására teljesen alkalmatlanok. A települések között 
elosztott (és így felaprózott) pénzek a települési önkormányzatok normatív támogatásából 
hiányzó fejlesztési forrásait pótolhatják több-kevesebb sikerrel. Ennek mértéke olykor annyira 
csekély, hogy a fontosabb beruházások pályázati önerejéhez lehet csupán elegendő. 

A koncentráció elleni további lépésként értékelhető, hogy egyes támogatások - például TEKI, 
CÉDE - esetén a megítélt támogatások teljes összege nem igényelhető az adott naptári évben, 
hanem kettő, esetleg három részletben 2-3 évre elosztva hívhatják le az arra jogosultak. 
Ezáltal a csekély összeg tovább osztódik, ami a gyakorlatban olyan beruházások 
megvalósítását hiúsíthatja meg, amelyek során az éves ütemezés technikailag nem 
kivitelezhető. 

A pénzügyi koncentrációt jelentősen befolyásolhatja a minimálisan megpályázható összeg 
nagysága. Ennek mértékét - különösen a megyei források esetén - korábban vagy nem 
szabályozták, vagy pedig kisebb értéket állapítottak meg (igazodva az előirányzatok tényleges 
rendeltetéséhez és a címzettek lehetőségeihez). Ez a módszer megakadályozhatja a források 
elaprózódását, ugyanakkor a decentralizált források mértéke, koncentrációja még mindig 
csekélynek tűnik a területi folyamatok irányának tényleges befolyásolásához. 

A programfinanszírozás érvényesülését biztosító pénzügyi koncentráció mind a jogi 
szabályozásból, mind pedig a jogi szabályozást mellőző gyakorlatból hiányzik. Programok 
helyett, gyakran ötletszerű projektfinanszírozás történik azon pénzügyi keretek mellett, amit 
éppen az adott évi költségvetés megenged. Ebben a rendszerben és szemléletben a mindenkori 
kormány rendelkezik a legfontosabb jogosítványokkal. A hosszabb távú (minimum 3 
maximum 7 év) programozás és programfinanszírozás - mint amilyen közösségi szinten, 
illetve több nyugat-európai államban tapasztalható - átrendezhetné a döntési jogosítványok 
egyenlőtlen megoszlását és az országgyűlés számára is sokkal jelentősebb jogosítványokat 
biztosíthatna. 

A jelenlegi támogatási rendszer a földrajzi koncentráció érvényesülését a térségi kapcsolatok 
kialakulását sem támogatja. Térségi hatású fejlesztések oly módon is megvalósíthatók, hogy 
meghatározott számú - és egymással földrajzi kapcsolatban (is) álló - települések egy közös 
célt követve valósítanak meg ily módon már térségi szintűvé vált fejlesztést. Ehhez 
természetesen szükséges a települési szintű összefogás, közreműködés, melyet a jogalkotó -
egy elhanyagolható kivételtől eltekintve - egyáltalán nem követel meg és rendkívül 
visszafogottan preferál. 

A földrajzi koncentráció érvényesülését illetően a területfejlesztési törvény és más - jogi 
norma kellékeit nélkülöző - dokumentumok határoznak meglehetősen nagyszámú 
térkategóriát. A területfejlesztés beavatkozási irányaihoz kötődő területi egységek ilyen széles 
körű meghatározása nem feltétlenül járul hozzá a földrajzi koncentráció kialakulásához. 
Mindamellett a törvényi szabályozás a tényleges beavatkozási területek megválasztása 
tekintetében diszpozitív, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok 

232 



alapján ítélhető meg, hogy az éppen aktuális kormányzat mely területi egységnek milyen 
szerepet, jelentőséget tulajdonít. 
A különböző földrajzi lehatárolásokra vonatkozó jogszabályok összességében teljesítik - sőt 
túl is teljesítik - a területi koncentráció érvényesítésére vonatkozó közösségi elvárásokat. 
Mélyebb szintű elemzés elsősorban a lehatárolás során alkalmazott mutatók körére 
vonatkozóan képzelhető el és tűnhet indokoltnak. A jelenlegi mutatók alapján ugyanis a 
leghátrányosabb települések közé tartozhat egy olyan néhány száz fős település is, amelynek a 
helyi adókból befolyó éves bevétele közel 20 millió Ft. Ez a tény is jelzi, hogy a mutatók 
meghatározása nem minden esetben igazodik ahhoz a tényleges helyzethez, amely alapján a 
hátrányos helyzet, a rászorultság foka megítélhető. 

A partnerség elvének fejlődési lépcsői és a szabályozás disszonanciái 

A partnerség elve nem csupán az általában véve vett regionális politika, hanem a 
területfejlesztés közösségi jogi szabályozásának is fontos eleme. Az elv jogi szabályozása a 
kezdeti, meglehetősen szűkszavú rendelkezésekhez képest jelentős fejlődést mutat. A 
partnerség elvének szabályozását illetően az alábbi fontosabb megállapítások tehetők: 

- A közösségi jog kezdettől fogva nagyobb teret enged a nemzeti szabályozásnak, mint a 
közösségi szintű jogalkotásnak. E tekintetben némi változás figyelhető meg a közösségi 
szint javára, de jelentős aránymódosulásról nem lehet beszámolni. Talán épp e területen 
lenne fontos a szélesebb körű közösségi szabályozás tekintettel arra, hogy az egyes 
tagállamokban nem szükségszerűen alkottak e téren jogszabályokat, illetőleg - a 
szubszidiaritás elvének megfelelően - a közösségi szintű szabályozás jobban szolgálhatná 
a partneri együttműködések - egységesebb és átláthatóbb - kialakulását és érdemi 
működtetését. 

- A szabályozás jellegének megítélése során megállapítható, hogy a közösségi jogalkotó 
ritkán folyamodik kógens szabályok alkalmazásához. Számos esetben nyit olyan 
kiskapukat, amelyek lehetőséget biztosíthatnak a szabályozás céljának, azaz partnerség 
tényleges működtetésének megkerülésére. A szabályok nem kellőképp részletezettek, 
nincsenek olyan garanciális rendelkezések, amelyek meggátolnák a diszpozitív szabályok 
esetleges figyelmen kívül hagyását, a tagállamok szerinti tetszőleges értelmezés 
lehetőségét, jogosítványok köre, terjedelme 

- A vizsgált rendeletek egyike sem tartalmaz még halvány utalást sem a partnerek 
jogosítványainak körére és azok terjedelmére (véleményezési, konzultációs, egyetértési, 
tanácskozási, döntési jogkör), amelyek természetesen függhetnének attól folyamatrésztől 
(előkészítés, döntés, értékelés, stb.) amelyben a partnerek részt vesznek, illetve részt 
vehetnek (az együttműködés területei, határai). 

- Elvétve, illetve egyáltalán nem találhatók rendelkezések a kötelezettségekre, felelősségre, 
az esetleges szankciókra vonatkozóan, legyen szó akár a közösségi szervekről, akár a 
tagállamokról, akár a nemzetállamon belüli partnerekről. (Pl.: nem fogadják el azt a 
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tervdokumentumot amelyben nem szerepel a partnerek irányában tett lépések igazolható 
pontos leírása, kizárják az együttműködésből azt a partnert, amely vállalt kötelezettségének 
sorozatosan nem tesz eleget, stb.) 

- A partnerek megjelölése tekintetében rendkívül nagy fejlődés tapasztalható az 1988-as 
szabályozástól a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó tervekig. A közjogi szereplők 
kizárólagosságát követően a társadalmi szervezetek széles körének megjelölése nem 
csupán dicséretes, de elegendőnek is tekinthető. 

- Az együttműködés szervezeti kereteinek szabályozása, vagyis azon szervezetek 
megjelölése, amelyekben a partnerek valamilyen minőségben részt vehetnek, csupán 1999-
től jelenik meg, egyedül a monitoring bizottságok formájában. A közösségi jog nem 
tartalmaz olyan általános megfogalmazást és felhatalmazást, amely biztosítaná a 
partnerszervezetek részvételét a tagállamok megfelelő szervezeteiben. Persze ehhez az is 
hozzátartozik, hogy olyan szervezet esetén a partneri együttműködés ismét teljesen 
formálissá válhat, amely nem rendelkezik érdemi ügyekben döntési, vagy a döntést 
meghatározóan befolyásoló jogosítványokkal. 

A hazai jogi szabályozás a társadalom, a közhatalom prularizálódását esetlegesen és nem 
kellő következetességgel követi. Mindemellett a partnerség elve talán a területfejlesztésre 
vonatkozó szabályozás keretén belül érvényesül legerőteljesebben. Ez egyúttal nem jelenti 
azt, hogy a civil szféra igényeinek tendenciája a területfejlesztés szabályozása során 
maradéktalanul érvényesülne, sőt előrebocsátható, hogy a szabályozás ezen a területen is 
alulmarad korunk és társadalmunk igényeinek, elvárásainak. Ez a hiányosság - a szabályozás 
szempontjából még mindig előkelő helyen álló területfejlesztés mellett - az egyéb területek 
jogi szabályozását minősíti. 

A partnerség elvének jogi szabályozásban történő érvényesülése különösen az egyes 
szervezetek tagságára, illetve a tagok jogaira, kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseken 
keresztül értékelhető. A partnerség elvét legmagasabb szinten az Országos Területfejlesztési 
Tanácsra vonatkozó szabályozás intézményesítette. E szervezet tagságát illető pozitív 
értékelés azon alapul, hogy a különböző szervezetek (kamarák, köztestületek, stb.) nem 
csupán tagsággal, de szavazati jogú tagsággal rendelkeznek a tanácsban. Más, alacsonyabb 
szintű területi szerveztek esetén az említett szervezetek vagy egyáltalán nem tagjai az adott 
szervezetnek (tanácsnak), vagy pedig csupán tanácskozási joggal vehetnek részt a szervezet 
ülésein. Ez utóbbi esetben a szavazati jog hiánya csökkenti, esetleg kizárja a döntés 
befolyásolásának lehetőségét, a felek egyenjogú státuszát, leértékeli a partneri viszonyokat. 

Az OTT tagságának és a tagok jogosítványainak pozitív minősítését szinte teljesen lerontja az 
egész szervezetet illető értékelés. Ez az értékelés az OTT jogosítványain alapul, mely szerint 
önálló döntési jogosítvánnyal nem rendelkező, csupán javaslattevő, véleményező, döntés-
előkészítő szerv. így aztán hiába rendelkeznek a különböző partnerek döntéshozó 
jogosítvánnyal, ha az egész szervezet meglehetősen súlytalan szerepet tölt be a magyar 
területfejlesztés egészében. 
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A partnerség elvének egy meglehetősen ortodox értelmezését képviseli a megyei és a 
regionális területfejlesztési tanácsok tagságára vonatkozó szabályozás is. Mindkét szervezet 
estén a tagok kizárólag a kormányzat, illetve az önkormányzatok képviselőinek soraiból 
kerülnek ki. A közösségi jogban ez a szemlélet az 1988-1993. közötti időszakban uralkodott, 
de az 1993-mas módosítás a partnerség elvét kiterjesztette a nem kormányzati szervekre, az 
1999-es, majd a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó szabályozás tovább 
bővítette a partnerek körét. A hazai szabályozás fordított „fejlődési" pályát ír le, hiszen 1996-
ban még a megyei területfejlesztési tanács tagjai voltak bizonyos nem kormányzati szervek 
(gazdasági kamarák, munkaügyi tanácsok képviselői), azonban napjainkra csak a 
kormányzati, önkormányzati szféra képviselőivel találkozhatunk. Ez a fajta felfogás nem 
követi és nem tükrözi a közösségi jog fejlődési eredményeit, és nem áll összhangban a 
kohéziós politika modern elvárásaival. Mindemellett pozitív vonásként értékelhető az egyes 
területi szintek mellett intézményesített egyeztető fórumok rendszere, mely kiindulópontja 
lehet a civil társadalom részvételi és érdekérvényesítő törekvéseinek. 

Az addicionalitás fontosabb szabályozási módszerei és hatásai 

Az addicionalitás elve - más alapelvekhez képest - a legtömörebb, legrövidebb, ám egyik 
leghangsúlyosabb szabályozási területe mind a hazai, mind pedig a közösségi jognak. 
„Amennyiben valamely tagállam 2016. június 30-án nem tudja bizonyítani, hogy 
tiszteletben tartotta a nemzeti stratégiai referenciakeretben megállapodott addicionalitást, 
a Bizottság pénzügyi korrekciót alkalmaz. Ez a szabály szinte egyedülálló abból a 
szempontból, hogy valamely alapelv érvényesülésének megsértése esetén elkerülhetetlen 
szankciókat helyez kilátásba. Más alapelvek szabályozása során az érvényesülés 
vizsgálatára vonatkozó rendelkezésekkel is elvétve találkozhatunk, a kívánt eredmény 
elmaradása esetén alkalmazható szankciókkal pedig egyáltalán nem. Persze az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy talán ezen alapelv esetén tűnik legkönnyebbnek az 
eredmény mérhetősége, szemben például a partnerség elvével, ahol a teljesítést nem 
valamilyen pénznemben és nem százalékban mérik. Az egyszerűbb mérhetőséghez társul 
az a különösen erős gazdasági érdek - és felelősség - amely pénzmozgás és felhasználás 
szabályszerűségéhez kötődik, melynek esetleges megszegése szükségszerű szankcionális 
rendelkezések megalkotását igényli. Ilyen erős érdek és ahhoz kapcsolódó 
szankciórendszer nem tapasztalható például a partnerség elvének szabályozása során. 

A hazai jogi szabályozásról összességében megállapítható, hogy az addicionalitás elvét 
következetesen érvényesíti. Kérdés csupán az, hogy a forrás kiegészítés differenciálásának 
szempontjai, valamint a forrás kiegészítés mértékének megállapítása helyesen történik-e, vagy 
sem. A kérdés első felét illetően a jelenlegi gyakorlat - kisebb korrekcióval - helyeselhető, 
hiszen a nonprofít és a profitot termelő szereplők közötti különbségtétel, a célok és a 
hátrányos helyzeten alapuló eltérő megítélés mindenképpen indokoltnak tűnik. A forrás 
kiegészítés mértékének értékelése során már nem tehetők ilyen megnyugtató megállapítások. 
Általános vélekedés szerint a túlságosan alacsony támogatási intenzitás vagy nem képes 
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érdemben elősegíteni az elérni kívánt cél megvalósítását, vagy - a pályázati rendszer 
sajátosságai miatt - még nem éri meg igénybe venni a támogatást. A magas támogatási 
intenzitás egyrészt csökkenti a célok megvalósításáért, majd pedig az elért eredmények 
fenntartásáért vállalható felelősséget, illetve motivációt, másrészt pedig - a magas számú 
igények következtében - hozzájárulhat a források elaprózódásához. 

Az általános megállapítások persze a gyakorlati életben nem mindig érvényesülnek ilyen 
egyértelműen. A tapasztalatok szerint a kis- és középvállalkozások számára az alacsony 
támogatási intenzitású (pl.: 30%-os) támogatások meglehetősen érdektelenek. A közösségi 
versenyszabályok tiszteletben tartása mellett indokoltnak tűnhet a KKV-ék számára a 
legmagasabb támogatási intenzitás biztosítása a kívánt gazdasági folyamatok érdemi 
előmozdítása érdekében. 

Költségvetési és nonprofit szervezetek esetén a differenciált támogatási intenzitás figyelembe 
veszi - vagy figyelembe kellene vennie - a célok fontosságát (prioritási sorrendjét), valamint 
a beruházások forrásigényét és ezzel párhuzamosan a potenciális kedvezményezettek 
tőkeerősségét. A tőkeerősség - mely jelentheti a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását, 
valamint a pénzintézetek által használt hitelerőt, hitelképességet is - olyan szempont, amelyet 
ez ideig a támogatási intenzitás kialakítása során valószínűleg nem vettek figyelembe. Ennek 
hiányában viszont a csekély forrással és hitelerővel rendelkező szervezetek a nagy 
forrásigényű beruházásokra még jelentősebb (pl.: 70%-os) támogatási intenzitás mellett sem 
képesek pályázni, mert a szükséges kiegészítésnek semmilyen forrása nincs. A magas (90-
95%-os) támogatási intenzitás a nagy forrásigényű programok megvalósítása során, illetőleg a 
csekély tőkeerősségű kedvezményezettek részvétele mellett indokolható. E tényezők 
figyelembe vételének hiányában a támogatni kívánt cél vagy egyáltalán nem, vagy csak 
bizonyos - az eredetileg elérni kívánt cél feltételei között nem szereplő, így diszkriminatív 
módon behatárolt - szereplők által valósítható meg. 

Mind a piaci szereplők, mind pedig a közszféra potenciális kedvezményezettjeit illető forrás 
kiegészítés további finomhangolása döntő szerepet játszhat a konfliktushelyzetek 
megelőzésében, a területfejlesztési politika sikerességében. 

A közösségi forrásokhoz kötődő pályázati rendszer értékelése 

A pályázatok különösen fontos szerepet játszanak a strukturális alapok céljainak 
megvalósításában hiszen egyrészt ez a támogatások biztosításának egyik legfontosabb 
formája, másrészt a pályázatok tartalma és követelményrendszere alapján mérhető, hogy a 
tervezés során meghatározott célok, valamint alapelvek a gyakorlati megvalósítására 
mutatkozik-e igény, vagy a pályázatok ad-hoc jellegű nem a programokon, programozási 
tevékenységre építő célok megvalósítását szolgálják. A tervezés és célmegvalósítás kiinduló 
pontja a tagállam, illetve a közösség által elfogadott tervdokumentum (NFT, KTK, NSRK), 
amelyben a célkitűzések meglehetősen általános megfogalmazásban szerepelnek. A 
dokumentumokban meghatározott célok megvalósulása előtt az utolsó, illetve utolsó előtti 
pontot az általános célok konkretizálását jelentő programok, vagy projektek képezik, amelyek 
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alakulására a pályázati kiírás döntő befolyást gyakorol. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
pályázati kiírás, majd pedig a - jó esetben a kiírás alapján születő - döntés együttesen képes 
megjeleníteni azt, hogy az általános célok és a közösségi alapelvek a gyakorlatban miként 
valósulhatnak meg. 

A pályázati források közpénzek elosztásának, továbbá az állami irányítás, a társadalmi, 
gazdasági életbe történő beavatkozás egyik - rendkívül fontos - formáját képviselik, ezért 
jogállamban nem kerülhető meg a pályázatokra vonatkozó megfelelő szintű és tartalmú jogi 
szabályozás kialakítása. A szabályozásnak egyaránt ki kell terjednie az egyes szervezetek 
státuszának, egymás közötti viszonyaiknak rendezésére, illetőleg a vonatkozó eljárásrend 
alkotmányos normáinknak megfelelő kialakítására. Ellenkező esetben rögződhet az a nem 
kívánatos állapot, amely emlékeztet a rendszerváltás előtti ún. quasi államigazgatási szervek 
tevékenységére, ahol ezek a szervek hatósági jogkör nélkül avatkoztak be jelentős 
életviszonyokba, anélkül, hogy tevékenységüknek bármilyen kontrollja lehetett volna. 

Hazánk az első lépéseket teszi egy olyan európai közösségben, amelyben az alapelvek 
tiszteletben tartása és érvényesítése nem csupán a közösség sikeres működésének feltétele, 
hanem az egyes tagok jól felfogott érdeke kell, illetőleg kellene, hogy legyen. Az alapelvek 
hazai jogalkotásban és joggyakorlatban történő következetes érvényesítése hozzájárulhat jogi 
kultúránk gazdagodásához és a döntéshozók szemléletmódjának kívánatos irányba történő 
módosulásához. Mindez elvezethet annak felismeréséhez, hogy az alapelvek függetlenül az 
európai uniótól, vagy bármilyen más közjogi formációtól, olyan értékek, amelyek a 
harmonikusabb és sikeresebb társadalmi együttélést és fejlődést szolgálják. 
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A felhasznált fontosabb jogszabályok jegyzéke 
A TANÁCS 1988. június 24-i 2052/88 EK RENDELETE a strukturális alapok feladatairól és 
hatékonyságáról és az intervenciók egymás közötti koordinálásáról, valamint az Európai 
Fejlesztési Bank és más finanszírozási eszközök szerepéről 

A TANÁCS 1999. június 21-i 1260/1999/EK RENDELETE a strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
A Tanács 1979. február 6-i állásfoglalása a közösségi regionális politikára vonatkozó 
iránymutatásokról 
Council Regulation (EEC) No 1787/84 of 19 June 1984 on the European Regional 
Development Fund 

A TANÁCS 1994. május 16-i 1164/94/EK RENDELETE a Kohéziós Alap létrehozásáról 

A BIZOTTSÁG 2000. május 30-i 1159/2000/EK RENDELETE 
a strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által 
végrehajtandó, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről 

A BIZOTTSÁG 2000. július 28-i 1685/2000/EK RENDELETE a strukturális alapok által 
társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 

A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 438/200l/EK RENDELETE a strukturális alapok 
keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 
1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról 

A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 448/200l/EK RENDELETE a strukturális alapok 
keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról 

A TANÁCS 1447/200l/EK RENDELETE (2001. június 28.) a strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet 
módosításáról 

A BIZOTTSÁG 2355/2002/EK RENDELETE (2002. december 27.) a strukturális alapok 
keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 
1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 
438/200l/EK bizottsági rendelet módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1059/2003/EK RENDELETE (2003. május 
26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSEGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS Egységes szerkezetbe foglalt 
változat 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1783/1999/EK RENDELETE (1999. július 
12.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 

A TANÁCS 1105/2003/EK RENDELETE (2003. május 26.) a strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet 
módosításáról 

27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási 
programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
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2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági 
Irodák működéséről 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági 
Irodák működéséről 

195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról 

2003. évi LXXIII. Törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról 

7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről 

196/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról 

1030/2003. (IV. 9.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós 
Alap Stratégiáról 

137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 
települések megállapításáról 

293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 
nélküli miniszter feladat- és hatásköréről 

293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 
nélküli miniszter feladat- és hatásköréről 

2288/2003. (XI. 26.) Korm. határozat a Regionális Fejlesztési Holding Rt. 2003-2009. közötti 
időszakra vonatkozó stratégiájának elfogadásáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről 

66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt 
fejezeti kezelésű előirányzatok régiók közötti felosztásának elvéről, a régiók forrásairól, a 
támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok 
támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a 
Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól 

2305/2002. (X. 10.) Korm. határozat a területfejlesztés aktuális feladatairól 

161/1993. (XI. 17.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek 
jegyzékéről 

64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 

169/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a Területfejlesztési Alap felhasználásának részletes 
szabályairól 

18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a 
területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 

61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez 
kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról 

24/2001. (IV. 20.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció 
elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről 
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39/2001. (VI. 18.) OGY határozat a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési 
politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról 

294/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős 
politikai államtitkár feladat- és hatásköréről, valamint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 
létrehozásáról 
66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt 
fejezeti kezelésű előirányzatok régiók közötti felosztásának elvéről, a régiók forrásairól, a 
támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok 
támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről 
2336/2004. (XII. 23.) Korm. határozat az „ESPON (European Spatial Planning Observation 
Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 Program" című Közösségi 
Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság Kormányának tagságával összefüggő feladatokról 

2041/2003. (III. 14.) Korm. határozat az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén az 
Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán szükséges egyes intézményfejlesztési kérdésekről 

97/1992. (VI. 16.) Korm. rendelet az elmaradott területek fejlesztését és a munkahelyteremtést 
szolgáló területfejlesztési támogatásokról 

334/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter 
feladat- és hatásköréről 

1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz 
kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól 

271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok 
jogállásának és tevékenységének részletes szabályairól 

107/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának 1996. 
évi részletes szabályairól 

2003. évi CXVI. törvény 

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről 

84/1993. (XI. 11.) OGY. határozat a területfejlesztési támogatás irányelveiről és a 
kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről 

31/2004. (IX. 11.) AB határozat 

41/2004. (XI. 3.) AB határozat 

Vállalkozási övezetekről szóló jogszabályok 

89/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének 
szabályairól 
5/1999 (I. 18) Korm. rendelet a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
7/1999. (I. 18.) Korm. rendelet a Zalai Regionális - Lenti központú - Vállalkozási Övezet 
kijelöléséről 
53/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Zempléni Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
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55/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Bihari Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
57/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Salgótarján-Bátonyterenye Térsége Vállalkozási Övezet 
kijelöléséről 
6/1999. (1.18.) Korm. rendelet a Békés Megyei Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
2/1998. (III. 27.) Korm. rendelet az Ózd - Putnok - Észak-Hevesi Vállalkozási Övezet 
kijelöléséről 
54/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Barcsi Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
6/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Mohácsi Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
58/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a Makó és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről 
4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet a vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelőirányzat 
felhasználásának részletes szabályairól 
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