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Pálné Kovács Ilona

A kutatásról és a vizsgált régióról

Előzmények

Magyarország a rendszerváltás óta a hatalommegosztás, -gyakorlás térbeli struktúráját 
illetően jelentős változásokon ment keresztül. A magyar történelemben először a telepü
lések váltak a helyi-önkormányzati hatalom elsődleges címzettjeivé, miközben a korábban 
domináns megyei hatalomgyakorlási szint szerepe jelentős mértékben visszaszorult. 
A megyei önkormányzatok csak jelentéktelen feladatokhoz és forrásokhoz jutottak, 
eszközeik és gyenge legitimitásuk okán nem tudják betölteni a térbeli integráló funkciót.

A hatalom középszintjének önkormányzati-politikai kiüresedésével párhuzamosan a 
központi igazgatásnak alárendelt államigazgatási szervek térhódítása indult el, és ezzel 
a területi ügyek nagy hányada került ki a társadalmi, képviseleti ellenőrzés alól.

A kilencvenes évtized közepétől történtek kormányzati kezdeményezések a demok
ratikus deficit, illetve a területi koordináció zavarainak orvoslására. Módosították az 
önkormányzati törvényt, megerősítendő a megyei önkormányzatokat, majd sorozatosan 
fogadtak el közigazgatás-korszerűsítési programokat, célul tűzve a burjánzó és összehan
golatlan területi államigazgatási szervek integrálását, kevés sikerrel.

A reformok közepette a hatalmi mezőben újabb szereplők jelentek meg, különböző tes
tületi, kollektív döntéshozó és konzultatív szervek, amelyek a képviseleti és az államigaz
gatási karaktertől eltérő, köztes, „korporatív” formákba szerveződtek, arra törekedve, 
hogy közjogi autonómia biztosítása nélkül „társadalmasítsák” a működést. Különösen 
fontos lépés volt a területfejlesztési tanácsok létrehozása, amelyek az uniós szabályozást 
követő partnerség jegyében jelentős forrásokat és hatalmat birtokolnak, összehasonlítva 
az eszköztelen megyei önkormányzatokkal. A középszinten kialakult, felülről szervezeti 
keretekbe terelt hálózatok egy sajátos elit befolyását biztosítják anélkül, hogy valódi, 
demokratikus decentralizáció valósulna meg (ezzel a kérdéskörrel foglalkozott egy 2004- 
ben zárult OTKA-kutatásunk: T037278).

A fenti diszfunkcionális jelenségek különös jelentőséget kaptak az uniós csatlakozás 
tükrében. Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból remélt regionális támogatások érdeké
ben kiépítendő irányítási rendszer egyik földrajzi kerete az úgynevezett NUTS-rendszer 
lett. A tradicionális megyékkel szembeni politikai averziók látszólag támogatást kaptak
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az uniós elvárásrendszertől, miszerint a megyéknél nagyobb NUTS 2 régiók jogosultak 
a támogatásokra, ezekben a földrajzi egységekben történik a fejlesztési programok 
kidolgozása, a támogatható régiók kijelölése is.

A középszintű decentralizáció szükségszerűsége és az uniós regionális politika együt
tesen vezetett a 2002-es kormányprogram megfogalmazásához, amelyben határozott 
célként jelent meg a választott önkormányzati régiók létrehozása, mégpedig már 2006- 
tól. A program tükrében tehát az évtizedes dilemma megoldódni látszott, a megyéket fel
váltják a választott régiók, amelyek egyszerre fogják demokratizálni a középszintű hata
lomgyakorlást, decentralizálni az erősen centralizált magyar államot, és egyben hatékony 
menedzsmentet is nyújtani a Strukturális Alapok fogadása számára.

A program sikeres végrehajtása elmaradt, annak ellenére, hogy a kormány külön 
programot szervezett a közigazgatási reform szakmai előkészítésére, lebonyolítására 
(lásd: IDEA program Ágh Attila vezetésével). 2002-2006 között a régiók létrehozásának 
kérdésében alig született konkrét kormányzati lépés, bár kétségtelen, hogy a területi 
reform egyik eleme, a kistérségi reform, sokkal eredményesebb volt. A 2006-ban meg
alakult kormány újra belevágott a regionális reformba, s a korábbi törekvések talaján 
komplex törvénycsomagot terjesztett az újonnan megválasztott parlament elé, a 
kezdeményezést azonban az ellenzék nem támogatta. Mára már érzékelhető, hogy 
a 2002-ben, majd 2006-ban újra meghirdetett regionalizálási program túl optimista 
volt, de nem pusztán a parlamenti támogatás hiányzik a nagyléptékű, politikai jellegű 
reformhoz, hanem a racionális, adatokkal, számításokkal alátámasztott érvrendszer is. 
Az uniós csatlakozás, a Strukturális Alapokhoz való hozzáférés eddig sokat hangoztatott 
szempontjai sem elég meggyőzőek többé. Sokak számára csalódást jelentett, hogy 2004- 
ben a csatlakozással számunkra is megnyílt támogatások menedzselése centralizáltan 
történik, részben Brüsszel nyomására, de feltételezhető, hogy a kormányzat centralizáló 
hajlama is erősen közrejátszott ebben. A regionalizálás külső, adaptációs motivációja 
tehát lényegében nem használható az érvelésben, legalább is hitelesen nem.

Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség a középszint megerősítésére, „csupán” azt, hogy 
a területi reformot saját szükségleteinkre, saját mérlegelésünkre kell alapoznunk. A terü
leti közigazgatás reformja nem kerülhet le a napirendről, ezért is fontos, hogy ismerjük a 
központi és helyi döntéshozási szintek közötti térben zajló politikai folyamatokat. Kérdés 
az, hogy a regionalizálás célja mennyire reális, mennyire épül helyi/regionális támoga
tásra. Az OTKA által támogatott kutatásunk lényegében e kérdések megválaszolására 
indult 2005-ben (OTKA 49453).
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A kutatás elméleti, módszertani alapjai

A tervezett kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja, vajon a regionális hatalomgyakor
lás keretéül kijelölt NUTS 2 régiók belső kohéziója, a szereplők kooperatív készségei, az 
intézményrendszer s a regionális identitás támogatják-e a felülről indított modernizációs 
kezdeményezést.

A nyolcvanas-kilencvenes évtizedben a fejlett nyugat-európai államok egy részében 
középszintű reformok indultak, illetve fejeződtek be. A regionális struktúrák különböző 
modelleket követő megerősítése

-  egyrészt a nemzetállamok közigazgatása természetes fejlődési folyamatának 
következményeként zajlott le, miután a technika, a gazdasági szerkezet, a szolgál
tatások és a globalizáció kihívásai felértékelték a regionális léptékű döntéseket és 
intézményeket,

-  másrészt az unió határozott törekvése is szerepet játszott a folyamatban, misze-rint 
a régiókkal kiépülő partnerség nemcsak a regionális politika hatékonyságá-hoz járul 
hozzá, hanem a nemzetállami szuverenitás korlátozásához, a nemzeti kormányzati 
szerepvállalás csökkenéséhez is, könnyítve az integráció előre hala-dását.

A kontinensen lezajló regionális átalakulás két markáns modellje tehát az úgyneve-,__
zett top down és bottom up regionalizáció volt, attól függően, hogy a regionális hatalmi 

“szerkezetek létrehozását mennyire irányították, kezdeményezték a helyi társadalom, .. 
politika és gazdaság szereplői, szövetségei, illetve mennyire inkább a központi kormány
zatoka közigazgatási racionalizáció vagy modernizáció jegyében (Pálné 2005). Különösen 
az úgynevezett kohéziós országokban (Görögország, Portugália, Spanyolország, Ír
ország), melyek a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap fő kedvezményezettjei voltak, 
a régiók kialakításának fontos indítéka volt az uniós regionális politikai szabályozáshoz 
való adaptációs kényszer.

Kétségtelen az is, hogy az alulról és felülről induló folyamatok sokszor egymást támo
gatták, és mindkét típusú regionalizációra jótékony hatást gyakorolt az unió többszintű 
kormányzati rendszerének formálódása, a régiók közötti intenzív kapcsolatok kialaku
lása, továbbá az uniós regionális érdekérvényesítés intézményesülése például a Régiók 
Bizottsága formájában (Bache 1998, Bovaird et al. 2002).

Ha az uniós tagországokban végrehajtott regionális reformokat, illetve a struktúra 
politikához való alkalmazkodása érdekében létrehozott speciális partnerségi intézmé
nyeket közelről szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy a tagállamok túlnyomó többsége 
megőrizte hagyományos térbeli igazgatási egységeit, a régiókat nem a korábbiak helyett, 
hanem azok felett hozta létre (Görögország), vagy a regionális politikai struktúrákat 
nem építette be a „normális” közigazgatás rendszerébe (Írország, Portugália). A másik 
nagyon fontos sajátosság, hogy a reformokat csak fokozatosan, évtizedes előkészítés
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után indították be (Franciaország, Olaszország), még akkor is, amikor a regionális struk
túráknak volt történelmi előzménye, ha úgy tetszik kulturális, politikai gyökere.

A reformok következményeit érintő legújabb elemzések azt is jelzik, hogy sikeresebbek, 
kevésbé konfliktusosak a bottom up megközelítésű, dominanciájú reformok, hamarabb 
szervesülnek össze az intézményrendszerek, erősebb a társadalmi beágyazottság stb.

Meg kell ugyanakkor említeni azt is, hogy a regionális identitás, a regionális szintű 
politika empirikus kutatása a nyugat-európai társadalomtudományokban sem rendelkezik 
nagy kutatási tapasztalatokkal (a néhány kivétel: Stiens 1987, Dirven et al. 1993, Deffner 
et al. 2003, Bukovszky et al. 2003).

Különösen érdekesek a kelet-közép-európai rendszerváltó országok regionális köz- 
igazgatási reformjai, igazolva a „modernizációs” és a „társadalmiasított” regionalizálás 
közötti jelentős különbségeket (Surazska et al. 1997, Pickvance 1997, Hughes et al. 
2004, Emilewicz-Wolek 2002), melyek nyomán a reformok vagy sikertelenek, vagy nem 
vezetnek tényleges decentralizációhoz.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a regionális reformok végrehajtásának sikere nagy
mértékben függ a választott modelltől, a végrehajtás jó előkészítettségétől, s attól, hogy 
az érintettek, a helyi társadalom és a helyi elit mennyiben akadályozza, vagy éppen segíti 
a változások előre haladását.

A kutatás főbb elemei

A kutatás egy NUTS 2 régióban, a Dél-Dunántúlon, törekedett a regionalizálódás és 
regionalizálás folyamatait nyomon követni. Azért esett a választás erre a régióra, mert 
Magyarországon itt indultak el a legkorábban a regionális együttműködésre irányuló 
kezdeményezések, illetve a térségben, a korábbi időszakban is folytak a témához kapcso
lódó kutatások. A már említett OTKA-, illetve ADAPT (5th Framework Programme) 
-kutatás során végrehajtott társadalmihálózat-elemzés (SNA) vizsgálatának eredményei 
is hasznosíthatók voltak az időbeni összehasonlításhoz.

A kutatás keretében sor került
'  -  bizonyos közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer regionális összefonódá

sának, kiépültségének elemzésére,
-  az államigazgatásban lezajlott regionalizáció értékelésére,
-  a területfejlesztési intézményrendszer szerepének bemutatására,
-  a régió uniós kapcsolatainak elemzésére,
-  a régió társadalmi, politikai, közjogi szereplői közötti horizontális, formalizált és 

informális kapcsolódások feltérképezésére,
-  a civil társadalom regionális szerveződéseinek azonosítására,
-  a régióról kialakult érzelmek és ismeretek (identitás) felmérésére a politikai elit 

körében,
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-  a regionális nyilvánosság működésének, intézményeinek elemzésére,
-  a régió elitje véleményének megismerésére a tervezett regionális reformról, 

a régió határairól és székhelyéről.

A kutatások alapján választ kívántunk kapni arra, hogy
-  mennyire vált jellemzővé a politikai, közjogi, szolgáltatási intézményrendszerben 

a regionális együttműködés, illetve lépték,
-  mennyire elfogadott a közvélemény és az elit körében a régió,
-  s fentiek alapján milyen fogadtatásra számíthat a regionális reform.

A kutatás módszere

A fentiekből kiderült, hogy a kutatás interdiszciplináris és empirikus megközelítésű 
volt, bár domináltak a politikatudományi szempontok, tekintettel arra is, hogy a kuta
tás szervezeti bázisa a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke volt. A tanszék 
mellett működő doktoriskolai program hallgatói is bekapcsolódtak a munkába, többük 
disszertációjának témájához is kötődik a kutatás egy-egy eleme.

A kutatás során másodlagos források feldolgozására is sor került, hiszen a Dél-Du- 
nántúlon végzett korábbi regionális kutatások nagy száma ezt lehetővé tette (jórészt az 
MTA Regionális Kutatások Központja, illetve a Pécsi Tudományegyetem tevékenységé
hez kötődve). A tanszék jelentős tapasztalatokkal rendelkezik empirikus kutatásokban, 
ez garantálta a szociológiai adatfelvétel szakmai, módszertani megalapozottságát, mely
nek részleteit az egyes tanulmányok tartalmazzák.

A régióról

A regionális összefogás előzményei

A Dél-Dunántúl, ahogyan a legtöbb magyar NUTS 2 régió, nem rendelkezik jelentős köz- 
igazgatási, politikai együttműködési, intézményi hagyományokkal. 1971-ben állította fel 
a kormány az úgynevezett tervezési-gazdasági körzeteket, amelyek közül a dél-dunántúli 
körzet négy megyét, Baranyát, Somogyot, Tolnát és Zalát foglalta magában. Az alapvetően 
tervezési célokat szolgáló területi egység megyei tanácsai közötti együttműködést a 
kormányzat erősen szorgalmazta. A formai keretek kialakítása ellenére azonban igazán 
szoros kapcsolatok nem jöttek létre, közös regionális fejlesztési tervet sem sikerült
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alkotni, a forráselosztás, a fejlesztéspolitika döntően a megyei érdekek mentén zajlott 
(Csefkó-Pálné 1980).

A nyolcvanas években gyakorlatilag lekerült a napirendről a regionalizálás gondolata, 
helyette a városi vonzáskörzetek belső kapcsolatrendszerének erősítését, intézményesí
tését célozták meg. A régión belül a Pécs-Komló-térséget mint „agglomerálódó” térséget 
azonosították, ám e két város között sem jött létre formalizált, intézményesített 
kapcsolat, mint úgynevezett városkörnyékek egymástól függetlenül működtek.

A rendszerváltás után még inkább elhanyagolódott a regionális és települési együtt
működés kérdése. Mégis tény, hogy a régióban -  talán köszönhetően az itt lévő MTA 
Regionális Kutatási Központja ösztönző, segítő szerepének -  viszonylag hamar 
felismerték az együttműködés szükségességét, s olyan kezdeményezések születtek a 
régióban, amelyek alapján szokás a régiót a magyarországi regionalizmus bölcsőjének is 
nevezni (Hajdú-Pálné 2003, Pálné 2007). A Dél-Dunántúl tekinthető annak a régiónak, 
amelyik a leghamarabb megszervezte önmagát akkor, amikor a regionalizmus gondolata 
nem volt olyan divatos. Már a kilencvenes évtized első felében létrejött ugyanis egy 
regionális fejlesztési alapítvány, amelynek megalapításában a megyei és megyei jogú 
városi önkormányzati politikusok is szerepet vállaltak. Az alapítvány keretében született 
meg az ország első regionális fejlesztési koncepciója. Az alapítvány későbbi működése, 
majd csendes elhalása azonban visszaigazolta azt a tényt, hogy a kezdeményező civil 
szervezetek (kutatóintézet, egyetem, kamarák), hatalom és források hiányában nem 
tudták a regionális kovász szerepét betölteni, s amikor a közhatalmi szereplők elfog
lalták helyüket a területfejlesztési intézményrendszerben, a működés lényegében ellehe
tetlenült. Azokra a regionális intézményekre nem is térünk ki ehelyütt, amelyeket 
jogszabály vagy központi kezdeményezés alapján hoztak létre, hiszen ezek működését a 
későbbi fejezetekben érintjük.

Ezekhez képest helyi, de lényegében sikertelen kezdeményezés volt, amikor az MSZP 
létrehozott egy regionális tagozatot. 2004-ben egy sajtótájékoztatón az akkori Baranya 
megyei pártelnök az MSZP Dél-pannon Régió Tanácsa elnevezésű szerveződés terveiről 
szólva elmondta: az eddiginél nagyobb részvételt szeretnének kapni a hazai, majd az 
európai uniós testületekben, lobbitevékenységet folytatnak a régió közlekedésének 
szempontjából nélkülözhetetlen 6-os gyorsforgalmi út megépítéséért, továbbá az idegen- 
forgalom fellendítéséért is. A megyei pártelnök közölte, hogy a megyei párt és közgyűlési 
elnökök emellett kezdeményezik a Dél-Dunántúlon a baloldali önkormányzati közösségek, 
az országgyűlési képviselők, valamint a megyei jogú városok testületéinek regionális 
együttműködését. A sajtótájékoztatón elhangzott: az együttműködést segíti, hogy az 
MSZP-nek mindhárom megyében erős, jól működő pártszervezetei vannak, és a térséget 
16 szocialista politikus képviseli a parlamentben. A sajtóhír megjelenése óta azonban 
érdemleges regionális léptékű aktivitásról nem értesülhetett a nyilvánosság. Hasonló 
sorsú volt a Somogyért Egyesület kezdeményezése a Harmadik Oldal Magyarországért 
Egyesület regionális szervezetének létrehozására (Agg 2004).
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Ugyancsak helyi, bár központi támogatású kezdeményezés a mintarégió-program 
(Somlyódyné 2006), amely kifejezetten a korábbi karizmatikus, befolyásos pécsi polgár- 
mester személyéhez köthető. A kormányzat a kezdeményezés támogatásában lehetőséget 
látott arra, hogy demonstrálja a regionalizmus iránti elkötelezettségét. A kísérleti 
program azonban -  a pénzügyi szponzorálás ellenére -  nem kecsegtetett átütő sikerrel, 
hiszen a kormányzat nem támogatta, hogy a program speciális törvényi felhatalmazás 
alapján induljon. A nemzetközi példák alapján a kísérleti programok alapvető jellemzője 
ugyanis, hogy a kormányzat a támogatását törvényi szentesítéssel demonstrálja, s ezzel 
lehetőséget ad arra, hogy a hatályos, általános szabályozáshoz képest eltérő modelleket, 
eszközöket, hatásköröket alkalmazhassanak a program során. A Belügyminisztériummal 
lefolytatott egyeztetések megerősitették, hogy a fennálló jogfkéretek átlépésére, kitágí
tására nincs mód, az egyetlen szóba jöhető jogi forma az önkormányzati társulás. Törvényi 
Telhatalmazás híján a Baranya, Tolna és Somogy megyei, valamint két megyei jogú városi 
(5 kormánypárti vezetésű pécsi és szekszárdi) önkormányzat társulás létrehozását 
kezdeményezte a dél-dunántúli statisztikai és területfejlesztési régió területén.

A társulás kompetenciájába kizárólag megyei önkormányzati és megyei jogú városi 
feladatok kerülhettek, vagyis a társulást alapító közjogi testületek saját feladat- és 
hatásköreiket delegálhatták a közös új szervre. E forma választása ugyan kézenfekvő volt, 
ám a kísérlet eredményességének szempontjából eleve hátrányokat hordozott magában. 
Egyrészt, ezt a megoldást bármelyik magyar megye, illetve régió, az önkormányzati 
törvény hatályba lépése óta alkalmazhatta volna, illetve alkalmazhatja, így a kísérleti 
műfaj lényegi kelléke nem érvényesülhetett. Másrészt az is tény, hogy a társulási forma 
nem ad lehetőséget arra, hogy kormányzati kompetenciák kerüljenek az új szervezeti 
keretbe, ezzel éppen a lényeg sikkad el, nevezetesen, annak tesztelése, hogy a régió 
valóban alkalmas-e kormányzati kompetenciák fogadására.

A társulási megállapodás aláírására 2005. július 12-én került sor öt önkormányzati 
vezető részéről; Kaposvár városa távolmaradt az együttműködéstől. Az érintett politi
kusok a társult régióhoz meglehetősen vérmes reményeket fűztek. így a feladatok kellő 
összehangolásával több uniós forrás elnyerésében, valamint a támogatások hatéko
nyabb felhasználásban bíztak, a valamennyi területi szereplőt hangsúlyosan érintő közle
kedést emelték ki a tennivalók sorából. Sőt, annak a várakozásuknak is hangot adtak, 
hogy az úttörő jellegű vállalkozás közelebb hozhatja az önkormányzati régió bevezeté
sét Magyarországon, ami csak idő kérdése. A kormányzat a központi költségvetés
ből a 2005-ös évre biztosított 80 millió forintos hozzájárulást. A társulási szerződés 
célkitűzései között szerepelt a régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgál
tatásokhoz való minél teljesebb hozzájuttatása, a mind magasabb szintű ellátás, egyes 
területfejlesztési feladatok közös ellátása, kiemelt módon a kistérségi hosszú távú 
együttműködés, illetve a kistérségek régiós együttműködésének biztosítása. A szerződés 
a közös feladatok végrehajtása körében oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészség- 
ügyi, gyermekvédelmi, sport- és területfejlesztési feladatokat említett.
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A társulás legfőbb szerve a tanács. A tanácsban fő szabály szerint a tagönkormányza
tok legfelső szinten képviseltetik magukat. Az ülések állandó meghívottal között állam- 
igazgatási és területfejlesztési, valamint civil szervezeteket is találunk. A társulás elnö
kének kompetenciájába tartozik a munkaszervezet irányítása. A társulási régiót alapító 
önkormányzatok szemmel láthatóan nem kívántak számottevő és költséges apparátust 
létrehozni, ezért a pécsi polgármesteri hivatalhoz kapcsolták pénzügyi-gazdálkodási 
szempontból a közös szervet, már csak a kezdeményező polgármester irányában tett 
gesztusként is.

2006 nyarán a kezdeményező pécsi polgármester balesetével a társulás igazi mozgatója 
veszett el. Az őszi önkormányzati választások után jelentős átalakulást történt, elsősor
ban a politikai összetétel megváltozása okán. A tanács elnökévé a Baranya Megyei Köz
gyűlés kereszténydemokrata elnökét választották. A megyei közgyűlések és a megyei jogú 
városok élén bekövetkezett személyi változások nyomán csatlakozott Kaposvár városa is. 
A társulás munkaszervezete a pécsi polgármesteri hivatalból a Baranya Megyei Önkor
mányzat Hivatalába került. Ugyanakkor a társulás dominánsan jobboldali összetétele 
nyilvánvalóan nem javította a kormányzattal szembeni pozíciókat, ezt látszik igazolni, 
hogy az első 80 millió forint után újabb állami támogatást a társulás nem kapott, s ezzel 
is magyarázzák a viszonylag szerény eredményeket. Létrejött ugyan egy speciális gondo
zást biztosító gyermekintézmény Baranya megyében, de a hasonló célú kaposvári intéz
mény létrehozását a pénzhiány hátráltatja. A társulás tervezte ugyan a levéltárak regio- 
nalizálását, de forrás nélkül nem valósult meg, mint ahogy a Norvég Alaphoz benyújtott 
informatikai pályázat sikertelensége okán az e-mintarégió program is meghiúsult.

A kísérleti program közpolitikái hozadéka tehát egyelőre meglehetősen szerény. 
A tanács dominánsan ellenzéki összetétele -  úgy tűnik -  nem válik előnyére az együtt
működésnek, hozzátéve, hogy a korábbi, kormánypárti összetételű testület sem jutott 
konkrét lépésekkel előre kétéves működése alatt. Az ok, mint említettük, alapvetően 
a kísérleti program intézményesítési módjában jelölhető meg, három szegény megyei 
önkormányzat, három ugyancsak pénzügyi gondokkal küszködő megyei jogú várossal 
nem képes erős régiót építeni, még akkor sem, ha hajlana saját forrásainak, feladatainak 
integrálására. A történethez azonban hozzá tartozik az is, hogy erre a regionális társulás 
politikusai nem is nagyon hajlottak, sokkal inkább arra törekedtek, hogy kormányzati 
pluszforrásokhoz jussanak, és olyan közös funkciókra vállalkozzanak, amelyek nem 
érintik a saját intézményi és feladatrendszerüket. Ahogy a források elmaradnak, úgy 
lanyhul a lelkesedés, ami intő jel az alulról építkező regionalizmus esélyeit illetően.
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A régió legfontosabb társadalmi, gazdasági sajátosságai

A Dél-Dunántúl általános társadalmi, gazdasági, környezeti, infrastrukturális jellemzőinek 
elemzését több dokumentum, illetve tudományos igényű munka elvégezte, legutóbb az 
MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézetének kollektívája által írt monográfia (Hajdú 
2006). A monográfia mellett a régió főbb sajátosságainak ismertetésére felhasználtuk az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében készült regionális operatív program 
(ROP) elemzéseit, adatat is.

A Dél-Dunántúl a gazdasági adatok tükrében az ország egyik legfejletlenebb, stagnáló, 
Hűtve hanyatló régiója. Az elmúlt időszakban (1996-2003) az ország reál GDP-növeke- 
dése átlagosan évi 3,6 százalék volt. Ezzel szemben a régió reál GDP-növekedési üteme 
csupán az átlagos évi 1,84 százalékos szintet érte el, ami alig haladja meg az országos 
növekedési ütem felét. Ezzel magyarázható, hogy a régió egy főre jutó GDP-értékének az 
országos átlaghoz viszonyított aránya az 1994-2003 közötti tíz évben 83,6 százalékról 
71,6 százalékra esett vissza, tehát az éves pozícióvesztés meghaladta az 1 százalékpontot, 
így a Dél-dunántúli régió nemcsak az Európai Unió első számú „konyergencia” célkitű
zésének kritériumát teljesíti, hanem, a hipotetikus „magyarországi konvergencia” krité
riumának is megfelel, hiszen sajnos a GDP értéke nem éri el az országos átlag 75 száza-

tehát nem beszélhetünk csupán az ország 
ról, a fejlettségi lejtő déli irányban is érvé

nyesül. Az elmúlt időszakban a Dél-dunántúli régió egyértelműen a leszakadó kelet- 
magyarórszági régiók szintjére süllyedt le. Ráadásul ez a leszakadási folyamat nem állt 
meg, a fejlettségi szakadék tovább tágul, a 2006-os adatok jelzik a negatív tendenciák 
folytatódását, illetve a régiónak az ország többi régiójához való viszonyát.

A rendszerváltást követő időszakban 
hagyományos kelet-nyugati megosztottságé

1. táblázat. A Dél-dunántúli régió főbb adatai

Terület (km2) 14169

Lakónépesség (fő, 2006. dec. 31.) 967 677

Kistérségek száma 25

kedvezményezett kistérségek száma 18

hátrányos helyzetű 9

leghátrányosabb helyzetű 1

Települések száma 653

Ebből város 34

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 421

az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 421

Forrás: TelR
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2. táblázat. Főbb társadalmi-gazdasági mutatók Magyarország régióiban

Mutatók
Közép-

Mo.
Közép- 

Dunán túl
Nyugat-

Dunántúl
Dél-

Dunántúl
Észak-

Mo.
Észak-
Alföld

Dél-
Alföld

Egy lakosra jutó bruttó hazai 
termék (EFt)

3921 2139 2370 1596 1512 1490 1564

Foglalkoztatottak aránya 
az aktív korú népességen belül (%) 56 55 55 47 44 46 48

Munkanélküliségi ráta (%) 2,6 5,0 4,6 9,6 12,0 11,2 7,8

Ezer lakosra jutó működő 
vállalkozások száma (db)

121 80 85 78 61 66 73

A lakónépesség számának változása 
az utolsó tíz évben (%)

-0,3 -0,2 0,0 -2,4 -3,1 -0,8 -1,7

Belföldi vándorlási különbözet, 
ezer lakosra

+5,1 +1,2 +0,6 -2,4 -4,9 -4,2 -1,3

Közműolló: csatomahálózatba/ivóvíz- 
hálózatba bekötött lakások aránya (%)

88 75 74 66 66 56 53

Külföldi tőkebefektetés 
részesedése (%) 73,4 6,0 13,3 0,6 2,8 1,9 1,9

Kutatási potenciál: K+F létszám (fő) 28 235 2 821 2 625 4 344 2 401 4 487 5 498

Felsőoktatási potenciál: nappali 
tagozatos hallgatói létszám (fő) 94 734 13 865 17 457 17 923 14 278 26 713 24 123

Forrás: KSH TSTAR 2006.

3. táblázat. Egy lakosra jutó bruttó hazai termék területi alakulása az utolsó öt évben, EFt

Év Közép-
Mo.

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Mo.

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld Ország

2002 2743 1502 1756 1245 1081 1104 1193 1691

2003 2958 1744 2036 1353 1210 1244 1302 1870

2004 3237 1953 2143 1468 1366 1351 1439 2050

2005 3568 2055 2169 1517 1441 1391 1482 2186

2006 3921 2139 2370 1596 1512 1490 1564 2363

Forrás: KSH TSTAR 2006.
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4. táblázat. Munkanélküliségi ráta területi alakulása az utolsó öt évben, %

Év
Közép-

Mo.
Közép-

Dunántúl
Nyugat-

Dunántúl
Dél-

Dunántúl
Észak-

Mo.
Észak-
Alföld

Dél-
Alföld Ország

2002 3,9 5,0 4,0 7,9 8,8 7,8 6,2 5,8

2003 4,0 4,6 4,6 7,9 9,7 6,8 6,5 5,9

2004 4,5 5,6 4,6 7,3 9,7 7,2 6,3 6,1

2005 5,2 6,3 5,9 8,8 10,6 9,1 8,2 7,2

2006 5,1 6,1 5,7 9,0 11,0 10,9 7,8 7,5

Forrás: KSH TSTAR, 2006.

5. táblázat. A vállalkozói aktivitás területi alakulása az utolsó öt évben, db

Év Közép-
Mo.

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Mo.

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld

2000 119 76 81 75 57 61 72

2001 116 78 83 76 58 60 71

2002 119 79 84 77 60 64 72

2003 123 82 86 78 61 66 74

2004 121 80 85 78 61 66 73

Vállalkozói aktivitás: ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma. Forrás: KSH TSTAR, 2006.

6. táblázat. Közműolló az utolsó öt évben, %

Év Közép-
Mo.

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Mo.

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld

Ország

2002 80 64 64 54 51 42 41 60

2003 82 67 66 57 57 45 44 63

2004 84 72 69 61 61 48 47 66

2005 86 73 73 65 64 52 51 69

2006 88 75 74 66 66 56 53 72

Közműolló: a csatornahálózatba/ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya. Forrás: KSH TSTAR, 2006.
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1. ábra. A Dél-dunántúli régió SWOT-elemzése a 2007-2013 közötti időszakra szóló 
regionális operatív programban

Témakör ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Területi fejlettség
Pécsi agglomeráció, regionális növekedési 
zónák

Az aprófalvak magas száma; leszakadó kis
térségek, belső és külső perifériák; a város- 
hálózat funkcionális gyengesége

Gazdaság,
K+F, innováció

Versenyképes kutatási eredmények előállí
tására képes tudományos bázis; új gazda
sági szektorok (környezeti, kulturális és 
egészségipar) kialakulásához megfelelő 
alapfeltételek

.Gyenge és gyengülő régiós gazdaság; ala-_ 
csony K+F'ráFordítások; kevés FDI; alacsony 
foglalkoztatottság és magas munkanélkü
liség; kihasználatlan ipari parkok

Oktatás

A kistérségek többségében kiépített munka- 
szervezet; elkészült kistérségi közoktatási 
intézkedési tervek; jelentős oktatási súly- 
lyal rendelkező kistérségi központok, a köz
pontokban és a mikrotérségi központokban 
stabil intézményi létszám

Területi egyenlőtlenségek a minőségi szol
gáltatásokhoz való hozzáférés, valamint 
a szolgáltatások biztosításához szükséges 
infrastruktúra terén

Turizmus

Jelentős, területileg koncentrált attrakciók 
(Balaton, műemlékek, termálfürdők, bortu
rizmus), a Balaton déli térségének országos 
elérhetősége magas szintű (M7)

Komplex turisztikai termékek hiánya

Kultúra
és közművelődés

Gazdag, történelmi és kulturális örökség; 
Pécs kiemelkedő kulturális centrum; kultu
rális sokszínűség, több nemzetiség (német, 
horvát, roma) együttélése

Hiányos közművelődési intézményrend
szer, A meglévő intézmények hiányos és 
leromlott eszköz- és infrastrukturális és 
szakember ellátottsága

Egészségügy 
és szociális ellátás

Regionálisan jól kiépült alapfokú egészség- 
ügyi ellátórendszer; kistérségi szintű szol
gáltatási mintaprojektek megléte; falu- és 
tanyagondnoki rendszer növekedése, „szol
gáltatás terítő” hatásának erősödése

A régión belüli nagyfokú területi differen
ciálódás következtében (főképp az elmara
dott kistérségekben) nehéz az alapfokú el
látásokhoz való hozzáférés; a jelentős számú 
cigány kisebbség szegregációja

Környezet-
gazdálkodás

Gazdag biológiai sokszínűség; közel teljes 
körű hulladékgazdálkodási rendszer

Alacsony települési szennyvízközmű-ellá
tottság (nagy kistérségi közműolló); barna
mezős területek hasznosítatlansága

Közlekedés

A megindult országos fejlesztések eredmé
nyeképpen javult a régió elérhetősége (M7, 
M6); a repterek fejlesztésével a régió képes 
bekapcsolódni a légi forgalomba

Nehézkes külső megközelítés, a régión be
lüli közlekedés rossz (összekötő utak hiánya, 
sok zsáktelepülés, rossz minőségű útháló
zat); kerékpárutak hiánya; a közösségi köz
lekedésben csökkenő forgalom, minőség- 
romlás
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Témakör LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Területi fejlettség
A régiót is érintő nagy közlekedési beru- 
házások megvalósulásával oldódik a régió 
elzártsága

A centrumoktól távoli kistelepülések elnép
telenedése; a régión belüli fejlettségbeli 
különbségek fokozódása

Közlekedés
Horvátország európai uniós csatlakozásával 
a határmenti kapcsolatok intenzívebbé 
válnak

A közösségi közlekedés részarányának visz- 
szaszorulása; két perifériális sáv kialakulása 
(a Dráva mentén, illetve Somogy és Tolna 
megye egy része között); a tranzitforgalom 
továbbra is domináns marad

Gazdaság,
K+F, innováció

A felsőoktatási intézményeken alapuló regi
onális tudásközpontok kialakítása elősegíti 
a tudás alapú regionális fejlődést, ezzel erő
síti a humán potenciált, és javítja a régió 
versenyképességét; az EU-csatlakozást kö
vetően a keleti és déli régiók, valamint a 
külső határok mentén fekvő nagyvárosok 
gazdasági-stratégiaihelyzete felértékelődik, 
a külföldi tőkebefektetők érdeklődése nő

A régiók közötti és a régión belüli fejlettség
beli különbségek növekedése; a reálbérek 
csökkenésének és a versenyképesség romlá
sának következtében az alacsony bérkölt
ségre és a betanított munkára épülő vállal
kozások elhagyják a térséget, ami növeli a 
munkanélküliséget

Oktatás

A külső finanszírozási források szűkülésével 
és a kormányzati közszolgáltatási reform- 
törekvések hatására az integrációs hajlan
dóság erősödik

Turizmus
Az EKF 2010 cím pécsi elnyerése a régióra 
irányítja a figyelmet, ami egyben munka
helyteremtő hatást gyakorol a régióra

A külföldi vendégforgalom nemzetközi 
léptékben folyamatosan koncentrálódik, és 
elkerüli a régiót' 1

Kultúra
és közművelődés

A kulturális_intézmények finanszírozása 
jelentősen csökken

Egészségügy 
és szociális ellátás

A helyi szociális gazdaság, valamint a civil 
és a helyi közösségek szerepvállalásának 
erősödése elősegíti a hátrányos helyzetű 
rétegek társadalmi integrációját; a konver
genciaprogram által előirányzott reform- 
törekvések segítik a helyi szintű racionális 
feladatszervezést

Környezet-
gazdálkodás

A göteborgi fenntarthatósági elvárások 
hozzájárulnak a környezetgazdálkodás sze
repének felértékelődéséhez

Forráshiány miatt tovább lassul a települési 
infrastruktúra kiépítése

Forrás: Dél-dunántúli operatív program.
Webcím: http://www.deldunantul.com/download.php?id=2294 (letöltés: 2007. február 14.)

Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket 
és sajátosságokat, valamint az ÚMFT-ben és az Országos Területfejlesztési Koncepció
ban megfogalmazott területfejlesztési célokat és prioritásokat, a Dél-dunántúli Opera
tív Program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az 
ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el

http://www.deldunantul.com/download.php?id=2294
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kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék 
szűküljön.

-  A 2007-2013 közötti programozási időszakban Reális célként a fejlettségi differen
ciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően a program 
stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, 
országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elin
dulhasson egy felzárkózási folyamat.

-  A régió céljai között szerepel a magasjcörnyezeti minőségű modellrégió kialakí
tása, melynek révén jelentősen javul a Dél-dunántúli régió vonzereje. A helyi adott
ságokra épülő versenyképes gazdaság megerősödése révén a régióban működő 
kis- és középvállalkozások termelési szerkezete és piaci pozíciója javul. Ez egyrészt 
növeli a helyi KKV-k versenyképességét, valamint elősegíti azok foglalkoztatási 
képességét. E hatások szoros összefüggésben vannak a régió GDP-jének pozitív 
irányú változásával.

-  További cél, hogy a. népességszám rohamos csökkenése mérséklésének és atársa-„ 
dalmi szolidaritás erősödésének elérésével a képzett és a nagy hozzáadott érték 
előállítása szempontjából meghatározó, értékes humán tőke a régióban maradjon, 
és ott hasznosuljon.

E célokhoz rendelődnek a programban az úgynevezett prioritástengelyek:
1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése;
2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban;..
3. Humán közszolgáltatások fejlesztése és közösségi településfejlesztés;
4. A térségi infrastruktúra regionális fejlesztése.

A régió fejlődési pályáját vélhetően hosszabb távon is alapvetően meghatározza az a 
tény, hogy a székhely várost, Pécset, az OTK-ban és az UMFT-ben fejlesztési pólusként 
emelték ki, illetve 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. A fejlesztési pólus program 
különlegesen jó esélyt ad a régió és a város fejlődési pályájának összekapcsolódására, 
amennyiben a célok egymással szoros összhangban vannak. A pólus stratégiai koncepció 
szerint ugyanis Pécsett a jövőben a környezeti ipar, az egészségipar és a kulturális ipar 
élvez a fejlesztési források elosztásában elsőbbséget.

A fentiek alapján remélhető, hogy a rendkívül rossz helyzetben lévő, jelentős belső 
különbségeket hordozó, ám ugyanakkor jó adottságokkal rendelkező régió az elkövet
kező évtizedben lökésszerű fejlődésnek indul. Kétségtelen azonban, hogy ez a fejlődés 
erősen koncentrált lesz, ami előrevetíti a régión belüli különbségek megmaradását, sőt 
erősödését is (DDROP 2007).
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Összességében a régió tehát kifejezetten kiváló terepnek bizonyult kutatásunk le
folytatásához:

-  Olyan régióról van szó, ahol a regionális együttműködést nemcsak a központi 
kormányzat kezdeményezte, hanem kifejezetten helyi gyökerei is vannak.

-  A Dél-Dunántúl mint erősen leszakadó, kedvezményezett régió különösen érde
kelt a regionális fejlesztéspolitikai kihívásokhoz való alkalmazkodásban, az uniós 
források hatékony felhasználásában, sikeres regionális projektekben.

Ugyanakkor ebben a régióban sem mutatható ki erős regionális identitás, éles konflik
tusok feszülnek a régiót alkotó városok, megyék között. Kérdés, hogy a regionális szintű 
„politizálás”, a regionális politikai hálózat képes-e ezeket az akadályokat elhárítani?



Schmidt Andrea

A közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer
regionális összefonódásának 

és kiépültségének elemzése

Bevezetés

Az államháztartásra, a mindenkori költségvetésre, ezen belül a közszolgáltatások ellátá
sára alapvetően hatást gyakoroltak az elmúlt évtizedekben egymást követő, felváltó, 
vagy ötvöző közgazdasági elméletek, melyek egyik legfontosabb kérdése az államnak a 
gazdaságban betöltött szerepére vonatkozott. A közszolgáltató szervezetek működésében 
bekövetkező változások alapjaiban változtatják meg az állami részvételt. A hagyományos 
kétdimenziós modellt -  adók begyűjtése, illetve szolgáltatások nyújtása az állami 
intézmények közreműködésével -  az új közigazgatási/közszolgáltatási modellben felváltja 
egy olyan rendszer, melyben az állam megosztja a szolgáltatások nyújtását a magánszféra 
és a civil szféra szervezeteivel. Az új modell kitágítja az eddig kapacitásgondokkal és 
forráshiánnyal küszködő állam szerepvállalásán alapuló szolgáltatási rendszert újfajta 
erőforrások bevonásával, illetve a szolgáltatási kapacitások megnövelésével (Jenei 2005; 
Finta 2001; Schmidt 2007).

Az ezredfordulót követő első évtizedekben Európa lakosságának több mint 2/3-a olyan 
országban lakik majd, ahol a gazdasági növekedés tényezőinek befolyásolásában nem az 
állam, hanem a szubnacionális szint játssza a meghatározó szerepet (Horváth 2001). Az 
állam dominanciáját érvényesíteni kívánó keynesiánus gazdaságpolitika tradicionális 
regionális fejlesztési gyakorlata -  azaz a mindenre kiterjedő állami szerepvállalás -  a meg
változott körülmények között már nem alkalmazható sikeresen, a központi kormányzat 
helyett a régiók saját politikája került előtérbe.1

Jelen tanulmányban a közszolgáltatások regionális szerveződését vizsgáljuk különböző 
területekre lebontva annak érdekében, hogy értékelhessük, vajon a közigazgatásban, *

' A 2008/2009-ben erősödő, az unió tagállamaiban tapasztalható recesszió felveti az állam szerepe újragondo
lásának szükségességét.
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fejlesztéspolitikában lezajlott regionalizálási törekvések mennyire építkezhetnek ezen a 
területen regionális bázisra.

Munkánk megkönnyítése érdekében meg kell határoznunk a szolgáltatások lehetsé
ges megszervezési módjait. Közgazdasági értelemben a szolgáltatások körébe tartozhat:

-  az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatási tevékenység -  ennek felsorolá
sát alapvetően az önkormányzati törvény tartalmazza,

-  az ágazati minisztériumok felügyelete alá tartozó dekoncentrált szervek által vég
zett tevékenység,

-  a korábban ágazati állami irányítás alatt álló, ma főként közhasznú társasági for
mában végzett közszolgáltatói tevékenység,

-  és a piaci szereplők által végzett köz- és magánszolgáltatói tevékenység (Finta
2006) .

A szolgáltatási tevékenység, valamint a szereplők körének tisztázását követően arra 
kell választ adnunk, hogy milyen motivációk, indokok alapján -  külső kényszer vagy 
belső motiváció hatására -  jöttek létre regionális szintű szervezetek.

A fenti kategóriák közül tanulmányunkban az utóbbi kettőre, azaz a kht.-k és a piaci 
szereplők által végzett tevékenységre koncentrálunk. Esetükben a regionális szerveződés 
motivációi között az alábbiak szerepelnek: komparatív előnyök kihasználása, takarékos 
szolgáltatás, optimális üzemméret, versenyképesség, a technikai színvonal jelentős növe
lése, racionális területi funkciómegosztás.

A regionalizáció folyamata a közszolgáltatásokban 
a rendszerváltást követően

Magyarországon regionális szerveződések már a szocializmus időszakában is jelen vol
tak, a rendszerváltás, a privatizációs folyamat megindulása pedig új lendületet adott a 
folyamatnak, ezért kitérünk a szektor tulajdonviszonyainak szabályozására is. Kezdet
ben az energiaszektor intézményei, az áramszolgáltató, a gázszolgáltató szervezetek 
szerveződtek regionális szinten, majd ezeket követték a bankok, pénzintézetek bizto
sítók, a különböző termelő szervezetek. Ezen intézmények szervezeti tagozódásának 
sajátossága, hogy nem a később megszülető magyarországi statisztikai régiók határainak 
megfelelő keretek között, hanem saját, nagy regionális rendszereik szerint integrálódtak, 
s integrálódnak mind a mai napig.
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Az energiaszektor

Az országos, nagy közszolgáltató szervek közül az energiaszektor az előző rendszerben 
is regionális tagoltságú volt. A Dél-Dunántúl villamosenergia-ellátásáért a DÉDÁSZ 
(Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat), a földgázellátásért pedig a DDGÁZ Rt. (az egy
kori Dél-dunántúli Gázszolgáltató Vállalat) felelt, ekkor még állami tulajdonban lévő 
vállalatokként. Az első nagy változás az energiaszektor 1995-ben kezdődő privatizáció
jával következett be. Ezek a korábban regionális szinten kiépült intézmények utóbb 
összeolvadtak a külföldi tulajdonos által megvásárolt más hazai, ugyancsak hasonló elv 
alapján működő szervekkel, így a regionális léptéken túllépve megszűnt vagy megváltozott 
a vállalatok szerkezeti felépítése, ellátási kompetenciája.

A villamosenergia-ellátás

A villamosenergia-szektor vállalatainak privatizációja 1995-ben kezdődött meg, és 
néhány éven belül a teljes elosztói kapacitás, valamint az erőművek egy része is 
magántulajdonba került. A privatizációban jellemzően külföldi szakmai befektetők 
vettek részt, az E.On-csoport mellett az EdF- és az RWE-csoport szerzett meghatározó 
érdekeltséget. Az egykori Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat az E.On-csoport 
tulajdonába kerülve beintegrálódott annak más magyarországi egységeibe. Noha a régió 
villamos energia ellátásáért önállóan felel, a lakossági ügyfélszolgálati irodák fenntartása 
mellett a call center már országos hatáskörű, a számlázással kapcsolatos ügyintézés is 
egy országos központban történik -  Debrecenben. A Dél-dunántúli régió területén kívül 
ellátási körébe tartozik Nagykanizsa központtal Zala megye déli része és Dunaújváros 
révén Fejér megye egy része is, azaz jellemzően nem a statisztikai régiók határait követi 
az áramszolgáltatás szerveinek regionális rendszere.

A villamos energiáról szóló törvény 2001. decemberi elfogadása a liberalizáció jog
szabályi kereteinek megteremtését jelentette. A törvényt 2002-ben és 2003-ban további 
jogszabályokkal, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel, szabályzatokkal egé
szítették ki. 2003. január 1-jétől, lehetőség nyílt az önkormányzatok számára a köz- 
világítással kapcsolatos villamos energia versenypiaci beszerzésére, majd 2004-től minden 
nem lakossági fogyasztó kiléphetett a versenypiacra. A piaci liberalizáció harmadik üte
mében minden fogyasztó, lakossági és nem lakossági egyaránt, a versenypiacon vételez
heti a villamos energiát, ez egyben a közüzem formájában való működés megszűnését 
jelenti. A 2007 nyarán hosszas előkészületek után az utolsó pillanatban megszületett, 
2008. január 1-jétől hatályos új villamosenergia-törvény teremtette meg az unió által 
támasztott követelményekkel összhangban a piacnyitás feltételeit. A jogszabály, mely fél 
évvel haladta meg a közösség által a piacnyitás határidejéül szabott időkeretet, névleg 
megszüntette a korábban fennálló közüzemi rendszert. Az új törvény értelmében a
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felhasználók egy szűk köre jogosult egyetemes szolgáltatást vásárolni, minden más
fogyasztónak a versenypiacon kell beszereznie az energiát. Ezek a változások a jövőben
vélhetően kihathatnak a villamosenergia-ellátás térbeli szerkezetére.

Gázszolgáltatás

A Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén először 1870-ben Pécsett 
kezdődött el a gázszolgáltatás, akkor még az úgynevezett kokszolási eljárással előállított 
légszesszel. 1949-től Pécsi Gázmű Vállalat a hivatalos megnevezés, és húsz év múlva 
Dél-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalatnak hívták a céget. Ekkortól Fejér, 
Tolna és Baranya megyék ellátása lett a feladata az addig kizárólag Pécsett szolgáltató 
vállalatnak. A vállalat 1993-ban alakult részvénytársasággá, majd 1996-ban privatizálták. 
A társaság többségi tulajdonát a Ruhrgas-VEW-konzorcium vette meg. A Dél-dunántúli 
Gázszolgáltató Zrt. jelenlegi fő részvényese az E.ON Hungária Zrt. Az E.ON Dél-dunántúli 
Gázszolgáltató Zrt. továbbra is a dél-dunántúli térség ellátásáért felel. A vállalat által Dél- 
Dunántúl alatt értett terület ugyancsak eltér a statisztikai régió által lehatárolt területtől, 
Pest megye egy része Kiskunlacházával éppúgy az ellátási területébe esik, mint Fejér 
megye Dunaújvárossal és Székesfehérvárral. A gázszolgáltató szektorban 2007 júliusában 
életbe lépő teljes körű piaci liberalizáció, valamint az egy tulajdonos kezében történő 
koncentráció jelentős változást eredményezhet a regionális rendszerben való működésben. 
Egy évvel később, 2008 júniusában kezdte meg működését az új szabályozás értelmében az 
Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (EMFESZ). 2008. május 
végéig országosan mintegy 6500 család (háztartás) csatlakozott ehhez a szolgáltatóhoz, 
így a vállalkozás összesen már mintegy 200 kiemelt fontosságú gyárat, önkormányzati 
intézményt és távhőszolgáltató vállalatot érint, összesen mintegy 100 ezer háztartást lát el 
gázzal. Az új szereplő 2008 nyarától kis- és középvállalatok, önkormányzatok, valamint a 
társasházak számára nyújt gázszolgáltatást. Az államigazgatás 2009. július 1-jével kívánta 
teljesen liberalizálni a gázpiacot. A gáztörvényt 2008 nyarán fogadták el, a végrehajtási 
rendelet 2009 februárjában jelent meg, de számos részlet még hiányos (Figyelő, 2009. 19. 
szám).

A további piaci szereplők belépése nagy valószínűséggel nem a regionális szerveződés 
irányába fog hatni, hiszen már az EMFESZ is úgy hirdeti szolgáltatását, hogy az 
Magyarország bármely pontjáról elérhető, az ügyintézés is elsősorban interneten 
keresztül történik, de lehetőség van szerződést kötni bevásárlóközpontokban is.2

2 A kézirat lezárásakor (2009. tavaszán) a TESCO bevásárlóközpontokban van ilyen lehetőség.
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Pénzügyi szolgáltatások

Nem a közszolgáltatások, hanem a piaci szolgáltatások közé tartoznak a bankok és pénz
intézetek, melyek esetében szintén nagyjából a rendszerváltást követően jöttek létre a 
regionális központok. Ezek területi lehatárolásáról, egyáltalán működtetésükről, feladat
ellátási körükről nehéz érvényes trendet mondani, hiszen a bankok fúziói által hónapról 
hónapra változik a regionális intézményi tagozódás. Szemben a Trianon előtti magyar 
bankhálózattal, hazánkban 1990-t követően nem jöttek létre regionális bankok. Ez 
egyfelől az esetleges regionális szerveződéssel, az önálló régiók hiányával magyarázható, 
másrészt a régiók tőkehiányára is visszavezethető. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor 
arról sem, hogy a bankok túlnyomórészt külföldi tulajdonban vannak, azaz a privatizáció 
lényegében megelőzte a regionális bankrendszer kifejlődését.3

A kereskedelmi bankokkal ellentétben, regionális szinten szerveződött a Magyar Fej
lesztési Bank Rt. vállalatcsoportjába tartozó Regionális Fejlesztési Holding Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Zrt. A szervezet a kormányzat és a területfejlesztés állami szereplői 
által elindítani és irányítani kívánt európai uniós és hazai fejlesztési programok, akciók 
generálását, lebonyolítását, átmeneti előfinanszírozását, a szükséges képzések bonyolí
tását, megvalósítását és helyszíni ellenőrzését végzi, hitelnyújtással, tanácsadással, pro
jektkészítéssel, valamint előfinanszírozással foglalkozik. A társaság feladatellátási köre 
a Dél-Dunántúlra terjed ki, a statisztikai régió területét fedi le. Alapvetően központi 
kezdeményezésnek köszönheti létrejöttét, így az alulról történő regionális szerveződéshez 
nem sok köze van, illetve érthető az illetékességi terület meghatározása is. Finanszírozó 
tevékenysége során átmenetileg tulajdonrészt szerzett a régió közel 50 kis- és közép- 
vállalkozásában, számos pályázatában vesz részt, melyek egy része több megyét fog át. 
A Magyarországon egyelőre még nem létező regionális bankok szerepe is hasonló lehetne, 
részt vehetnének a regionális intézmények, regionális projektek, fejlesztési programok 
finanszírozásában, az egyes pályázók számára szükséges önrész hitelként való folyósí
tásában, a regionális identitás egyfajta intézményesült példáját mutatva.

3 A regionális bankok megléte vagy hiánya tulajdonképpen nem országmérettől függő jelenség. Elég csak 
két, az egykori szocialista tábor országai közé tartozó példát említeni, a Magyarországnál háromszor 
nagyobb Lengyelországot, ahol a rendszerváltással egy időben létrejövő regionális bankok központjai az 
egyes nagyvárosokban (a Bank Gdanski Gdanskban, a Bank Slqski Wrodawban) találhatók, és a külföldi 
tulajdonba kerülés mellett is megmaradt regionális szerepkörük. Másik ilyen példa a Magyarországnál kisebb 
területű és lakosságú Horvátország a maga regionális bankhálózatával (Istarski Bank, Zagrebacka Bank stb.). 
Magyarországon egyelőre a Sopron Bank kezdeti szárnypróbálkozásait lehet említeni, illetve a rendszerváltást 
követően rövid ideig működött a miskolci székhelyű Rákóczi Bank (Gál 2005).
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Közlekedés, logisztika

A régió közlekedésében a közfeladatok az alábbi területeken jelentkeznek:
-  vasúti személy- és áruszállítás,
-  autóbusz-közlekedés,
-  folyami hajózás (személy- és áruszállítás, valamint logisztikai feladatok -  ez utóbbi 

már az üzleti szolgáltatások körét is képviseli),
-  légi forgalom (áruszállítás, személyszállítás).

A közlekedés regionális megszervezésénél az intézményi kapacitást, valamint a törvényi 
kereteket éppúgy figyelembe kell venni, mint az esetleges, már korábban megkötött és 
érvényben lévő szerződéseket. A közlekedési közszolgáltatást érintő törvények és a fenn
álló szerződések a jelen állapot szerint nem a regionális kohéziót szolgálják, hiszen míg a 
vasúti közlekedés esetében az állami központi szerepvállalás a domináns, a közforgalmú 
közlekedés esetében a rendszerváltással együtt járó privatizációs folyamat eredményeként 
létrejött -  zömmel megyei -  autóbusz-társaságok szerepvállalása a meghatározó. Ez nem 
azt jelenti, hogy nincs lehetőség regionális alapokra helyezni a közlekedési közszolgál
tatásokat, azonban ennek a jövőben várható előnyök mellett pillanatnyilag számos 
hátráltató összetevője van.

Vasúti közlekedés

A régió legfontosabb vonalai, amelyek feltárják a Dél-Dunántúl belső területeit, egyben 
a nemzetközi transzeurópai hálózat elemei is. Az V/B korridor a Budapest-Dombóvár- 
Kaposvár-Gyékényes-(Zágráb-Rijeka)-vonal, ehhez csatlakozik az V/C korridor, amely 
Dombóvárról Pécs-Villány-Magyarbólyon át vezet Eszék-Szarajevo-Ploce irányába. 
Emellett még jelentős forgalmat bonyolít le a Balaton déli partjával párhuzamosan futó 
Budapest-Siófok-Nagykanizsa-Gyékényes-vonal is. A régió vasúti igazgatósága Pécsen 
található, mégis a vasúti közlekedésben a központi szerepet Dombóvár tölti be.

A vasúti hálózat hiányzó elemei nehézkessé teszik a régió külső megközelíthetőségét 
és belső feltárását. A régió észak-déli átjárhatóságát megnehezítették az 1970-es évek 
Somogy megyei vonalfelszámolásai (Kaposvár-Barcs, Nagyatád-Barcs, Kaposvár-Sziget- 
vár), ami hozzájárult a Dráva mente közlekedési elszigeteltségének kialakulásához. 
Szünetel a forgalom a Dombóvár-Tamási-Lepsény- és a Pincehely-Tamási-vonalakon, ahol 
a minimális szolgáltatást a MÁV vonatpótló autóbuszokkal helyettesíti. Hasonló a helyzet 
a Pécsvárad-Palotabozsok-vonalszakaszon is. Ez utóbbi vonal 1990-es évekbeli lezárása 
Dél-Baranya és Pécs elérhetőségét a Dél-alföldi régió irányából ellehetetlenítette. A meg
szüntetett vonalak mentén közlekedésileg elzárt perifériális helyzetű térségek sorakoznak, 
ahol a vasút által biztosított elérhetőség megszüntetését nem követte egy jó minőségű,



A k ö z s z o l g á l t a t á s o k a t  nyúj tó  i n t é z m én y re n d sz er . . . 29

gyors közúti kapcsolat kialakítása. Tolna megye nagyobbik, keleti része, Szekszárddal 
egyetemben nem kapcsolódik szervesen a régió vasúti törzshálózatához. A régión belüli 
vasúti közlekedést megnehezíti, hogy Szekszárdnak nincs közvetlen kapcsolata se a megye 
egyéb jelentős városaival (Dombóvár, Bonyhád, Paks), se a társmegyék településeivel és 
megyeszékhelyeivel. A régió vasútvonalainak minősége rossz, és egyre romlik. Kevés a 
villamosított vasúti fővonal, az egész régióban hiányzik a kétvágányú vasútvonal. A kar
bantartási munkálatok miatt a vontatási sebesség nem megfelelő. Hasonló a helyzet a 
mellékvonalaknál is. A regionális kohéziót a vasútvonalak futása és a menetrendek nem 
szolgálják. A megyeszékhelyek között csak Pécs és Kaposvár között van közvetlen (bár 
lassú) összeköttetés, a Balaton megközelítése a régió nagy területeiről lehetetlen, vagy 
időrabló.

A régió vasúthálózatának fennmaradását veszélyezteti a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium 2007-ben született rendelete, mely mintegy 38 vasúti mellékvonal felszá
molását tűzte ki célul. Az érintett vasútvonalak mentén található önkormányzatok szán
déknyilatkozatot tehettek 2007 folyamán a regionális üzemeltetési szándékukra vonat
kozóan.

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos szabályozások közül kiemelendő a 2006. január 
1-jén hatályba lépett vasúti törvény. A törvény megjeleníti a vasutak különböző kategóri
áit, alapvető rendelkezéseket tartalmaz a tulajdoni viszonyok tekintetében. Az országos 
és a helyi vasúti közlekedés mellett megteremti a térségi és az elővárosi vasúti közlekedés 
kialakulásának feltételeit. Kifejezetten segíti a regionális közlekedési szövetség megala
kítását. Ezeknek a jogi lehetőségeknek azonban a regionális végrehajtása várat magára. 
Dél-Dunántúlon egyelőre a 2006-os szándéknyilatkozat aláírása történt csak meg.

2006-ban alakult meg a Magyar Vasúti Hivatal, amely a vasúti közlekedés piacának 
állami felügyeletével kapcsolatos feladatokat, illetve vitarendező funkciókat végzett. 
A hivatalt egy szerkezetátalakítási és feladat-összevonási folyamat részeként 2008 júni
usában meg is szüntették, szervezeti jogutódja 2008. július 1-jétől a műszaki, biztonsági 
kérdésekkel foglalkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság lett.

Az autóbusz-közlekedés

Az EU-csatlakozásunkkal együtt életbe lépett 2004. évi XXXIII. törvény az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállításról meghatározza az autóbusz-közlekedés 
működtetés mozgásterét.

A törvény értelmében
a helyi közlekedésben az önkormányzat, 
a helyközi (távolsági) közlekedésben az állam
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feladata a közforgalmú közlekedés részeként -  az utazási igények és a rendelkezésre álló 
pénzügyi lehetőségek figyelembevételével -  a lehető legmagasabb színvonalú menetrend 
szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása.

A törvény alapvetően nem a szolgáltatóval, hanem a feladat ellátásának felelősével 
foglalkozik, rábízva a jogokat és kötelességeket. Az ellátásért felelős tevékenységi körébe 
tartozó feladatok az alábbiak:

-  a közforgalmú közlekedési feladat és követelményeinek meghatározása,
-  a szolgáltató kiválasztása pályázati úton, üzemeltetői szerződés megkötése,
-  a közforgalmú közlekedési feladat közszolgáltatási részének lehatárolása, indokolt 

veszteségek kiegyenlítése, térítése.
A törvény a jogokat és kötelességeket minden esetben a lakosság képviseletében eljáró, 

az ellátási felelősségből fakadó közigazgatási feladatot képviselő közigazgatási szintnek 
igyekszik biztosítani. Ez a szint a jelenlegi magyar közigazgatási rendszerben

-  a helyi közlekedést illetően a települési önkormányzat formájában megvan,
-  helyközi közlekedés esetében a helyzet problémás, mivel nincsenek megfelelő 

jogokkal és hatáskörökkel rendelkező önkormányzati, kistérségi, megyei vagy 
regionális szintű közigazgatási szervezetek, illetve önkormányzati társulások, 
ezek hiányában bízza a törvény a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra a fel
adatot.

A megyei szinten működő Volán-vállalatok (jelen esetben a Pannon Volán, Gemenc 
Volán, Kapós Volán) bevételei és az állami dotáció majdnem teljesen fedezik a kiadásokat. 
A nagy busztársaságok 2004 decemberében kötött szerződés alapján nyolc évre, 2013-ig 
nyerték el az üzemeltetés jogát, lényegében monopoljogot biztosító szerződéssel rendel
keznek a szolgáltatásnyújtásban. A magyar jogszabályok a helyközi közlekedésben való 
privát szektor részvételét 35 százalékban maximálják, ám ez a piaci szereplőket eddig 
nem vonzotta, hiszen nem ad lehetőséget profitszerzésre, valamint a helyközi közlekedés 
nem a piaci verseny „kategóriájába” tartozik, hanem szabályozott piacként jelenik meg.

A szerződés tehát 2013-ig biztosítja a jelenlegi formában e tevékenység ellátását. Ez 
nem jelenti a módosítás lehetetlenségét, de azt igen, hogy minden változtatás csak a gaz
dasági egyensúly fenntartásával hajtható végre. Ebbe a körbe tartoznak a regionális köz
lekedési stratégia megvalósítása során jelentkező olyan feladatok is, mint például a háló
zat átszervezése, az utasforgalom vasútra terelése, illetve a vasúti és közúti közlekedés 
összehangolása.

E feladat megvalósításának egyik kiindulópontja a regionális közlekedési szövetségek 
megalakítása lenne, azaz egy adott régió, megye, kistérség közlekedési szereplőinek 
komplex együttműködése, amelynek feladata, hogy a régió céljaival összehangolva annak 
tömegközlekedését optimalizálja a résztvevők tevékenységének összehangolásával. 
A szövetségek kiemelt célja a regionális mobilitás (a munkaerő elérhetősége), és ezzel



A k ö z s z o l g á l t a t á s o k a t  nyúj tó i n t é z m é n y r e n d s z e r ... 31

a régió gazdasági versenyképességének javítása, területfejlesztés, településfejlesztés, 
turizmus, illetve környezetvédelem erősítése (Molnár 2004).

Összességében elmondható, hogy ajtérség közforgalmú helyközi közlekedésének stra
tégiája által igényelt jelentős változásokat bizonyos értelemben korlátozzák a közutakon 
a meglévő Volán-társaságokkal kötött személyszállítási megállapodások. Ezek a lényegé
ben koncessziós szerződések nehezítik a versenyt, csak egyes, városi közlekedési céggel 
is rendelkező településekre korlátozva azt. A Volán-társaságok esetén a privatizáció, 
melynek lehetősége 2007-től adott, jelenthetne változást, de kicsi az esély a regionális 
összefogásra, mert a régióknak nincs önálló költségvetésük.

Történt azonban a helyközi buszközlekedés jelenlegi anomáliáit megreformálni próbáló 
„privatizációs” kísérlet, mely szerint a megyei vállalat működtetését (és tulajdonát) a 
megyeszékhely (Pécs) városi önkormányzata kapta volna meg ingyen, ám ez a kísérlet nem 
valósult meg. Pécs város helyi közlekedési vállalatának szolgáltatásnyújtása is akadályba 
ütközik az agglomerációban a megyei monopóliummal rendelkező Pannon Volán 
részéről. A 2009. január 22-én tartott közgyűlésen fogadták el azt a határozatot, amely a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 2009. február 28-ai határidővel kezdeményezte 
a társaságnak az önkormányzat tulajdonába való átadását (Pécs MJV Önkormányzata 
Közgyűlésének 9/2009 sz. határozata).

Vízi közlekedés

A dunai tömeg- és áruszállítás játssza a legnagyobb szerepet Dél-Dunántúl vízi közleke
désében. A délszláv háborúk okozta politikai és gazdasági megtorpanás következtében 
a Duna nemzetközi hajózásban betöltött szerepe némileg visszaesett, a távolsági áru- 
szállítás irányai és módja megváltozott. A folyami kikötők forgalma az ezredfordulót 
követően is csekély, ami 2008-ig elsősorban a kikötői infrastruktúra elégtelen voltára, a 
korszerű raktárak, a szakosodott teherkikötők és a logisztikai központok hiányára volt 
visszavezethető. Ahatékony működéshez szükséges feltételek sem kedvezők, hiszen a Dél- 
Dunántúl dunai kikötői közül csak a mohácsi és a paksi rendelkezik közvetlen vasúti 
kapcsolattal. A Dél-Dunántúl logisztikai feladatait tekintve Mohács mellett a régión kívül 
található Baja kikötőjének fejlesztésénél szükséges az együttműködés. A Dráva Baranya 
és Somogy megye folyó menti településeinek együttműködését teszi lehetővé elsősorban 
idegenforgalmi hasznosíthatóságának köszönhetően. A folyó környéke szigorúan védett 
nemzeti park, ahol csak a sétahajózásra és a túrahajózásra nyílik lehetőség, ugyanakkor 
határ menti együttműködésekkel kiegészülve közös projektek kidolgozására van szándék. 
Az elmúlt években születtek nyertes pályázatok a közös idegenfogalmi hasznosíthatóságra 
vonatkozóan dél-dunántúli, horvát és szlovén együttműködéssel.

A vízi közlekedés és a logisztikai fejlesztés szorosan összefügg a kikötőtől induló vasút- 
és közúti hálózat fejlesztésével. Itt az állami szerepvállalás lehet a domináns, de a dél
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dunántúli ROP is kiemelten kezeli a terület fejlesztését, a régió érdekelt lenne a kikötői 
beruházásban. Ezt a célt alátámasztandó, 2007 őszén adták át a forgalomnak a Schengen 
Alapból finanszírozott mohácsi határkikötőt, mely Magyarország dunai kapujának szere
pét töltheti be vízi határátkelőként. A fejlesztés során lehetővé vált mind személy-, mind 
áruforgalom lebonyolítása, növelve a vízi szállítás nyújtotta lehetőségeket.

A vízi közlekedés tehát természeténél fogva regionális, ugyanakkor a tényleges föld
rajzi fekvés a meghatározó, s nem a térképen szereplő regionális határok. Ezt támasztja 
alá Bajának a régiót ellátni képes kikötői szerepe.

Légi forgalom

A Dél-Dunántúl légi forgalmi infrastruktúrája jól érzékelteti a regionális kohézió hiányát, 
az érintettek közötti versengés hátráltató erejét.

Nagyobb légi járművek számára jelenleg a régió nyugati határához közeli sármelléki 
repülőtér vehető igénybe. A hazai vidéki repülőterek közül itt a legjelentősebb az idegen- 
forgalmat szolgáló nemzetközi nagygépes charterforgalom, valamint a kisgépes turista 
és üzleti jellegű légi forgalom. A Dél-Dunántúlon négy repülőtér található, a 2006-ban 
szilárd burkolatot kapott Pécs-Pogány, a Taszár mellett működő egykori katonai bázis, 
a Szekszárd-Ócsény, valamint a Siófok melletti Balatonkiliti füves borítású, elsősorban 
sportcélokat szolgáló repülőtere. Taszár polgári célú hasznosításának gondolata elő
ször 1995-ben merült fel, 1998-ban létrejött egy projektmenedzser szervezet, a Taszár 
Airport Kft. (ebben tulajdonosok voltak: 80 százalékban Somogy Megye Önkormányzata, 
10 százalékban Kaposvár Város Önkormányzata, 10 százalékbanpedigTaszár Önkormány
zata), amely kezdetben legfőbb feladatának a forráskutatást tartotta. 2001-ben egy 
kormánydöntés eredményeként kapott zöld utat a taszári repülőtér polgári hasznosítása. 
Még ugyanabban az évben sikeres pályázatot adott be a megyei, a kaposvári és a taszári 
önkormányzat a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a reptéri fejlesztésekre. 
Ekkor jött létre a Taszár Airport Közhasznú Társaság, a következő tulajdonosokkal: 
Somogy Megye Önkormányzata (45 százalék), Kaposvár Város Önkormányzata (45 
százalék), Taszár Önkormányzata (10 százalék). 2002 augusztus 23-án lerakták a polgári 
terminál alapkövét. A repülőtér további hasznosítására vonatkozó pályázatot 2008 őszén 
írták ki, további sorsa egyelőre kérdéses. A 2009 januárjában lezárult pályázatra három 
érvényes pályázat érkezett, de nem hirdettek nyertest. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. március végén új pályázatot írt ki április végi beadási határidővel. A repülőteret 
Kaposvár és Somogy megye elsősorban logisztikai központként kívánná hasznosítani. 
Őcsény repülőtere jelenleg sportrepülési célokat szolgál, a repülőtér mellett található 
szálláshelyek és vendéglátó-ipari egységek a szervezett kirándulócsoportok fogadására 
együttesen kínálnak komplex szolgáltatásokat.
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A Pécstől mintegy 10 kilométerre elhelyezkedő Pécs-Pogány repülőtér a rendszervál- 
tá-sig elsősorban sport- és hobbicélokat szolgáló repülőtér volt, a rendszerváltás után már 
mezőgazdasági feladatokat is ellátott, 1994. április óta légimentő-bázis is üzemel itt. 2003 
áprilisától kezdődően megépült egy 1500 méter hosszú, 31 méter széles aszfaltborítású 
futópálya, 2004-ben pedig elkészült a légikikötő fény- és navigációs rendszere. A 2005 
őszétől 2006 tavaszáig tartó időszakban épült új fogadóépület elkészültével és átadásával 
egy ideig nemzetközi menetrendszerinti járatot is fogadott a repülőtér, jelezvén, hogy ezzel 
bekerült a világ légi közlekedésének hálózatába. Rövid ideig Bécs és Pécs között teremtett 
összeköttetést heti három alkalommal közlekedő közvetlen járatok segítségével. Pécs és 
Korfu között heti két alkalommal közlekedtek charterjáratok 2008-ban, az üzemeltető 
utazási irodák véleménye szerint jó kihasználtsággal. A 2008-tól jelentkező gazdasági 
recesszió, a repülők bérleti költségeinek emelkedése, valamint a forint leértékelődése 
következtében nehezen tervezhető az idegenforgalmi bevételek alakulása, igy 2009-re 
már nem kötöttek le charterjáratokat.

A repülőtereket üzemeltetők és tulajdonlók döntően a megyei, valamint a települési 
önkormányzatok, s ez a jelenlegi forráshiányos helyzetben erőteljesen megkérdőjelezi 
a repülőterek fenntartásának lehetőségét.'1 A regionális kohézió szempontjából további 
gondot jelent a repülőterek hasznosítása esetén az együttműködés hiánya, valamint a 
rivalizálás. Jelen állapot szerint sem a taszári, sem a pécs-pogányi nem képes betölteni a 
regionális repülőtér szerepét. Mindkettő a hasznosíthatóság problémájával küszködik, a 
kiszolgáló egységek fenntartása további adósságot termel, a fejlesztés, azaz a magasabb 
kategóriába kerülés pedig nagyságrendekkel növelné a ráfordítások összegét.* 5 Paradox 
módon, vagy éppenséggel a merev statisztikai regionális határokat túllépve a Zala 
megyében, a Dél-dunántúli régió határától mintegy 10 kilométerre nyugatra található 
Sármelléki repülőtér tölthetne be regionális repülőtéri funkciót. Ennek érdekében 
további, elsősorban közútfejlesztési feladatok előtt áll a régió. Jelenleg a sármelléki 
repülőtér nehezen megközelíthető a nagyobb városokból. Pécs és Sármellék között 
ugyanannyi közúton a menetidő, mint Pécs és Budapest között. Pécs-Pogány nemzetközi 
szerepvállalását hátráltatja az a tény is, hogy az országhatártól mintegy 50 kilométerre 
található eszéki regionális nemzetközi repülőtér helyzete felértékelődött. Itt már most 
adottak a különböző géptípusok és méretek fogadására alkalmas kifutópályák, a 24 órás 
beléptető rendszer, valamint a teherszállítás feltételei. A repülőtér már 2008-ban is heti 
rendszerességgel indított menetrend szerinti járatokat több német nagyvárosba, s az 
M6-os autópálya Pécs és az országhatár közötti szakaszának elkészültét követően a horvát 
nagyváros még könnyebben elérhetővé válik. Felmerült annak a lehetősége, hogy Baranya 
megye és Pécs város idegenforgalmi célokra megállapodást kössön a repülőtérre érkező

1 Baranya megye önkormányzata 2008 júniusában jelentette be a repülőtéri tulajdonának hasznosítása iránti 
igényét.
5 Például a 24 órás határátléptetés mellett állandó biztonsági szolgálat fenntartása.
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utasok számára nyújtható programcsomagok szervezését illetően, amiből mind a horvát, 
mind pedig a magyar fél profitálhatna. Szakemberek a forgalom élénkülését az autópálya 
megépülése mellett az EKF és a Pécset érintő Pólus program kiteljesedésétől, illetőleg 
olyan magánerős fejlesztésektől várják, mint az esetleges új pécsi szállodaberuházások, 
illetve a megyeszékhely déli határára tervezett új, csaknem 300 hektáros ipari park.

A regionális közlekedésszervezés (ki nem használt) lehetősége

Az összehangolt térségi közlekedési rendszer kialakításához, azaz a közlekedési közszol
gáltatás regionális megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges az önkormányzatok 
tudatos, megalapozott döntése a regionális közforgalmú közlekedés jövőjéről, a vasúti és 
autóbusz-közlekedés (egyéb közlekedési formákkal és a lakosság igényeivel) összehangolt 
működtetéséről és fejlesztéséről.

Ehhez elsősorban a mai törvényi szabályozás megváltoztatása szükséges, azaz célszerű 
lenne létrehozni egy új szabályozási környezetet, mely lehetővé tenné a -  már korábban 
említett -  közlekedési szövetség létrehozását. Ezt a vasúti törvény támogatja, a szükséges 
feltételek és mindenekelőtt a forrásokkal való ellátás kérdése azonban még további 
megoldásra vár.

Egy ilyen -  a közlekedési közszolgáltatást regionális szinten összehangoló szervezet
nek különböző feltételeknek kellene megfelelnie.

-  A szövetség a közforgalmú közlekedési szolgáltatást megrendelők szövetsége 
legyen. Ez állhat települések szövetségéből, lehet kistérségek szövetsége, de el
képzelhető a régió (regionális közlekedésszervezési vállalat) is, mint a szolgálta
tás megrendelője.

-  A szövetség készítené/készíttetné a menetrendet -  igazodva a továbbra is köz
ponti kézben lévő távolsági autóbusz- és vasúti közlekedéshez.

-  A szövetség rendelkezik a központi forrás (ma még csak árkiegészítés, EU-s, majd 
régiós forrás), valamint a jegybevételek felett, amelyből a rendszer finanszíroz
ható.

-  A szövetség pályáztathatná a „szolgáltatási csomagokat”, azaz egy szolgáltatási 
csomag néhány viszonylatot tartalmaz útvonallal, menetrenddel stb. -  a vasúti és 
közúti szolgáltatások nem kerülnének egy csomagba!

-  Fontos, hogy a megszerveződő szövetségen belül a vasút- és az autóbuszos köz
lekedés üzemeltetői tudatosítsák, hogy nem egymás vetélytársai, a konkurenciát 
számukra az egyéni közlekedés jelentheti.

A közlekedés regionális léptékű megszervezéséhez szükséges további tényezők:
-  hogy a Volán-társaságok lemondjanak a 2012. év végéig érvényben lévő közszol

gáltatási szerződésben rögzített kizárólagos szolgáltatói jogukról,
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-  és megalakuljon egy önálló gazdálkodást folytató regionális vasúttársaság -  a pálya 
továbbra is állami tulajdonban marad, annak használatáért díjat kellene fizetni.

Aregionális közlekedési szövetséglétrehozásával emelhető lehetne az ellátás színvonala, 
jelentős előrelépés tehető az egyenlő esélyek biztosításában. A Dél-dunántúli Regionális 
Közlekedési Szövetség létrehozásának gondolata 2006 nyarára érett meg. Június 30-ai 
határidővel kelt az a szándéknyilatkozat, melyet a három megye, a három megyeszékhely, 
valamint a megyei autóbusz-társaságok, az egyes városok saját közlekedési szervei, 
valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a 
Magyar Közút Kht. és a MÁV Zrt. is aláírt. A szándéknyilatkozat további együttműködési 
szándékot fejezett ki, mely projektek előkészítésében, közös pályázási lehetőségben 
fejeződött ki.

További gondot okoz a vasúti és közúti személyszállítás gyakori rivalizálása, mely 
-  részben az állami támogatási struktúra miatt -  a rendszer hatékonyságát csökkenti. 
Cél egy összehangolt menetrend szerinti egységes/közös tarifarendszerrel működő új, 
utasbarát közforgalmú közlekedési modell feltételrendszerének megteremtése lenne, 
a tulajdonosi, üzemeltetői és megrendelői szerepkörök és szereplők tisztázásával, 
valamint a megfelelő jogi és szabályozási háttér megteremtésével. Az ország 19 megyé
jében jelenleg 24 Volán-társaság működik (Veszprém és Heves megyében 3, Bács-Kis- 
kunban 2), ezeket a terv szerint 2007 végéig kívánták átalakítani 7 regionális céggé, 
s privatizálni. A magánosítás gondolata 2008 nyarán is felmerült, a társaságok össze
hangolt tiltakozására végül ez sem és a fúzió sem valósult meg. Az elmúlt években 
tervezték a vasúti és közúti közlekedés menetrendjeinek összehangolását, ez sem történt 
meg.6 A privatizáció gondolata 2009-ben is felmerült, erre utal a Községek, Kistelepülé
sek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) Választmányának 
állás-foglalása. A 2009. február 2-ai ülésükön azt az álláspontot képviselték, miszerint 
számukra elfogadhatatlan, hogy a Volán-társaságok esetleges privatizációja során minden 
alkalommal a nagyvárosi önkormányzatok kizárólagos kedvezményezetti pozíciója 
fogalmazódott meg. A választmány álláspontja, hogy amennyiben sor kerül e társaságok 
privatizációjára, és az önkormányzatok tulajdonába kerülhetnek a társaságok, úgy azok 
ne csupán a székhely városok, hanem az adott Volán-társaságok által érintett települések 
közös tulajdonába kerüljenek. A tulajdoni arányokat egy céltársulási megállapodásban 
határozhatják meg, a társaságok működtetésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel együtt. 
A választmány kifejezi abbéli igényét, hogy amennyiben az itt írtakkal kapcsolatos 
tárgyalások, előtárgyalások megkezdődnek, úgy azokba a kistelepülések és kistérségek 
érdekeinek képviseletében a KÖSZ-t is vonják be. (A KÖSZ választmányának állásfoglalása 
a Volán-társaságok privatizációjáról.)

6 Lásd „Küszöbön a Volán-privatizáció.” Figyelődet, 2004. szeptember; „Újra terítéken a Volán-privatizáció.” 
NapiOnline, 2008. június.
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A logisztika, a szállítmányozás és a régió gazdasági helyzete

A szállítmányozás és a logisztika feladatai szorosan összekapcsolódnak, kiegészítik egy
mást. A régió rossz közlekedéshálózati szerkezete nem szolgálja a regionális kohézió 
erősödését. A régióban található kistérségek mintegy 50 százaléka nehezen elérhető, 
aminek következtében kirajzolódik egy külső, a Dráva mentén húzódó elzárt, rosszul 
megközelíthető sáv, valamint egy belső periféria, amely Somogy megye északi részétől 
kelet-nyugat irányban húzódik végig Tolna megye középső vidékéig. A két perifériális övét 
összeköti egy ugyancsak nehezen megközelíthető sáv Baranya és Somogy megye határán 
végighúzódva. A kedvezőtlen elérhetőségi viszonyok gátolják az egységes regionális piac 
és a regionális identitástudat kialakulását, akadályozzák az elzárt vidékeken élők hozzá
férését a különböző szolgáltatásokhoz, gátolják a munkaerő napi mobilitását (Keller 2006).

A régió perifériális helyzetéből adódóan nem tudott bekapcsolódni a világgazdasági 
folyamatokba, a szekunder szektor leépülését követően nem indult fejlődésnek,„nénj. 
alakult ki versenyképes ipari termékszerkezet. Hiányzik az a termelői nagyvállalati kör, 
amely köré a kkv-k beszállítói köre kialakulhatna. A kkv-k tőkeellátottsága elégtelen, 
fejletlenek az üzleti szolgáltatások, kevés az iparorientált kutatóhely, alig realizálható 

kutatóhelyek kapcsolata a vállalkozásokkal. Az ország ipari parki összterületének 
9 százaléka esik a Dél-Dunántúlra, ez országosan a legrosszabb érték,, az egy ipari parkra 

7ütő vállalkozások száma 12, ami szintén az országos átlag alatti (ennek értéke 15). Az 
ipari parkok túlnyomó többsége önkormányzati tulajdonban van, csak kevés működik 
tisztán magántulajdonban (Keller 2006, Haász 2006).

Az ipari parkok a vállalkozások egy területen való összegyűjtése mellett, a munkahely- 
teremtésben, valamint vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokban7 is kiveszik 
részüket -  eltérő módon. A Dél-Dunántúlon országos jelentőségű logisztikai szolgáltató 

^központ nem található, a régió a nagykanizsai és a bajai országos logisztikai szolgáltató 
központ vonzáskörzetébe tartozhat, melyek közül az előbbi még csak tervezés alatt áll 

’ A Bájai Országos Logisztikai Szolgáltató Központ a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő 
alá tartozik, telepítésének hátterében a térség természeti és elsősorban mezőgazdasá
gi, gazdasági adottságai játszanak szerepet. A vonzáskörzet legnagyobb része a Dél-dunán
túli régió, a kikötő tevékenységének legnagyobb részét kitevő gabonalogisztikai szem
pontból mégis a Dél-alföldi régió jelenti a fő kínálati piacot és vonzáskörzetet. Baja a 
Duna jobb partján található kikötőkkel „kénytelen versenyezni”, de Fadd-Dombori, 
Bogyiszló és Mohács a régióban jelentkező szállítási igényeket maga is el tudja látni, 
a legjelentősebb város, Pécs pedig saját logisztikai központtal rendelkezik, amely 
elsősorban a helyi igényekre alapoz. (A Dél-dunántúli régió logisztikai helyzete, stratégiai 
fejlesztésének programja.

7 Például piackutatás, piacszervezés, raktározás, rakodás, előkészítés, anyagmozgató eszközök és gépek biztosí
tása, üzemanyagtöltő állomások, banki szolgáltatások, szállásadás, reklámtevékenység.
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A Dél-dunántúli régió stratégiai célkitűzése a versenyképesség növelése. A DDROP-ban 
megfogalmazott célok között szerepel a régió leszakadásának megállítása, az országos 
növekedéspályára való visszatalálás elősegítése, valamint egy olyan felzárkózási folyamat 
beindítása, mely lehetővé tenné, hogy a régió egy főre jutó GDP-je elérje az országos 
átlag 75 százalékát. A központok kialakításának lehetőségét megragadva merült fel a 
taszári repülőtér közép-európai logisztikai központtá való fejlesztésének gondolata is a 
rendelkezésre álló repülőtér és vasúti konténerterminál együttes fejlesztése által. A fent 
említett ipari parkok és logisztikai központok regionális hálózatba szerveződése egyelőre 
inkább virtuális, hiszen alapvetően hiányzik a gazdaság igényeire épülő munkamegosztás 
és összekapcsolódás szükséglete.

Kommunális szolgáltatások, hulladékkezelés

A régióban a települési szilárd hulladék szervezett elszállítása 2003-ban vált teljes körűvé. 
Ezt a feladatot vagy a települési önkormányzatok, vagy a kistérségi társulások oldják 
meg. A hulladékszállítás mellett azonban a hulladékelhelyezés igényel nagyobb léptékű, 
akár a megyehatárokon átívelő megszervezést. Míg 2004-ben a régióban 34 lerakóhely 
működött, egy évvel később ezek száma 25-re csökkent. A Dél-dunántúli régióban jelenleg 
három regionális hulladékgazdálkodási projekt van kiépítés, illetve előkészítés alatt:

1. Dél-Balatoni és Sióvölgyi Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekt (ISPA- támo
gatással 3 lerakóhely, 3 válogatómű, 19 hulladékudvar, 4 átrakóállomás). A Dél- 
Balaton -  Sió völgye hulladékgazdálkodási rendszer az ISPA- és a Kohéziós Alap
ból kap támogatást, a program 2010-ben zárul. A környezetvédelmi előnyök 
mellett a hatékonyság is szerepet játszott a projekt létrejöttében. 204 település 
összefogásával készült a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási projekt, 
amely a Balaton déli partjától a Mecsek északi lejtőjéig fogja össze a jövőbe látó 
településeket, azaz dél-dunántúli léptékű. A régió önkormányzatai 2003-ban 
fogtak össze, és nyújtottak be sikeres pályázatot az Európai Unió ISPA-alapjához. 
A Dél-Balatoni és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Projekt költségeinek a 65 
százaléka EU-s forrásokból, 25 százaléka kormányzati forrásokból és 10 százaléka 
a helyi önkormányzatok hozzájárulásából származik. A projekt célja nemcsak a 
környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, hanem az elavult szemét
telepek, az illegális szemétdombokfelszámolásaésahulladékkezelés ellenőrzésének 
szigorítása, teljes átalakítása is. Az első szolgáltatói szerződést 2005 májusában 
írták alá. A projekt során új beruházások, környezetbarát hulladékkezelő üzemek, 
biztonságos hulladéklerakók épülnek, bezárják és rekultiválják az elavult, veszélyes 
szeméttelepeket, szelektív gyűjtőpontokat és hulladékudvarokat hoznak létre, 
valamint a keletkező zöldhulladékokat komposztálják. A jelenlegi tervek szerint 
2008 végére minden érintett településen bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést.
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A projektben részt vesz a Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 
(Re-Kom Kht.), melyet hét önkormányzat (Mohács, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, 
Cikó, Mecseknádasd, Komló) hozott létre abból a célból, hogy a program déli 
területe mintegy 104 önkormányzatának hulladékkezelési tevékenységét fogja 
össze. Célja, hogy a várhatóan 2009 közepére teljesen elkészülő Cikói Hulladék- 
kezelő Központ üzemeltetési feladatainak ellátása mellett a programban érintett 
déli településeknek a projekttel kapcsolatos vagyongazdálkodását is irányítsa.

2. Az UMFT Környezetvédelem és Energia Operatív Programjának keretében a 
kormány által támogatott hat, összesen csaknem 100 milliárd forint értékű kör
nyezetvédelmi nagyprojekt egyike a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt, 
amely a Dél-Dunántúlon 313 település 426 ezer lakosa évi mintegy 200 ezer 
tonna hulladékának korszerű, szelektív gyűjtésen és biológiai kezelésen alapuló 
feldolgozását oldja meg.) A Kohéziós Alap által támogatott programban a szer
ződéskötésre 2008 őszén került sor. A projekt 2 lerakóhely, 3 válogatómű, 21 
hulladékudvar, 5 átrakóállomás építését öleli fel. A Mecsek-Dráva hulladék
gazdálkodási program fő célja a komplex hulladékgazdálkodás különböző szegmen
seinek kiépítése révén a Dél-dunántúli régióban a tudatos környezetgazdálkodás 
fejlesztése, a környezettudatosság erősítése, valamint a Dél-dunántúli Hulladék
gazdálkodási Koordinációs, Információs és Szolgáltató Központ létrehozása. A pro
jekt költségeinek 70 százalékát az Európai Unió és a kormány, fennmaradó részét 
a pályázók állják.

3. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programnak jelenleg a tervelőkészítése 
folyik, 1 lerakóhely, 1 válogatómű, 11 hulladékudvar, 3 átrakóállomás a tervezett 
beruházás főbb részei. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás pályázata 2008 decemberében jutott túl az első fordulón. Sikeres második 
fordulós szereplés esetén 2009 végén megkezdődhetne az összesen 8,3 milliárd 
forintos beruházás. A projektben 120 település komplex hulladékgazdálkodási 
rendszerének a megépítését tervezik, amelynek költsége 5,2 milliárd forint. 
További 3,1 milliárd forintért az eddigi lerakókat rekultiválnák az önkormányza
tok. A környezet védelmét szolgáló program lényege, hogy a hulladékot a jövőben 
nem lerakó telepeken helyezik el, hanem feldolgozzák.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását illetően három jelentős, 
a regionális szerepvállalásban jártas és a régión túlnyúló projektekben is érdekelt 
vállalkozás említhető meg: a tervezés és engedélyeztetési eljárás előkészítésében érintett 
TOTÁL Környezetfejlesztési Tervező és Szolgáltató Kft., a Pécsi Környezetvédelmi Kft. 
valamint a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. A BIOKOM érdekeltségébe 
tartozik a Magyarország első és mindmáig legnagyobb hulladék-válogatóművét 2001 
júliusa óta üzemeltető BIOMARK 2000 Kft., mely Pécs és a Dél-Dunántúl területén 
visszagyűjtött (papír, műanyag, üveg, fém) csomagolóanyag és egyéb hasznosítható
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hulladékok szelektálását és ipari előkészítését végzi. A Dél-Kom (Dél-Dunántúli 
Kommunális Szolgáltató Kft.) a lakossági és ipari, kereskedelmi szilárd hulladék össze
gyűjtésével, szállításával, ártalmatlanításával foglalkozik. Elsődleges szolgáltatási terü
lete Dél-Dunántúl kistelepüléseinek köre, ahol a BIOKOM-mal együttesen mintegy 200 
településsel áll kapcsolatban. A lakosság környezettudatos magatartásának formálásához 
szükséges környezeti nevelési akciók, proj ektek, ilyen irányú tevékenységek készítésé-ben 
nagy szerepet játszanak a régióban található, többségükben települési szintű hatókörrel 
rendelkező környezetvédelmi nonprofit szervezetek.8

A Dél-dunántúli régió Komplex Fejlesztési Programjában (Pécs, 1999) szerepel a 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül a hulladékgazdálkodás fejlesz
tése önálló programelemként jelenik meg, úgymint Környezettechnológiai Klaszter 
Operatív Program.

Az egészségügy

A lakosság számára a legfontosabb ellátási forma az alapfokú orvosi ellátás. Ennek 
megszervezése, azaz a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás megszervezése többnyire 
településekhez köthető. Az alapellátás után a lakossághoz legközelebb telepítendő szol
gáltatás a járóbeteg-ellátás, mely az alapellátásból kilépő, de további gondozásra szoruló 
népességgel foglalkozik. A teljes körű járóbeteg-ellátással foglalkozó rendelőintézetek 
meglehetősen aránytalanul helyezkednek el a régióban. A nyolc intézmény közül három 
Pécsett található, további intézmények működnek Pakson, Dombóváron, Barcson, Sikló
son, valamint Fonyódon. Számos kistérségben a járóbeteg-ellátást a többnyire kistérségi 
központban található kórházban végzik (Komló), vagy pedig nem teljes körű szolgáltatást 
nyújtó kistérségi rendelőkben (Sellye, Tab, Csurgó, Balatonboglár). Egyes kistérségek 
lakosságának járóbeteg-ellátását a kistérség határain kívül tudják csak megoldani (Szent- 
lőrinc, Sásd).9 A fekvőbeteg-ellátást végző legnagyobb befogadóképességű kórházak a 
megyeszékhelyeken találhatók, zömmel az önkormányzat, illetve a PTE kezelésében. 
Az egészségügyi ellátásban kiemelt regionális ellátó szerepet töltenek be a PTE Általános 
Orvostudományi Kar klinikai egységei, melyeket a 2007-2013 közötti időszakban is 
regionális centrumként kívánnak működtetni. Az egészségügyi szűrés területén hatalmas 
előrelépést jelent a Pécsett 2007 tavaszán átadott Szűrő- és Diagnosztikai Központ, mely 
regionális ellátási területtel rendelkezik. A régióban a szűrővizsgálatok elvégzéséhez 
rendelkezésre álló csúcstechnológiájú eszközök mellett a centrum tulajdonát képező két 
szűrőbusz is nagy segítséget tud nyújtani, a régió lakosságának nem kell az egyes

8 Erről lásd a „Környezetfejlesztés, munkahipotézisek és súlypontok” (Kistérségi Workshop Marcali, 2006. 
február 9.) anyagát.
9 Dél-dunántúli Humán Szolgáltatások Fejlesztési Stratégiai Programja (VitálPro/Forrásközpont/EcoCortex).
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vizsgálatokért Pécsre utazniuk. Az itt végzett szűrések során felvett anyagokat a régióból 
bárhonnan el tudják juttatni a központba. A mobil szűrés hozzájárul a hátrányos hely
zetű kistérségek felzárkóztatásához, az egész régióra kiterjedő egészségügyi koordi
náció és konzultatív tevékenységével pedig a lakosság egészségi állapotának és foglalkoz
tathatóságának javításához (Világgazdaság on-line, 2008. június 4.).

A gyorsabb és magasabb színvonalú egészségügyi ellátást szolgálja a PTE informatikai 
fejlesztése is. A régió több intézményének, így a PTE Klinikai Központjának, a Kaposvári 
Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének, a Baranya Megyei Kórháznak, 
a Kaposi Mór Oktatókórháznak, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kór
házának, a Szigetvári Önkormányzat Kórházának10 11, Barcs Város Rendelőintézetének, 
illetve Paks Város Rendelőintézetének összefogásával konzorciumi együttműködés jött 
létre. A HEFOP 4.4 program támogatását elnyerve hozták létre azt az új informatikai 
rendszert, melynek segítségével az egészségügyi intézmények, kórházak, szakrendelők és 
háziorvosok megismerhetik a más intézményeknél tárolt betegadatokat. A háziorvosok 
internet segítségével küldhetik pácienseiket kórházi vizsgálatokra, s az eredmények 
is interneten keresztül érkeznek vissza. A régió sürgősségi betegellátásának javítását 
célozza az a pályázat, amelyet ugyancsak a PTE Klinikai Központja nyújtott be.

Szociális ellátás

A szociális szolgáltatások megszervezése a települési önkormányzatok, valamint a megyei 
önkormányzatok feladata. Azt, hogy milyen típusú ellátást kell egy önkormányzatnak 
biztosítania a településen, a jogszabály a lakosságszámtól teszi függővé. Azon ellátások 
megszervezéséről, melyeket a jogszabály nem utal a települési önkormányzat hatás
körébe, a megyei önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. A helyi önkormányzatok 
feladatuknak a szociális szolgáltatásokat szolgáltató intézmény fenntartásával, vagy 
szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban való részvétellel, vagy pe
dig szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött -  a szociális szolgáltatás 
nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól való átvállalásáról szóló -  meg
állapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehetnek eleget.11 A szociális szol
gáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött

10 A Szigetvár Önkormányzata által fenntartott kórház működtetője 2009 áprilisától a Hosplnvest Zrt. érde
keltségi körébe tartozó Releváns Kft. A működtetésről szóló pályázatra eredetileg a Medical Investments Zrt 
is pályázott, ám botrányosnak mondható körülmények között az önkormányzat az előbbi pályázót részesítette 
előnyben. Az elégedetlen lakosság egy része népszavazást kezdeményezett a fenntartóról szóló határozat elle- 
nében -  sikertelenül.
11 Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=876.

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=876


A k ö z s z o l g á l t a t á s o k a t  nyúj tó  i n t é z m é n y r e n d s z e r ... 4 i

megállapodás útján is biztosíthatja.12 A szociális ellátás területén a szolgáltatásokban 
mutatkozó hiányosságok elsősorban az aprófalvas szerkezetnek tudhatok be. A szociális 
szolgáltatások terén még jelenleg is az állami/önkormányzati dominancia a meghatározó, 
ugyanakkor egyes területeken, főleg a szenvedélybeteg- és a hajléktalanellátásban 
jelentős a nem állami szereplők, az egyházak és civil szervezetek részvétele.

A hajléktalanellátással foglakozó, pécsi központú Támasz Alapítvány regionális 
kötődése kettős: egyfelől üzemelteti a nap 24 órájában működő Dél-dunántúli Regionális 
Diszpécser Központot, ugyanakkor a Pécsett található módszertani osztály célja, hogy 
megfelelő összhang, informáltság, kiegyenlítettebb erőforrás-hozzáférés teremtődjön 
meg a régió hajléktalanellátásában, elősegítve a szakmai munka egyre hatékonyabb 
megvalósulását. A regionális diszpécserszolgálatok elsődleges célja a téli krízisidőszak
ban az életveszélynek közvetve vagy közvetlenül kitett hajléktalan emberekről informá
ciókat fogadni (lakosságtól, szociális szakemberektől), és azokat megfelelő helyre továbbí
tani. Ezenfelül feladata minden olyan információ, bejelentés, közlés fogadása, kezelése, 
továbbítása, ami elsődlegesen hajléktalan emberre irányul, azaz adományok és aktuális 
információk kezelése. A Dél-dunántúli Regionális Módszertani Központ főbb tevékenységi 
körébe tartozik a régióban működő hajléktalan embereket ellátó intézmények szakmai 
munkájának segítése, folyamatos információnyújtás, tanácsadás biztosítása, érdekek 
képviselete -  egyfajta összekötő kapocsként működik a vidéki intézmények és az orszá
gos módszertan között. Támogató, segítő szervezete az új irányvonalak kidolgozásának, 
az új módszerek gyakorlati alkalmazásának, a jó gyakorlatok átadásának, valamint 
folyamatos információt áramoltat az ellátás különböző szintjei között.

A családi átmeneti otthonok valamint az idősotthonok működtetése zömmel települési 
feladat, ez utóbbiban ugyanakkor az egyházak is szerepet vállalnak (például a katolikus 
egyház Pécsett és Tolna megyében, Margitmajorban, az evangélikus egyház Pécsett stb.), 
ennyiben megjelent a regionális szerveződési körzet is.

Oktatás

Az alapfokú óvodai, illetve iskolai ellátás települési, esetleg mikrotérségi feladatkör. 
A régióban a megyeszékhelyek városi önkormányzati szinten üzemeltetnek középfokú 
oktatási intézményeket, illetve egyes városok is rendelkeznek saját fenntartású közép
iskolákkal. A középfokú oktatási intézményeknél a regionális hatáskör speciális esetben 
értelmezhető, többnyire a megyeszékhelyek középiskolái rendelkeznek elszívó hatással.

A Dél-dunántúli régió sajátos helyzetben van az itt található vegyes etnikumú lakos
ságot illetően, ugyanis Pécsett két német nemzetiségi nyelven is oktató, a nemzetiségi

12 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90-91. § (forrás: http://www. 
jogiforum.hu/torvenytar).

http://www
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kultúrát ápoló középiskola működik a megyehatáron túlmutató beiskolázási körzettel, 
valamint egy horvát nemzetiségi oktatást végző általános iskola és gimnázium. Mind
három intézmény regionális beiskolázású, illetve vonzáskörzetébe tartozik Bács-Kiskun 
megye német nemzetiségiek által lakott településeinek egy része is. Ugyanez a helyzet 
a horvát nemzeti kisebbséggel is, tekintettel arra, hogy a pécsi intézményen kívül csak 
Budapesten található horvát nyelven oktató középiskola.13 Fontos, regionális hatáskört 
lát el az országban egyedül Pécsett található Gandhi Gimnázium is, mely a roma fiatalok 
továbbtanulási esélyeit hivatott biztosítani.

Regionális szerveződésre adnak lehetőséget az egyházi fenntartású iskolák is. Pécsett a 
katolikus egyház két középiskolát működtet, Kaposváron is működik katolikus általános 
iskola és gimnázium, Pakson ugyancsak katolikus, egyházmegyei fenntartású közép
iskola. Ezek beiskolázási körzete zömmel egyházmegyei, azaz Tolna megye és Baranya 
megye területét érinti egyfelől (Pécsi Egyházmegye), valamint Somogy megyét (Kapos
vári Egyházmegye). Pécsett a református egyház működtet ugyancsak regionális, illetve 
határon túli, elsősorban Horvátország magyar határhoz közel eső településein élő szór
vány református magyarság előtt is nyitott beiskolázású intézményt.14 Bonyhádon 
működik a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, az intézmény fenntartója a Déli Evan
gélikus Egyházkerület, melyhez a Dél-dunántúli régióból csak Tolna és Baranya megye 
tartozik, Somogy megye a Nyugati Evangélikus Egyházkerület részét alkotja Győr-Moson- 
Sopron, Zala, Vas, Fejér, Komárom és Veszprém megyével egyetemben.15

A felsőfokú oktatás terén az egyetemek, illetve a főiskolák többnyire regionális be- 
iskolázásúak. A régióban működő Kaposvári Egyetemet zömmel Dél-Dunántúlról 
származó diákok látogatják, míg a PTE esetében is elmondható a régióból származó 
diákok jelentős részvétele. Az egyetemek közötti együttműködésről az egészségügyi 
fejezetben már esett szó. A PTE további, az egész régióra kiterjedő fejlesztéseket kíván 
végrehajtani, ebbe az innovatív laborfejlesztés éppúgy beletartozik, mint a természettudo
mányi kutatóközpont létesítése. A PTE a Science Building (SB) létrehozásával a természet- 
tudományi oktatás, kutatás, innováció minden oldalát kívánja szolgálni. A Science 
Building olyan kutatóintézmény, amely együttműködik vállalatokkal, figyelemmel kíséri

13 A német nemzetiségi oktatás helyzete azért sajátságos, mert a középiskolákban tanuló diákok nem minden 
esetben kerülnek ki nemzetiségi családok köréből, helyette inkább egyfajta két tannyelvű gimnáziumként fog
ják fel az intézményeket, ahol „bonusz szolgáltatásként" a nemzetiségi kultúrával is megismerkednek.
14 Baranya és Tolna megye a Dunamelléki Református Egyházkerület része, míg Somogy megye a Dunántúli 
Református Egyházkerület része, ott egyedül Pápán működik református általános- és középiskola, így a pécsi 
intézmény Somogy megyéből is egyszerűbben megközelíthető. Az evangélikus egyházkerület Sopronban, Győr
ben és Kőszegen tart fenn középfokú oktatási intézményt, így valószínűsíthető a bonyhádi evangélikus gimná
zium Somogy megyei beiskolázása is.
15 A kutatás során begyűjtött információk -  egykori diákok, illetve jelenleg is ott dolgozó tanárokkal folytatott 
beszélgetés -  arra engednek következtetni, hogy az egyházi intézményekbe való jelentkezésnél nem kifejezet
ten a vallási meggyőződés a mérvadó, hanem az iskola hírneve, „erőssége", értékrendje vagy pusztán jó meg
közelíthetősége.
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a kutatási trendeket, a tudás alapú gazdaság igényeit. Egy olyan kutatóközpont, amely 
a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott 
egészségipar és a környezetipar köré koncentrálva, a K+F tevékenység számára magas 
színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít az itt elhelyezést nyerő 
kutatócsoportok részére. A mintegy 7 milliárdos beruházásként létrejövő PTE SB 
(amelyhez 6,5 milliárdos uniós támogatást nyert el az egyetem) három tématerületben 
koncentrálja a kutatási irányokat és a kapcsolódó oktatást:

-  Biotudományi Központ;
-  Környezettudományi Központ;
-  Információtechnológiai Központ.

A felsőfokú oktatásban regionális együttműködés további területeken is kínálkozik. 
Egyfelől a pozitív szinergiahatás elérésének érdekében az egyetemek és a karok közötti 
együttműködés fejlesztése, azaz Kaposvárnak és Pécsnek is fel kellene vállalnia egyes 
speciális képzési terület művelését (adott esetben nem konkurálva egymással). Folytatni 
kellene azt a hagyományt is, hogy a régió megyéi a pécsi kollégiumi felújításban 
való részvétel mellett kollégiumi helyeket „váltsanak ki" saját hallgatóik számára. 
A szakképzés költséghatékony megvalósítása megköveteli a kistérségi vagy ezek 
szövetségei rendszerében szervezett területi integrált szakképző központok (TISZK) 
létesítését és az intézmények partnerintézményeiként való átszervezését. Ez a modell 
a humán erőforrás gazdaságos felhasználását, valamint az itt elhelyezett eszközpark 
közös használatát jelenti. Jelenleg Kaposváron működik egy TISZK, melynek ellátási 
körzetéhez Somogy megyén kívül Dombóvár és Szigetvár is hozzátartozik. Pécsett 
működik a Pannon TISZK, melynek ellátási körébe Pécs középiskolái mellett Mohács és 
Komló is beletartoznak. Szekszárd központtal is működik egy TISZK, amely Szekszárd 
négy, Bonyhád kettő, valamint Tamási egy tagintézményét foglalja magában. A TISZK 
kht.-k létrehozásánál az általános cél olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása 
volt, amely támogatja a NFT HEFOP és a nemzeti Szakképzési Fejlesztési Program 
célkitűzéseit. A fejlesztés során létrejött intézményhálózat biztosíthatja a szakképzés 
hatékonyabb működését, működtetését, lehetőség nyílik térségi és regionális szinten a 
szakképzés összehangolására. A központok lehetőséget nyújtanak a hátrányos helyzetű 
fiatalok felzárkóztatására, elhelyezkedési esélyeik növelésére is.

K+F szolgáltatások

A Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat (DDRIÜ Hálózat) 2005 
januárjában alakult egy, az Innovációs Alapból finanszírozott pályázat megvalósításának 
eredményeképpen. A hálózat koordinátora a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök
ség Kht. szervezeti egységeként működő Regionális Innovációs Ügynökség. Tagjai a régió
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gazdaságfejlesztésében meghatározó szerepet játszó tudásbázisok, a Pécsi Tudomány- 
egyetem (PTE), a Kaposvári Egyetem (KE) illetve a vállalkozásfejlesztő transzferszerve
zetek, mint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK), az Innováció és 
Technológia-Fejlesztési Központ Kht. (ITFK), a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Köz- 
alapítvány (SMVKK) és a Kapós Innovációs Transzfer Központ Kht. (Kapós ITK).

A DDRIU Hálózat célja a régió gazdaságfejlesztése, a regionális innovációs potenciál 
növelése a 2004-ben elkészült regionális innovációs stratégiában (RIS) kijelölt céloknak 
megfelelően. A regionális tudásbázisokon létrejövő kutatási eredmények vállalkozásokba 
való hatékonyabb transzferálása, jobb piaci hasznosítása is szerepel a célok között. 
Ennek érdekében a két hálózati partnerintézmény -  PTE, KE -  kutatáshasznosítási 
irodáiban folyamatosan figyelik az egyes karokon folyó kutatásokat, és a piacosítható 
eredményekről egyfajta kutatási kínálati katasztert készítenek.

A RIS-re (2004-2010) alapozva a Nemzeti és Kutatási Technológiai Hivatal, valamint 
a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006-ban hirdette meg a „Dél-dunántúli 
Regionális Innovációs Rendszer Fejlesztése (DDRIR05)” című pályázatát. A pályázat célja 
szektorspecifikus, innovációs hídképző szervezetek kialakítása volt, a meghatározott 
4 szakterületen (egészség- és gyógyászati ipar, élelmiszeripar, környezetipar, kulturális 
ipar), az egyetemi tudáspotenciálra alapozva. Az úgynevezett kompetenciaközpontok 
működésének célja a kkv-k és a kutatói, tanácsadói szféra kapcsolatának erősítése, 
hatékony szakmai tanácsadó-szolgáltatások biztosítása. Szakirányonként egy-egy kom
petenciaközpont, illetve szolgáltatási rendszer létrehozása volt támogatható, mely 
szervezetek a Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat partnerszervezeteként a hálózat 
munkáját szektorspecifikus szaktanácsadással és innovációs projektek koordinálásával 
teszik teljessé. A kompetenciaközpontok és szolgáltatórendszerek az alábbi területeken 
jöttek létre:

-  Az Élelmiszer-tudományi Kompetenciaközpont feladata egyrészt a kutatási kapa
citás biztosítása: az élelmiszer-biztonsági kutatások szervezése, összehangolása, 
a régió különböző kutatóbázisain (egyetemek, kutatóintézetek stb.) és az ott 
született, valamint a hazai és külföldi K+F eredmények adaptálása, a gazdasági 
szférában. Másrészt az élelmiszer-ipari vállalkozások és termelők kiszolgálása.

-  A Megújuló Energetikai és Környezeti Kompetenciaközpont az innováció komp
lex rendszerén belül a környezetvédelemben és a megújuló és alternatív energia- 
források fenntartható fejlesztésében, felhasználásában érdekelt és érintett vállal
kozások, K+F intézmények és egyetemi „tudásközpontok”, akadémiai és vállalati 
kutatóhelyek közötti együttműködést hivatott elősegíteni és szervezni.

-  A Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Szolgáltató Központ a gyógy- és 
termálturizmusban érintett vállalkozások, intézmények, valamint a kutatóhelyek, 
egyetemek és kutató-fejlesztő szakemberek között működő tudástranszferköz
pont. Segíti a technológiai újítások adaptálását és kifejlesztését.
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-  A Regionális Kreatív Ipari Innovációs Hálózat célja a kreatív ipar területén 
működő vállalkozások és szervezetek versenyképességének növelése a hálózati 
együttműködés módszerével. A szektor sajátossága, hogy az egyes kreatív ipari 
termékek (például kommunikációs rendszerek, filmek, de akár egy CD-ROM) 
nem készülhetnek el az azokat előállító különböző szakmák, művészeti ágak 
összefogása nélkül.

Összegzés

A közszolgáltatások regionális összefonódásának lehetőségeit több körülmény hatá
rozza meg. Nagy mértékű a történelmi meghatározottság (ami különösen a kulturális, 
oktatási téren figyelhető meg): elsősorban az egyházi szerepvállalás, az egyházak által 
JefreKőzott” sajátos regionális ellátási „kötelezettség”, valamint az évszázadokra vissza
menő nemzetiségi struktúra kialakulása, illetve a nemzetiségi lét mint kohézióteremtő 
erő. Ugyanakkor vizsgálódásunk során arra is fény derült, hogy a regionális szerveződési 

^Tehetőség létezik, de ennek hatékony megvalósulása több feltétel megvalósulásától 
függ. Egyfelől, és ez különösen a közlekedés terén volt tapasztalható, nem lehet 

^szigorúan statisztikai régiók határaiban gondolkodni (például a Sármelléki repülőtér 
hasznosíthatósága, Baja mint logisztikai központ), másfelől a működéshez a belső kohézió 
mellett külső támogatás is szükséges, amint ezt a közösen írt és elnyert pályázatok, 
illetve megvalósuló projektek is alátámasztják. A kizárólag a piac logikája szerint működő 
szektorokban..ugyanakkor,.,mÍnt láttuk az energia- és pénzintézeti szektor példáján, a 
belső üzemszervezési szempontok sokkal erősebben dominálnak a statisztikai régiók 

Jhatáraihoz való igazodáshoz képest. Ha az állam szerepvállalása helyett a régió lépne elő
térbe, egy olyan régióé, amely a kohéziót elősegítendő nemcsak egy statisztikai egység, 
hanem önálló feladatokkal és ehhez szükséges forrásokkal rendelkezik, akkor önállósága 
által tőkét, vállalkozásokat tudna magához vonzani. A régió határai is viszonylag 
flexibilisen értelmezendők, azaz a regionális kohézió a régiók közötti együttműködéssel 
egészülhetne ki. A tanulmányban vázolt példák a sikeres együttműködéseket voltak 
hivatottak sorba rendezni, megemlítve olyan lehetőségeket, feladatokat, amelyek a 
jövőben szélesíthetik a regionális együttműködés bázisát.



Vadál Ildikó

A területi államigazgatási szervezetrendszer
regionalizálásának dilemmái

A kutatás célja

A régió közigazgatása a Dél-dunántúli régió területén 988 ezer fős lakosságot szolgál 
ki. A kutatás idején a régióban 53 különböző területi államigazgatási szerv és 655 helyi 
önkormányzat, ez utóbbiak mellett 103 polgármesteri hivatal, 189 körjegyzőség, valamint 
3 megyei közgyűlési hivatal működött. Az államigazgatási feladatokat a területi állam- 
igazgatásban közel 6500 fő köztisztviselő látta el, a helyi önkormányzatoknál pedig 
mintegy 4900 köztisztviselő dolgozott.

A régióban 2007. január 1-jét megelőzően alapvetően megyei illetékességű államigaz
gatási szervek működtek. A regionalizáció ugyanakkor néhány ágazatban már korábban 
lezajlott: 2006-ban, az átfogó regionalizálás előtt, regionális szerveződésű területi szerv 
13 volt (ebből egy rendvédelmi), megyei szerveződésű 22 (ebből 6 rendvédelmi). Volt 
továbbá 8, úgynevezett területközi, azaz a megyék és régiók határához nem igazodó 
szerveződésű szerv, összesen tehát 87 területi államigazgatási szerv működött a régió
ban (Előterjesztés a kormány részére, 2008).

A kormány Új Magyarország programja 2006-ban célul tűzte ki a magyar közigazgatás 
„elavult” rendszerének megváltoztatását. A kormányzati célkitűzés a kisebb, hatékony 
és szolgáltató állam megteremtése volt, amely stratégiai célmeghatározás a központi, 
a területi és a helyi közigazgatási szervekre, az önkormányzatokra és a dekoncentrált 
szervekre egyaránt vonatkozik.

Magyarországon már több mint egy évtizede napirenden szerepel a területi 
államigazgatási szervek korszerűsítése. A rendszerváltást követően a dekoncentrált 
szerveket sokan közigazgatási rendszerünk minden bajának és gondjának okozójaként 
kiáltották ki; mások igyekeztek az önkormányzati szervezetrendszerrel is szembeállítani 
a területi államigazgatási szerveket, mondván, hogy e szervek az önkormányzatoktól 
vonnak el funkciókat (Pálné 2001).
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Kétségtelen, hogy 1990 után, az önkormányzati szervezetrendszer kiépítésével egy
idejűleg jelentősen nőtt a dekoncentrált szervek száma. A fő problémát azonban, vélemé
nyem szerint, nem számuk növekedése jelentette, hanem az, hogy a területi államigaz
gatási szervezetrendszer kialakítása nélkülözte az átgondolt kormányzati koncepciókat. 
Az egységes kormányzati elképzelés hiányában az ágazatok szabadon alakították terü
leti államigazgatási szervezetrendszerüket. Ennek a következménye lett a dekoncentrált 
szervezetrendszer eklektikussága: a szervek elnevezése, jogállása, illetékességi területe, 
vezetőik kinevezési módja stb. még az ágazatokon belül sem mutatott egységes képet.

A korszerűsítés tehát szinte permanensen napirenden szerepelt. Az első nagyobb lép
tékű reformkísérletre 1995-1996-ban került sor. Ennek sikertelensége a szakma előtt 
közismert (Vadál 1997), így annak részletes elemzésére nincs szükség. A területi állam- 
igazgatási szervek rendszere (rendszertelensége) 1996 után is változatlan képet mutatott. 
Átfogó jogszabályi rendezésük is változatlan volt, pontosabban továbbra is hiányzott. 
Egyetlen jogszabály sem határozta meg a területi államigazgatási szerv fogalmát, nem 
rendezte a létrehozás paramétereit, a jogállást, a közigazgatási rendszerben betöltött 
szerepet, a feladat- és hatáskör-telepítés rendjét (pedig az utóbbi az önkormányzatok 
szemszögéből sem mellékes).

A magyarországi középszintű közigazgatási rendszer reformja tehát elkerülhetetlen
nek látszott, aminek indokoltságát több tényező is alátámasztotta:

-  korábbi kutatások alapján ide sorolható, hogy a dekoncentrált szervek rendszere 
erősen differenciált: eltérő jogállású, feladatkörű és illetékességi területű szervek 
tartoztak e körbe;

-  a túlságosan tagolt rendszerben a feladat- és hatásköri átfedések, párhuzamossá
gok mellett, a gazdátlanul maradó feladatok sem ritkák;

-  az állampolgároknak és a területi államigazgatás szereplőinek is érdekük az átlát
hatóbb, költséghatékonyabb szervezetrendszer;

-  a megfelelő koordinációs mechanizmusok nemcsak az önkormányzatok és az ál
lamigazgatási szervek között hiányoztak, hanem a területi államigazgatáson belül 
is inkább csak kísérleteztünk a koordinációs mechanizmusok alakítgatásával;

-  sokan az EU-csatlakozást is a reform okaként jelölik meg, bár véleményem szerint 
középszintű igazgatásunk rendszere/rendszertelensége az EU-csatlakozástól tel
jesen függetlenül megérett a korszerűsítésre -  legfeljebb a reform módszere, 
iránya lehet kérdéses, szükségessége vitathatatlan.

Mint ismeretes, 2006 nyarán a regionális önkormányzatok létrehozására irányuló 
kísérlet sikertelen maradt, miután a kormány által benyújtott törvénycsomagot az 
ellenzék nem támogatta. Ezt követően a dekoncentrált szervek korszerűsítését a 
kormányzat a területi államigazgatás regionális alapokra helyezésével próbálta meg elérni: 
2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározat. 2006 decemberében a területi államigazgatási 
szervek illetékességi területét regionális szintre emelő kormányhatározatok többsége
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meg is született. A jelen tanulmány alapját képező kutatás során feladatom az volt, hogy 
értékeljem, vajon a területi államigazgatási szervek működésének van-e régióteremtő 
ereje, kialakult-e az államigazgatásban valós regionális szint.

A kutatás előzményei, a kiindulási helyzet

A kutatás kezdetén elkészítettem a Dél-dunántúli régió területi államigazgatási térképét. 
A 2006. december 1-jei állapot szerint illetékességi területük alapján a dekoncentrált 
szerveket három fő csoportra oszthattuk:

1. ) A legtöbb dekoncentrált szerv illetékességi területe egy megyére terjedt ki. Megyei 
illetékességi területtel működtek 2006 decemberében a következő szervek:

-  közlekedési felügyelet,
-  a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai,
-  állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás,
-  növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás,
-  a KSH megyei igazgatóságai,
-  földhivatal,
-  földművelésügyi hivatal,
-  munkaügyi központ,
-  az ÁNTSZ megyei szervei,
-  közigazgatási hivatal,
-  a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség területi felügyeletei.

A megyei illetékességi területtel működő szervek irányítási viszonyaik alapján két cso
portba sorolhatók:

-  országos hatáskörű szerv/központi hivatal területi egységei,
-  közvetlen miniszteri irányítás alatt álló szervezetek.

2. ) A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi 
területe az átszervezés előtt átszelte a megyehatárokat. Ezek területközi szerveknek 
nevezhetők, hiszen illetékességi területük nem fedte a mesterséges államigazgatási 
határokat. Idetartoztak a következő szervek:

-  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
-  környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
-  erdészeti igazgatóságok,
-  a geológiai szolgálat területi hivatalai,
-  bányakapitányság,
-  a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei,
-  területi főépítész,
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-  területi műszaki biztonsági felügyelet,
-  mértékhitelesítő hivatalok,
-  a BM bevándorlási és állampolgársági hivatalai.

A területközi szervek illetékességi területe egymással sem volt azonos. így egyes szer
vekből összesen négy (például bányakapitányságok), míg másokból nyolc (például terü
leti főépítész, mértékhitelesítő hivatal), kilenc (például a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal területi szervei, műszaki biztonsági felügyelet) vagy éppen tíz (például erdészeti 
igazgatóságok), esetleg tizenkettő (például környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőségek) működött.

A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi 
területük szerint alapvetően két csoportba voltak sorolhatók:

-  illetékességi területük követi a megyehatárokat: a szomszédos megyék összevoná
sával létrejövő területi szervek,

-  illetékességi területük eltér a mesterséges megyehatároktól.

3.) Néhány dekoncentrált szerv a megyeinél alacsonyabb szintű szervezettel is rendel
kezett. Ezek a „helyi” dekoncentrált szervek általában a megyei szervek „nyúlványai”, 
kirendeltségei, amelyek nem jöttek létre minden településen, hanem csak a jogszabály 
által meghatározott körzetközpontokban.

Helyi (körzeti) szervekkel rendelkeztek 2006 decemberében:
-  a munkaügyi központok,
-  a földhivatalok,
-  és az ANTSZ szervei.

Ezek jogállása különböző: egyesek önálló jogi személyiséggel rendelkeztek (például 
a körzeti földhivatalok és az ANTSZ városi intézetei), mások (például a munkaügyi 
központok kirendeltségei) viszont nem voltak önálló jogi személyek.

Ez volt tehát a területi államigazgatás térképe 2006. december 1-jén. Érzékelhető, hogy 
illetékességi területük alapján a dekoncentrált szervek nem két-három, hanem valójában 
hét-nyolc csoportba is sorolhatók. Az illetékességi területek még ágazaton belül is 
eltérést mutatnak, egymásra tekintet nélkül lettek kialakítva. A területi államigazgatási 
szervek működési keretének az előirányzott NUTS 2 szinthez 2006 decemberében még 
nagyon kevés köze volt. Csupán néhány szerv működési területének meghatározásakor 
voltak tekintettel a NUTS 2 szintre: vizsgaközpont-igazgatóságok, bevándorlási és 
állampolgársági igazgatóságok, a geológiai szolgálat hivatalai.
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A területi államigazgatási szervek 2007. évi reformjának keretfeltételei

A kormány a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a területi államigazga
tási szervek regionalizációjáról. 2006 decemberében megszülettek a területi államigaz
gatási szervek illetékességi területét regionális szintre emelő kormányhatározatok.

A regionális átalakítás céljai között szerepelt:
-  a hatékonyabb szervezeti keretek biztosítása,
-  az optimális intézményi, és szervezetiegység-méretek kialakítása,
-  az indokolatlan tevékenységi és kapacitásbeli párhuzamosságok megszüntetése,
-  az egymáshoz kapcsolódó szervezeti feladat- és hatáskörök integrációja,
-  a döntési szintek számának csökkentése,
-  a vezetés szakszerűségének fejlődése,
-  a működési-gazdálkodási formaváltások; a szolgáltatások minőségének javítása,
-  a szervezetek átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tétele,
-  a joggyakorlat egységesítése, és ezzel a szakmai munka színvonalának emelése 

(Előterjesztés a kormány részére 2008).

A reform részleteinek elemzése előtt tanulságos az átalakítás körülményeinek vizsgá
lata. Ezek közül a következőket szükséges kiemelni:

1.) A regionalizációt előíró kormányhatározatok az új szervezeti struktúra működésé
nek határidejéül az esetek többségében 2007. január 1-jét jelölték meg. Egyáltalán nem 
szorul bizonyításra, hogy a közigazgatási szervezetrendszer átalakítására néhány hetes, 
esetenként néhány napos határidő igen kevés. Ennek a következménye az lett, hogy az 
átalakulás jogszabályi szinten 2007 januárjában ugyan megtörtént, gyakorlatilag viszont 
a dekoncentrált szervek a megelőző szervezeti struktúrában kezdtek működni 2007-ben 
is. A névleges átalakulást követően több hónapos folyamat volt az új szervezeti struktúra 
kialakítása.

A regionális illetékességi területek kialakítására előírt igen rövid határidőt semmi nem 
indokolta. Amellett, hogy végrehajthatatlan volt, számos kárt is okozott:

-  felesleges feszültségeket indukált, hiszen az átszervezések egzisztenciális kér
déseket is érintettek, amelyekben így szó szerint egyik napról a másikra kellett 
dönteni;

-  a belső szervezeti kérdésekben sem tudtak az idő rövidsége miatt kellően elő
készített és átgondolt döntéseket hozni; a szervezeti és működési szabályzatok 
elkészültéig kiadott ideiglenes intézkedések által okozott zavart csak fokozta, 
hogy a területi szervek jó részének vezetői gyakran csak ideiglenes megbízással 
látták el feladataikat, mivel a kiírt pályáztatások még folyamatban voltak;
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-  2006 decemberében működő területi államigazgatási rendszerünk volt, nem 
ismert olyan kényszerítő körülmény, hogy egyik napról a másikra át kell alakítani;

-  az állampolgárok eligazodását és a rendszer átláthatóságát a legkevésbé szolgálta 
ez a sietős átalakítás.

2. ) A területi államigazgatási szervek 2007. januári átalakításakor a jogszabályi 
környezet változatlan volt, ami továbbra is jogi szabályozatlanságnak tekinthető. Nem 
készült el az egyébként tervezett, egységes közigazgatási szervezeti törvény, így nem 
határozta meg jogszabály a területi államigazgatási szervek fogalmát, kritériumait. 
A fogalmi bizonytalanság következményeként alakulhatott ki az is, hogy a regionális 
államigazgatási kollégiumok -  amelyeknek többek között a régió területi államigazgatási 
szerveinek vezetői a tagjai -  összetétele régiónként eltérően alakult. Ez a gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy az ország különböző régióiban más-más szervet tekintenek 
dekoncentrált szervnek! Míg az egyik régióban az adott területi államigazgatási szerv 
a regionális államigazgatási kollégium tagjai között szerepel, a másik régióban csak az 
állandó meghívottak között; egy harmadik régióban egyáltalán nincs jelen a regionális 
államigazgatási kollégium munkájánál. Ennek oka, hogy egységes jogi szabályozás 
hiányában továbbra is rendezetlenek a területi államigazgatási szervek létrehozásának 
kritériumai, jogállásuk, hatáskör-telepítési rendjük, szervi minőségük feltételei, belső 
szervezeti felépítésük, elnevezésük stb. (Bércesi 2007).

3. )  A dekoncentrált szervek reformjának -  ahogyan az 1996. évi korszerűsítések idején 
is -  hiányzott az egységes kormányzati szempontrendszere. Az egységes kormányzati 
koncepció hiányának következménye most is ugyanaz lett: az ágazatok a maguk útját 
járták, egymástól függetlenül csak saját alárendelt szervezetrendszerük átalakításával 
foglalkoztak. Egységes kormányzati stratégia hiányában a területi államigazgatási szervek 
rendszerére ma is a korábbihoz hasonló heterogenitás maradt jellemző, elnevezésükben, 
jogállásukban, kapcsolatrendszerükben, feladat- és hatáskör-telepítésükben ugyanolyan 
sokszínűséget tapasztalhatunk, mint az átszervezés előtt.

4. ) A 2007. év eleji átalakítás elsősorban a területi államigazgatási szervek illetékességi 
területét érintette, két-három megyei szervezet összevonásával regionális illetékességi 
területet alakítottak ki. A szervezeti átalakítás mellett elmaradt viszont a dekoncentrált 
szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálata. A régi-új szervezetek ugyanazokat a 
feladatokat látják el, a munkamódszer és az eszközök is változatlanok. A létrejövő szervek 
szakmai feladatai igen csekély mértékben változtak.
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Összefoglalva a területi államigazgatási szervek 2007. év eleji átszervezésére ható 
körülményeket, a következők emelhetők ki:

-  A regionális átszervezést igen rövid időn belül kellett végrehajtani. Ezt a sietséget 
semmi sem indokolta, emellett felesleges feszültségeket indukált.

-  Az átalakulást nehezítette a dekoncentrált szervek vonatkozásában (is) tapasz
talható jogi szabályozatlanság.

-  Az átszervezésekre egységes kormányzati koncepció nélkül került sor, teret 
engedve ezzel az ágazati önérdekeknek. Ennek hatására a dekoncentrált szervek 
rendszerét ugyanaz a heterogenitás jellemzi, mint a reform előtt.

-  A szervezeti struktúra átalakítása mellett elmaradt a lényeg: a feladat- és hatás
körök felülvizsgálata nem történt meg. Központi szintről regionális szintre nem 
történt feladat- és hatáskör-telepítés.

A területi államigazgatási szervek regionalizációja 
a Dél-Dunántúlon

A területi államigazgatási szervek regionális átszervezésének 
országos sajátosságai

A területi államigazgatási szervek korszerűsítésének fő iránya a regionalizáció volt. 
Ennek során a megyei illetékességű szervek jogutódjaként regionális szervek jöttek lére. 
A területi államigazgatási szervek regionalizációja általában a tervezési-statisztikai régi
ókon alapult, az adott tervezési-statisztikai régióban illetékességgel rendelkező szervek
ből regionális szervezet jött létre, amelynek illetékessége a jogelőd szervezetek illetékes
ségi területére terjed ki.

Ennek eredményeként regionális illetékességi területtel működnek:
-  a regionális közigazgatási hivatalok (2009. január 1-jétől regionális államigazga

tási hivatalok),
-  a Központi Statisztikai Hivatal regionális igazgatóságai,
-  az ÁNTSZ regionális intézetei,
-  az APEH regionális igazgatóságai,
-  a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai,
-  a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok,
-  a regionális munkaügyi központok,
-  a regionális munkavédelmi felügyelőségek,
-  a regionális munkaügyi felügyelőségek,
-  a bányakapitányságok,
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-  a nemzeti közlekedési hatóság regionális igazgatóságai,
-  a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek,
-  a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok,
-  a nemzeti parki igazgatóságok,
-  a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodái,
-  a regionális hadkiegészítő parancsnokságok (ebből 2 van országosan),
-  a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségei.

A régiós szervezet létrejöttének időpontja, mint már említettem, általában 2007. 
január 1-je, de ettől korábbi és későbbi időpontok is előfordulnak (például a KSH regionális 
igazgatóságai már 2005 januárjában megalakultak). A regionális szervek között vannak 
olyanok is, amelyeknek az illetékessége meghatározott ügyekben nem is regionális, 
hanem még a régióhatáron is túlmutat és az egész ország területére kiterjed, ilyenek a 
KSH regionális igazgatóságai. A KSH 2007 februárjától az úgynevezett „kompetencia 
alapú" modell szerint kezdett ugyanis működni. Az adatgyűjtés szervezési elve ettől 
kezdve nem területi (megyei, régiós), hanem szakstatisztikai. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az adatgyűjtő szervezeti egységek nem minden statisztika begyűjtéséért 
felelnek az adott régióban, hanem bizonyos statisztikák vonatkozásában országos 
kompetenciával rendelkeznek, azaz az egész ország területéről gyűjtik be az adatokat. A 
KSH Pécsi Igazgatósága például a belkereskedelem-, a turizmus- és a szállításstatisztika 
országos felelőse. Egyetlen területen maradt meg a régiós, sőt megyei felelősség, ez a 
tájékoztatási, információszolgáltatási tevékenység. Ennek érdekében az Igazgatóság 
Kaposvárott és Szekszárdon kirendeltségeket működtet.

A regionalizáció ellenére továbbra is maradtak megyei illetékességű területi szervek:
-  a megyei egészségbiztosítási pénztárak,
-  a megyei földhivatalok,
-  a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok,
-  a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei,
-  a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megyei irodái,
-  a megyei igazságügyi hivatalok,
-  a katasztrófavédelmi igazgatóságok.

A regionalizáció mellett az átalakítás másik iránya a különböző közigazgatási szervek 
integrációja volt. Ennek keretében sor került néhány dekoncentrált szervnek egy másik 
dekoncentrált szerv keretébe való integrálására; de előfordult az is, hogy önálló szervek 
integrációjából új szerv jött létre (például a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hiva
talok esetében).
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A reform során integrálták:
-  a regionális közigazgatási hivatalokba a területi főépítészi irodákat,
-  az APEH regionális igazgatóságaiba a megyei illetékhivatalokat, illetve a Szerencse- 

játék Felügyelet területi felügyelőségeit,
-  a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokba a megyei földművelésügyi hivatalo

kat, a növény- és talajvédelmi szolgálatokat, az állategészségügyi- és élelmiszer
ellenőrző állomásokat, az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatóságait, az Országos 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet területi állomásait, illetve a Földművelésügyi és 
Költségvetési Iroda megyei osztályait,

-  a bányakapitányságok szervezetébe a Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatalait,
-  a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági ható

ságai egyesültek az Országos Mérésügyi Hivatal mértékhitelesítő hivatalaival,
-  az Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságába az Őrségi Nemzeti Park Igazgató

ságát.

E folyamatok egymás mellett is lejátszódtak: a regionalizációval párhuzamosan ese
tenként integrációra is sor került. Például az APEH esetében a regionális igazgatóságok 
létrejötte mellett, azokba integrálták a területi szerencsejáték felügyelőségeket, illetve a 
megyei illetékhivatalokat is.

Mindezek eredményeként a területi államigazgatási szervek száma csökkent. Ellen
tétes irányú folyamatra csupán egy példát tudunk hozni: 2007 szeptemberében létrejött 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek területi felügyelőségei kiváltak a köz- 
igazgatási hivatalokból, és önálló regionális szervekként működnek.

A területi államigazgatási szervek rendszere a 2007. januári átszervezés után jelentő
sen megváltozott. Míg korábban a dekoncentrált szervek többsége megyei illetékességi 
területen működött, addig az átszervezés után a regionális illetékességi terület vált tipi
kussá. Változás az is, hogy míg korábban az úgynevezett regionális/területközi szervek 
illetékességi területe általában nem esett egybe a mesterséges államigazgatási határokkal 
(többnyire bizonyos természetföldrajzi tényezőket követett), az átszervezés után a regi- 
onalizált szervek illetékességi területét a tervezési-statisztikai régiók szerint alakítot
ták ki.

2007-re 19 területi szerv regionális szerveződésű lett (ebből 1 rendvédelmi), 11 pedig 
megyei szerveződésű szerv maradt (ebből 5 rendvédelmi). A régióban területközi szer
veződésű szervezetből 6 van (ebből 2 rendvédelmi). A régióban összesen 53 dekoncentrált 
szerv található.

Megyei szinten működnek továbbra is a mezőgazdasági igazgatás szervei, a katasztró
favédelem és a rendvédelmi igazgatás. A területi államigazgatási szervek közül 2008- 
ra 18 regionális szerveződésű, 10 megyei szerveződésű, a három megyében 30 ilyen 
szerv található, míg 5 államigazgatási szerv régió vagy megyehatárokhoz nem igazodó 
területközi szerveződésű (Előterjesztés a kormány részére, 2008).
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A regionalizációval kapcsolatos vélemények az érintett szervek körében 
a Dél-Dunántúlon

Mint említettük, a regionális illetékességi területek kialakítására hivatalosan 2007. 
január 1-jével került sor. Valójában ez a folyamat hónapokig elhúzódott. A belső szer
vezeti rendszer kiépítése, az új működési rend megteremtése, a korábban önálló szer
vek egységes joggyakorlatának kialakítása természetszerűen több hónapot igénybe vevő 
folyamat volt.

Az átszervezés tapasztalatainak feltérképezése semmiképpen sem tanulságok nél
küli. A korszerűsítési folyamat körülményeiből és következményeiből arra is választ kap
hatunk, hogy a területi államigazgatási szervek regionális átszervezésének van-e valós 
régióteremtő hatása, vagy a „táblák átírásán” kívül vajmi kevés hatása érzékelhető.

Felmérést végeztünk a Dél-dunántúli régióban működő területi államigazgatási szer
vek körében arról, hogy az érintettek miként vélekednek a reformról. Az empirikus vizs
gálat a régió valamennyi dekoncentrált szervére kiterjedt (kivételt csak a rendészeti és a 
nemzetbiztonsági feladatokat ellátó államigazgatási szervek képeztek). A megkérdezés 
kérdőívek révén történt.

A vizsgálat folyamán sor került mind a „nyertesek”, mind a „vesztesek” megkeresésére, 
tehát a megkérdezettek között ott vannak a vezetői pozíciót elvesztő korábbi megyei 
vezetők is, illetve az újonnan kinevezett regionális vezetők. Mellettük a regionális átala
kítást elkerülő dekoncentrált szervek vezetőit is felkerestük, sőt külön kérdőív készült 
azon szervek számára, amelyek korábban már regionális illetékességgel is működtek.

Az empirikus vizsgálat során tehát -  a fentieknek megfelelően -  négy fajta kérdőívet 
küldtünk ki. A kérdőíveknek közel fele érkezett vissza, a tanulmány csak a kutatás
ban közreműködő államigazgatási szervek vezetőinek véleményét tükrözheti. A minta 
azonban az általános tendenciák feltérképezésére alkalmas, hiszen mind a regionális 
átszervezés „nyertesei”, mind a „vesztesei” a mintába kellő számban kerültek.

A regionalizált szervek vezetői a régiós illetékességi terület előnyeit a következőképpen 
fogalmazták meg:

-  a megyehatárokon átnyúló hatósági tevékenység nagyobb operativitását ered
ményezte;

-  a hatósági eljárások egyre inkább egységessé váltak a régióban működő három 
iroda tekintetében;

-  a hatósági eljárások megyék közötti, illetékességi okból való áttétele lényegesen 
csökkent;

-  a felügyelőségek a regionális elvek szerinti átszervezéssel összhangba kerültek az 
Európai Unió gyakorlatával;

-  szakmailag eredményesebben ellenőrizhetők a régióban működő, megyehatárokat 
átlépő nagymunkáltatók;

-  a felső vezetők száma felére csökkent;
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-  hatékonyabbá váltak az ellenőrzések;
-  a régiós feladatok könnyebben koordinálhatok;
-  a bonyolultabb/hosszabb ügyintézést igénylő ügytípusok egy helyen összponto

sulnak, így ez egyfajta specializációt is jelent, ezáltal könnyebben biztosítható 
ezen ügytípusoknál az egységes ügyintézés, jogalkalmazási gyakorlat, továbbá a 
specializáció az ügyek gyorsabb elintézéséhez is hozzájárul;

-  a regionális igazgatóságok megyei ügyfélszolgálati irodái útján biztosítani lehet a 
megfelelő gyorsaságú ügyintézést, és nem kell fenntartani minden megyében egy 
teljes szervezeti struktúrát.

A régiós illetékességi terület hátrányaként a legtöbbször az alábbiakat említették:
-  a vezetői létszám csökkenése miatt a három megyei iroda munkájának koordiná

lásában jelentkeztek kezdetben zavarok;
-  a vezetők túlterheltek;
-  az összevonással helyenként az ügyintézés nehézkessé vált;
-  a központból a tényleges ügyintézés helyére az adat- és információtovábbítás 

hosszabb időt vesz igénybe;
-  az igazgató és helyettese számára lényegesen megnőtt az utazások száma, és az 

ellenőrzést folytató köztisztviselők létszáma is;
-  a megyei irodákban döntési jogkörrel rendelkező vezető csak meghatározott napo

kon tud rendelkezésre állni.

A regionális illetékességi területűre átszervezett dekoncentrált szervek vezetőinek 
válaszából teljesen egyértelmű tendencia rajzolódott ki, kivétel nélkül előnyösnek tartják 
a regionális szintű működést. Hátrányként szinte egyedül a vezetők túlterheltségét jelöl
ték meg. Az átszervezés során fellépő egyéb nehézségekről -  a kutatásban közreműködő 
vezetők -  egyáltalán nem tettek említést; egy vezető kivételével a működés során jelent
kező esetleges hátrányos vonásokat sem említették.

Az átszervezést elkerülő területi államigazgatási szervek vezetőit is megkerestük, 
hogyan vélekednek az általuk vezetett dekoncentrált szerv működési területéről. A me
gyei illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek vezetői a megyei 
illetékességi terület következő előnyeit jelölték meg:

-  átlátható rendszer;
-  folyamatosság, jól bevált struktúra;
-  gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés;
-  kezelhetőbb a hatósági jogkörök gyakorlása;
-  az ügyintézés ott történik, ahol az ügyek keletkeznek;
-  vezetői szintek között kevesebb az áttétel;
-  közvetlenebb a kapcsolat az ügyfelek és a hivatal között;
-  a kiküldetések a kisebb távolság miatt költséghatékonyabbak;
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-  „csak előnyei vannak”; az ügyfelek döntő többsége vidéki térségben él; ügyinté
zéseink és ellenőrzéseink is az érintettekhez legközelebb kell történnie;

-  „Igazgatóságunk feladatai ellátása során szoros kapcsolatot kell, hogy fenntart
son a megyei önkormányzattal. Mindaddig, amíg a megyei önkormányzatok nem 
alakulnak át regionális önkormányzattá, addig igazgatóságunk átszervezése sem 
célszerű.”

A megyei illetékességi terület hátrányaira is rákérdeztünk. Erre az alábbi válaszokat 
kaptuk:

-  nincs hátránya;
-  nehezebb a kapcsolattartás a más megyében lévő központtal;
-  a személyes kapcsolattartás a más megyeszékhelyen működő regionális szervek 

vezetőivel alkalomszerűvé vált;
-  az együttműködés kialakítása bonyolultabb a társ államigazgatási szervekkel.

A tendencia tehát fordított. Míg a regionális szervek vezetői a regionális működést 
vélik előnyösnek, az átszervezést elkerülő szervezetek vezetői a megyei illetékességi 
területet tartják kifejezetten előnyösnek. A megyei szintű működési terület hátrányait 
alig említik, a legtöbben pedig a megyei illetékességi terület semmilyen hátrányát nem 
jelölték meg. Jogosan mondhatjuk, hogy ez az eredmény volt várható.

Megkerestük azonban azokat a dekoncentrált szerveket is, amelyek már egyaránt 
működtek regionális és megyei illetékességi területtel is. Ezeknél ugyanis mindkét ille
tékességi terület vonatkozásában rendelkezésre állnak konkrét tapasztalatok; azaz tény- 
legesösszehasonlításialapjukvan. Megjegyezzük, hogyaterületiállamigazgatásiszervezet- 
rendszer 2007. januári átalakítása előtt a kormányzat részéről e tapasztalatok feltárása 
és elemzése sajnos elmaradt.

A korábban regionális illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek 
a következőképpen jellemezték a múltat, azaz a régiós szervezeti kereteket:

-  pazarló, átláthatatlan rendszer;
-  a felelősségi körök tisztázatlanok;
-  az állampolgárok számára áttekinthetetlen;
-  a hatáskörök összemosódtak;
-  hosszabb ügyintézés;
-  a távolság miatt kevésbé megalapozott döntések;
-  vezetői szintek növekedése;
-  területi széttagoltság miatt költségnövekedés;
-  koordinációs nehézségek;
-  az adat- és információáramlás akadozása;
-  az ügyfelekkel való személyes kontaktus hiánya;
-  az ellenőrzések nehezebbek és költségigényesebbek.
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A regionális államigazgatási szervek székhelye

Közismert, sokat vitatott eleme volt a reformnak, hogy a területi szervek székhelyei igen 
változatosan oszlanak meg a régiók megyei jogú nagyvárosai között. A székhelyek szét
szórása mögött megpróbálhatunk szakmai elveket keresni; próbálkozhatunk csoportosí
tásokkal, hogy mely szervek vannak inkább a valóságos régióközpontban, melyek működ
nek inkább azon kívül. Ezek a kísérletek nem sok eredményt mutatnak. Megpróbálhatjuk 
a központok szétszórását a hálózatos városfejlesztési elv érvényesítésével magyarázni, 
de hamar rájövünk, hogy ez sem mindig érvényesült. Kénytelenek vagyunk tehát inkább 
politikai alkufolyamatokra, személyi kérdésekre visszavezetni a központok kijelölését, 
mint ahogy erről többen beszámoltak. Jelenleg azonban nem annak van elsődleges je
lentősége, hogy szakmai indokokból vagy esetleg politikai alapokon szórták szét az egyes 
szervek székhelyeit, hanem annak, hogy mindennek milyen hatása van a közigazgatási 
szervek működésére és a kiszolgálandó állampolgárokra.

A választ adó szervek vezetői a székhelyek szétszórásának inkább hátrányos következ
ményeit emelték ki. Külön említést érdemel, hogy nemcsak a régióközpontban lévő veze
tők ismerték el a székhelyek szétszórásának hátrányait, hanem a régióközponton kívüli 
szervezetek vezetői is e folyamat inkább hátrányos következményeire világítottak rá.

A területi államigazgatási szervek székhelyének a régió különböző városaiban való 
elhelyezésének előnyét egyetlen szerv vezetője sem jelölte meg, hátrányként viszont a 
következőket értékelték:

-  a vezetői munka és a szervek közötti kapcsolattartás bonyolultabbá, költség- és 
időigényesebbé vált;

-  a társhatóságokkal való kapcsolattartás nehéz;
-  hangsúlyosabb központban lenni előny a szerveknek és az állampolgároknak is;
-  az utazási idő és költség a különböző helyeken tartott értekezletek miatt 

növekedett, a folyamatosan korszerűsödő informatikai rendszerek a személyes 
megjelenést még nem váltották ki;

-  a hatóságokat felkereső emberek körében csak zavart okoz, hogy például a munka
ügyi központ, a munkavédelmi felügyelőség, a munkaügyi felügyelőség központja 
Pécsett, az APEH, az államigazgatási hivatal, az ÁNTSZ központja Kaposváron 
van. A zavart tovább fokozza, hogy a megyékben maradó szervezetek neve sem 
egységes (kirendeltség, iroda stb.);

-  az állampolgárok eligazodását nehezíti, hogy egyes szervek megmaradtak megyei 
illetékességgel (ügyészség, bíróság, rendőrség).
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A közigazgatási/államigazgatási hivatal szabályozásának 
tortúrája

A területi államigazgatás regionális átszervezésekor a közigazgatási hivatalok illetékes
ségi területének átalakítására is sor került. A hivatalok 2007. január 1-jén regionális köz- 
igazgatási hivatalként kezdhették meg tevékenységüket.

Az Alkotmánybíróságra 2007 januárjában több indítvány érkezett, amelyben a regio
nális közigazgatási hivatalok létrehozására vonatkozó jogszabályok alkotmányellenessé
gének megállapítását kérték. Az indítványozók többek között arra hivatkoztak, hogy a 
regionális illetékesség megállapítása feles törvénnyel és alacsonyabb szintű jogszabályok
kal nem lehetséges, mivel a közigazgatási hivatalokat a 2/3-os önkormányzati törvény 
(Ötv.) intézményesítette.

Az Alkotmánybíróság az indítványokat ebben a tekintetben megalapozottnak találta, 
és az Ötv. 98. § (1) bekezdésének első mondatát és a közigazgatási hivatalokat szabályozó 
297/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság indokolásában rámutatott arra, hogy a közigazgatási hivatal a 
kormány alá rendelt államigazgatási szerv, amelyre nézve az alkotmány nem tartalmaz 
rendelkezést. Nincs olyan alkotmányi szabály, amely a közigazgatási hivatal jogállására 
vonatkozó szabályozáshoz minősített többséget kívánna meg. 2/3-os törvényi szabályo
zás a közigazgatási hivatal olyan feladat- és hatásköreinek szabályozásához szükséges, 
amelyek gyakorlása 2/3-os törvényi szabályozást igénylő emberi jogokat vagy önkor
mányzati alapjogokat érint.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a helyi önkormányzatok feletti törvényességi 
ellenőrzés az önkormányzati alapjogok szabad gyakorlása korlátozásának lehetőségét is 
magában rejti, ezért a törvényességi ellenőrzés gyakorlására jogosult szerv hatáskörét 
2/3-os törvénynek kell szabályoznia. A 2/3-os törvényben szabályozott önkormányzati 
alapjogok védelmének szervezeti garanciájaként, az Ötv. hozta létre a törvényességi ellen
őrzés gyakorlására jogosult szervet magát is. Az Ötv. 98. § (1) bekezdése intézményesítette 
a közigazgatási hivatalokat, és határozta meg az államszervezetben elfoglalt helyü
ket, mégpedig fővárosi, megyei szervként iktatta be a közigazgatási hivatalt az állam- 
szervezetbe. Azaz -  az Alkotmánybíróság véleménye szerint -  a 2/3-os törvényben 
megnyilvánuló politikai konszenzus kiterjedt arra is, hogy a helyi önkormányzatok 
felett fővárosi, megyei szinten működő államigazgatási szerv gyakorolja a törvényességi 
ellenőrzést. Ezért az Ötv. szabályozási koncepciójának lényeges elemét érintette az a 
módosítás, amely a „fővárosi, megyei” jelző hatályon kívül helyezésével lehetőséget adott 
a közigazgatási hivatalok államszervezetben elfoglalt helyének megváltoztatására.

Mivel a regionális közigazgatási hivatalok létrehozása, illetőleg létrehozásuk törvényi 
alapjainak megteremtése 2/3-os többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényelt
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volna, az alkotmányos törvényi alapok hiánya a kormányrendeletet is alkotmányel- 
le-nessé teszi.

Fenti indokok alapján az Alkotmánybíróság az Ö tv. 98. § (1) bekezdésének első mondatát 
és a közigazgatási hivatalokat szabályozó 297/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet meg
semmisítette. Mivel az Országgyűlés nem szabályozta újra a közigazgatási hivatalok 
jogállását és államszervezetben elfoglalt helyét, a kormány rendeletben szabályozta a 
közigazgatási hivatalok helyzetét. Megszületett a 177/2008. (VII. 1.) kormányrendelet, 
amely továbbra is regionális illetékességi területet jelölt ki a hivatalok számára. Ahogyan 
várható volt, a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) kormányrendeletet is 
megtámadták az Alkotmánybíróság előtt. A testület az indítványoknak ezúttal is helyt 
adott és a 138/2008. (XI. 3.) alkotmánybírósági határozatban a közigazgatási hivatalokról 
szóló 177/2008. (VII. 1.) kormányrendeletet is megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság a 90/2007. (XI. 14.) határozatában már kifejtett indokokon túl 
rámutatott arra, hogy a kormány az alkotmány rendelkezéseivel ellentétesen járt el, ami
kor alkotmányos törvényi alapok hiányában, kormányrendeletben döntött a közigazga
tási hivatalok regionális szervezetekké alakításáról. A testület kifejtette, hogy az a szabá
lyozás, amely megváltoztatja az államigazgatási szerv 2/3-os törvényben szabályozott, 
államszervezetben elfoglalt helyét, rendeltetését, jogállását, szervezeti kereteit, a minő
sített többséggel elfogadott törvényi szabályozás lényegi elemének megváltoztatásával 
jár, ezért 2/3-os többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényel.

A minősített többség követelménye nemcsak az adott alkotmányi rendelkezés közvet
len végrehajtásaként kiadott törvény megalkotására vonatkozik, hanem e törvény módo
sítására (rendelkezéseinek megváltoztatására, kiegészítésére) és hatályon kívül helyezé
sére is. Az alkotmány rendelkezése alapján minősített többséggel elfogadott törvényt 
egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani vagy hatályon kívül 
helyezni.

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a 2/3-os törvényben való szabályozás 
igénye az Alkotmány 44/C. § rendelkezésén alapul, amely szerint a helyi önkormányza
tokról szóló törvény elfogadásához és az önkormányzatok alapjogainak korlátozásához 
a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Mivel a helyi 
önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés -  az Alkotmánybíróság álláspontja 
szerint -  az önkormányzati alapjogok szabad gyakorlása korlátozásának lehetőségét is 
magában rejti, ezért a törvényességi ellenőrzés gyakorlására jogosult szerv hatáskörét 
2/3-os törvénynek kell szabályoznia.

Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá azt is, hogy alkotmányellenes helyzet 
jött létre az által, hogy az Országgyűlés az alkotmánybírósági határozatban megadott 
határidőn belül nem módosította az Ötv.-t, nem szabályozta újra a közigazgatási hivatalok 
államszervezetben elfoglalt helyét. Ezzel a parlament elmulasztotta az Alkotmány 44/C. 
§-ából következő jogalkotási kötelezettségét is. A testület felhívta az Országgyűlést, hogy 
2008. december 31-ig jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.
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Ez a határidő is anélkül telt el, hogy az Ötv. módosítására, vagy a közigazgatási hiva
talok törvényi szintű szabályozására sor került volna. így a kormány ismét rendeletben 
rendezte a hivatal jogállását. A 318/2008. (XII. 23.) kormányrendelet szabályozza a regio
nális államigazgatási hivatal jogállását, szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét. A 
kormányrendelet értelmében a regionális közigazgatási hivatalok helyett 2009. január 
1-jétől regionális államigazgatási hivatalok működnek. A regionális államigazgatási hiva
tal a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, amely azonban a köz- 
igazgatási hivatalnak csak részbeni jogutódjaként látja el feladatait, hiszen a helyi önkor
mányzatok feletti törvényességi ellenőrzés ellátása kikerült a feladatköréből.

Ez utóbbi tény nemcsak gyakorlati, hanem alkotmányossági problémákat is felvet. 
Elég talán arra utalni, hogy az Alkotmány 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kormány 
biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését; ebből következően a 
törvényességi ellenőrzés ellátása államigazgatási feladat. Az Ötv. 98. § (1) bekezdésének 
a) pontja szerint az Országgyűlés törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok 
működésének garanciáit; ebbe minden bizonnyal a törvényességi ellenőrzés szabályozása 
is beletartozik.

Mindebből az következik, hogy a már eddig is szinte követhetetlen szabályozásnak 
valamilyen módon tovább kell folytatódnia.

Létrejöttek az államigazgatási régiók?

A területi államigazgatási szervezetrendszer -  legalábbis az illetékességi területek vonat
kozásában -  jelentős változáson ment át az elmúlt néhány évben.

A regionális átszervezés során elsősorban a funkcionális feladatok kerültek a régió- 
központba, így az azokat korábban ellátó belső szervezeti egységek a kirendeltségeknél 
megszűntek, ennek költségcsökkentő hatása volt. A szakmai alapfeladatokat az egyes 
szervezeti egységek továbbra is ellátják. Az összevonások révén sor kerülhetett a szak
mai munka, a hatósági jogalkalmazó tevékenység egységesítésére.

A regionális szintű összevonások következtében a területi államigazgatási szervek 
száma csökkent, bár a korábbi megyei szervek kirendeltségként megmaradtak, valamivel 
kevesebb köztisztviselőt foglalkoztatva (pontos, a kutató számára hozzáférhető adat a lét
számcsökkentés nagyságáról nem áll rendelkezésre). Megjegyezzük, hogy a kirendeltség
ként megmaradó megyei szerveknél történt köztisztviselői létszámcsökkenés mellett a 
régióközpontban némi létszámnövekedés volt. A területi államigazgatási szervek 2007. év 
eleji reformját áttekintve megállapítható, hogy inkább formális változásként értékelhető, 
mert a létrejövő új-régi szervezetek általában a jogelőd szervek feladatait látják el, igen 
kevés eltéréssel. A feladatok vonatkozásában tehát nem történt változás. Szervezetileg
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pedig általában annyi, hogy dekoncentrált szervtípusonként az egyik megyei szervet 
régióközponttá jelölték ki, a többi megyei szerv pedig kirendeltségként működik tovább.

A területi államigazgatási rendszerünk szervezeti átalakítása nem járt együtt az ellá
tandó feladatok felülvizsgálatával. Profiltisztítás vagy feladatátcsoportosítások kevés 
esetben történtek, azok is általában a regionalizációs folyamattól függetlenül. Ennek 
során új feladatokat a területi államigazgatási szervek általában valamelyik társhatóság
tól kaptak, a felettes szervektől nem. A regionalizációnak tehát eddig nem volt dekon- 
centrációs hatása, azaz nem kerültek kormányzati feladatok alsóbb irányítási szintre.

A központi kormányzat a régiók létrehozásának egyik előnyeként közigazgatási 
rendszerünk centralizáltságának enyhítését jelölte meg. Ha létrejön a régió, hangzott az 
érvelés, a központ ide oszthat feladatokat, így a központi szintből stratégiaalkotó, irányító 
szint válhat, míg a végrehajtás az alárendelt szervek feladata lesz. A reform jelenlegi 
állása szerint ez a lépés elmaradt. A központ nem igyekezett megszabadulni feladat- és 
hatásköröktől, nem osztott le döntési jogköröket a regionális államigazgatás szintjére. 
A változás iránya éppen ezzel ellentétes, a jogosítványok megyei szintről kerültek a 
régiókhoz.

Az ügyfelek oldaláról vizsgálva a regionalizációt, talán még kedvezőtlenebb a kép. Ha 
az ügyfélnek az ügyintézés (például az utazások miatt) időigényesebb és költségesebb, 
nem fogja a közigazgatást korszerűbbnek találni. Ugyanígy vélekedik, ha a különböző 
illetékességi területek miatt az őt szolgáló/kiszolgáló közigazgatás áttekinthetetlenné 
válik számára. Ha különböző szervek, különböző szinten, különböző illetékességgel inté
zik a polgárok ügyeit, esetleg eltérő másodfokú illetékességgel fűszerezve (Virágh 2003), 
az ügyintézés követhetetlenné, a szolgáltató közigazgatás pedig illúzióvá válik. Az a köz- 
igazgatással szemben támasztott és a szakma többsége által általában elfogadott tétel, 
hogy az ügyfélnek különböző ügyei intézése miatt lehetőleg egy központba kelljen csak 
utaznia, a körzetközpontok szétszórása után a leghalványabb mértékben sem teljesül.

A közigazgatás költségei jelenleg -  legalábbis rövid távon -  talán csökkentek a létszám- 
leépítések és a vezetők számának csökkenése miatt. A létszámleépítések mellett azonban 
az ellátandó feladatok mennyisége nem csökkent. Az egyéb költségek vonatkozásában 
pedig még logikailag sem egyértelmű a költségmegtakarítás bekövetkezése, sőt bizonyos 
költségek (például utazás) bizonyosan növekedtek. Előbb-utóbb nyilvánvalóan mérlegre 
kell tenni a reformot ilyen szempontokból is. Arra pedig az elkövetkező idő ad majd 
választ, hogy ez az ügyintézés minőségére és gyorsaságára milyen hatással lesz.

Kiemelést érdemel, hogy a legtöbb esetben a regionális szervek mellett megmaradtak 
a kirendeltségek -  megyei vagy kistérségi illetékességi területtel. Ez azt mutatja, hogy a 
hatósági feladatok ellátása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a földrajzi távolságok, a 
közlekedési viszonyok, az információs rendszer kiépítettsége, a hatékony feladatellátás 
tna még a regionálisnál kisebb működési területeket igényel. A megyei szintet meghaladó 
koncentráció ez idő szerint a magyar közigazgatásban még nem működőképes (Bércesi
2007).
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Ez viszont azt mutatja, hogy a területi államigazgatási szervek illetékességi területé
nek regionális átszervezése önmagában nem teremtett valós régiókat a magyar közigaz
gatásban. A mesterségesen megrajzolt régiók -  ami a legtöbb esetben pusztán a megyék 
„összetolását” jelentette (Szabó 2007) -  nem váltak automatikusan valódi régiókká. 
Ennek egyik okát abban látom, hogy a szervezeti átalakítás mellett a rendszer tulajdon
képpen változatlan maradt, a szakmai feladatok felülvizsgálatára nem került sor. A regi
onális szervek a jogelőd megyei szervek feladatait látják el, a felettes hatóságoktól nem 
kaptak feladat- és hatásköröket.

Valamennyi megkeresett államigazgatási szerv vezetője -  mind a regionális, mind a 
megyei illetékességi területen működők -  úgy nyilatkoztak, hogy vannak a felettes szer
veknél olyan hatáskörök, amelyek gyakorlása hozzájuk telepíthető lenne, s amelyek el- 
átása ráadásul semmilyen pluszforrást nem igényelne.

Az államigazgatási szervezetrendszer működése és a kiszolgálandó ügyfelek szem
pontjából nem az a lényeges, hogy minek nevezzük: régiónak, megyének vagy kistérség
nek. Sokkal inkább annak van jelentősége, hogy

-  az adott államigazgatási szervet milyen feladatokra hozzák létre,
-  ezek ellátásához a jogalkotó milyen hatáskörökkel ruházza fel az államigazgatási 

szervet,
-  az milyen munkamódszerekkel és
-  milyen eszközökkel látja el feladatait.

A területi államigazgatási szervek illetékességi területe regionális szintre emelésének 
(korábban megyei szinten működő államigazgatási szervek összevonásának) önmagában 
nem lehet régióteremtő ereje. Az államigazgatásban valós regionális szint kialakítását 
az érintett szervezetek -  és ezzel szoros összefüggésben a felettes központi szervek -  
feladat- és hatáskörének felülvizsgálata eredményezhette volna. Az is kétséges, hogy az 
államigazgatás regionalizálása, még következetesebb koncepció és végrehajtás esetén is, 
képes lenne a valóságos hatalmi színtérként működő régió megteremtésére vagy annak 
előkészítésére. Ami viszont tény, az ország közigazgatási térképén ott vannak a régiók, 
még akkor is, ha létrehozásuk erősen vitatható módon történt. Az államigazgatási régiók 
azonban nem változtatták meg a centralizált hatalmi viszonyokat.



Glied Viktor

A civil partnerség szerepe a regionális 
döntéshozatali folyamatokban

Környezetvédelem és területfejlesztés a Dél-Dunántúlon

Bevezetés

A területfejlesztési/környezeti ügyekben hozott önkormányzati, közigazgatási, illetve 
hatósági döntések és határozatok társadalmi elfogadottsága -  kormányzati és lokális 
szinten egyaránt -  nagymértékben függ a civil kontroll működésétől. A civil szervezetek 
a társadalmi problémák kezelésén túl aktív, Magyarországon azonban nem feltétlenül 
eredményes szerepet vállalnak a döntéshozatali mechanizmusokban, képviselik az egyes 
társadalmi csoportok érdekeit, valamint ellenőrizve a döntéshozók munkáját, egyúttal 
részben legitimálják működésüket. A fejlesztési, beruházási vagy környezeti szemponto
kat érintő döntések, stratégiák, programok kidolgozásának a hatályos jogszabályok 
alapján az Európai Unió (EU) tagországaiban -  így hazánkban is -  szerves részét képezi 
a társadalmi vita, így a központi célok mellett érvényesülnek a társadalmi érdekek. 
Rendkívül lényeges szempont azonban, hogy a döntéshozók mely szereplőket ismerik 
el a nyilvánosság tagjainak, illetve milyen szervezeteket határoznak meg a közösségi 
részvétel civil letéteményeseként.

A kilencvenes évek elején alulról építkező kistérségi együttműködésekben a különböző 
civil kezdeményezéseknek már jelentős szerep jutott, az 1997-től fokozatosan létrejövő 
regionális fejlesztési tanácsok életre keltésénél pedig már civil szereplők is bábáskodtak. 
Az intézményesülést követően kistérségi, megyei és regionális szinten is kezdetét vette 
a programozás időszaka, melyben a civil részvétel 2004 előtt ugyan részben ad hoc 
jelleggel működött, hazánk uniós csatlakozását követően azonban Brüsszel számon kéri 
a partnerség, a szubszidiaritás és az addícionalitás irányelveinek megvalósulását. Ahogy 
a területfejlesztésben érdekelt szereplők figyelme az infrastruktúrafejlesztés irányából 
egy komplexebb, a gazdaság, a környezet, a szociológia területéről merítő tervezés felé 
fordult, úgy értékelődtek fel azok a civil szervezetek és együttműködési formák, amelyek
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tapasztalattal rendelkeztek, különösen a környezetpolitikai1 kérdésekben (Schwertner- 
Szoboszlai 2008). A közösségi programok kidolgozásában és értékelésében való részvétel 
uniós követelményének eleget téve a hazai civil szervezetek egyrészt lehetőséget kaptak 
véleményük érvényre juttatásában, másrészt átlépve az „alkalmi” kapcsolatok kialakí
tásán, folyamatos jelleggel működő hálózatok létrehozásában váltak érdekeltté.

Tény, hogy a magyarországi civil szervezetek közéleti szerepe egyre jelentősebb. 
A magyar nonprofit szektor méretének és súlyának a rendszerváltás óta végbement 
növekedésével párhuzamosan egyre inkább előtérbe került az az igény, hogy a szektor 
rendelkezzen átfogó és hivatalos érdekképviseleti szervezettel. A nonprofit szektor 
nagyléptékű fejlődést mutatott (a Legfelsőbb Bíróság elnöke 2006 elején jelentette be, hogy 
70 ezer fölé emelkedett a bíróságokon bejegyzett szervezetek száma), ám a mennyiségi 
gyarapodás mellett korántsem ment végbe a szféra politikai jelentőségének és gazdasági 
stabilitásának megteremtése, részben azért, mert térségünket az erős központi állami 
dominancia jellemzi (Csanády et al. 2003). A civil szervezetek köre állandó vitatéma, az ön
álló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek mellett megszámlálhatatlan egyéb közös
ség és mozgalom is működik, amelyek sokszor legalább annyira értékesek a társadalom 
egészének szempontjából, mint az intézményesült formák. Megbízható adatok azonban 
még arról sem állnak rendelkezésre, hogy mennyi a ténylegesen működő, illetve az ala
pító okiratának megfelelő tevékenységet végző szervezet. Számos, civilként bejegyzett 
szervezet egyértelműen valamely gazdasági társasághoz és/vagy egyetlen magánszemély
hez, még gyakrabban párthoz kötődik (Pánovics 2007).

Az önkormányzatok számára a következő okok miatt fontos a civil szféra:
-  erősebb legitimációt ad;
-  tehermentesíti az önkormányzatot, amely feladatokat adhat át a civileknek;
-  megoszthatja a civilekkel az önkormányzati felelősséget;
-  kétoldalú kommunikációt tesz lehetővé, amelyben a civil szervezetek allokálják 

és becsatornázzák a lakossági elvárásokat az önkormányzatok felé, ugyanakkor 
képesek „elmagyarázni” az önkormányzati érdekeket a társadalom irányába;

-  a civilek tárgyalópartnerekként a társadalom egyes rétegeinek érdekeit képviselik, 
ezért fontos, hogy az állami vagy önkormányzati döntéshozók ne egyenként, 
hanem mint testülettel tárgyalhassanak a szféra képviselőivel;

-  a civil szervezetek az önkormányzatok szakmaiságát erősíthetik (Pánovics 2007).

A civil szférára vonatkozó jogi és gazdasági szabályozás, a pályázati rendszer és az 
európai integrációs folyamat eredményeként hozzáférhető források lehívásának kérdései 
a szektor jelentős részét érintik. Jogos igény a szervezetek részéről, hogy a döntések

1 A környezetpolitika sajátos komplexitása révén figyelembe veszi és beépíti programjaiba a terület- és tele
pülésfejlesztés, a közlekedéspolitika, a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a környezetvédelem, a vidékfej
lesztés, az agrárpolitika, a szociálpolitika és a biztonságpolitika alapelveit, tényezőit. Sikeres területfejlesztési 
koncepciók nem képzelhetők el a környezetpolitika egyéb ágazatainak figyelembevétele nélkül.
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előkészítésébe bevonják őket, véleményüket kikérjék, javaslataikat a döntéshozók be
építsék. 2001 és 2003 között a civil érdekképviselet lehetőségeiről lezajlott vita résztve
vői (kutatók, közigazgatási, területfejlesztési és önkormányzati szakemberek, szakértők, 
a civil szféra képviselői) számos, a nyugat-európai országokban bevált módszer alapján 
alakíthatják ki modelljeiket:

1. Általános modell: az érdekképviselet kiterjed minden bejegyzett szervezetre, abban 
minden szervezet közvetlenül részt vehet.

2. Területi modell: lényege a területiség, az érdekképviselet területi szintekből áll. Vala
mennyi nonprofit szervezetre kiterjed, de mindegyik a saját területi szintjén kap
csolódik a szervezethez. A szakmai, ágazati szervezetek is területi tagozódásuk 
szerint kapcsolódnak a megfelelő szinthez.

3. Képviseleti modell: a civil szervezetek területi és párhuzamosan ágazati elvek szerint 
képviseleti csoportokat hoznak létre. Ezek közvetett választás és delegálás útján egy 
országos érdekképviseleti egyesületet alakítanak.

4. Hálózati modell: egy adott területen vagy ágazatban tevékenykedő civil szervezetek 
hálózatba tömörülnek, és tagokat delegálnak az országos konzultatív testületekbe.

5. Hierarchikus modell: a bejegyzett civil szervezetek hierarchikusan kapcsolódnak 
az országos érdekképviseleti struktúrába. A szervezetek közvetlenül a helyi vagy 
szakmai alapszervezetek tagjai (Sebestény 2005).

A partnerség elvének gyakorlati megvalósítása hazánkban nagymértékben hasonlít az 
skót önkormányzatokról szóló 1994. évi törvényre, illetve a kormányhivatalok és a civil 
szektor képviselői között 1998-ban Angliában kötött együttműködési megállapodásra. 
Az „angol utat” követők a döntéshozatalt a politikusokra hagyják, ezzel szemben elvár
ják, hogy a döntések előkészítésében és végrehajtásában az önkormányzat tekintse őket 
partnernek (Csanády et al. 2003). A kisebb településeken és a falvakban tapasztalható 
érdekképviseleti szisztéma -  inkább a német modellt követve - ,  a helyi önkormányzati 
döntéshozatal befolyásolásának közvetlen módját választja, azaz a civil szféra meghatá
rozó személyiségei igyekeznek megválasztott képviselőként bekerülni a helyi képviselő- 
testületbe és ott érvényesiteni civil szándékaikat.

A partnerség elve egyike az Európai Unió strukturális alapjainak működését meg
határozó alapelveknek, amely szerint a finanszírozandó intézkedések kidolgozására 
és megvalósítására az Európai Bizottság és a tagállam partnerségében kerüljön sor, és 
ebbe a partneri viszonyba be kell vonni a tagállam által kijelölt hatóságokat és szerveket 
is, többek között a regionális és helyi hatóságokat, valamint a gazdasági és társadalmi 
partnereket.

Hazánk 2004-es európai uniós csatlakozásával párhuzamosan sokan -  főként a civil 
oldalról -  kockázatosnak tekintik az állami szerepvállalás növekedését a civil szféra meg
erősítésében, a partnerségi kapcsolatok szorosabbra fűzésében. Attól tartanak ugyanis, 
hogy a hálózati együttműködések kiépülésének üteme és hatékonysága csökkenhet,
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valamint lelassulhat, sőt, akár teljesen meg is állhat a súlyponteltolódás a hierarchikus 
(uralmi-hatalmi) viszonyrendszertől a közpolitikái döntéshozatal felé. Neves kutatók 
(többek között: Ágh Attila, Lányi András, Bauer Tamás, Szirmai Viktória, Sebestény Ist
ván) felteszik a kérdést: lehetséges-e a környezetvédelmi, település- és területfejlesztési, 
szociálpolitikai ügyekkel kapcsolatos politikák szakpolitikai szintre terelése és pragmati
kus kezelése? Amennyiben a környezetpolitika területén olyan megfelelő szakértelemmel 
és financiális háttérrel rendelkező, egzisztenciálisan független, pártpolitikai behatásoktól 
mentes civil szervezetek/hálózatok, kutatóintézetek (agytrösztök) jelennek meg, ame
lyek képesek átlátni és reálisan kezelni a fejlesztési kérdéseket, valamint objektív, meg
valósítható és alátámasztható érvrendszerrel a döntéshozók elé tárni azokat, a szak
politikai döntéshozatal részévé válhatnak.

Több, a 2000-es évek elején született kezdeményezés közül talán érdemes kiemelni egy 
Szirmai Viktória által vezetett kutatást, melynek számos javaslata részét képezi a gyakor
latban követhető társadalmi egyeztetési eljárásnak, továbbá sok olyan elemet tartalmaz, 
melyek átvétele a jövőben elengedhetetlenül szükséges lesz a konszenzusos döntések 
végigviteléhez. Az MTA Regionális Kutatások Központja a Phare „tükörprogram” kereté
ben vizsgálatot végzett „Társadalmi részvétel és érdekegyeztetés a környezet állapotának 
javításáért” címmel (Szirmai et al. 2003). A 2002-2003-ban végzett kutatás során készített 
mélyinterjús elemzések a környezetvédelmi kérdésekben zajló helyi érdekegyeztetési 
folyamatok jellemzőit, a fontosabb résztvevőket, a részvételi eljárások lehetséges elméleti 
formáit, illetve azok gyakorlati megvalósulásának lehetőségeit tárták fel. Sor került egy 
korábbi környezetvédelmi kérdéseket érintő lakossági kérdőíves adatfelvétel újraelemzé
sére is. A társadalmi részvétel és érdekegyeztetés magyarországi és nyugat-európai folya
mataival összehasonlított regionális kutatás eredményei módot adnak a jelen tanulmány 
alapvető hipotézisének vizsgálatára is: kiknek az érdeke, és kiknek nem érdeke ma a 
társadalmi részvétel a társadalom bizonyos csoportjait vagy egészét érintő ügyekben?

A társadalmi részvételi eljárás szereplői az érdekegyezetési folyamatban betöltött sze
repkörük, funkciójuk szerint jól elkülöníthetők. A szakirodalom általában négy szereplőt 
különböztet meg: a döntéshozókat, a végrehajtókat, a szakértőket és a felhasználókat. 
A döntéshozók egyértelműen nyitottabbá váltak a társadalmi egyeztetésekre. Szirmai és 
kutatótársai olyan helyi menedzsmentek (fórumok) felállítását javasolták, amelyekben 
ágazati alapon vennének részt a szereplők, és meghatározott ügyekben még azelőtt 
egyeztetnének, hogy azok konfliktusossá válnak. Az érdekegyeztető fórum létrehozása 
nem jelenti azt, hogy a döntések konfliktusok nélkül születnek, de megteremti az alapot 
ahhoz, hogy hosszabb távon is sor kerüljön az érdekeltek között felmerülő nézeteltérések 
rendezésére, azok konszenzusra törekvő tárgyalására. A fórumok lehetséges tagjai a helyi 
döntéshozók, önkormányzati szakemberek, politikusok, állami szervek képviselői, füg
getlen szakértők, a civil szféra delegáltjai, szakértői, érdekképviseleti szervek delegáltjai, 
a helyi média szereplői (Szirmai et al. 2003).
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A civilek aktívabb bevonásával kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdésként a sokat 
emlegetett „Szent Flórián-elv” merül fel problémaként, amelynek lényege, hogy a civilek 
nem általánosságban, hanem bizonyos issuek köré épitik az aktivitásukat. A kooperáció 
viszont azt jelenti, hogy nem csupán egyes konkrét ügyekre koncentrálódik a civil 
fellépés, hanem folyamatosan közös munka folyik. Ennek markáns eleme a célrendszer 
vizsgálata, a hasznos cselekvések (nyilatkozatok, vélemények, demonstrációk stb.) és a 
várható társadalmi, környezeti, politikai, gazdasági hatások feltérképezése. Más európai 
országokhoz hasonlóan hazánkban is főként az eseti jellegű politizálás jellemző a civilek 
tevékenységére, ágazattól függően leginkább kampányszerűen vesznek részt a közéleti 
döntéshozatalban; a beruházásokat, programokat elbíráló döntéshozatali rendszer és 
pályázati mechanizmus anomáliáit ismerve sokszor csak a tiltakozásra vagy utólagos 
jóváhagyásra van lehetőségük. A kilencvenes évek végétől kezdődően a tiltakozó akciók 
helyett/mellett egyre inkább előtérbe kerül a lobbi- és szakértői tevékenység, a társadalom 
mozgósítása helyett sok esetben a szakértői tőke bevonása történik a civil szervezetek 
részéről. Ez segíthet abban, hogy a civilek -  főképpen a zöldek -  presztízse némiképp 
erősödjön. Feladatukat azonban nehezíti a tapasztalathiány, hiszen nincs követhető 
mintájuk a társadalmi egyeztetésben való részvétel jellegéről.

A területfejlesztésben -  a strukturális alapok fogadásának jegyében -  ugyancsak meg
indult a civil szektorral való együttműködés előkészítése. A Dél-dunántúli Regionális Fej
lesztési Ügynökség 2005 és 2008 között négy alkalommal szervezett partnerségépítő, 
illetve kommunikációs képzéseket, melyeknek voltak civil résztvevői is, ezzel segítve 
a szféra érdekérvényesítő képességének fokozását. A TIPP elnevezésű program céljait 
tekintve megyei és kistérségi területfejlesztési ügynökségeknek, helyi önkormányzatok
nak, a helyi önkormányzati tulajdonban levő intézményeknek, a régió nonprofit szer
vezeteinek és vállalkozásainak nyújtott ismereteket, melyek jó alapot adtak az állami, 
vállalkozói és civil szektorok közötti együttműködéshez szükséges tudás kialakításához, 
megerősítéséhez.

A civil együttműködés jogi keretei

A kormányzat 2002 őszén kezdte meg az egyeztetéseket egy minden addiginál átfogóbb 
civil stratégia kialakításáról. A stratégia összeállítói (Miniszterelnöki Hivatal) arra 
törekedtek, hogy az EU elvárásai szerint átláthatóbb legyen a szektor finanszírozása, 
valamint racionálisabb a támogatási struktúra. (A 2001-2002. évi költségvetési törvény 
például 47 rovatban közel 150 milliárd forintnyi, a civil szervezetek által elérhető forrást 
nevesített, lényegében minden rendező elv és átláthatóság nélkül.) A nyilvánosság 
korlátozottsága miatt a civil szervezetek nagy része nem is tudott a források elérhetőségéről
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megfelelő tájékoztatás hiányában. A legfelsőbb szinten tehát olyan hálózatok, testületek 
létrehozására törekedtek, amelyekre a későbbiekben támaszkodni lehet.2

Több olyan jogszabály is született az elmúlt években, amely a civil szektor regionális 
kiépülésére is jelentős hatást gyakorolt, főként a pályázati rendszer és a társadalmi vita 
lefolytatásának tekintetében. A társadalmi párbeszéd kialakítása a strukturális alapok 
működtetése során jogszabályi kötelezettsége a magyar kormánynak is. A területfejlesz
tésről szóló jogszabály -  a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvénnyel 
összhangban -  az egyesülési törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi 
szervezeteket, szövetségeket (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek- 
képviseleti szervezeteket, a biztosítóegyesületeket, valamint az egyházakat), és a Polgári 
Törvénykönyv alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítványokat (ide nem értve a 
közalapítványokat) sorolja a civil szervezetek körébe.

A területfejlesztési törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény -  amint az a 
jogszabály indoklásából is kiderül -  a különböző szintű fejlesztési tanácsok munkájában 
részt vevők körének bővítésével a partnerség elvének érvényesítését szolgálta, hiszen így 
a gazdasági élet szereplői, a munkaadók és munkavállalók érdekképviseleti szervezetei 
mellett a civil szerveződések is közreműködhetnek a területfejlesztési döntések meg
hozatalában.

A jogszabály a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására úgynevezett egyez
tető fórumok létrehozását tette lehetővé, amelyek képviselői konzultációs és/vagy 
tanácskozási joggal rendelkeznek a tanácsok ülésein. Az egyeztető fórumok munkájában 
a bejelentkezett és nyilvántartásba vett szervezetek vehetnek részt. Ezek lehetnek:

-  környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetek;
-  nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő társadalmi szervezetek;
-  területfejlesztési kérdések megtárgyalásában érintett egyéb társadalmi szervezetek.

A jogszabály tehát a klasszikus civil szervezetek számára kívánta fenntartani a 
jogot, hogy tagjává válhassanak valamely civil egyeztető fórumnak. A szervezeteknek a 
bejelentkezéshez be kell mutatniuk:

-  működésük hatókörét;
-  az előző naptári év működési hatókört igazoló programjait, eseményeit, szolgál

tatásait;
-  társadalmi szervezet esetén a taglétszámot és annak területi bontását;
-  alapítvány esetén a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek számát és területi 

megoszlását.

A 258/2004. (IX. 16.) kormányrendelet többek között tartalmazza az egyeztető 
fórumok létrejöttének és működésének szabályait.

2 Kormányzati Civil Stratégia. Vitairat. MÉH KITKH Civil Kapcsolatok Főosztálya. Forrás: www.civil.info.hu.

http://www.civil.info.hu
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A régió civil szervezeteinek formálódása

1. táblázat. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg szerint 
a Dél-Dunántúlon, 2006

Klasszikus civil 
szervezet

Érdekegyeztetés Egyéb nonprofit 
szervezet

Dél-Dunántúl 5360 399 395

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006. KSH, Budapest, 2008.

A civilek nem ítélik meg egyértelműen pozitívan a 2004-es európai uniós csatlakozást: 
pénzügyileg légüres térbe kerültek, hiszen a közösségi pénzek az eleve forráshiányos civil 
szervezetek számára különböző financiális és adminisztratív okok miatt nehezen lehív
hatók, miközben a nemzeti támogatások és a magánalapítványok adományai az uniós 
forrásokra hivatkozva csökkentek.

2. táblázat. A nonprofit szervezetek száma a Dél-Dunántúlon 
tevékenységcsoportok szerint, 2006

Tevékenységcsoport Száma

Környezetvédelem 134

Kultúra 691

Kutatás 67

Oktatás 737

Sport 819

Politika 33

Szociális ellátás/Egészségügy 706

Gazdaságfejlesztés 155

Terület- és településfejlesztés 512

Szabadidő és hobbi 1196

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006. KSH, Budapest, 2008.

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2003-as létrehozása teremtette meg az intézmé
nyi kereteket a támogatási mechanizmus működtetéséhez. Az NCA megszületését 
követően a régióban is megalakult a regionális kollégium, amelynek elnöke az Ifjúsági 
Unió Szekszárd közhasznú egyesület alelnöke lett, titkársága pedig Szekszárdon működik.
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A Dél-dunántúli Regionális Kollégium hatóköréhez tartozó megyékből a 2004. évben ki
írt működési célú pályázati felhívásokra összesen 1109 pályázatot nyújtottak be a régió
ban tevékenykedő civil szervezetek, ebből 545 szervezetet, vagyis a pályázó szervezetek 
majdnem felét tudta támogatni a kollégium. A kiosztott támogatási összeg összesen 370 
millió forint volt. 2005. évben a benyújtott pályázatok száma 1526-ra emelkedett, ebből 
1083 nyertes pályázatra összesen 371 millió forint támogatás jutott. A 2006. évi kiírásra 
a kollégiumhoz benyújtott pályázatok száma 949, amelyből 840 pályázatot több mint 
361 millió forintnyi értékben támogatott a kollégium, vagyis a nyertes pályázatok aránya 
több mint 88 százalékos volt. A Dél-dunántúli régióban a 2006. évi KSH-adatok alapján 
több mint 1600 olyan civil szervezet működik, amely az NCA összes kollégiumánál 
pályázati támogatás elnyerésére jogosult.3 Ezek az impozáns adatok azonban egyelőre 
nem takarnak tényleges regionális együttműködést vagy a kollégium és a kuratóriumok 
részéről valamiféle tudatos regionalizálási stratégiát. A kollégium tanácskozásait ele
inte Szekszárdon tartották, 2007-et követően azonban a régió kisebb településein -  pél
dául Zengővárkony, Balatonlelle -  úgynevezett „kihelyezett” üléseket szerveznek. A kol
légiumok tevékenysége jelenleg nem terjedt túl a források elosztásánál és a pályázatok 
pénzügyi monitoring tevékenységének lefolytatásánál.

A Szoboszlai László és Gyulai Tamás vezette, eleddig legátfogóbb, az egyeztető fórumok 
helyzetét felmérő kutatás eredményei szerint Közép-Magyarországon és a Dunántúlon 
a civil egyeztető fórumok (CEF) felének, Kelet-Magyarországon ötödének voltak az 
alakulással kapcsolatos regisztrációs problémái. A legtöbb probléma az egyeztető fórumok 
vezetői és a munkaszervezetek egybehangzó véleménye alapján Kelet-Magyarországon 
fordult elő. A CEF-eket létrehozó szervezetek számában markáns területi különbségek 
rajzolódnak ki. A testületek messze a Dunántúlon alakultak legnagyobb tagszervezeti 
létszámmal, míg Közép- Magyarországon és különösen Kelet-Magyarországon csak a 
dunántúli felét, harmadát érték el az egy CEF-re jutó civil szervezetek. Átlagosan megyei 
szinten kapcsolódott a CEF-ek munkájába a legtöbb szervezet, kistérségi szinten pedig a 
legkevesebb (Schwertner-Szoboszlai 2008).

A civil szektor megyei/regionális hálózatosodásának jelei 
a Dél-Dunántúlon

Több, felülről kezdeményezett szervezet megalakulása ellenére 2004-ig nem létezett 
olyan civil szerveződés, amely regionális szinten fogná össze a társadalmi kezdeményezé
seket. A Dél-Dunántúlon -  hasonlóan Magyarország egyéb régióihoz -  nehézkesen indult

3 NCA D él-dunántúli R egionális K ollégium a. F orrás: h ttp :/A v w w .n ca .h u /?p ag e= testu let/d etails& u sgr id= 10
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a civil szervezetek hálózatosodása, jelenleg is komoly kommunikációs hiányosságokkal 
küzd a rendszer annak ellenére, hogy számos kezdeményezés történt együttműködések 
kialakítására. 2008 végén hat dél-dunántúli kistérségben működött civil fórum, négy 
kistérségben létrejött, de teljesen passzívnak tekinthető CEF-ről tudunk, míg tizenöt
ben semmilyen aktivitás nem volt tapasztalható. A kistérségekben a regionális szinthez 
hasonlóan rendszerint a környezetvédők álltak a kezdeményezések élére, aktívan igye
keztek összefogni az egyéb területeken tevékenykedő szervezetekkel.

3. táblázat. A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör szerint, 2006

Települési
szintű

Térségi,
regionális

Országos,
nemzetközi Vegyes

Dél-Dunántúl 3360 1879 486 429

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006. KSH, Budapest, 2008.

Baranya megye

A megyei közgyűlések mellett létrejött civil kerékasztalok személyi és szervezeti kompe
tenciaproblémák, valamint érdektelenség hiányában gyakran csak formálisan működtek. 
Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a kötelező 
és önként vállalt feladatainak ellátása körében számos civil szervezettel alakított ki 
különböző szintű kapcsolatot. A döntéshozatalba is bevonja őket, hiszen a közgyűlés, 
illetve a bizottságok ülésére meghívót kapnak tanácskozási joggal.

A megyében a civil koncepciónak köszönhetően létrejött a Megyei Civil Fórum és 
többek között a Baranya Megyei Civil Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztal. 
A kerékasztalok feladata többek között, hogy segítse a közgyűlés munkáját, véleményezze 
a civil szférával kapcsolatos kérdéseket. A tanácskozások résztvevői, közel negyven 
szervezetet képviselve, a megye különböző pontjairól érkeznek.

A kerékasztalok (nemzeti és etnikai kisebbségi; közrend, közbiztonsági és fogyasztó- 
védelmi; környezetvédelem és területfejlesztési; egészségügyi; gyermek, ifjúsági és sport; 
kulturális; idegenforgalmi; oktatási; szociális) vezetőit összefogó Baranya Megyei Civil 
Tanács 2005-ben megállapította, hogy a Pécs-2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt 
erősíti a civil aktivitást, és újabb együttműködések kialakítására ösztönöz. Az EKF 
nagyszabású tervei közül többet regionális léptékben képzelnek el, bevonva a turisztikai 
fejlesztésekbe a szekszárdi borvidéket, Villányt és környékét, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
területét, illetve számos egyéb térséget. A projekt megvalósítása komoly infrastrukturális
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fejlesztéseket igényel, ezek közül számos -  például az úthálózat-fejlesztés regionális, 
de legalábbis megyei szintnél nagyobb földrajzi léptékekben való gondolkodásmódot 
igényel, ez pedig eleve ösztönző erőt jelenthet az állami, gazdasági és civil szereplők 
összefogásához. Mivel egyértelmű, hogy Pécs sikere nagyban függ az egész régió tágabb 
értelemben vett gazdasági és kulturális potenciáljától, a lehetőségek felkutatásában 
és a turisztikai-kulturális kínálat bővítésében a civileknek kulcsszerep juthat. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy a projekt -  a régió földrajzi elhelyezkedéséből kiindulva -  a határa
inkon átnyúló, úgynevezett Déli Kulturális Övezet'' együttműködésére építi koncepció
ját, ez pedig egyértelműen feltételezi a régió egységes imázsának, kifelé mutatott képének 
meghatározását. Ez azért is ütközik nehézségekbe, mert szakértők szerint amíg a pécsi 
fejlesztésekből a szekszárdi és villányi borvidék valóban profitálhat, addig nem feltétlenül 
hasznosak a balatoni régió számára.

Az új típusú foglalkoztatási modellek meghonosításában is élen járnak a civil szerve
zetek, köztük például a részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka, a tranzit foglalkozta
tás és az alkalmi, illetve az önkéntes munkavállalás szervezésében. Baranyában ezzel 
többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Munka Pécs-Baranyáért Kht., a Dél
dunántúli Regionális Forrásközpont Kht., illetőleg a Sombereki Caritas Központ fog
lalkozik, az utóbbit tevékenysége alapján sikeresen működő modellként említhetjük.

A területfejlesztésben érdekelt baranyai civil szervezetek4 5 részt vehetnek a Megyei Te
rületfejlesztési Tanács munkájában. Jogaik megegyeznek a régióban tapasztalt jogokkal.

Érdemes megemlíteni a régió legaktívabbnak tartott kistérségében működő Pécsi Kis
térségi Civil Egyeztető Fórum (PKCEF) munkáját. A 2004 őszén megalakult fórum tagjai 
teljes egészében fedték a regionális civil egyeztető fórumban (CEF) részt vevő pécsi ta
gokat, ezért jó rálátásuk volt a felmerülő feladatokra és a döntésekre egyaránt. A PKCEF 
lényegében 2007 márciusa után aktivizálódott, miután a testület rendszeres tájékoztatást 
kapott a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, valamint betekintést nyert a 
2008-as év cselekvési tervének kialakítási munkálataiba, illetve a Helyi Vidékfejlesztési 
Irodával együttműködve hat Leader6 7 munkacsoport-ülésen képviseltette magát, ezáltal 
fejlesztve a fórumok területfejlesztési kompetenciáját/ A programról való egyeztetés 
szükségességét alátámasztotta, hogy megfelelő projektötletek megvalósítására a Mecsek 
Vidék Helyi Közösség 2007 és 2013 között várhatóan 1,5-1,8 milliárd forint lehívását 
kezdeményezheti. A tervezési folyamatra 2007. szeptember és 2008. február között 
került sor, és bár 32 mikrotérségi találkozót szerveztek, sokan a rendelkezésre álló négy

4 Maribor, Tuzla, Eszék, Temesvár.
5 Az összes baranyai civil szervezet 5-7 százaléka.
6 Érdemes megemlíteni, hogy területfejlesztés kapcsán először a Leader program keretében került sor civil
állami érdekegyeztetésre.
7 A Leader helyi vidékfejlesztési csoportok összefogására a jogszabály szerint amolyan ernyőszervezetként 
egyesületeket kell létrehozni, melynek tagjai 60 százalékban civilek és gazdasági társaságok, ugyanakkor csak 
40 százalékban költségvetési szervek.
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hónapot is kevésnek tartották a hatékony munkavégzéshez.8 Mivel a kistérségi egyeztető 
fórum tagjai közvetlenül képviseltették magukat a regionális CEF-ben, a megyei 
CEF-ek működésére lényegében nem volt szükség. Hasonló helyzet figyelhető meg a 
Megyei Területfejlesztési Tanácsok esetében, melyek lényegében kizárólag monitoring 
tevékenységet folytatnak, források felett nem diszponálnak, hiszen a területfejlesztési 
alapok feletti döntés joga átkerült regionális szintre. A személyi átfedéseket jelzi, hogy 
ugyanaz a személy képviseltette magát a Pécsi Zöld Kör Egyesület küldötteként a Dél
dunántúli Civil Egyeztető Fórum (DDRCEF) ülésein, a PKCEF, a DDRCEF küldötteként 
a kistérségi társulásban, a zöldek országos találkozójának delegáltjaként az Országos 
Területfejlesztési Tanács ülésein és az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum 
munkájában, illetve számos egyéb fórumon.

Települési szinten -  főként a megyeszékhelyeken -  léteznek egyéb kerékasztalok és 
fórumok, így Pécsett az Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal, amely folyamatosan konzultál 
az ifjúságot érintő kérdésekben a döntéshozókkal.

Somogy megye

Somogy megye helyzete rendkívül érdekes a régió másik két megyéjéhez képest. Egyrészt 
a balatonparti települések kvázirégiót alkotnak, melynek határai nem egyeznek meg a 
statisztikai régiók határaival, ráadásul sok esetben érdekeik is egészen mások, mint akár a 
parttól 5-10 kilométerrel távolabb fekvő településeké. A déli parton található települések 
felismerték, hogy közösen, egységes álláspontot kialakítva hatékonyabban tudnaklobbizni 
egyes infrastrukturális beruházások, pályázatok, fejlesztések esetén. A Balaton turisztikai 
fejlődése érdekében 2006-ban a Somogy Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 
született meg egy új stratégia, mely a helyi vállalkozókat, idegenforgalmi szakembereket 
úgynevezett turisztikai desztinációs menedzsmentekbe (TDM), önkéntesen szerveződő, 
civilekből álló egyesületekbe integrálná, amelyek szerveznék és működtetnék azt a 
turisztikai menedzsmentet, amely két-három szomszédos település közösen megfogal
mazott elképzeléseit valósítaná meg. Az elképzelések szerint erre az alapszintre épülne 
egy térségi, déli-északi parti, majd egy az egész Balatont átölelő TDM -  egy kvázi 
Balaton Központ - ,  amely az önálló Balaton régió hiányában markánsan elláthatná a tó 
érdekvédelmét. A nyitás azonban több irányban is megtörtént, hiszen a Somogy Megyei 
Civil Egyeztető Fórum segítségével a fonyódi és a siófoki kistérség -  melyekbe nem 
kizárólag balatoni települések tartoznak -  civil egyeztető fóruma is megkezdte munkáját 
2007-ben. A fonyódi aktivitás ráadásul egyedülálló a régióban, mert a térségben található 
civil szervezetek több mint 20 százaléka aláírta a működésüket rögzítő megállapodást.

8 Mező János: A kistérségi területfejlesztési folyamatokban való civil részvétel. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi 
Fórum Hírlevél, 9. o. A cikk szerzője a PKCEF titkára.
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Ebben kiemelt hangsúlyt kap egy olyan együttműködési hálózat kialakítása, amely 
folyamatos koordinációt biztosít a kistérségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi 
társulások és a civil egyeztető fórum között. A kezdeményezés élén a Nők a Balatonért 
Egyesület található, melynek vezetője tagja a kistérségi társulás tanácsának is.

Különbözik továbbá a megye abban is, hogy amíg Tolnában a szekszárdi, Baranyában 
pedig a pécsi civilek járnak az élen a regionális fórum működtetésében, addig Somogybán 
egyéb települések civiljei is egyenrangú partnerei a megyeszékhelyen találhatóknak. 
Ennek egyértelmű jele, hogy a Somogy Megyei Civil Egyeztető Fórum elnöke egyben a 
Mernyéért Egyesület elnöke is, az utóbbi szervezet pedig megyeszerte ismert aktivitásá
ról. A megyei CEF tevékenységében egyedülálló módon közel 120 tag vesz részt, a regio
nális CEF-ben azonban csak két kaposvári és az említett mernyei szervezet képviseli 
Somogyot. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a regionális delegáltak képesek allokálni és 
továbbítani a megyei szintről érkező kéréseket, javaslatokat, de egyben azt is, hogy a 
somogyi civilek nem látják fontosnak a részvételüket a régió döntéshozatali mecha
nizmusában. Külön ki kell emelnünk a Somogyért Egyesület munkáját, amely civil 
szervezetként a 40 fős Somogy Megyei Közgyűlésben 1994-ben 9, 1998-ban 11, 2002- 
ben 12, 2006-ban pedig 10 mandátumhoz jutott úgy, hogy az országban egyedül-álló 
módon a megyei közgyűlés elnökét is az egyesület adta, aki azóta önkormányzati 
miniszter is volt. A régióban -  tapasztalataink szerint -  a Somogy Megyei Önkormányzat 
fektet legnagyobb hangsúlyt a civilekkel való együttműködésre. A Somogy megyei 
CEF létrehozását az önkormányzat koordinálta, a fórum mellett továbbá létrehozta 
a Civil Szakmai Tanácsok Testületét, amely hét munkacsoportban tevékenykedik, és 
ágazatonként épül fel. Az önkormányzat, a fórum és a szakmai testület munkáját a 
Megyei Civil Koordinációs Tanács fogja össze.

Tolna megye

Tolna megye késve kezdte meg a fórumok szervezését. Ez egyértelműen annak volt 
köszönhető, hogy a civilek nem mutattak megfelelő érdeklődést az addigi együttműkö
dések bővítésére horizontális úton. Úgy érezték, hogy nincs beleszólásuk a regionális 
ügyekbe, őket pedig nem érintik a többnyire Pécsett meghozott döntések. Közel három 
évre volt szükség ahhoz, hogy a megyei aktivitás fokozódjon. A Tolna Megyei Civil 
Szolgáltató Központ (TMCiSzoK) a Közösségfejlesztők Tolna Megyei Szakmai Műhe
lyével közösen 2008 februárjában rendezett tanácskozást a szekszárdi kistérségben 
működő civil érdekképviseleti formákról. A fő téma a hosszas előkészítést követően 
2007 nyarán megszületett Tolna Megyei Civil Kerekasztal működése volt. A testület ele
inte a belső érdekegyeztetések és az öndefiniálás folyamatait végezte el, a tagok olyan 
közös pontokat igyekeztek meghatározni, melyek mentén a jövőbeni feladatokat kiala
kíthatják. A szekszárdi önkormányzat kezdeményezésére 2005-ben létrehozott Szék-
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szárdi Civil Tanács és az ágazatonként szerveződött civil kerékasztalok létező mintát 
nyújtottak, hiszen ott már megteremtődött az összhang és szolidaritás a civilek között, 
kialakultak a működés tartalmi és formai keretei.

A kerékasztalok és az önkormányzat között együttműködési megállapodás jött 
létre, de a partnerség még döcögősen működik. A szekszárdi aktivitás fokozódásával 
párhuzamosan szerveződött a Bátaszéki Kistérség Civil Tanácsa, a Szekszárdi és a 
Tolnai Kistérségi Civil Egyeztető Fórum. A megye legaktívabb civil szereplőiként a 
Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely és a Szekszárdi Ifjúsági Unió delegáltjai képviselik a 
Szekszárdi Kistérségi Civil Egyezető Fórumot a regionális CEF ülésein, egyúttal szorosan 
együttműködnek a Szekszárdi Civil Tanáccsal, illetve a TMCiSzoK fórumaival.9 Fontos 
kiemelni, hogy amíg Baranyát és Somogyot több térség képviseli az egyeztető fórumban, 
addig Tolna megyét kizárólag szekszárdi és dombóvári civilek, holott Paks, Bátaszék 
vagy Tolna civil szervezetei a következő években megvalósuló M6-os autópálya építése 
révén nagy volumenű területfejlesztési és infrastrukturális fejlesztésekben lehetnek 
érdekeltek. Az addiginál élénkebb összefogás azért nagyon fontos, mert a tolnai kis
térségi, megyei civil érdekek regionális szintű képviselete 2008 tavaszáig a három 
megye közül a leggyengébb volt. A pécsi EKF-projekt tervezési időszakában a pályázat 
koordinátorai ugyan főként pécsi és Pécs környéki civil szervezeteket kértek fel a 
közreműködésre, Tolna megyei civilek is érdeklődtek a lehetőségekről. A Tolna Megyei 
Kulturális Kerekasztal a Művelődési Műhellyel összefonódva kapcsot képez a tolnai 
civilek és a Pécs-2010 Menedzsment Központ között. Céljuk, hogy allokálják a civil szféra 
ötleteit az EKF programhoz, melyhez Szekszárd a hagyományos, nemzetközileg ismert 
Szüreti Fesztivállal, Dombóvár pedig a Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztivállal kíván 
csatlakozni.

2 0 0 4  -  lehetőség vagy „átok” az európai uniós csatlakozás?

2004-et követően a hálózatok kialakulása, az addig is meglévő, informális együttműködé
sek hivatalos keretbe foglalása új értelmet és új lendületet kapott. Ennek okát két ténye
zőben kell keresnünk. A rendszerváltást követően lassú folyamatként, de az állampolgári 
tudat és a civilek társadalmi beágyazódása elérte azt a szintet -  a gazdasági és egyéb 
szektorokhoz hasonlóan - , amikor a civil szervezetek már felismerték, hogy nem egymás 
vetélytársaiként, hanem egymással összefogva kell fellépniük, nagymértékben növelve 
érdekérvényesítési képességeiket. Ezek egyrészt tudatosan építkező, alulról szerveződő

9 Ilyen fórum többek között a „Civilek a területfejlesztésben” és az Állampolgári Részvétel Hete. Forrás: www. 
tmdszok.hu.
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vagy akár spontán folyamatok eredményeként létrejövő hálózatok -  ahogy az a loká
tor-ügyben történt (Zengő-Tubes) -  vagy felülről kezdeményezett fórumok megalaku
lása, ahogy azt az egyeztető fórumok esetében láthatjuk. Másrészt azonban a 2004 után 
megnyíló, hatalmas volumenű uniós források kiélezték a nagy, tőkeerős civil szervezetek 
közötti versenyt, bár a régió civil szervezeteinek többsége inkább kisebb támogatásokból 
próbál meg előrébb jutni.

A probléma okát a civil szervezetek többsége abban látja, hogy a pályázatokhoz 
„találnak ki” projekteket, és nem a projekt megvalósításához találnak lehívható forrást. 
Az EU-s pályázatok első, második körében hiába figyelmeztették a szakemberek előre a 
civileket, hogy a pályázati pénzek lehívása komoly adminisztrációs hátteret és bizonyos 
fokú jártasságot feltételez, néhány dél-dunántúli szervezet több HEFOP-pályázatot is 
benyújtott egyszerre. Két olyan szervezetről10 11 tudunk, amelyek közül az egyik teljesen, 
a másik majdnem tönkrement az elnyert pályázatok miatt, hiszen az utófinanszírozás, a 
kifizetések csúszásainak következtében képességeikhez mérten hatalmas összeget kellett 
előre megfinanszírozniuk. Azok a nagyobb civil szervezetek, melyek állami támogatást 
is kapnak/kaptak, egyszerűbben tudták venni az akadályokat, és egyértelműen az EU- 
csatlakozás nyerteseinek tekinthetők. Ezek a régió azon szereplői, melyek számos nagy 
pályázati forrás elnyerői.11 Ezek azok, amelyeket konzorciumi tagság esetében a többi 
civil szervezet szeretne a pályázati menedzsmentben tudni. A régióban több olyan 
szépreményű projekt omlott össze, ahol az egyik partner a megvalósítás időszakában 
tönkrement, és magával rántotta a többi tagot is.

A kutatás keretében készült interjúk12 alapján derült ki, hogy nehéz olyan civil 
partnert találni, amely képes részt venni komoly TIOP-, TÁMOP-, INTERREG- vagy 
ROP-projektben. Egyelőre az érzékelhető, hogy az uniós források alapján nem képződ
tek stabil, regionális hálózatokba szerveződni képes konzorciumok. A civilek legnagyobb 
része legfeljebb statisztál az önkormányzati és az üzleti szektor által kezdeményezett 
pályázatokhoz. A DDRCEF egyik vezető szervezetének tekintett Pécsi Zöld Kör viszont 
négy sikeres NCA-pályázatot valósított meg 2006-2008 között, melyek mindegyikének 
célja a területfejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztető fórumok megerősítése, 
a civil aktivitás fokozása, a hálózati kapcsolatok létrehozása határainkon belül és nem
zetközi szinten egyaránt. Ez arra utal, hogy a civil szektor lassan ugyan, de felismeri a 
regionális együttműködés előnyeit, melyek közül egyértelműen kitűnnek a konzorciumi

10 A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely és a pécsi UWYTA Kht.
11 Körülbelül 30 szervezetet sorolhatunk ide. Közülük néhány: Dél-Dunántúli Forrásközpont, Pécsi Tudomány- 
egyetem, FACT Alapítvány, MTA Regionális Kutatási Központ, Európa Centrum Kht., Támasz Alapítvány, Ifjú
sági Unió Szekszárd, Szigetvári Zöld Zóna.
12 Közel 20 regionális civil szervezettel készítettem interjút 2007 márciusa és 2008 novembere között a GFORS 
elnevezésű EU 6 keretprogram (MTA RKK) és a jelen OTKA-kutatás keretei között. Az interjúkra való hivatko
zások a tanulmányban erre a két kutatásra vonatkoznak.



A c ivi l  p a r t n e r s é g  sz erepe . . . 79

partnerségben megvalósított pályázati projektek és a nyomásgyakorlás eddiginél maga
sabb eredményességi foka.

A civilek a pályázati eredmények értékelésénél alapvető hiányosságnak tekintik, 
hogy a projekteket szinte kivétel nélkül pénzügyi szempontból vizsgálják, és a program 
fenntarthatóságát, hatékonyságát nem mérik. Ez azért okoz ambivalenciát, mert sok olyan 
„egyszemélyes” szervezet van, amely kisebb hazai pályázatok elnyeréséből finanszírozza 
magát, vagy civil tevékenység mögé bújtatja vállalkozását. Ez a néhány szereplő aláássa 
a többi, normálisan működő civil tevékenységét és az egész szektor hírnevét. Részben 
ezen tendencia ellensúlyozására és a civil kontroll hatékonyabb érvényesítésének céljából 
hozta létre a Magyar Természetvédők Szervezete (MTVSZ) a Zöld Régiók Hálózatát 2009 
januárjában Veszprémben.13 A rendhagyó módon szerveződő hálózat közösségi pályázati 
pénzből valósul meg, tehát ugyan nem tekinthető hagyományosan alulról szerveződő 
kezdeményezésnek, mégis a bottom up felépítés jellemzőivel rendelkezik. Az új szerve
zetbe kizárólag olyan MTVSZ-tagokat hívtak meg, akik egytől egyig aktívan részt vesz
nek a regionális CEF-ek munkájában, és bizonyos fokú szakértelemmel rendelkeznek, 
melyet már egyéb együttműködés keretein belül bizonyítottak. Az ország minden régió
jából jelen lévő, környezetpolitikával foglalkozó civilek egységes álláspontot fogadtak 
el az uniós pályázati alapok elosztásának és elköltésének hatékonyabb társadalmi 
ellenőrzéséről. A 2010-ig tartó program fő feladata, hogy régiónként öt projektet vizsgál
jon bizonyos ismérvek alapján (döntéshozatali mechanizmus, a projekt átláthatósága, 
nyilvánossága, szakmai értékelés stb.), a 35 elemzett projekt tanulságait azután 
zárótanulmányban összegezze.

Hangsúlyozni kell, hogy a civileknek nem is feltétlenül áll érdekükben egyes nagy 
pályázatok konzorciumi tagjaként részt venni projektekben: egyfelől a fentebb említett 
okok nehezítik a sikerességüket, másrészt féltik önállóságukat és függetlenségüket. 
Általánosan leszögezhető, hogy kisebb településeken nem is beszélhetünk civil szféráról, 
hiszen a civil szervezet tagja, vezetője az esetek jelentős részében exponálja magát a 
helyi önkormányzatban mint képviselő, sokan egzisztenciális függésben vannak, féltik 
a megélhetésüket, ezért nem is képesek érvényesíteni a civilek ellenőrzési funkcióját.

A Dél-dunántúli régió civil szervezeteinek mindössze 10-15 százaléka végez alap- 
tevékenységként kulturális, illetve közművelődési tevékenységet. A hasonló területen 
működő szervezetek már régóta igényelték, hogy megismerjék egymást, tanuljanak 
egymástól, formalizálják a kapcsolataikat. Erre a célra jött létre 18 hazai szervezet 
kezdeményezésére 2003-ban a proHáló Hálózat, amely civilek képzésével, valamint 
pályázati és közösségfejlesztési tanácsadással foglalkozik. Baranya megyei partnerként 
a Civil Közösségek Házát működtető Nevelők Háza Egyesület volt az, amely a régióban 
először kezdte meg a szociális, kulturális szférában tevékenykedő civilek hálózatba szer
vezését. Aktivitás eleinte csak a megyeszékhelyeken mutatkozott, azonban 2008-ban

13 A projekt TÁMOP-finanszírozás keretein belül valósul meg.
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már igyekeztek a kistérségekben lévő szervezeteket is elérni.1"1 A célcsoport jelentős része 
olyan kistelepüléseken működik, ahol az adott szervezet az egyetlen közösségformáló, 
szervező egység. A proHáló 2005-től évente tíz alkalommal adja ki a Civil Korzó című 
közösségi lapot 500 példányban. A lap a régió három megyéjében található civil 
szervezeteket tájékoztatja különböző hírekről, pályázati lehetőségekről.

A civil egyeztető fórum (CEF)

A DDRCEF 2004 végétől folyamatosan működik. A fórumok létrehozását jogszabály 
írtanelő a regionális fejlesztési tanácsok (RFT) számára, a módosításra a jogalkotók sze
rint az egyre inkább erősödő civil szféra és a tanácsok együttműködésének és szakmai 
kapcsolatrendszerének intézményesítése miatt volt szükség. Jelentkezni kezdetben a 
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) elnökéhez intézett szándéknyi
latkozat benyújtásával lehetett, amelyet a DDRFT és a Közigazgatási Hivatal bírált el. 
Az integrálódni kívánó szervezetek később közvetlenül a CEF-hez adták be csatlakozási 
kérelmüket, önkéntes alapon. A felvételt nem lehet elutasítani, amennyiben a jelentkezők 
regionális léptékben működnek, illetve területfejlesztéssel, környezetvédelemmel, közös
ségfejlesztéssel, életmódjavítással vagy kultűrafejlesztéssel foglalkoznak. A hivatalos 
okiratok megléte esetén a jelentkezés elfogadásáról a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács ad ki igazolást. A tagságra vonatkozó mandátum kilépésig érvényes, a fórumon 
való részvétel önkéntes alapon történik, tanácskozásokon való megjelenési kötelezettség 
nincs. Megnyílt tehát a lehetőség, hogy a tagok az érdekeltségükkel kapcsolatos, a civil 
szférát egyaránt érintő kérdéseket előzetesen megtárgyalják, és közös álláspontjukat a 
CEF elnöke ismertesse az RFT ülésein.

A CEF-ben már kezdetben is az ismertséggel, karakteres vezetővel rendelkező szer
vezetek vitték az ügyeket, újonnan alakult civil szervezet nem jelentkezett. 2006 nyara 
előtt a régió kistérségi, megyei és regionális szintjein működő CEF-ek között nagyon 
gyenge volt a kapcsolat, a 24 kistérségi CEF közül mindössze egy-kettőről volt információ 
megyénként. A fórum alapvetően Pécs központú maradt, az üléseket is szinte kizárólag 
a baranyai megyeszékhelyen tartják, ez problémát, költséget okoz a más településen élő 
tagoknak, hiszen szinte kivétel nélkül társadalmi munkában végzik feladatukat.

Általános tapasztalat, hogy a kistérségi civil szervezetek tudás- és erőforrásbázis 
tekintetében nem elég felkészültek ahhoz, hogy beleszóljanak a regionális döntéshozatali 
folyamatba. Amíg a regionális fórum fejlődik, újabb tagokkal bővül, addig a kezdeti 14

14 Érdekesség, hogy Tolna és Somogy megyéből nagyon nehéz partnereket találni, a baranyai hátrányos hely
zetű kistérségekből azonban egyre nagyobb az érdeklődés.
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lelkesedést követően -  néhány kivételtől eltekintve (Szekszárdi kistérség) -  a megyei és a 
kistérségi civil együttműködés megtorpant.

A megyei fórumok létjogosultságát eleve többen megkérdőjelezik, lévén a tagok a kis
térségi és a regionális szint között meg tudják találni a kapcsot (személyes ismertség 
révén), ráadásul a személyek sok esetben fedik egymást, tehát tagjai valamely kistérségi 
CEF-nek, egyúttal képviselik szervezetüket a regionálisban is. A DDRCEF havonta ülé
sezik, általában az RFT ülései előtt. Jelenleg húsz regisztrált taggal rendszeresen részt 
vesz a Regionális Fejlesztési Tanács ülésein, véleményezi a fejlesztési dokumentumokat. 
A fórum elnöke igyekszik közvetíteni a kistérségi, a megyei és a regionális fórum között, 
több-kevesebb sikerrel. Ennek legnépszerűbb módja az internet, ahol közös levelezőlista 
működik, így minden feliratkozott tag láthatja az e-maileket. A fórum adminisztrációs 
feladatait a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai látják el, ők tartjáka kapcsolatot 
a CEF elnökével, és közvetítenek a RFT és egyéb kormányzati szervek felé. A CEF elnöki 
teendőit két alkalommal is pécsi székhelyű környezetvédelmi szervezet vezetője látta el, 
bizonyítva a zöldek erős generáló szerepét. Nem véletlen, hogy a CEF eddigi legnagyobb 
sikere az volt, hogy a régiót génmódosított élelmiszertől mentesnek nyilvánították.

A már említett Környezeti Tanácsadók Egyesülete (KÖT) 2005-ben „Kihívás -  civil 
kezdeményezések” elnevezésű kutatásának konzekvenciái közül fontos kiemelni a civil 
egyeztető fórumok „élővé” tételével kapcsolatos megállapításokat. A CEF hatékony 
működése csak a tagok aktiv részvételével, az információáramlás biztosításával képzel
hető el. Ehhez minimálisan egy részmunkaidős alkalmazottra lenne szükség a fórum 
mellett, aki véleményezés céljából továbbítaná a tanácsülések előzetes anyagait a civil 
partnereknek, a véleményeket összegezné, és továbbítaná a döntéshozóknak, személye
sen részt venne a tanácsüléseken, illetve a bizottságok munkájában, az ott született 
döntésekről tájékoztatná a civileket. Munkaköréhez tartozna továbbá a CEF-találkozók 
szervezése és dokumentálása is.

Megjegyzem, a CEF eddigi tevékenysége -  noha professzionalizálódik, amint a követ
kező esetek bizonyítják -  mégsem tudott a regionális tanács tevékenységébe és döntései
be szervesen beépülni. Ez a körülmény részben a tanács működési sajátosságaival, rész
ben pedig a civilek alkalmatlanságával magyarázható. A javaslattételi és véleményezési 
időhatárok szűkre szabása, az információözön vagy információhiány, a kommunikációs 
nehézségek mind-mind megnehezítik a közös munkát.

4. táblázat. A CEF-ben képviselt szervezetek 2009 elején

Környezet- és 
természetvédelem

Terület- és 
településfejlesztés

Közösség- és életmódfejlesztés, 
kultúra és esélyegyenlőség

Pécsi Zöld Kör 
(a DDRCEF elnöke)

Baranya Megyei 
Falugondnokok Egyesülete

Új Esély
Közhasznú Egyesület
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Misina Természet
es Állatvédő Egyesület

Magyar Település- és 
Területfejlesztők Szövetsége

Baranyai Emberekért 
Szövetség

Dél-Dunántúli Regionális 
Természetbarát Szövetség

Dél-Pannon
Vidékfejlesztő Egyesület

Kaposvár Polgáraiért 
Egyesület

Zöld Gondolat 
Lovagrend Kht.

Dél-dunántúli Innováció- 
Információs Centrum Alapítvány

Mentálhigiénés Műhely -  
Szekszárd

Barcsi Környezetvédelmi 
Egyesület

Mernyéért, Egymásért 
Közhasznú Egyesület

Alkony-Támasz
Alapítvány

Természetvédő Turisták 
Somogyért Egyesület

Somogy Műszaki és Természet- 
tudományi Szakemberek Kht.

Bányai Panoráma 
Egyesület

Khetanipe a Romák 
Összefogásáért Egyesület

Szövetség a Polgárokért 
Alapítvány

Területi megoszlás:

— Baranya megye: 9 szervezet (Pécs, Barcs, Drávafok, Rózsafa, Magyarbóly),
-  Somogy megye: 7 szervezet (Kaposvár, Mernye),
— Tolna megye: 3 szervezet (Szekszárd, Dombóvár),
-  Budapest: 1 szervezet.

A Dél-dunántúli Regionális Operatív Program (DDROP) 
és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmasítása

A CEF első „komoly” megmérettetésére a ROP és az ahhoz kapcsolódó SKV előkészítésé
nek „társadalmasítása” során került sor, bár már korábban is folytak egyeztetések külön
böző stratégiák véleményezése kapcsán. Ilyen volt a Második Nemzeti Fejlesztési Terv 
(NFT-II) régiós helyzetelemzése, melyhez kiegészítéseket fűztek. A fórum tagjai nem 
támaszkodhattak előzetes tapasztalatokra -  sem a javaslattétel szakmaiságát, sem az 
egyeztetések nyomán kialakuló konszenzusos döntéshozatalt illetően - , így a megbeszé
lések eredménye kevésbé a javaslatok hasznáról, mint a működési mechanizmus alapjai
nak lefektetéséről szólt. A hét tematikus alcsoportban folyó egyeztetési folyamat során 
világossá vált, hogy a régió különféle térségeiből érkező civilek egymástól eltérő érdekeket
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képviselnek, így a CEF tagjai igyekeztek a regionális fórumokra a kistérségi és megyei 
egyeztetéseket követően olyan döntésekkel érkezni, melyek elsősorban egy adott ágazat 
szempontjait tartják szem előtt, és csak másodsorban tartalmaztak területi prioritásokat.

A CEF-tagokkal és a tanács tagjaival készített interjúkból egyértelműen kiderült: ta
nulási folyamatként fogták fel a DDROP véleményezési munkáját. A ROP esetében még 
általános megjegyzések, fogalmi eltérések magyarázata került be a véleményekbe, az 
SKV kapcsán azonban már konkrét kérdésekről folyt érdemi vita. Ez természetesen a 
zöldek aktivitásának és a döntéshozatali mechanizmus folyamatos fejlődésének köszön
hető. A társadalmasítás során nem merült fel komoly konfliktushelyzet. Főként azért, 
mert nem érvényesült különösebb elvárás, hiszen a DDROP előkészítési, véleménye
zési munkálatait a közvélemény nem követte, nem került a média előterébe sem. Ugyan
akkor beszélnünk kell a „kettős felelősség” fogalmáról, amely az egész folyamatot végig
kísérte. A kormánynak viszonylag szűk határidőkkel kellett összeállítania az operatív 
programokat és SKV-kat, éppen ezért az anyagok kidolgozásával megbízott partnerek és 
a kapcsolattartásért felelős szervek (jelen esetben a Regionális Fejlesztési Tanács és a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség) is rendkívül szoros határidőket szabtak. Felmerült a 
kérdés, hogy a jogszabályban foglalt társadalmi párbeszéd -  civil véleményezés kapcsán 
kiket milyen szinten és milyen metódus használatával szólítsanak meg úgy, hogy hasznos 
munkát végezzenek, de képesek legyenek egyúttal betartani a megadott határidőket is.

Kezdetben bizalmatlanul viselkedtek egymással a DDRFÜ és a CEF munkatársai, a 
tapogatózó lépések után azonban megindult a rendszeres, közös munka a felek között. 
Kezdetben mindkét fél azt gondolta, apárbeszéd csupán egy formális aktus, sok jelentősége 
nincs. A civilek eleinte úgy érezték, hogy felesleges a részvételük. A közös munka során az 
SKV-t kidolgozók számára világossá vált, hogy a civil partnerek javaslatai között számos 
megfontolandó van. Ugyanakkor túl nagy mennyiségű információ áramlott a CEF-hez, 
amelyet kapacitáshiány miatt nem voltak képesek megfelelően kezelni. Nagy segítség 
lett volna, ha az érkező anyagokat valaki rendszerezte, valamiféle előszűrőként értékelte 
volna. Eleinte néhány kérdésben a civilek megfelelő szakértelem hiányában nem is tud
tak állást foglalni.

A civilek állítják, hogy ugyan nyíltan elmondhatták ötleteiket, megtehették javaslatai
kat, azokat azonban nem integrálták maradéktalanul a végső anyagba, vagy több esetben 
nem az eredetivel azonos tartalommal. Komolyabb vita a CEF-en belül a szennyvíz- 
kezeléssel, hulladékgazdálkodással, felhagyott lerakók rekultivációjával, közösségfejlesz
téssel (egészségvédelem, prevenció és kistelepülések fejlesztési lehetőségei, a település 
társadalmi fejlesztése -  az állampolgári aktivitás növelésének módszere), a civilek bevo
násával, valamint a környezetpolitikával kapcsolatban alakult ki. A tanulási és a fejlő
dési folyamat részének tekintik azt a módszert, mely szerint először a nagy horderejű 
kérdésekben törekedtek markáns álláspontok kialakítására, és amennyiben ez megtör
tént, csak akkor foglalkoztak a részletekkel. A hangadók itt is a környezetvédők voltak, 
leginkább öt-hat személy véleménye volt döntő jelentőségű, de szinte minden tagtól
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érkeztek támogatott javaslatok. Ezeket közösen vitatták meg, a döntések és a végső 
javaslati anyag alapos tárgyalás után született meg.

Miután a CEF vezetői kérték, hogy a fórum delegáltja kapjon helyet/helyeket az OP 
Menedzsment és Monitoring Bizottságban, a CEF elnöke tagjává vált a testületnek, és 
véleményezési joga van. A monitoring bizottság munkájában három civil delegált vesz 
részt a környezetvédelem, a szociális ellátás és az esélyegyenlőség területéről, a CEF-nek 
tehát kiemelt szerepe lehet a tanács döntéseinek véleményezésében.

Az akciótervek (DDAT)

2007 januárjában indult meg a dél-dunántúli nagyprojektek akcióterveinek társadalma
sítása, melyet a CEF a DDRFÜ munkatársaival közösen bonyolította le. Az SKV-vélemé- 
nyezéstől eltérően az akcióterv már sok konkrétumot tartalmazott, melyekhez a civil 
szervezetek munkatársai érdemben hozzá tudtak szólni, javaslataik az általuk tapasztalt 
hiányosságok megoldására összpontosítottak. Másrészt a fórum kezdett ismertségre 
szert tenni, ennek következtében újabb tagokkal bővült a szervezet, ez pedig segített 
a feladatok leosztásában, az egyes munkafázisok esetén szükséges speciális tudás 
megteremtésében. Kiderült viszont, hogy nehéz a kistérségből érkező javaslatokat és a 
helyi adottságokhoz és szükségletekhez igazított igényeket regionális szinten kezelni, 
és egységes CEF álláspontot kialakítani. Gondot okozott továbbá olyan prioritásokat 
meghatározni, valamint egységes értékelési kritériumrendszert alkotni, melyek a 
fenntarthatóságot tartják szem előtt, figyelembe veszik a kistérségi adottságokat, de 
regionális szinten értelmezhetők.

Az akcióterv esetében nyilvánvaló a fórum tagjainak fejlődése a véleményformálás 
tekintetében, hiszen konkrét, tömör és a kiírásokhoz kapcsolódó témákban érkeztek 
szakmai javaslatok, e néhány javaslat magára a civil részvételre vonatkozott:

2. Fejleszteni kell az önrendelkezést, a részvételi demokráciát, a civil szférát erősítő 
prioritást és konkrét intézkedéseket.

2. A közösségi településfejlesztés mellett a településszintű közösség- és demokrácia
fejlesztést támogatni kell.

3. A DDAT túlságosan centralizált, azaz nagyon gyenge a helyi tudás hasznosítása, 
illetve a program helyi társadalmi/környezeti viszonyokhoz való adaptálási lehető
sége. Mivel a fejlesztések jelentős része infrastrukturális jellegű, ezért érdemes a 
helyi gazdasági szféra fokozottabb bevonását előtérbe helyezni, ez természetszerűleg 
új munkahelyeket is teremtene, melyek létrehozására, bővítésére szintén lehetne 
pályázni.

4. Fontos volna minden projektet a régió civilszervezeteinek segítségével a fenntart
hatóság szempontjából vizsgálni. Szükség esetén közös munkával -  a partnerség 
elve alapján -  környezeti szempontból jobbá lehet tenni a projektet. Ez összhangban
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lenne az EU négy közösségi politikai alapelvével: partnerség, esélyegyenlőség, 
nyilvánosság, fenntartható fejlődés. Erre modellként szolgál a Nyugat-dunántúli 
régió, ahol egy széles körű egyeztetés során a civil szervezetek saját pontozási rend
szeren keresztül véleményezhetik a projekteket saját (környezeti, társadalmi 
fenntarthatóság, lokalitás) szempontjaik szerint.

A fentiek alapján látszik, hogy a társadalmi egyeztetési folyamatok rendszerét a CEF 
tagjai szerint is át kell gondolni, mert a célját formális egyeztetésekkel, szűk határidőkkel 
képtelenség megvalósítani. A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 
(NIOK) keretében több munkacsoport próbál jelenleg is a különféle szektorokban 
lefolytatandó társadalmi egyeztetések számára mintát kidolgozni (a már emlitett TEEN- 
program).

Összegzés

Az elmúlt négy év tapasztalatait összegezve elmondható, hogy 2004-et követően ugyan 
nem emelkedett jelentősen a régióban lévő civil szervezetek száma, aktivitásuk ugyan
akkor növekedett. Ez elsősorban annak a top down folyamatnak köszönhető, amely 
során a döntéshozók az EU irányelveinek és a hazai jogszabályi követelményeknek 
megfelelően társadalmasítják a 2007-2013 közötti költségvetési időszak programjait 
és az ezekhez kapcsolódó stratégiákat, akcióterveket. Az EU-s és egyéb nemzetközi 
(norvég, svájci stb.) pályázati rendszerek azonban bottom up folyamatokat is elindítottak, 
melyek során a régióban tevékenykedő civil szervezetek -  főképpen ágazati alapon és 
az önkormányzatokkal, állami szervezetekkel összefogva -  újfajta, az addigiaknál 
formalizáltabb együttműködési formákat alakítottak ki. Ezen együttműködések többsége 
a 2 -5  tagú alkalmi pályázati konzorciumoktól az 50-100  tagú hálózatokig terjed, és 
többségük már regionális vagy akár országos és határokon túlnyúló térben gondolkodott.

A civil egyeztető fórumok megalakulása segítette a civil integrációs folyamatot, a part
nerség elvének érvényesítését, mélyítését, a döntéshozatali eljárás egyeztetéseinek ha
tékonyabbá tételét. A rendszer -  a kezdeti problémák ellenére -  fokozatosan fejlődik, de 
amennyiben a mechanizmusban részt vevő civilek különböző okok miatt nem képesek 
„felnőni” a feladathoz, nem képesek kialakítani a megfelelő szakértői hátteret, javasla
taikat pedig a döntéshozók nem veszik komolyan, és nem építik be a programokba, a 
fórumok, tanácsok és kerékasztalok működése a civilek többségének számára értelmét 
veszti.
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A Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 2008-ban készült elemzéséből15 
a CEF-ek helyzetének eddigi legrészletesebb képét kapjuk. A felmérésből kiderül, hogy 
a dél-dunántúli regionális civil szervezetek elsősorban a területfejlesztési döntésekhez 
használható információk megszerzése, a partnerségek erősítése és a pályázati sikeres
ség érdekében vesznek részt a fórumok munkájában, és csupán másodlagos szempont 
a fejlesztési források elosztásának civil kontrollja. Az is sokat elárul a CEF-ek munká
járól, hogy a testületekben résztvevő szervezetek szerint a területfejlesztési források 
felhasználásának hatékonyságát a civilek csupán nagyon kis mértékben tudják befolyá
solni. A Dunántúlon a civilek kétharmada és a munkaszervezetek harmada szerint a 
CEF-ek működése nem váltotta be a törvényalkotó szándékait.

15 Schwertner Antal -  Szoboszlai Zsolt (szerk.): A civil egyeztető fórumok helyzete, működésük hatékonysága. 
Zárótanulmány. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, 2008. Forrás: http://fenntarthato.hu/
teruletfejlesztes/dokumentumtar/otcef/hatteranyagok/CEF_felmeres_OTCEF_081216.doc.

http://fenntarthato.hu/
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A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
működési tapasztalatai, 

szerepe a regionalizációban

Bevezetés

Az Európai Unió tagállamaiban a regionális fejlesztési politika menedzselésére külön
böző alapokon nyugvó intézményrendszer épült ki. Van, ahol a képviseleti elven nyugvó 
regionális területi önkormányzatok, máshol pedig -  mint hazánkban is -  a regionális 
politikai intézményrendszer ágazatilag elkülönült, kvázi közhatalmi szervezete látja el 
ezt a feladatot (Halkier et al. 1998).

A Dél-dunántúli régió 1997 februárjában intézményesítette területi összetartozását 
a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megalakításával, mellyel a mesterségesen 
kialakított régió központi jelentőségű intézménye, „szíve és motorja” lett. Egy évtized
del ezelőtt, a kezdeteknél, tevékenységét és szerepét illetően nehéz lett volna jóslásokba 
bocsátkozni, hiszen a jogi szabályozás erősen keretjellegű volt. Ma azonban, tizenegy 
év távlatából felvázolhatunk bizonyos tendenciákat, forgatókönyveket, amelyek meg- 
mu-tatják, hogy a tanács milyen környezetben, lehetőségek között működik a gyakorlat
ban, és milyen hatást képes kifejteni a régió fejlesztésére és ezen keresztül kiépülésére.

A regionális fejlesztési tanács a régióban a területfejlesztési feladatok megoldásáért 
felelős testület. Vajon egy központilag létrehozott, jogszabály által elrendelt regionális 
testület regionális kötődést nélkülöző, helyi/megyei és központi érdekeket képviselő 
tagjaival képes-e a regionális együttműködésre? A régiót szervezetileg, összetételét 
tekintve a helyi politika adja, a működését pedig valójában a kormányzat irányítja? Hol a 
határ? Kinek a kezében van a tényleges hatalom? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 
esettanulmányunkban.

Kutatásaink alapjául elsősorban a tanács üléseinek jegyzőkönyvei, dokumentumai 
szolgáltak. A jegyzőkönyveket 2004. május 1-jétől 2008 decemberéig tanulmányoztuk 
át. A vizsgálati időpont meghatározásnál arra törekedtünk, hogy a tanácsra vonatkozó 
utolsó jogi szabályozás hatályba lépésétől napjainkig kapjunk a tanács működéséről 
összképet. Ez az időszak ideális volt abból a szempontból, hogy a regionális szintű
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fejlesztési tanácsok fokozatosan erősödtek meg hatáskörökkel, így igazán rendszeres és 
érdemi tevékenységet csak a legutóbbi években folytatnak.

A tanulmány felépítése a fentebb említett kérdések megválaszolását szolgálja. Az első 
részben a tanács hatáskörét, összetételét és bizottságait vizsgáljuk, ami alapján meg
ismerkedhetünk a tényleges állapotokkal, lehetőségekkel, és képet kaphatunk az induló 
működésről is. A második blokkban a vitaanyagokkal foglalkozunk, amelyek bemutat
ják a szervezet legfőbb korlátáit és nehézségeit. Végül a statisztikai elemzésekkel az 
eszmei disputákon túl konkrét információkat, adatokat kapunk a tanács tényleges tevé
kenységéről.

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szabályozása 
és szervezeti rendszere

A tanács feladat- és hatásköre

Amennyiben a tanács feladatkörével szeretnénk megismerkedni, egy rendkívül érdekes 
tendenciára lehetünk figyelmesek. Egyrészt a regionális fejlesztési tanácsok számára 
törvényileg meghatározott jogosítványok tekintetében észlelhetünk időbeni változásokat. 
Másrészt a jogszabályban rögzített hatáskörökhöz képest saját missziót találunk, amit 
a DDRFT önmaga fogalmazott meg. Míg a hasonlóság természetesen érthető, hiszen a 
tanács működésének keretét a jogi szabályozás adja, a viszonylagos eltérés ugyanakkor 
rámutat az adott szervezet saját szerepfelfogására, értékrendjére, törekvéseire. A fej
lesztési tanácsok mint egyáltalán nem tipikus állami szervek lényegesen kevésbé kötőd
nek a törvényben felsorolt hatáskörökhöz (az eszközök függvényében nem is tekinthetők 
ezek igazán jelentősnek), így a tág keretek között valóban van mozgásterük a tényleges 
funkcióvállalásuk formálására. Ezért is célszerű a két „listát”, tehát a jogilag szabályo
zott feladatkört és a szervezet által meghatározott „missziót” összevetni.

A törvényi szabályozás

A szakirodalomban szokás megkülönböztetni a politikai és a funkcionális regionalizmust. 
A politikai regionalizmus célja az, hogy a regionális szint az erőskezű politikai elit révén 
a nemzetállami törekvések ellensúlyává váljon, míg a funkcionális alkalmazkodást domi
nánsan a központi állam irányítja (Pálné 2004). A területfejlesztési törvény és módo
sításai alapján Magyarország az utóbbi kategóriába sorolható, ugyanis a regionalizálás 
egyértelműen centralizációs törekvésekkel párosult. A módosítások során a tanácsokból
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kiszorultak a gazdaság képviselői, a központi kormányzatot képviselő tagok kerültek 
fölénybe; feladatrendszerük nem jelöli ki világosan sem a szintek közötti munka-, illetve 
feladatmegosztást, sem a speciális regionális eszközrendszert.

Az 1996-ban elfogadott törvény a területfejlesztésről és területrendezésről a regioná
lis fejlesztési tanácsok feladatkörét még az érintett megyei területfejlesztési tanácsok fel
adatainak figyelembevételével határozta meg, hiszen a megyei tanácsok adhattak át fel
adataikból regionális szintre. Országosan és a régióban is az volt a jellemző, hogy konkrét 
hatáskörök és források átadására nem került sor a megyék részéről.

Az 1999. évi módosítás sok tekintetben változást hozott. Kötelezővé vált a regionális 
fejlesztési tanácsok felállítása, jelentősen módosult a tagösszetétel, s a feladatok tekin
tetében 13 pontban foglalta össze a törvény a tennivalókat, megkezdve a feladatok és 
források átrendezését a megyei szintről a regionálisra.

2004-ben a regionális fejlesztési tanácsok feladatait még részletesebben szabályozták, 
olyan feladatkörökkel kiegészítve a korábbi funkciókört, amelyek az uniós csatlakozásra 
való felkészülést szolgálták, lényegében látszólag megnyitva az utat az uniós források 
esetleges regionális kezelése számára, ugyanakkor megteremtve a lehetőséget források 
centralizált menedzsmentjére. A centralizációt támasztja tehát alá az uniós csatlakozás 
diktálta erőltetett alkalmazkodási kényszer, bár politikai kultúránktól sem áll távol ez a 
folyamat. A regionalizációval elindultak decentralizációs trendek a forráselosztásban, 
a redisztribúció mértékében modellértékű változás nem következett be (Pálné 2002). 
A pénzügyek és programok irányítását 6 újonnan bevezetett ponttal tulajdonképpen a 
kormány felügyelete alá rendelték, és felállították a monitoring bizottságot. E rendelke
zések szerint a tanácsoknak finanszírozási javaslatot kell kidolgozniuk, amit egyeztetniük 
kell az érintett ágazatokért felelős miniszterekkel. Megállapodást kell kötniük a kormány 
döntése alapján a miniszterrel a régió programja adott évi feladatainak megvalósításához 
az éves költségvetési törvényben biztosított állami forrásokról és azok felhasználásáról. 
Évente be kell számolniuk a kormánynak az előző évre ütemezett feladatok megvalósí
tásáról, a középtávú fejlesztési program végrehajtásának alakulásáról, valamint a meg
állapodásban foglaltak végrehajtásáról stb. A törvényi szabályozás rávilágít, hogy meny
nyire erőtlen, a központi politikai akaratoknak kitett ez az akciótér.

A tanácsok autonómiája tehát a változások függvényében minimálisra zsugorodott. 
Szembetűnő az a két fogalmi változás, amit a 2004. évi módosítás eredményezett 1999-hez 
képest. Míg 1999-ben a tanácsok kidolgozták és elfogadták -  az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval összhangban -  a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, 
illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit, addig 
2004-ban a kidolgozás szó elmaradt, s csupán az elfogadásra szorítkozott a hatáskörük. 
Különös, hogy ez az egyértelműen regionális kompetencia miért tűnt el a törvény 
szövegéből. Ugyan elképzelhető jogalkotói pontatlanság is, de tükrözheti azt a tudatos 
törekvést is, hogy az uniós csatlakozás utáni tervezés már szigorúbb keretek között 
zajlik, s egyáltalán nem egyértelműen alulról felfelé irányuló iterációban. Ismerve a
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nemzeti fejlesztési tervek elfogadásának mechanizmusát valóban feltehető a kérdés: 
mennyiben tekinthetők a regionális operatív programok a régió saját tervének, és mi a 
viszonyuk a korábban a területfejlesztési törvény alapján elfogadott regionális fejlesztési 
koncepcióhoz?

A másik hasonló fogalmi változás a fejlesztési programok megvalósítása érdekében 
létrehozandó pénzügyi tervek terén történt. Míg 2004 előtt a tanácsok a pénzügyi tervet 
elkészítették, addig 2004 után csupán elfogadták azt. Ismételten a centrális érdekek 
kerültek előtérbe. Az elfogadásra szorítkozva a tanácsokat kirekesztik a tényleges tervek 
kidolgozásából, az alternatívák összeütköztetésének lehetőségéből, és szerepüket a formát 
öltött elképzelések jóváhagyására korlátozzák. Tény ugyan, hogy a tanács mint testület 
nem képes operatív tervező munkára, sokkal inkább az ügynökség, amelynek pozícióit 
éppen ezek a törvénymódosítások erősítették meg. Mégis tetten érhető ezekben a válto
zásokban az a törekvés, hogy a tanács már korántsem autonóm formálója a regionális fej
lesztési politikának. Sajátos módon szerepfelfogása viszont még ezt az ambíciót tükrözi.

Különbségek a törvényben meghatározott feladatok és a tanács 
saját szerepfelfogása között

A jogi szabályozás a tanács hatáskörét 14 főpontban s további 6 alpontban foglalta össze. 
Ezek közül a legfontosabbak:

-  Ellátja a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait, egyezteti a kormány
zati és a térségi érdekeket.

-  Biztosítja a régión belül a térségi szereplők közötti koordinációt.
-  Eseti megállapodást köthet az érintett tárcákkal az egyes régiószintű területfej

lesztést, illetve az ágazati célkitűzések és feladatok végrehajtását szolgáló fejlesz
tési programok finanszírozására.

-  Javaslatot dolgoz ki a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 
kezelésére, a kormány és az érintett miniszterek intézkedését kezdeményezi, és 
saját forrásaival is segíti a megvalósítását.

-  Koordinálja az ágazati miniszterek által regionális szinten létrehozott testületek 
fejlesztéspolitikai tevékenységét, illetve együttműködik más állami intézmények
kel. Az ágazati miniszterek által regionális szinten létrehozott testületek a regio
nális fejlesztési tanács felkérésére beszámolóban tájékoztatják a tanácsot felada
taik teljesítéséről, a testületek részére biztosított fejlesztési források regionális 
felhasználásáról.

A kiragadott feladatok jól mutatják a kormányzat törekvését, miszerint a tényleges 
kompetenciát, döntéseketsajátmagánakkívánjamegtartani.Atanácsdöntésijogosítványai 
igen csekélyek, többnyire kezdeményez, javaslatot tesz, véleményez, koordinál;
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tényleges területpolitikai szereppel nem rendelkezik, nagyrészt a központi döntések elő
készítője, kiszolgálója. Döntési jogköre a személyzeti és szervezeti ügyekre korlátozódik.

A tanács szervezeti és működési szabályzatában lefektetett feladatkörök természetesen 
teljes egészében megfelelnek a törvényekben foglaltaknak. Eltérést a tanács hivatalos web
lapján olvashatunk, melyet a közvélemény számára fogalmaztak meg. A szöveg arra utal, 
hogy a tanács mintha szabadulni igyekezne az állami kontroll alól, környezetében tényleges 
döntéshozóként tünteti fel magát, s ezért létrehozta saját profilját, funkciókörét.

Bár ezek a feladatok harmóniában állnak a törvényben foglaltakkal, mégis más érzetet 
kelt az olvasatuk. A tanács önmagát érdemileg kompetens, önálló, aktív szervezetként 
fogja fel, amelyik jóváhagy, dönt, felügyel. Két megállapítást tehetünk a misszió meg
határozása kapcsán. Egyrészt azokat a pontokat emelték ki a törvény szövegéből, ame
lyek által a tanács autonóm szervezetként jelenhet meg (tudatosan kihagyták a beszámo
lási, egyeztetési és együttműködési kötelezettségeit, amelyek különösen az uniós forrás
felhasználáshoz kapcsolódó kompetenciákra jellemzők). Másrészt a tanács a feladatok 
rövid leírásával cselekvőképességére összpontosított, amit a törvény szövege igazol 
ugyan, de alapos szövegelemzés és a gyakorlat alapján is állítható, hogy jelentős korlátok 
közé szorít. Ezt tekinthetjük persze a véletlen művének is, hiszen a misszió megfogalma
zása során törekedni kell az egyszerűségre és a közérthetőségre is, mindenesetre a kívánt 
és tényleges mozgástér ambivalenciáját az összevetés jól tükrözi.

1. táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerepfelfogása és hatásköre 
közti eltérések 1

A tanács missziója 5  pontban A 2 0 0 4 . évi jog i szabályozás

Kezdeményezi és jóváhagyja a regionális fejlesztési 
terveket, véleményezi az országosakat.

-  Elfogadja -  az Országos Területfejlesztési Koncep
cióval összhangban -  a régió hosszú és középtávú 
területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fej
lesztési programját és annak stratégiai és operatív 
munkarészeit.

-  Előzetesen véleményezi az országos, valamint a 
régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és 
programokat, továbbá a területét érintő területren
dezési terveket.31

-A  közösségi források tekintetében viszont csupán 
középtávú fejlesztési programot dolgoz ki a régió 
társadalmi, gazdasági fejlesztésére, és meghatá
rozza a programban foglalt feladatok éves ütemezé
sét, valamint a program indikátorait.32

1 17. § (2) bekezdés;’) pont.
2 17. § (3) bekezdés.
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Dönt a hazai decentralizált alapokról 
(azok elosztásáról stb.).

-  Pénzügyi tervet fogad el a fejlesztési programok 
megvalósítása érdekében, javaslatot tesz a hazai 
(helyi, térségi, központi), közösségi és egyéb nem
zetközi források összetételére és felhasználásának 
időbeli ütemezésére.33

-  A feladatok éves ütemezése alapján az éves költség- 
vetési törvényben előirányzott decentralizált keret 
felhasználására finanszírozási javaslatot dolgoz ki.34

Felügyeli a programok megvalósítását.

-  Figyelemmel kíséri a Nemzeti Fejlesztési Terv Ope
ratív Programjai régióban jelentkező feladatainak 
megvalósítását, közreműködik, és elősegíti azok vég
rehajtását.35

Megállapodást köt külföldi régiókkal, 
részt vesz nemzetközi együttműködésekben.

-A  régió fejlődésének elősegítése érdekében megál
lapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet 
nemzetközi együttműködésekben, javaslatot tehet 
a kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a ré
giót képviselő tag személyére, szakértői csoporto
kat hozhat létre a Régiók Bizottságába delegált 
képviselők munkájának segítésére.36

Koordinálja a minisztériumok által regionális szinten 
létrehozott testületek fejlesztéspolitikai tevékenysé
gét.

-  Koordinálja az ágazati miniszterek által regioná
lis szinten létrehozott testületek fejlesztéspolitikai 
tevékenységét, illetve együttműködik más állami 
intézményekkel.37

Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php7idsl229 (letöltés: 2007. augusztus 1.).

Vajon a centralizált államapparátus valóban irányítja a decentralizált testületet, vagy 
az képes kibújni a rá osztott szerepből, és a maga útját járni? Amennyiben képes lenne 
a központtól való függetlenedésre, vajon létrejönne egy regionális szintű együttműködés, 
vagy a helyi szereplők újabb csatározási színtere jelenne meg? A kérdések megválaszolá
sához elengedhetetlen a humán tényezők vizsgálata: kik alkotják a tanácsot, és milyen 
érdekeket képviselnek?

A tanács összetétele

A tanács összetétele szintén átalakuláson ment keresztül a törvényi szabályozások nyo
mán. A minisztériumi delegáltak száma közel azonos maradt, míg a helyi képviselők 
száma csökkent az első módosítás következtében. A helyi érdekek képviseletében is vál
tozás történt: kikerültek a gazdasági kamarák, a területfejlesztési kistérségi társulások 3 4 5 6 7

3 17. § (2) bekezdés d) pont.
4 17. § (3) bekezdés b) pont.
5 17. § (2) bekezdés 1) pont.
6 17. § (2) bekezdés h) pont.
7 17. § (2) bekezdés m) pont.

http://www.deldunantul.com/index.php7idsl229
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korábbi nagyobb számú képviselőit a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke és a 
megyei jogú városok polgármesterei váltották fel.

A tanács tagságát három szempont alapján vesszük górcső alá (vő. a 3. számú függeléket). 
Egyrészt a törvényi szabályozás értelmében milyen pozíciót uralnak, másrészt milyen a 
pártpolitikai, harmadrészt pedig milyen a földrajzi kötődésük. A 19 fős testület személy 
szerinti összetétele részben az országgyűlési és helyhatósági választásoktól függ, hiszen 
tagjai jelentős mértékben választott politikusok. A tanács tagjai:

-  a megyei területfejlesztési tanácsok (és egyben a megyei közgyűlések) elnökei (Bara
nya, Somogy, Tolna -  3 fő);

-  a megyei jogú városok polgármesterei (Pécs, Kaposvár, Szekszárd -  3 fő);
-  megyénként a kistérségek egy-egy képviselője (Baranya, Somogy, Tolna -  3 fő);
-  a Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) elnöke (1 fő);
-  a minisztériumok képviselői (9 fő).

A tanács tulajdonképpen a három megye önkormányzati politikusaiból és a miniszté
riumi delegáltakból áll, összetétele több okból kormánypárti, illetve kormánytúlsúlyt 
biztosít. A 19 tagból kilenc fő eleve a központi végrehajtó hatalom, a minisztériumok kül
dötteként szerepel, a RIB elnöke ugyancsak kormányzatfüggőnek tekintendő, kilencen 
pedig a régión belüli különböző önkormányzati, közigazgatási szintek képviselőjeként 
jelennek meg. Feltételezhetően (nem mintha ez természetes lenne, hiszen elvileg ágazati 
érdekeket kellene megjeleníteniük) a kormányzat egységes álláspontot képvisel, míg a 
megyék, megyei jogú városok és kistérségek érdekei teljesen különbözőek lehetnek. 
Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy a polgármesterek figyelmen kívül hagyják egy 
döntés meghozatalánál a városukra, kistérségükre tett hatást (előnyöket, hátrányokat), 
és kizárólag a régió szempontjaira koncentrálnak, vagy kizárólag párthovatartozás 
szerint szavaznak.

A döntéshozatal tehát egyértelműen a kormány befolyása alatt áll. Ezt az állapotot 
némileg ellensúlyozhatja az állandó és eseti meghívottak köre, akik a kamaráktól a civil 
szervezetekig a dél-dunántúli közélet széles spektrumát képviselik, de ne felejtsük el, ők 
nem szavazhatnak. Mindaddig tehát nem beszélhetünk alulról építkező, helyi érdekeket 
figyelembe vevő régióról, míg a döntésekben intézményesítetten a kormányzati érdekek 
dominánsak.

A pártpolitikai elkötelezettséget és földrajzi kötődést tekintve az uniós csatlakozást 
követően közel azonos összetételről beszélhettünk, aminek hátterében a nagypolitika 
változatlansága áll.8 Kisebb átalakulások 2006 novemberében, majd 2008 februárjában 
történtek (Függelék, 1. táblázat).

A kormányzati fölény törvényileg biztosítva van, a 2006-os választásokig mindössze 
egy ellenzéki és két párton kívüli, civil képviselő volt tagja a tanácsnak. A 2006-os

8 A vizsgált időszakban, 2004-től a Gyurcsány-kormány volt hatalmon.
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helyhatósági választásokon az ellenzék széles körű győzelmet aratott (a megyei közgyűlé
sekben és két megyei jogú városban), így az ellenzék száma öt főre emelkedett. 2008 
februárjában négy személyi változás is történt, mellyel az ellenzék további egy fővel 
gyarapodott. Jelenleg a 19 tag közül 13 kormánypárti9 és hat ellenzéki10 11 politikus. A hat 
ellenzéki politikus pedig egytől egyig helyi-területi érdekeket képvisel, szemben a 
kilenc miniszteri képviselővel, ami azt is lehetővé teszi, hogy a kormányzati és ellenzéki 
konfliktus látszólag a központi-helyi érdek konfliktusában jelenjen meg. Nem meglepő, 
hogy a tanács ülésein évről évre egyre élesebb vitáknak lehetünk tanúi.

Nemcsak a politikai hovatartozás jelenthet súrlódást a tanács tagjai között, hanem az 
eltérő helyi érdekek is fontos szerepet játszanak. A törvényi szabályozás gondosan ügyel 
erre a veszélyforrásra, s az arányosságra hangsúlyt fektet: minden megyéből ugyanannyi 
helyi politikus képviseltetheti magát (bár megjegyezzük, hogy vannak megyék, ahol két 
megyei jogú város is van), ugyanakkor nyilvánvalóan a törvény nem említi a miniszté
riumi delegáltak földrajzi-területi hovatartozását, ez tehát a konkrét személyi konstel
lációtól függ. A gyakorlatban azonban a delegáltak kiválasztásában követik az arányosság 
elvét, bár elképzelhető, hogy a delegálás eredménye véletlenszerű. 2004-ben négy mi
nisztériumi képviselő tag származott Baranya, kettő Tolna és három Somogy megyéből. 
A 2006. és 2008. évi személyi változások a minisztériumi képviselőket is érintették. 
Ennek következtében az elmúlt négy évben Baranya megye két képviselőjét is elvesztette, 
Tolna megye pozícióját javítva. Baranya „hátrányának legfőbb oka, hogy a régióközpont 
is itt található, amit igyekeztek ellensúlyozni a delegálás során. Kifejezetten érzékelhető 
tehát a delegálási gyakorlatban, hogy sokkal inkább a régión belüli területi arányosság, 
semmint szakmai vagy ágazati szempontok dominálnak, természetesen a pártlojalitás 
mellett.

Míg a politikai kötődés kérdése elsősorban a helyi politikusok körében lehet releváns, 
hiszen a minisztériumi képviselők egyértelműen kormánypártiak, s rendszerint szorosan 
kötődnek is valamelyik kormánypárthoz, addig a földrajzi hovatartozás egyenlő megosz
lásának felbomlását a kormány delegáltjai okozhatják, ha nem figyelnek az arányosságra.

A fentiek alapján tehát a tanács egyes tagjaiban különböző szerepek ütköznek. Vegyük 
példának a 2006-2007 között regnáló elnököt,11 aki pártpolitikus, polgármester, minisz
tériumi képviselő és a kistérségi társulás elnöke is volt egyszerre. A kérdés mármost az, 
hogy a tanács tagjai képesek-e a regionális szintű együttműködésre, gondolkodásra, 
identitás kialakítására, vagy a bennük élő egyéb szerepek kerekednek felül?

9 A koalíción belül az SZDSZ aránya három fő.
10 A hat ellenzéki politikus arányosan képviseli a megyéket, megyénként két-két fővel.
11 A tanács legfőbb tisztségviselője az elnök, akit a tanács saját tagjai közül választ.
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A bizottságok és az ügynökség döntés-előkészítő szerepe

A tanács működését szakmai bizottságai és a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság segíti. A tanács és bizottságai működéséhez szükséges háttérmunkát és titkár
sági teendőket a tanács munkaszervezete, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök
ség látja el.

A tanács bizottságai

A 2004. évi törvénymódosítás a regionális fejlesztési tanácsok számára kötelezővé tette 
a monitoring bizottság felállítását. Ezen túlmenően a tanácsok saját hatáskörükben 
rendelkeznek a további bizottságok létrehozásáról. A régiók közti különbségeket tehát 
elvileg visszatükrözheti a bizottságok struktúrája.

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájának támogatása, a döntések 
előkészítése, egyes kiemelt feladatok lebonyolítása érdekében nyolc állandó szakmai 
bizottságot hozott létre:

-  A Dél-dunántúli Regionális Monitoring Bizottság az uniós fejlesztési programok 
monitoringját végzi. Feladatai: megvizsgálja és véleményezi a végrehajtandó intéz
kedések és a pályázatok kiválasztására vonatkozó kritériumokat és ezek megvaló
sulását egyes pályázatoknál, összeveti az elfogadott regionális fejlesztési terveket 
és programokat a lehetséges finanszírozási forrásokkal, rendszeres időközönként 
megvizsgálja a programok sajátos célkitűzéseinek megvalósításában elért eredmé
nyeket.

-  A Dél-dunántúli Regionális Programértékelő Bizottság a hazai decentralizált alapok 
elosztásáról szóló tanácsi döntéseket készíti elő. A hazai forrásfelhasználás regio
nális koordinációja érdekében a bizottság elnöke teljes jogú tagja a Dél-dunántúli 
Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságnak.

-  A Dél-dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság a régió inno
vációs és gazdaságfejlesztési programjait, pályázatait készíti elő, és azok végrehaj
tását ellenőrzi. A bizottság a tanács szakmai döntés-előkészítő szervezete, mely a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap decentralizált keretéből finanszírozott 
fejlesztési programok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos javaslattevő, 
véleményező és ellenőrző tevékenységével segíti a tanács munkáját.

-  A Dél-dunántúli Regionális Tervezési Bizottság a régió területfejlesztési tervezésé
nek fontos szereplője. Véleményezi a Nemzeti Fejlesztési Tervnek és operatív 
programjainak a Dél-Dunántúlt érintő fejezeteit, módosító javaslatokat fogalmaz 
meg, megvitatja a régió középtávú fejlesztési stratégiáját és rövid távú operatív 
programjait érintő változásokat, jóváhagyást igénylő esetekben a tanács elé ter
jeszti az elfogadni javasolt szakmai anyagokat.
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-  A Dél-dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság a régió külkapcsolatait koordi
nálja. A bizottság kezdeményező szerepet játszik a Dél-dunántúli régió önálló kül
kapcsolati politikájának kialakításában, javaslatokat fogalmaz meg a tanácsnak a 
Dél-dunántúli régió nemzetközi kapcsolatrendszerét illető kérdésekben, képviseli 
a régiót külföldön és itthon külföldi partnerek látogatása alkalmából.

-  A Dél-dunántúli Regionális Kulturális Bizottság a régió kulturális ügyeiben segíti a 
tanács munkáját.
A Dél-dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság hivatott támogatni a sportot, 

az egészséges életmód kialakítását és az egészséges életre nevelést. Az említett 
témaköröket érintő kérdésekben egyeztető, véleményező, döntés-előkészítő, szak
mai érdekérvényesítő bizottságként működik.

-  A Dél-dunántúli Regionális Civil Egyeztető Fórum a régiót érintő területfejlesztési, 
valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó kérdésekben működik 
együtt a tanáccsal.

A tanács munkájának az alapját, a szakmai anyagok előkészítését és felvázolását, a 
térségi szereplők közötti koordinációt a bizottsági tagok végzik, szócsövük a bizottsági 
elnök. A bizottságok kis, hat-hét fős testületek, ez alól a Dél-dunántúli Regionális Innová
ciós és Gazdaságfejlesztési Bizottság jelent kivételt, melynek közel húsz tagja van. Az évek 
folyamán bár eltérő súllyal, de lényegileg négy bizottság uralta a napirendi pontokat: a 
monitoring, a programértékelő, a gazdaságfejlesztési és a tervezési bizottság. Elnökeik 
többnyire a tanács tagjai is, így kettős oka is lehet kiemelt szerepüknek. Egyrészt a 
bizottság fajsúlyát tekintve lényeges kérdésekben tesznek állásfoglalást, illetve adnak 
tanácsot, javaslatot, másrészt több pozíciót birtokolnak, így befolyásosabb szereplőkké 
válnak. 2007-re a tanács üléseinek több mint egyharmadában jellemzően az övék a szó. 
Mellettük a külkapcsolati, kulturális és sportfejlesztési bizottság elnöki felszólalásai 
elenyészőek, nyilvánvalóan azért, mert ezeken a területeken a tanács aktivitása lénye
gesen szerényebb.

A bizottságok összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a gazdaságfejlesztés, 
a külkapcsolatok, a kultúra és a sport területén széles körű partnerség érvényesül, 
míg a monitoring és a programértékelő bizottság tagjainak kiválasztása jóval szűkebb 
körben történt, kivétel nélkül a tanács jelenlegi vagy volt tagjainak soraiból kerülnek 
ki. A tervezési bizottság a két pólus között helyezkedik el, míg a civil egyeztető fórum 
értelemszerűen eleve partneri modellt követ.

A monitoring bizottság három ellenzéki és három kormánypárti tagból áll. Elnöke 
megyei területfejlesztési tanácsi elnök, tagjai: a további két megyei területfejlesztési 
tanácsi elnök, egy kistérségi és egy minisztériumi képviselő, illetve egy korábbi kulturális 
bizottsági tag. A programértékelő bizottság két ellenzéki és négy kormánypárti tagból 
áll. Elnöke a tanács elnöke, tagjai a korábbi tanácsi elnök, két minisztériumi, egy korábbi 
kistérségi képviselő és egy megyei jogú város polgármestere.
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A két bizottság szigorúan válogatott összetételének oka az, hogy tevékenységük kulcs- 
fontosságú (működésükre rányomja bélyegét az SA menedzsmentje). Az egyik tevékeny
sége a ROP-hoz, míg a másiké a nemzeti decentralizált alapok felhasználásához kötődik. 
Feladatuk összefügg, egymást egészítik ki. E két terület fontosságát bizonyítja, hogy 
a pártpolitika sem kerülte el a tagok kiválasztásának módját, a politikai hovatartozás 
kiegyenlített.

A Dél-dunántúli Regionális Civil Egyeztető Fórum12

A regionalizációs folyamatokban egyértelműen elkülöníthetők a felülről irányított refor
mok, amelyet top down vagy modernizációs regionalizmusnak neveznek, és a helyi erők 
által kezdeményezett bottom up decentralizációs mozgalmak. Magyarország a „felül
ről integrált -  alulról építkező” modellnek igyekszik megfelelni, ahol az állam megte
remti az intézményi, anyagi feltételeket, melyekkel elősegíti a helyi kezdeményezések 
megindítását és becsatornázását (Ágh 2005). A demokratikus értékek szempontjából az 
„új regionalizmus” e szintje a helyi társadalmak, a gazdaság és a régiók egymással való 
együttműködését igényli (Keating 1998).

A területfejlesztési régiók önkéntes, bottom up kiépítésének, illetve sikerének egyik 
fokmérője lehet a civil társadalom részvétele, nevezetesen a civil egyeztető fórum 
munkássága. A civil egyeztető fórum sajátos és egyben mind jelentősebb szerepe kívánja, 
hogy külön alfejezetben foglalkozzunk vele. A fórum növekvő befolyásának hátterében 
több erő is hat azon túl, hogy a törvény erejénél fogva kötelező létrehozni. Az unió, a 
régió és a civilek oldaláról is egyre erőteljesebben merül fel az igény egy jól működő 
partneri hálózat kiépítésére. A civil szektor ereje, a civil szervezetek száma és szerepe 
a demokratikusan működő társadalmak fontos fokmérője. Egyre többen várják a civil 
szektortól, hogy kimozdítsa a holtpontról a hazai közéletet, összekötő kapocsként 
jelenjen meg az állam, illetve az állampolgárok között. A társadalom részvétele tehát nem 
csupán a döntéshozatali folyamat átláthatóságát és nyitottságát biztosítja, hanem ezen 
túl segít becsatornázni a különféle érdekeket (Pánovics 2007).

A civil egyeztető fórum érdemben tudott jelen lenni a regionális operatív program ter
vezése során, rendszeresen részt vett a tanács és az ágazati (al)munkacsoportok ülésein, 
hírleveleket adott ki, továbbá véleményezte a különféle fejlesztési dokumentumokat. 
Munkájához azonban nem kapott sok segítséget az alsóbb szintű civil egyeztető fóru
moktól, mivel a hálózat nem alulról szerveződik, hanem éppen fordítva, a felsőbb szintű 
(országos, regionális) fórumok próbálják ösztönözni az alsóbb szintek kiépülését, meg
erősödését. Másrészt -  a közigazgatási rendszer felemás átalakításának következtében -  
megfigyelhető, hogy a megyei egyeztető fórumok tagjai igyekeznek regionális szervezet

12 Lásd bővebben Glied Viktor tanulmányát a kötetben.
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ként is bejelentkezni, hiszen a megyei területfejlesztési tanácsok munkája kiüresedett, 
miután számos hatáskör átkerült a regionális fejlesztési tanácsokhoz.

A tanács mellett regisztrálni kívánó civil szervezeteknek az alábbi alapkövetelmények 
valamelyikének kell megfelelniük: működésüknek a területfejlesztéshez vagy a nők és 
férfiak esélyegyenlőségéhez kell kapcsolódnia. A törvényi szabályozás szerint lehetőséget 
kapnak véleményük ismertetésére a tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor, illetve 
arra, hogy képviselőjük felszólaljon. Ezen túlmenően már a tanácsokon múlik, hogy 
mekkora szerepet szánnak az egyeztető fórumoknak.

A vizsgált időszakban csupán két témában kerekedett nagyobb szócsata a civilek és a 
tanács között. Általánosságban azonban a tanács napirendjeinek tárgyalása során ritkán 
jelentek meg, alig hallatták hangjukat, elvétve kértek szót, formáltak véleményt.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság

A regionális idegenforgalmi bizottság (RIB) olyan szakmai részvételre alapozott idegen- 
forgalmi koordinációs szervezet, melynek felügyeletét az illetékes ágazati miniszter látja 
el. írásos együttműködési megállapodása van a tanáccsal, mindenkori elnöke a tanács 
teljes jogú tagja.

Bár 2005-ben történt egy kezdeményezés átlátható és hatékony közös struktúra lét
rehozására, mégis meglehetősen rendezetlen a szervezet státusza: a RIB a miniszter által 
felkért testület, de szerződéses partnere a területfejlesztési tanácsnak és kvázi irányítója 
a Regionális Marketing Igazgatóságnak. A területfejlesztési ügynökség önálló tervezési 
munkabizottságot működtet a turizmus területén, ezzel lényegében párhuzamosságot 
eredményez. Szerencsére a személyes ismeretségekre és szimpátiára épülő kapcsolati 
tőke révén lehetőség van a hatékony munkára.

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Nyugat-Európában az 1950-60-as években jöttek létre az első ügynökségek, ezt a min
tát a kelet-közép-európai országok is követték. A regionális fejlesztési ügynökségek miu
tán a fő kormányzati struktúrán kívül állnak, a kormányzati stratégiától némi távolságot 
tartva félautonóm szervezetekként az alulról jövő kezdeményezések menedzselőivé vál
hatnak. A lehetőség adott, hiszen egy regionális intézmény hitelesebb és eredményesebb 
hosszú távú stratégiát képes kialakítani, továbbá a regionális politika alulról felfelé való 
megközelítése olyan szakembereket igényel, akik az államtól való távolság és semleges
ségjegyében a vállalkozásokkal üzleti érdemben tudnak foglalkozni (Halkier et al. 1998).
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Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az ügynökségek tevékenysége és kilátásai 
nagyban függnek politikai szponzoruk akaratától.

A tanács munkaszervezete, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség hivatott 
a régió előtt álló feladatok hatékony koordinálására. Az ügynökség mindhárom dél
dunántúli megyeszékhelyen üzemeltet egy-egy irodát, valamint kistérségi tanácsadói 
hálózatot is működtet.

Az ügynökség székhelyének meghatározása komoly politikai üzenetet hordoz. Főként 
Pécs és Kaposvár között folyt elszánt vita a háttérintézmény székhelyéről. A végered
mény a fennálló politikai erővonalakat tükrözi. Míg a szekszárdi iroda elsődlegesen a 
megyei képviseletet látja el, addig a másik két megyeszékhelyen nagyobb kompetenciát 
igénylő feladatokat látnak el. A kaposvári iroda a pályázati programok menedzselésével, 
illetve a gazdasági háttérfeladatok nagy részével foglalkozik. A pécsi irodában koncentrá
lódik a regionális tervezés és projektgenerálás, a régió belső és nemzetközi kapcsolatainak 
szervezése, a régiómarketing. Itt található továbbá a tanács titkársági feladatainak 
végzéséért felelős igazgatóság, valamint az ügyvezető igazgató.

A kistérségi tanácsadói hálózat felépítésében és működésében a helyi és központi 
kötődés kettősségével szembesülünk. Egyrészt kapcsolatban áll a tanáccsal, ügynökség
gel, azok szaktudására, terveire támaszkodik, próbál kiépíteni egy közös információs hálót, 
melybe bevonja a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket és társa
dalmi partnereket. Másrészt kikerülve a regionális intézményrendszert, a központi fejlesz
tési célkitűzések megvalósításában országos szinten egységes gyakorlatot követ. (A háló
zat központi irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben működő Központi 
Fejlesztési Programiroda.)

Az ügynökség szerteágazó tevékenységi köre, munkájának fontossága megköveteli, 
hogy az ügyvezető igazgató állandóan részt vegyen a tanács ülésein, és tájékoztassa a 
tagokat a munkafolyamatokról. A szervezet legfontosabb feladatai: közreműködő szerve
zetként az NFÜ által meghatározott feladatok ellátása, pályázati programok menedzse
lése, a projektfejlesztési munka regionális koordinálása, gazdaságfejlesztés, innováció
ösztönzés, kistérségi tanácsadás, a régió nemzetközi és belső kapcsolatainak szervezése.

A működés főbb sajátosságai a tanács ülésein elhangzott viták 
tükrében

Az előterjesztések fajtáit tekintve a tanács ülésein különböző ügyek tárgyalására került 
sor. Jelen tanulmány nem törekszik a tanács teljes napirendjét átfogó, komplex szem
pontok szerinti vizsgálatra, hanem a politikailag releváns, a régióépítés szempontjából 
fontosnak tartott területekre összpontosít.
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A régió intézményi oldalát adó szereplők közötti viszonyok, a hatalomgyakorlás módja 
jól kiolvasható a vitákból. A szereplők közötti nézeteltéréseket vizsgálva jellemzően egy
részt a helyi, régiós, kormányzati szintek közötti, másrészt a régión belüli (megyei, me
gyeszékhelyi, kistérségi), harmadrészt pedig pártpolitikai vitákat, törésvonalakat re
gisztráltunk. Ezen kategóriák alapján vizsgáljuk meg, hogy miként zajlottak a disputák!

Központ kontra régió, régió kontra helyi érdek

2004-ben az első jelentős vita a helyi és a kormánypolitikusok között robbant ki. A fő 
törésvonalat a források elosztásának modellje jelentette az erőteljes központi irányítás 
és a kevés mozgástérrel rendelkező régió között. Annak ellenére, hogy a tanács maga is 
gyűjthet forrásokat a fejlesztési programok megvalósitásához, a lényeg mégis az, hogy a 
számára jutatott költségvetési eszközöket kizárólag a decentralizált forráselosztás jogi
lag szabályozott rendje szerint használhatja fel. Az önálló cselekvési potenciál ebből faka
dóan a fejlesztési programok kidolgozásában és a hazai pályázatokhoz kapcsolódó dön
tésekben jut kifejezésre. A tervezéssel és forráselosztással kapcsolatos mozgástér alap
ján a tanács azonban nem képes érdemi hatást gyakorolni a helyi gazdaság fejlődésére 
(Kaiser 2007).

A Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzaton belüli pályázati elbírálásánál közpon
tilag megkötötték a minimálisan adható összeget, eltérni csak a maximumösszegnél 
lehetett. A kormányzati érvelés az volt, hogy lényeges, hogy a pénz ne aprózódjon el, s 
a támogatott projekt mindenképpen regionális jelentőségű beruházással foglalkozzon, 
emiatt központi szinten határozzák meg a pályázati kereteket és a bírálás módját. A helyi 
érdek azonban mást diktált: a támogatási összeg minimumát a tanács tagjainak egy része 
a település nagyságához kívánta kötni, hogy a kisebb, néhány fő foglalkoztatását vállalni 
képes cégeket se zárják ki, s ne csak a városi, illetve nagyobb projektek támogatására 
kényszerüljön a tanács. A tanács (kormánypárti) elnöke már maga is kompromisszumos 
álláspontot képviselt, és a következőképpen foglalta össze a diskurzust: „régiós projektek 
támogatása lenne a cél, de mivel ilyenek nem igazán léteznek, meg kell elégedni a két- 
három település összefogásán alapuló fejlesztésekkel.”13 A helyi szintű politikusok azon
ban többnyire nem igénylik a regionális szintű beruházást, igazán a források települési 
szintre kerülésében érdekeltek.

Ennek a vitának a hátterében tehát eltérő érdekek állnak. A kormány az uniós 
követelményeket követve a régióban látja a fejlődés kulcsát, régiós szintű, hatókörű 
beruházásokat támogat. A tagok jelentős része viszont előtérbe helyezi a szorosan vett 
helyi identitását, aminek következtében nem nagy, több települést összefogó projektekben

13 A tanács 2004. június 4-i ülésének anyagai, 3. napirendi pont, 6. oldal.
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látja indokoltnak a pénzek felosztását, hanem az egyes falvakat, de többnyire inkább 
a városokat kívánja helyzetbe hozni.

A konfliktus nem oldódott meg, az évek folyamán többször felmerült a kormányzati 
vs helyi érdek téma. A helyi vezetők kifogásolták, hogy „a több hónapig tartó DDROP- 
egyeztetés utolsó fázisában nyújt be a minisztérium javaslatot a programhoz (...), a 
kormány összevissza telepíti a közigazgatási hatásköröket a városokba”,14 megemlítve, 
hogy a minisztériumok mindenféle háttérszámítás és indoklás nélkül közlik az egyes 
régiókra decentralizált összegeket, és „figyelmen kívül hagyják a lokális igényeket”.

Természetesen a vita másik vonala, amely a forráselosztás centralizáltsága körül zaj
lik, legalább olyan fontos. A helyi politikusok szerint a „megoldás az lenne, ha a régiókba 
több pénz jutna, jobban hozzá lehetne férni a régiós forrásokhoz. Kapjon komolyabb 
kompetenciát a régió, és ne olyan módon, hogy a tanácsban is a kormány dönt, és nem 
a választott képviselők.”15 Az NFH képviselője ekképp foglalta össze a kormányzat 
álláspontját: „A helyi igények mellett azt is meg kell fogalmazni, hogy az ország mitől 
lesz versenyképes, melyek azok a fejlesztések, programok, amelyek konkrétan a régió 
fejlesztéséhez szükségesek.”16

Eszerint az állandó konfliktus a helyi és a kormánypárti politikusok -  helyi identitásu
kat félretéve, a minisztériumi érdekeket képviselve -  között abból fakad, hogy más pers
pektívából látják a régiót. A helyi politikusok a lokális problémák megoldásával látják 
fejlődni a régiót, míg a kormány és az érdekeit képviselni hivatott tagok országos perspek
tívából tekintenek a régiókra. Lényegében a tanács működésében kisebbségben vannak az 
olyan szereplők, amelyek valóban helyi kötődés alapján támogatnák a regionális érdeket.

A régión belüli érdekek konfrontálódása

A helyi politikusok és a kormányzati delegáltak viszonya tehát konfliktusokkal terhelt, 
de mi a helyzet a többi közigazgatási szint képviselőivel? Nézzük meg, miként viszo
nyul a régió-megye-kistérség szereplőkor egymáshoz! Az ügynökség igazgatója szerint, 
akit mindenképpen (talán egyedül?) a regionális szinthez kötődő szereplőnek tekinthe
tünk, „fontos egy régiós irányvonal, kimozdulási pont felvázolása, nem szabad, hogy ez 
aktuálpolitikai kérdés legyen, ezért fontos, hogy a megyei elnökök, kistérségi delegáltak, 
parlamenti pártok megyei vezetői mind jelen legyenek és megegyezzenek.”17

Több kezdeményezés is érkezett a megyei, illetve a kistérségi szint hatékonyabb be
kapcsolására a regionális döntések meghozatalánál. Ha szintek egymáshoz való viszonyát 
nézzük, igazi vita elsősorban a megyékről alakult ki: ezeket a tanács egyes tagjai ki

u A tanács 2006. november 23-ai ülésének anyagai, 4. napirendi pont, 7. oldal.
15 A tanács 2007. április 12-ei ülésének anyagai, 12. napirendi pont, 28. oldal.
16 A tanács 2005. május 25-ei ülésének anyagai, 1. napirendi pont, 3-4. oldal.
17 A tanács 2004. november 5-ei ülésének anyagai, 16. napirendi pont, 20. oldal.
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üresedéssel vádolták, és a megyei (mellesleg ellenzéki) képviselőket nem tartották kom
petens személyeknek. A kistérségek ellenben kitüntetett szerepben tűntek fel, aminek 
okai között nyilván az is szerepel, hogy a vizsgált időszakban a kistérségeket rendkívül 
karizmatikus személyiségű és egyéb pozíciókkal is felvértezett tagok képviselték. Pozí
ciójukat értelemszerűen erősítette a kormányzati kistérségbarát politika hátszele is.

A helyi politikusok számos alkalommal feszültek egymásnak. A fő vonulat Baranya- 
Somogy, illetve Pécs-Kaposvár között húzódott, de Tolna megye képviselője is -  bár 
többnyire kimaradt a vitákból -  nehezményezte a megye alulértékelt szerepét: „bármilyen 
tervezési dokumentum készül, szinte mindegyikben kis szerepet kap Tolna megye és 
Szekszárd”.18 Somogy képviselői vehemensen támadták Baranyát, az igazi rivalizálás 
köztük folyt. Kiélezett vitáikban a helyi-területi érdekkonfliktusok gyakran eltérő politikai 
alapállással párosultak. Legyen szó forráselosztásról, a tanács elnökének és társelnökének 
megválasztásáról, a bizottságok összetételéről, az ügynökség székhelyének kijelöléséről 
vagy a regionális stratégia meghatározásáról, a két területileg és pártpolitikailag eltérő 
színezetű képviselőcsoport között mindig összezördülés robbant ki.

Gyakran előfordult, hogy a nézeteltérések látszólag nem konkrétan a forráselosztás 
miatt alakultak ki, hanem eltérő elvi alapokból eredtek. Elvileg régió nem létezhet 
régióközpont nélkül, ez a tény vitathatatlan. Kaposvár mégis folyamatosan 
megkérdőjelezte Pécs jogosultságát e címre. „A tanács térjen vissza az 1999-es alapelvre, 
miszerint a régió társközpontokon alapul, ne legyen olyan megfogalmazás, hogy Pécs a 
régió központja. Ehelyett a másik két megyeszékhely társközpontként szerepeljen, Pécs 
pedig régióközpont helyett a legmeghatározóbb városi jelzőt viselje.”19 További példaként 
említhetjük az ügynökség székhelyének problematikáját. Kaposvár minden lehetőséget 
megragadott, ingyen telket ajánlott, nagy parkolót ígért, annak reményében, hogy 
felüllicitálja Pécs törekvéseit.

Ebbe a blokkba kapcsolható a nemzeti fejlesztési tervezés során felmerült kiemelt pro
jektek ügye. Számos vitát követően úgynevezett kulcsprojektekben határozták meg a 
régió nagy volumenű fejlődési stratégiáját. Nagyjából egyetértés uralkodott abban, hogy 
először a régió infrastruktúráját kell helyreállítani, utána lehet további beruházásokban 
gondolkodni. Ennek alapján hat kiemelt projekt indul a közúthálózat fejlesztésére,20 
burkolatfelújításra, négy projekt pedig új utak építésére. Az úthálózat fejlesztése mellett 
csupán egy kiemelt projekt szerepel: az Európa Kulturális Fővárosa Program. Ez utóbbit 
Pécs város kivételével forráselvonásként értékeli a többi térség, illetve a tanács tagsága. 
A kormányzati álláspont szerint „az EKF régiós program, és egyben magyar nemzeti 
program, ezért lett a régiós forrásokon keresztül megerősítve. Az EKF nem csak Pécs 
projektje, hanem a régióé”.21

18 A tanács 2006. március 17-ei ülésének anyagai, 4. napirendi pont, 7. oldal.
19 A tanács 2006. november 23-ai ülésének anyagai, 4. napirendi pont, 7. oldal.
20 Lásd bővebben Schmidt Andrea tanulmányát a kötetben.
21 A tanács 2007. november 7-ei ülésének anyagai, 4. napirendi pont, 14. oldal.
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Összességében azt tapasztaltuk, hogy a tagok gondolkodásában, tevékenységében 
nagyon erősen jelen van a lokális kötődés, s még a megyei is inkább, mint a regionális. 
Ezek a konfliktusok aztán különböző mezben, érvelésben jelennek meg, de összességében 
akadályozzák a régió valóban átfogó, közös problémáinak az egységes támogatását.

Pártpolitikai csatározások

A régió megerősödése a területfejlesztési intézményrendszeren belül gyakran a pártpo
litikai játékteret növelte. A tanács tagjai jellemzően politikusok, vitáik kiindulópontjá
nak egyik alapköve a pártpolitikai elkötelezettség. Legyen szó pályázatok elfogadásáról, 
s ezzel egyetemben a források elosztásáról, vagy konkrét példaként az EKF programról,22 
az ellenzék gyakran úgy érezte, hogy a tanács kormánypárti többsége a szimpatizáns tele
püléseket, városokat kívánja helyzetbe hozni.

A legélesebb, „tisztán” politikai szóváltások jellemzően 2006 után alakultak ki. Ekkor 
ugyanis az önkormányzati választások az ellenzéki pártok földcsuszamlásszerű győzelmét 
hozták, ami jelentősen átrendezte az erőpozíciókat a megyei és városi közgyűlésekben 
és azok élén. Korábban csupán egy (Kaposvár polgármestere), a 2006-os önkormányzati 
választásokat követően ellenben öt (a három megye közgyűlésének elnöke, Szekszárd és 
Kaposvár polgármestere) ellenzéki képviselő emelte fel hangját a tanácsban a kormány- 
párti elképzelések ellen.

Két olyan eset is köthető az elmúlt időszakhoz, melynek nézeteltérései nem maradtak 
meg az ülések tagjai között, hanem az ellenzék nagyobb súlya és összefogása révén a 
média által felkarolva politikai botránnyá fajult.

Az első incidens 2006 novemberében történt, amikor a testület élére -  a korábbi 
gyakorlattal ellentétben -  választott önkormányzati tisztségviselő helyett minisztériumi 
megbízott23 került. Az ellenzéki politikusok szerint ezzel „kétfejű” régió jött létre, hiszen 
az elnök és a társelnök funkciója között nincs jogi különbség, s mindkettő kormánypárti. 
A sérelem alapja, hogy sem Tolna, sem Somogy megye nem kapott társelnöki helyet a 
tanácsban. A tanács elnöke felajánlotta, hogy a jelenlegi két kormánypárti társelnök mellett 
Kaposvár és Szekszárd ellenzéki polgármestere is kapjon társelnöki pozíciót, azonban
a két politikus az ajánlatot elhárította. Kaposvár polgármesterét idézve: .... a magam
részéről nagyon lényegesnek tartom, hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
élén olyan vezető legyen, aki minden szempontból legitim úton került az elnöki székbe. 
Ez jelenleg nem mondható el, hiszen a testületet egy olyan személy irányítja, akit a szak

22 Az unió nem ad támogatást a kulturális főváros programra, az előkészületekre és a megvalósításhoz azonban 
számtalan regionális pályázat nyújt segítséget. Az ellenzéki színezetű Kaposvár többször hevesen tiltakozott a 
pályázatok ellen, hiszen emiatt kevesebb forrás marad a másik két megyei jogú városra.
23 Mivel az elnök a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízottja, bármikor leváltható, visszahív
ható.
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tárca minisztere nevezett ki. Ettől függetlenül már a ciklus elejétől nyitottak vagyunk 
az együttműködésre. A regionális közös munka sikereiről még keveset tudok mondani, 
hiszen az elkövetkező időszakban és a napi működésben dől majd el, mennyire képes a 
Dél-Dunántúl a politikai érdekeket félretéve egy-egy fontos célért együtt harcolni.”24

A másik eset 2007 szeptemberében történt, amikor a tanács szerződést bontott a 
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Az ügy részle
tei, az elbocsátás okai a nyilvánosság előtt ismeretlenek. A tanács ellenzéki tagjai szerint 
pártpolitikai harcok dúltak a tanácsban, és pártalku áll a távozás hátterében. A tanács 
elnöke az ügyvezető igazgató menesztését egy a szervezetre vonatkozó vizsgálat ered
ményeire hivatkozva javasolta. Az ellenzéki tagok azt tanácsolták, hogy a testület addig 
halassza el a döntést, amíg nem ismeri pontosan a szóban forgó vizsgálat eredményét. 
Kaposvár polgármestere úgy vélte: „Ez jobb megoldás lett volna, hiszen ha a vizsgálat 
olyan tényeket tárt volna fel, amelyek elmarasztalást érdemelnek, akkor nem szabad közös 
megegyezéssel szerződést bontani. Ellenkező esetben pedig pártalkuról beszélhetünk.”25 
A tanács a polgármester javaslatát nem fogadta el, ezért az ellenzéki tanácstagok az 
ülésről kivonultak.

A szintén ellenzéki Baranya megyei önkormányzati elnök szerint „az ügynökség fejé
nek elbocsátása csak a koncért való marakodásról, érdekharcról szól. Ez a küzdelem lát
ványos, a benne részt vevő felek a kormánnyal egyeztetik szándékaikat. Akik az érdek
harcban útban állnak, azokat jogi »csavarokkal« félreállítják, a Dél-dunántúli régió e 
»komédia« vesztese...”26 A tanács elnöke a vádakkal szemben azt a nyilatkozatot tette, 
hogy az igazgatót jó szakembernek tartja, és a történteket a véletlenek játékának véli.

Mint ahogy a két példa is mutatja, a pártpolitikai csatározások elsődlegesen a személyi 
kérdések körül zajlottak. Akár a nagypolitikában, regionális szinten is alapvető fontosságú 
a hatalmi pozíciók birtoklása. A 2006-os önkormányzati választásokat követően az 
ellenzéki képviselők gyarapodásával és összetartásával egyre figyelemfelkeltőbb viták 
alakultak ki.

Hozzá kell tennünk, hogy az ügynökség vezetőjének személye körüli vita arra is 
rámutat, hogy a tanács felismeri az ügynökség egyre erősödő pozícióját, önállósulását, 
illetve a kormányzati szinttel való összefonódását, amit elsősorban az uniós források 
felhasználásban betöltött közreműködő szerepük alapoz meg.

24 Politikai botrány a DDRFT ülésén. Pécsi Napilap, 2006.novemberl6.
25 Kirúgták Miszler Miklóst -  mi állhat a háttérben? Pécsi Napilap, 2007. szeptember 27.
26 Kirúgták Miszler Miklóst -  mi állhat a háttérben? Pécsi Napilap, 2007. szeptember 27.
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A tanács működése a számok tükrében

A tanács ülései az évek során egyre szaporodtak, napirendi pontjaik egyre szélesebb 
körűek, az aktivitás növekedése számokban mérhető. A következő részben statisztikai 
összegzéseket olvashatunk az üléseken felszólalók összetételéről és a napirendekről.

A 3. számú függelékben bemutatott öt táblázat a tanács elmúlt öt évének felszólalásait 
tartalmazza. Az oszlopokban az előterjesztések fajtái szerepelnek: javaslat, beszámoló, 
tájékoztató és a döntés, a sorokban a felszólalók pozíciói.

2004- ben mindössze három alkalommal 57 témában ülésezett a tanács. Hivatásukból 
eredendően a tanács elnöke és az ügynökség igazgatója szólalt fel a legtöbbet. Érdekes, 
hogy a tájékoztató jellegű kérdések és a döntést igénylő megnyilvánulások köre közel 
azonos. A kevés találkozó, s azon belül is az előterjesztések tájékoztató jellege arra enged 
következtetni, hogy a tanács többnyire tapogatózik, próbálja megismerni önmagát és 
mozgásterét. Az alacsony döntési arány oka az unióhoz való csatlakozásban keresendő, 
illetve abban, hogy a nemzeti forráselosztási kompetenciák regionalizálása is lassan 
haladt előre. A csatlakozás előtt a Pályázat Előkészítő Alap révén a pályázatok kidolgozása 
folyt, amiben az ügynökségnek volt elsődleges szerepe, a tanácsot tétlenségre ítélve. 
A pályázatok feletti döntések és kontroll még nem indult be ebben az időszakban.

2005- től jelentős változást tapasztalhatunk, az ülések és a döntést igénylő kérdések 
egyaránt megszaporodtak. A DDRFÜ igazgatója a maga 32 előterjesztésével a legaktívabb 
tag. Felszólalásainak döntő többsége tájékoztató jellegű, ami az általa betöltött pozícióból 
ered, illetve abból, hogy az ügynökség tevékenysége fokozatosan áttolódik a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség holdudvarába. Érdekes, hogy a tanács elnöke a hozzászólásokban 
csupán a második helyen áll, ugyanakkor a 28 előterjesztés nagy többsége döntést igénylő 
kérdés. A Dél-dunántúli Regionális Monitoring Bizottság elnöke szintén gyakran szólalt 
fel, ő a fejlesztési programok tekintetében kívánt előrelépést elérni. 2005-ben a hét ülés 
alkalmával 86 határozat született, melyből 50 igényelt döntést.

2006- ban az ügynökség igazgatója továbbra is aktívabbnak tekinthető a tanács elnökei
nél (az év végén elnökváltás történt). A harmadik helyen 13 előterjesztéssel a Dél-dunántúli 
Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke áll. Az előző évhez képest bár 
kevesebb tag nyújtott be előterjesztést, ők azonban sokkal aktívabbak voltak. A döntést 
igénylő javaslatok száma jelentősen megnövekedett, ami a pályázatok és a projektek beéré- 
sének köszönhető. 2006-ban 11 alkalommal ülésezett a tanács, és 98 határozat született.

2007- ben jelentős változások következtek be. A tanács elnöke már messze a legaktí
vabb tag: 61 előterjesztésével magasan uralja a napirendet, jelezve az elnök személyes am
bícióit az ügynökséggel szemben. Az ügynökség igazgatója és a Dél-dunántúli Regionális 
Tervezési Bizottság elnöke, a Dél-dunántúli Regionális Programértékelő Bizottság elnöke, 
Dél-dunántúli Regionális Monitoring Bizottság elnöke szintén rendkívül tevékenynek
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mondhatók. Az év folyamán 12 alkalommal ülésezett a tanács, és 167 határozat szüle
tett, melyből 115 igényelt döntést.

2008-ban megtorpant az évről évre növekvő felszólalások száma, ami arra enged követ
keztetni, hogy a tanács munkája csendesebb periódusba jutott. A pályázatok kiforrtak, a 
felmerülő problémák és megoldandó kérdések a korábban elfogadott tervekben kompro
misszumokhoz vezettek. Az előző évhez hasonlóan a tanács elnöke 47 előterjesztésével a 
felszólalások egyharmadát uralja. Őt követi az ügynökség igazgatója, majd a három leg
tevékenyebb bizottság a Dél-dunántúli Regionális Tervezési Bizottság, a Dél-dunántúli 
Regionális Programértékelő Bizottság és a Dél-dunántúli Regionális Monitoring Bizott
ság elnökei. Az év folyamán 13 alkalommal ülésezett a tanács, 133 határozat született, 
melyből 92 igényelt döntést.

2004-től 2008-ig a tanács tehát egyre inkább belelendült a munkába, sokasodtak a 
feladatok. 2004-ben mindössze 57 előterjesztés történt, ami 2008-ra megkétszereződött 
(133). A tanács elnöke és az ügynökség igazgatója mellett a bizottságok elnökei is egyre 
jobban szerepet vállaltak a felszólalásokban. Az adatok arra engednek következtetni, 
hogy a tanács kezdeti szárnypróbálgatásai után, az évek előre haladtával egyre több 
munka adódott, amit az ülések és a megvitatandó kérdések szaporodása hűen tükröz.

A napirendek és a döntések egyre gyarapodó száma azonban nem járt a tanács kompe
tenciájának és autonómiájának tényleges növekedésével. A tartalmi elemzések a követ
kező eredményeket hozták: napirendek között nagy arányt képviselő beszámolókban a 
tanács lejárt idejű határozatairól, illetve rendezvénysorozatairól esett szó. A tájékoztatók 
a két ülés közötti munkát, különböző projektek megvalósulási fázisait, illetve helyzet- 
elemzéseket mutatták be, tehát ugyancsak nem igényelnek valóságos aktivitást a tanács 
részéről. Az igazán érdekes információk a döntést igénylő kérdésekben hangzottak el, 
melyek három csoportba oszthatók.

-  A decentralizált regionális támogatási programokkal kapcsolatos pályázati kiírá
sok, források felhasználása, támogatás megítélése, módosítások, illetve beszámo
lók elfogadása, ezek az előterjesztések több mint a felét tartalmazzák.

-  A szervezetet érintő kérdések, mint a munkaterv, költségvetés elfogadása, 
SZMSZ- módosítás, személyzeti ügyek, beszámolók, amelyek az előterjesztések 
körülbelül 30 százalékát teszik ki.

-  Egyéb kérdések, mint a vis major megítélése, kiemelt projektek tárgyalása stb.
A pályázati rendszerek működtetése a tanács munkája során fokozatosan növekvő 

feladatokat jelentett. A tanács által támogatott pályázatok megvalósítási időtartama két- 
három év is lehet, továbbá a megvalósítást követő öt-tíz évig a fenntartási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzési feladatai is folyamatosan fennállnak. Ezek az áthúzódó felada
tok évről évre fontosak maradnak. Csalóka tehát az adat, miszerint a tanács tagjai egyre 
több, döntést igénylő napirendet tárgyalnak. Az aktivitás hátterében nem a döntési kom
petencia növekedése, hanem a formális, végrehajtó jellegű feladatok felhalmozódása áll.
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Az újonnan elfogadott pályázatok mellett egyre nagyobb számban szerepel napirenden a 
már elfogadott pályázatok menedzselése.

A 2007-ben ugrásszerűen megnőtt döntést igénylő felszólalások másik oka, hogy a 
vis major támogatások beemelése révén mindeddig ismeretlen téma került a napirendre. 
A regionális tanácsokhoz került újabb és újabb látszólagos forráselosztási hatáskörök a 
valóságban nem tesznek lehetővé stratégiai irányítást, csupán a kormányzati adminiszt
ratív terheket csökkentik, kifejezetten ezt illusztrálja a vis major és az ÖNHIKI-s támo
gatások hatáskörének „decentralizálása”.

Összegzés

Magyarországon nem_z_ár_ultlea regionális-demokrácia körüli.vita. Az ország centralizált, 
^alfámhak tekinthető, és továbbra is központosított fejlesztéspolitikát valósít meg. A regi- v 

^^onális szinten megszerveződő intézmények, s azok közül is a regionális fejlesztési taná- 
 ̂ csok"kezeben csak elvileg volt meg a lehetőség, hogy autonóm működésüket kiharcolva, 

régiónális^lűdathai párosítva tényleges regionális intézményekké alakuljanak. A felül
rőlvezérel trégionalizmus kimerítette lehetőségeit: a tanács tagjai között a kormányzati 

^TiatalonTképviselői dominálnak, a források feletti döntési kompetencia központi szin
ten van, ezzel pedig tehetetlenségre és kiüresedésre ítélik a fejlesztéspolitikai intézmény- 
rendszert. A regionalizmus bottom up szakaszába akkor tudunk átlépni, ha teret enge
dünk a regionalizmus belső mozgatórugóinak, a tanácsok kitörnek a kliensrendszer kere
tiből, és valódi partnerségben képesek működni a helyi hatalom képviselőinek egész háló
zatával (Pálné 2004).

Bár történtek kezdeményezések az alulról építkező régió kialakítására a tanács mun
kájában -  partneri hálózat kiépítése, helyi érdekek becsatolása stb. -  mégsem állíthatjuk, 
hogy képes lenne regionális szinten önállóan működni, felismerni és képviselni a regi
onális érdekeket, amennyiben egyáltalán léteznek artikulálható regionális érdekek. Ennek 
a gyengeségnek két fő oka van. Egyrészt a kormányzat dominanciája vitathatatlan, 
elegendő, ha a tanács feladatkörére, összetételére vagy a viták vonulatára vetünk egy 
pillantást. A tényleges kompetenciákat a kormányzat birtokolja, alig engedve mozgáste
ret a tanácsnak. Azt a csekély döntési jogkört, amivel a tanácsok rendelkeznek, sem engedi 
ki a kezéből, ugyanis a tanács tagjainak kiválasztásában törvényileg biztosított túlsúlya 

'^varTa kormányzat képviselőinek. A hatáskör-korlátozással és az összetétel meghatározá
sával kétszeresen bebiztosította magát a központi hatalom. Bár a tanács ülésein számos 
alkalommal felmerült a helyi politikusok oldaláról az autonómia kivívásának igénye, 
érdemi változás egy esetben sem történt.
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Másrészt kétségtelen, hogy a helyi szereplők sem képeznek regionális csapatot. Gya
kori köztük a széthúzás, nem képesek felülemelkedni pártpolitikai és földrajzi kötő-désü- 
kön. Kohéziót csupán a kormányzattal szemben képesek általában felmutatni széle-sebb 
hatáskört és a források elosztása feletti nagyobb befolyást kívánva.

A regionális közös munka első látásra sikeresnek mondható, a tanács gyakran már egy
hangúlag hozza meg döntéseit. Az elmúlt négy évben a tanács ülései is egyre gyakorib
bak, napirendjei egyre szélesebb spektrumúak. 2004-ben csupán 29, 2008-ban már 92 
döntést igénylő kérdés hangzott el. Mi ez, ha nem a régió feléledése, a számok magukért 
beszélnek.

Elhamarkodott volna azonban azt a következtetést levonni, hogy az adatok a regio
nális összefogást támasztják alá. Épp ellenkezőleg, sok tekintetben a régió tehetetlenségé
nek bizonyítékai. Az együttműködést a kormánypártiak többsége biztosítja, a csekély 
számú ellenzék, bár éles szócsatákat vív, képtelen átvinni az akaratát, tényleges erővel 
nem rendelkezik, a hosszas viták, a széthúzások a tanács munkájának hatékonyságát 
rombolják. A napirendi pontok és a felszólalások gyarapodó száma is hamis képet fest, 
nem a kompetencia vagy a bővülő feladatkör bizonyítékai, hanem a megoldatlan ügyek, s 
a visszatérő pályázati anyagok újratárgyalásai.

A tanács elmúlt négyévi működése még egy trendet tükröz vissza, nevezetesen az 
uniós csatlakozás nyomán önállósága, mozgástere inkább csökkent, a centralizált uniós 
támogatási menedzsment miatt, miközben a nemzeti forráselosztásban kompetenciája 
növekedett, még ha a tanács ülésezési aktivitásán ez nem is látszik. Miután a struktu
rális alapok felhasználása lényegében leköti a nemzeti fejlesztési forrásokat, a forrás
decentralizáció lényegében csak jogi értelemben zajlott le, a regionális szint inkább 
kiüresedőben van.



Kákái László

A régió belső kohéziója 
az elit véleménye, identitása alapján

A mintakeret

A kutatás során három megyében -  Baranyában, Somogybán és Tolnában -  összesen 200 
kérdőíves interjút készítettünk.1 A minta megyére és tevékenységi szakterületre rep- 
rezentatívan jelenítette meg a három megye különböző intézményi szektoraiban tevé
kenykedő vezetőit. A kutatás során nyolc szakterületet, szektort különböztettünk meg: 
külön kezeltük a civil szervezetek vezetőit, a felsőoktatási vezetőket, a jelentős gazdasági 
szervezetek vezetőit, a média vezetőit, az országos szinten tevékenykedő politikusokat, 
a területfejlesztés területén dolgozókat, az államigazgatási szervek vezetőit és az önkor
mányzati politikusokat. Természetesen a különböző csoportok között találhatók szemé
lyi átfedések, az ilyen eseteket úgy oldottuk meg, hogy az adott személyt abba a tevé
kenységcsoportba raktuk, amelynél főállásban látja el a feladatát. A kérdezés során nem 
a hagyományos kérdőíves módszert alkalmaztuk, hiszen a megkeresett személyek maga
san képzettek, az adott területet jól ismerő szakértők. Éppen ezért esetükben lehetőség 
nyílt specializáltabb, mélyebb kérdések feltételére. Erre a célra sokkal jobban használható 
a strukturált interjúk módszere, amely ötvözi a kérdőíves és az interjútechnika előnyeit 
-  ezáltal jelentős mennyiségű információt lehet mélységében, részletesen megismerni.

A minta belső megoszlását vizsgálva egy nagyon érdekes személyi kör rajzolható meg 
(1. táblázat). A mintába került alanyok 74 százaléka férfi, ami azt jelenti, hogy az erősebb 
nem lényegesen felülreprezentált a régió különböző területeken dolgozó vezetőinek 
körében. Az elit jelleget lényegében két mutató tükrözi: egyrészt az iskolai végzettség, 
másrészt a foglalkozás, beosztás. Ha az első ismérvet nézzük, akkor megállapítható, hogy 
a mintába került személyek 93 százalékának felsőfokú végzettsége van (22 százalékuk

1 A felmérés három problémakört fogott át: a regionális identitás, a közigazgatási reformról alkotott véle
mények és a regionális kapcsolatrendszerek témakörét. Ezek közül a jelen tanulmány az első kérdéskört járja 
körül, a másik két témával Pálné Kovács Ilona foglalkozik a kötetben. A kérdőívet lásd a függelékben.
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főiskolai, 55 százalékuk egyetemi diplomával, 16 százalékuk pedig tudományos fokozat
tal bír). A megkérdezettek 36 százaléka legmagasabb iskolai végzettségét abban a me
gyében szerezte, ahol született, 17 százalékuk más megyében, de még a régión belül, 
és közel azonos (23-23 százalék) arányban szerepel a más régióban, illetve Budapesten 
diplomát szerzők aránya. Ez a minta visszatükrözi, hogy a régió jelentős felsőoktatási 
bázissal rendelkezik ugyan, de az ország korábban erősen koncentrált felsőoktatási 
kapacitásai miatt értelmisége mégis jelentős arányban a régión kívül tanult.

A második ismérvet vizsgálva elmondható, hogy döntő többségük alkalmazotti 
kategóriába tartozik, ami a vizsgált intézményi kör alapján természetes. A megkérdezettek 
58 százalékban felsővezetők, 18 százalékban pedig középvezetői beosztásban végzik 
munkájukat (ez azzal magyarázható, hogy a megkérdezetteknek jellemzően az intézmé
nyükről kellett nyilatkozniuk).

Az előzőekkel szorosan összefügg, hogy a megkérdezettek körében életkorukat tekint
ve a 45 évnél idősebb korosztály a meghatározó: közel kétharmaduk ebbe a csoportba 
tartozik. A 35 és 45 éves korcsoport egyharmados arányt képvisel, és a 35 évnél fiatalabb 
korcsoport kevesebb, mint egytizeddel jelenik meg a mintában. A korösszetétel alapján 
is megállapítható, hogy lényegében az elit körében zajlott a felmérés, hiszen alapfeltevé
sünk az volt, hogy az elit körében kialakult hálózatosodásnak van döntő jelentősége az 
érdekérvényesítési készségeknek, a régió belső politikai összekapcsolódásának vonat
kozásában, és nyilvánvalóan ez a kör volt képes kompetens módon nyilatkozni a regioná
lis reform szakmai összefüggéseiről is.

Területi kötődés és mozgástér

A megyei, regionális identitás (különösen ez utóbbi) az elmúlt időszakban, különösen 
az Európai Unió regionális politikájának és az integráció elmélyülésének következtében 
tágabb, illetve jelentősen más összefüggések között nyer jelentőséget. A megyei vagy 
regionális identitást ma a területi politika azért tartja fontosnak, hogy megakadályozza 
az elvándorlást, hogy támogassa a helyi befektetési, kulturális társadalmi aktivitást, de 
manapság regionális identitásra épül a tőkebefektetésekért, illetve az uniós forrásokért 
folyó verseny is (Szabó- Kovács 2006, 407).
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Magyarországon a regionalizmusnak nem voltak hagyományai. Ezért a területi kötő
dés tradicionális megnyilvánulási formáit elsősorban a települések, illetve a megyék 
szintjén lehetséges vizsgálni. A megye olyan térségi egység, amely hosszú évszázadokra 
visszanyúló tradíciókkal, területi identitással, közjogi tartalommal bírt. A megyerend
szerről 1989-től folytatott szakmai-politikai viták (elsősorban a középszint közigazgatási 
szerepéről, valamint a feladatoknak és forrásoknak a megye és a települési önkormány
zatok közötti megosztásáról) azt eredményezték, hogy a megye helye elbizonytalanodott, 
és mellette újabb térkategóriák jelentek meg döntési, érdekérvényesítési és mozgási 
keretként. Ebből a szempontból két -  az önkormányzati rendszer számára fontos -  szintet 
emelhetünk ki. Az egyik szint a kistérségeké, amelyek a települések és a megyék között 
elhelyezkedő egységekként foghatók föl. A kistérségek egyrészt statisztikai egységek, 
másrészt az önkormányzatok önkéntes társulásai bizonyos feladatok ellátására. A másik 
fontos szint pedig a régióké. A 2002 óta a kormányok igyekeztek egyre több hatáskört 
a régiókhoz telepíteni, ám az önkormányzatisággal rendelkező -  vagyis választott 
testületek által irányított -  régiók nem jöttek létre (Soós-Kákai 2009).

Összességében Magyarország területileg mind horizontálisan, mind vertikálisan rend
kívül tagolt. A vertikális tagoltságot a nagyszámú települési önkormányzat, a horizontá
lis tagoltságot a négy területi szint -  település, kistérség, megye, régió -  elválása okozza 
(Körösényi-Tóth-Török 2007). Mindezek következményeként a megye már nem a leg
fontosabb döntéshozó és irányító színtere a térségi politikának, hanem mellérendelt 
partnere a települési önkormányzatoknak, ami természetesen az önkormányzati jog
állásnak is köszönhető. Mindezek a változások együttesen eredményezték a megyei ön- 
kormányzatoknál tapasztalható egyre fokozódó identitásválságot, amely érződik szinte 
minden közgyűlés tevékenységében (Kákái 2000,183).

Az identitás kérdésének vizsgálata kapcsán az 1994-1998 közötti időszakban végzett 
kutatásomban arra az eredményre jutottam, hogy eszközrendszer és kompetencia hiá
nyában a megyei önkormányzatok nem képesek a megyei azonosságtudatot erősíteni, 
alig tudnak megkapaszkodni a közvéleményben, a nyilvánosságban (Kákái 2000). Ennek 
magyarázatául több tényező is megjelölhető:

-  Magyarországon a rendszerváltás előtt és sajnos után is a társadalom jelentős 
része elemi információkkal sem rendelkezik arról, hogy mit csinálnak a területi 
önkormányzatok.

-  A pártok a választási kampányaik során képtelenek igazán megyei, regionális 
programokkal előállni.

-  A civil szervezetek pedig döntően lokálisan épültek ki, így csak elvétve tud
nak bekapcsolódni a megyei, regionális politikai, érdekképviseleti folyamatokba 
(Pálné 1999, 252).
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Ebben a tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, vajon Magyar-or
szág uniós tagságával párhuzamosan a térségi identitás erősödött-e vagy gyengült a 
korábbi vizsgálat eredményeihez képest?

A felmérés során megkérdezettek döntő többsége jelentős mértékben kötődik saját 
megyéjéhez, annak ellenére, hogy mint láttuk, maguk a megyei önkormányzatok már 
régóta nem képesek a megyei identitást jelentős mértékben táplálni. Ellenérzésekről 
csupán elenyésző hányaduk nyilatkozott. A három megye válaszadóinak körében nem 
tapasztalható eltérés a megítélés tekintetében és a szocio-demográfiai háttérváltozók 
sem befolyásolják jelentősen a véleményeket, egyik csoportban sem tapasztalható szá
mottevő eltérés az átlagtól.

A megye iránti pozitív viszonyulás hátterében a legtöbb válaszadó esetében nem 
racionális, hanem érzelmi (expresszív) indíttatású „kötődés” húzódik meg, míg a második 
leggyakoribb motívumot a kellemes természeti környezet jelenti, amelyik ugyancsak 
közelebb van az érzelmi, mint a racionális megfontolásokhoz. További jelentős 
említettséggel olyan szempontok szerepelnek, amelyek szintén a környezet 
komfortosságával vannak összefüggésben: például emberléptékű, otthonos, jó klímájú, 
mediterrán hangulatra hivatkozva. Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a 
lakóhelyhez való pozitív viszonyt a posztmateriális dimenzióhoz tartozó tényezők befolyásolják 
a leginkább. E tényezők értéke természetesen már csak azért is nagyobb, hiszen a régió 
gazdasági, infrastrukturális adottságai jelenleg nem mondhatók kedvezőnek.

2. ábra. A megyéhez kötődés pozitív tényezői

A területi kötődés

Szeret Ön a megyében élni?
(összes megkérdezett, N =201, %)

Miért szeret Ön a megyében élni?
(azok körében akik szeretnek a megyében élni, N =I89, %)

79%

j  \

í

nagyon szeret inkább szeret

inkább nem szeret » nagy on nent szeret

■ nem tudja, nem válaszol

kötődés

kellemes természeti táj 

emberléptékű 

otthonos 

jó  klímájú 

mediterrán hangulat 

kulturális kínálat 

változatos 

tudományos élet 

megszokás 

színes nemzetiség 

épített környezet 

egy etemi város 

b on  klek 

közel van mindenhez 

határközelség 

gyógyvíz 

dicső múlt 

nem Budapesten kell lakni
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Éppen emiatt érthető, hogy -  bár jelentősen kisebb csoportot képeznek -  azok, akik 
nem szimpatizálnak lakókörnyezetükkel, legnagyobb arányban gazdasági, materiá
lis szempontot említettek: a megye fejlődésének hiánya zavarja őket. Ennél jelentősen 
kisebb arányban jelentek meg a szociális, illetve az intellektuális szempontok.

2. ábra. A megyéhez való viszony negatív összetevői

A területi kötődés

Szeret Ön a megyében élni?
(összes megkérdezett, N=201, %)

M iért nem szeret ö n  a megyében élni?
(azok körében akik nem szeretnek a megyében élni, 

N=6, %)

A megkérdezettek közül hozzávetőleg ugyanannyian tartják fontos városnak gazda
sági szempontból Pécset és Kaposvárt. Szekszárd jelentősen lemarad mögöttük, de emlí
tettsége még mindig jelentősnek nevezhető. A három megyeszékhelyen kívül Paks és 
Siófok rendelkezik még számottevő említettséggel, Dombóvárt és Mohácsot már jóval 
kevesebben tartják gazdaságilag meghatározó településnek. A többi említett települést 
a válaszadók valószínűleg azért sorolták a fontos települések közé, mert tevékenységük 
valamilyen módon kötődik az adott városhoz.

A gazdasági fontossági rangsor helyezéseit a megkérdezettek megyei kötődése nem 
befolyásolja, vagyis a régión belül elfogadott, senki által nem megkérdőjelezett az egyes 
települések gazdasági súlya.
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Megítélése szerint gazdasági szempontból melyik az öt legfontosabb város a Dél-Dunántúli régióban?
(összes megkérdezett, %)

3. ábra. A városok gazdasági megítélése

A területi kötődés

Pécs

K aposvár

Szckszánl

Paks

Siófok

D om bóvár

M ohács

Szigetvár

Barcs

Harkány

Komló

Villány

M arcali

Siklós

Bonyhád

Boly

Nagykanizsa

N agyatád

Kozárm islcny

Szcntlórinc

Bcrem end

0 % 2 5 % 5 0 % 7 5 % 100%

N=201

Más a helyzet azonban a közigazgatási szempontú osztályozással. Miközben a teljes 
megkérdezetti körben a rangsor lényegében ugyanaz, mint amit a gazdasági szempontú 
osztályozásnál láttuk, mégis az egyes megyék között már nincs akkora összhang. Minden 
megye elitje a saját központját az átlagnál fontosabbnak érzi ebből a szempontból. 
Emellett eltérést mutat az is, hogy a nem megyeszékhelyi ranggal bíró városok (Siófok, 
Paks, Dombóvár, Mohács) ebben az esetben már jelentősen kisebb említettséggel jelen
nek meg, ami vélhetően összefügg a megkérdezettek jellemzően megyeszékhelyi 
lakóhelyével.

Mindez azt jelenti, hogy míg a gazdasági erőviszonyok tekintetében teljes az összhang 
a három megyében, addig a közigazgatási erőviszonyokban ez az egyetértés nem jött 
létre. Ennek hátterében az állhat, hogy míg a gazdasági teljesítmény egy pontosan mér
hető, nehezen vitatható mutató, addig a közigazgatási pozíció már kevésbé objektív 
tulajdonság, vagyis mindenki számára az tűnik fontosabbnak, amelyikkel kapcsolatba 
kerül. Ez a tünet jól mutatja a regionális integráció egyik legfontosabb hiánytünetét, 
vagyis hogy még nem jött létre a hatékony, mindenkit érintő egységes regionális igazgatási 
struktúra, illetve a regionális politikai térben a városok között még erős konkurenciaharc dúl, 
mint ezt az államigazgatási reform terén konstatálhattuk Vadál Ildikó tanulmányában.
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A területi kötődés

Megítélése szerint közigazgatási szempontból melyik az öt legfontosabb város a Dél-Dunántúli

4. ábra. A városok közigazgatási státuszának megítélése

régióban?
(összes megkérdezett, %)

N =20l

A közigazgatási szerepek esetében tapasztalható véleménykülönbség azonban nem 
jelenik meg a régiós határok megítélésének esetében, azaz a többség egyetért a jelenlegi 
területi felosztással. Akik szerint elhibázott volt a jelenlegi határok meghúzása, azok 
legnagyobb arányban Zala megye kihagyását tartják problémának. Elenyésző azoknak 
az aránya, akik szerint nem kellett volna a regionális szintet, illetve léptéket egyáltalán 
bevezetni, illetve azoknak, akik szerint a természetes határokat kellett volna figye
lembe venni. Ez a véleményazonosság arra utal, hogy a lassan tízéves régióhatárok stabi
lizálódnak a fejlesztéspolitikában és bizonyos intézményrendszerekben. Kérdés, hogy 
politikai regionalizáció esetén is hasonló lenne-e az egyetértés?
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5. ábra. A régióhatárok elfogadottsága

A területi kötődés

Egyetért Ön a Dél-Dunántúli régió földrajzi határaival?
(összes megkérdezett, N =201, % )

igen nem ■ nem tudja, nem válaszol

Hogyan változtatna ra jta?
(azok körében akik nem értenek egyet a régió határaival,

N = 4 4 , % )

Zala megyét csatolná hozzá 5 2 %

j j 

i i

nem kellett volna bevezetni 9 %  |

i i

term észetes h atárok at

i i

1 I

venné figyelembe

0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %

A válaszadók döntő többsége mindenesetre a régió valós központjának Pécset tartja, 
Kaposvár említettsége jóval kisebb, Szekszárdé pedig elenyésző. A régiós központi sze
rep odaítélését sem a kérdezett megyei kötődése, sem más szocio-demográfiai szempont 
nem befolyásolja. Vagyis ebben a kérdésben is összhang tapasztalható a régióban.
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Melyik település lehetne a Dél-Dunántúli régió valós központja?
(összes megkérdezett, %)

6. ábra. A régió központjának megítélése

A területi kötődés

79%

Kaposvár

Pécs

Szekszárd

*  egyéb válasz

*  nem tudja, nem válaszol

N *201

Igyekeztünk rákérdezni a területi kötődés, identitás „szoftabb” összetevőire is. A leg
nagyobb aránnyal a posztmateriális értékekre büszkék a megkérdezettek a saját telepü
lésükkel kapcsolatban: kultúra, történelem, természeti adottságok, a település ápoltsága, 
oktatás. A megye kapcsán ugyanezek a szempontok jelennek meg leginkább, azonban 
a természeti adottságok említési aránya megnövekszik, vagyis az emberek tudatában 
vannak annak, hogy településükön kívül is vannak megyéjüknek természeti kincsei. 
A régiós szint esetében is hasonló megközelítést tapasztaltunk, de a természeti adottsá
gok mellett a történelmi témák megjelenése is megnövekszik, vagyis az elit ismeretszintje 
a régiós szinten is azonosítani tudja a fontosabb jellegzetességeket, bár valószínűleg a 
tudatukban nem úgy jelennek meg ezek, mint az egész régióhoz, hanem mint Somogyhoz, 
Baranyához vagy Tolnához kötődő tényezők.
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7. ábra. A kötődés posztmateriális elemei

A területi kötődés

Mire büszke azon a településen ahol él? Mire büszke abban a megyében ahol él? Mire büszke a régióban?
(összes megkérdezett, % ) (összes megkérdezett, % ) (összes megkérdezett, % )

kultúra 20% kultúra 16% kultúra 16%

történelem 18% történelem 11% történelem 28*, •

természeti adottságok 17% természeti adottságok 45% természeti adottságok 74%

település állapota, 
ápoltsága 12%

települések állapota, 
ápoltsága 7% települések állapota, 

ápoitsága 16%

oktatás J ,0% oktatás 5% oktatás 8%

fejlődés 8% fejlődés 1% fejlődés 3%

turizmus 2% turizmus 4% turizmus 8%

nemzetiségi sokszínűség 2% nemzetiségi sokszínűség 5% nemzetiségi sokszínűség 6%

sporteredmények 1% sporteredmények 0% sporteredmények 0%

nem tud ja, nem válaszol 2% nem tudja, nem válaszol 3% nem tudja, nem válaszol f l  n %

0%  50%  100% 0%  50%  100% 0%  50%  100%

N-201

A közösen megoldandó problémák esetében is létezik már valamiféle régiós tudat, 
ugyanis szinte kivétel nélkül tudtak olyan problémát mondani, amelyeket régiós szinten 
hatékonyan meg lehetne oldani. Ezek főleg olyan problémák (közlekedés, gazdasági el
maradottság, munkahelyteremtés, infrastruktúra), amelyekhez jelentős pénzügyi forrá
sok szükségesek. Hozzátesszük, hogy az ezen a területen tapasztalt jártasság vélhetően 
az utóbbi időben lezajlott regionális tervezési tevékenységnek köszönhető, amelynek 
során a régió elitjének módja volt egyrészt részt venni a tervezési tárgyalásokon, 
másrészt egzakt ismereteket szerezni a régió fejlesztéspolitikai sajátosságairól és cél
jairól. Ismerve azonban e tervezés folyamatát, az is állítható, hogy a részkérdésekben, 
különösen az egyes fejlesztések konkrét földrajzi elhelyezésében már jelentősek a 
véleménykülönbségek (G-FORS 2005-2009).
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A területi kötődés

8. ábra. A közös regionális problémák azonosítása

Van-e Baranya, Somogy Tolna megyének olyan közös 
problémája, amit csak együttesen lehet megoldani?

(összes megkérdezett, N=201, %)

91%

6%

van nincs ■ nem tudja, nem válaszol

Mik ezek a problémák?
(azok körében akik szerint vannak közösen megoldható 

problémák, N=183, % )

gazdasági elmaradottság 37%

munkahelyteremtés 267.

Infrastruktúra _____ 11 %

kürnyezctsédelcm 9%

ökoturi/mus 7%

közigazgatás egységesítése : j  7%

aprófalvas településszerkezet 6% 1
kulturális arculat 5%

repülőtér d 47.

egészségügy 47. | j

konszenzus hiánya 37. :

felsőoktatás 37.

életminőség romlása 3%

csekély külföldi tőke 37.

mg. össze hangolása 17.

katasztrófavédelem 17.

demográfiai helyzet 17.

kUlkapcsolatok 17.

0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %  100%

A régió közös fejlesztési céljainak meghatározása esetében a közlekedés, az úthálózat, 
az idegenforgalom, az infrastruktúra, a gazdaságtelepítés, a humán erőforrás jelenik meg 
zömmel. A három megye közös kincsének, forrásának egyértelműen a természeti környe
zet különböző részeit és annak hasznosítási lehetőségeit tartják a megkérdezettek, lénye
gében összhangban a regionális programhoz készült SWOT-analízis megállapításaival.
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A területi kötődés

9. ábra. A régió erőforrásai és fejlesztési céljai

Melyek a régió legfontosabb közös 
fejlesztési céljai?

(összes megkérdezett, % )

közlekedés, úthálózat

gazdaság telepítés p%

Pumpa Kulturális Fővárosa —  7%
lu

egészségügy —  6%
körnvczetvédclrm — 5%

Pólus program -  4%
köz igazgatás ■ 3%

termálvíz • 3%
felsőoktatás -  3%

repülőtér • 3%
mezőgazdaság ■ 3% !

oktatás -  3%
kultúra • 2%

természet kincsei » 2%
bortermelés • 2%

szélessávú Internet ' 2%
tudásalapú társadalom 1% :

tőkebefektetés 1%
encrgiaguzdálkodá* 1%

éghajlati adottság 1%
határon átívelő regionális.. 1%

nyitás Horvátország felé 1 1%
élvezhetőbb régió 1%

Pécs fejlesztése 1%
Balaton 1%

l.eader program 1% i
szcnnvvír. 1%

Dráva, Duna IV.
nem tudja, nem válaszol " . . - i r t -

0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %

Van-e olyan kincse, forrása a három megyének, amit 
csak közösen lehet hasznosítani?

(összes megkérdezett, % )

idegenforgalom

termáivá
természet kincsei m m m  1

Balaton ■1 7%
Dráva, Duna "■ 7%

kultúra »  6%
F.urópa Kulturális Fővárosa ■  6%

közlekedés, úthálózat "  5%
mezőgazdaság .  3%

éghajlati adottság ■ 3V.
oktatás ■ 3%

történelem 1 3%
humánerőforrás l 3%

felsőoktatás • 3V.
közigazgatás IV.

energiagazdálkodás IV.
repülőtér 1%

gazdaság telepítés IV.

infrastruktúra IV.
nem tudja, ncin válaszol ■ ■ ■  lét

0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %  100%

N -201

A perszonális mezőre való rákérdezés során az ismert személyiség listájának jelentős 
említettségű (10 százalék vagy annál nagyobb) helyein kizárólag jelenleg élő politikusok, 
közéleti személyiségek dominálnak. Történelmi személyiségek közül kizárólag Janus 
Pannonius jelenik meg, a politikusok mellett legnagyobb számban még a művészeket 
említették a megkérdezettek.
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Véleménye szerint lei az öt legismertebb szem ély iség  a Dél-Dunántúlon?
(összes megkérdezett, %)

Nagybandó András 

Szabó Lóránt 

Lóvási András 

Váry Éva 

Balikó Tamás 

Suchmann Tamás 

Tüskés Tibor 

Csányi Sándor 

Guba Sándor 

Páva Zsolt 

Horn Péter 

Babits Mihály 

Honáth István 

Petrétei József 

Dr. Tóth József 

Jannus Pannonius 

Balás Béla 

Nagy Imre 

nem tudja, nem sálaszol

0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %  100%  0 %  25%  5 0%  7 5 %  100%

N=201

A rokoni kapcsolatok legnagyobb arányban a megyéhez kötik a megkérdezetteket. 
A másik három, országon belüli területi egységben hozzávetőleg azonos mértékű a 
rokoni kapcsolatok aránya. A rokoni kapcsolatok sem területi, sem szocio-demográfiai 
csoportokban nem térnek el a teljes mintára jellemzőtől.

A baráti kapcsolatok esetében is nagyon hasonló helyzet tapasztalható. A leggyakrab
ban a megyén belüli baráti hálózat fordul elő. Az országon belüli baráti kapcsolatok 
aránya ugyanakkor jelentősen felülmúlja az ugyanilyen rokoni kapcsolatok mértékét. 
A baráti kapcsolatok esetében is a területi és a legtöbb társadalmi csoportban a 
mintára jellemző viszonyokkal találkozhatunk. Eltérés csupán a korcsoportok esetében 
tapasztalható: az életkor csökkenésével emelkedik a külföldi baráti kapcsolatokkal 
rendelkezők aránya.

10. ábra. A régió ismert személyiségei

A területi kötődés

S z i l i  K a ta lin

S z i t a  K á r o ly

L a m p o rt M ó n ik a ------- --------- 3 3 1 %

T a s n á d i P é te r 3 0 %

P a p p  L a jo s 14* i

G y e n e s e i  Is tv á n 10 %

G r á f  J ó z s e f —  9 %

W e k lc r  F e r e n c " 3  8 %

K o l b c r  Is tv á n 6 %

S ó l y o m  L á s z ló :3  6 %

R á tg é b e r  I .á s z ló 3  5 %

D á v id  Ib o lv a 3  5 %

Z s o ln a y  V ilm o s 4 %

H a rg ita i J á n o s 3 4 %

M a  v e r  M ih á ly J 4 %

B o c h  J ó z s e f 4%
R ip p l- R ó n a i  J ó z s e f 4 %

K é k e s  F e r e n c 4%
G e r e  A tt ila 3 %

V a s z a r y  J á n o s 3 %

G y u r c s á n y  F e r e n c 3 %

S z á s z  E n d r e 2 %

B lá s io  A n to n ió 2 %

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%
1%
1%
1%
1%
IV.
IV.
IV.
IV.
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A területi kötődés

11. ábra. A rokoni és baráti kapcsolatok térbeli dimenziói

Hány közvetlen rokona c l .. .?
(összes megkérdezett, % )

mindegyik i többségük
■ kisebb részük egy sem
*  nem tudja, nem válaszol 1

N=201

Hány barátja é l...?
(összes megkérdezett, % )

»%_______25% 50% 75% 100%

mindegyik többségük
■ kisebb részük egy sem
■ nem tudia, nem válaszol

A rokoni, illetve baráti kapcsolatokra vonatkozó kérdések összevonásával lehetőség 
volt a négy területi szinten (megyén belül, régión belül, országon belül, külföldön) egy- 
egy összevont kapcsolatiháló-erősséget mérő index létrehozására. Az előbbi eredmények 
alapján várható volt, hogy a legerősebb -  és az értéke alapján egyértelműen erősnek 
nevezhető -  kapcsolati hálót a megyei szint jelenti. A fennmaradó három mindegyike 
egyértelműen gyenge kapcsolati hálónak nevezhető.

A négy területi szinten létrehozott kapcsolati hálót mérő index segítségével minden 
megkérdezettről meghatározható, hogy összességében milyen erősségű kapcsolati háló
val rendelkezik. Összességében megállapítható, hogy erős kapcsolati hálóval egyetlen 
megkérdezett sem rendelkezett, közepes kapcsolati hálóval hozzávetőleg a válaszadók 
fele, míg gyengével a másik fele. E két csoport aránya a területi és a legtöbb szocio- 
demográfiai csoportban az átlagnak megfelelő volt. Egyedül az életkori csoportokban 
voltak tapasztalhatók számottevő eltérések: az életkor emelkedésével párhuzamosan 
növekszik a közepes kapcsolati hálóval rendelkezők aránya.
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12. ábra. A kapcsolati háló térbeli modellje

A területi kötődés

A kapcsolati hálók erőssége
(összes megkérdezett, indexpont 0-tól 100-ig terjedő skálán, 

0: gyenge kapcsolati háló. 100: erős kapcsolati háló)

megyei ! 61

■

országon belüli 25

régión belüli F I -..........j

külföldi 18

A kapcsolati hálók erőssége 
alapján kialakítható csoportok

(összes megkérdezett, %)

r'crös kapcsolati háló 

közepes erősségű kapcsolati háló 

gyenge kapcsolati háló

Az elit mobilitása

A megkérdezettek többsége abban a megyében született, amelyikben jelenleg él, további 
egyharmaduk pedig több mint tíz éve költözött jelenlegi lakhelyére. Többségük nem is 
tervezi, hogy az elkövetkező években elköltözzön lakóhelyéről. Az elköltözést tervezők 
leginkább a gazdasági kilátások, illetve a munkahelyük miatt hagynák el azt a megyét, 
ahol élnek.
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13. ábra. A megkérdezett születési helye

A m obilitás

Mióta él Ön ebben a megyében?
(összes megkérdezett, % )

4% l*/»

Tervezi azt, hogy belátható időn belül (1-2 év) elköltözik a 
jelenlegi lakóhelyéről?

(összes megkérdezett, %)

születése óta itt lakik 
több mint 10 éve 
kevesebb mint 10 éve 

■ nem válaszol

N -201

igen, határozott elképzelési vannak 
*  elköltöze, de egyenlőre nincs rá lehetősége 

tervezi, de csak a távolabbi jövőben 
nincs elköltözési szándéka 

■ nem tudja, nem válaszol

Az „immobilitást” jól mutatja az is, hogy a megkérdezettek születési és lakóhelye 
között milyen korreláció van. A teljes mintát figyelembe véve megállapítható, hogy 
a megkérdezettek 62 százalékának a születési helye és a lakóhelye ugyanott található. 
Megyénként nézve a legerősebb együttmozgást Baranya megye esetében találtunk, ahol 
a megkérdezettek 92 százaléka jelenleg is ott lakik, ahol született. Ugyanez Tolna megyé
ben 84, Somogy megyében pedig „csak” 69 százalék. A számok azt mutatják, hogy a régió 
egyetlen igazi nagyvárosa, Pécs képes a leginkább az elit számára tartós egzisztenciát 
biztosítani.
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14. ábra. A születési és lakóhely viszonya

A m obilitás

Tervezi azt, hogy belátható időn belül (1-2 év) 
elköltözik a jelenlegi lakóhelyéről?

(összes megkérdezett, N =20l, % )

Mi az oka annak, hogy el szeretne költözni jelenlegi 
lakóhelyéről?

(azok körében akik el szeretnének költözni, N= 12, %)

Nem meglepő az elit körében, hogy a megkérdezettek utazásainak legfőbb célja Buda
pest, illetve a Közép-magyarországi régió. Az ország többi részébe jelentősen ritkábban 
utaznak. Legkevésbé az ország keleti részére irányulnak útjaik.
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15. ábra. Az utazási célpontok

Milyen gyakran utazik Ö n ...?
(összes megkérdezett, % )

Budapest

A mobilitás

Közép*
M agyarország

Kö/cp-Dunántúl

Nyugat*
Dunántúl

Dél-Alföld

Észak-Alföld

Kszak-
M agyarország

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ‘>0% 100%

□  naponta ■ hetente többször hetente havonta többször
havonta egyszer ■ negyedévente többször negyedévente egyszer ■ félévente többszőr
félévente egyszer_________ ■ évente néhányszor_______ ■ évente egyszer____________«  soha______________

N =20l

Az utazási gyakoriságok alapján létrehozható egy olyan összevont mobilitási index,2 
amely alapján besorolhatók a válaszadók az egyes mobilitási intenzitáscsoportokba. 
A válaszadók kétharmadára alacsony, egyharmadukra pedig közepes mobilitási szint 
a jellemző. Magas mobilitással csupán 1 százaléknyian rendelkeznek, ez az adat azért 
érdekes, mert a minta kifejezetten az elitet reprezentálja! A mobilitás intenzitását 
semmilyen területi vagy társadalmi kategória nem befolyásolja jelentősen.

2 Korrespondancia-analízis segítségével megállapítható volt, hogy az utazási gyakoriságokról szóló változók 
egy skálához tartoznak, egy skálává transzformálhatok. Ezért a hagyományos dimenziócsökkentő eljárást fel
használva létrehoztuk azt az egyetlen skálát, amely az összesített utazási gyakoriságokat tartalmazza. Ezen a 
skálán maximális értéket azok kaphattak, akik minden célpont irányába naponta utaztak, minimális értéket 
azok, akik egyik irányba sem utaztak soha. Természetesen a valóságban ezek között helyezkedtek el az egyes 
válaszadók. A skála minimum- és maximumértékének, illetve középértékének meghatározása után az egyes 
válaszadók besorolhatók voltak a mobilitási intenzitáskategóriákba. Közepes mobilitási szinttel azok voltak jel
lemezhetők, akik a skála középértékétől +/- egy szórásnyi távolságra helyezkedtek el. Akik ennél nagyobb mér
tékben tértek el negatív irányba, azok lettek az alacsony, akik pozitív irányba, azok lettek a magas mobilitási 
mtenzitásúak.
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16. ábra. Mobilitási csoportok

A mobilitás

Mobilitási csoportok
(összes megkérdezett, %)

37%

1%

62%

alacsony mobilitási szint & közepes mobilitási szint magas mobilitási szint

N -201

Tekintettel arra, hogy a regionális léptékű nyilvánosság még egyáltalán nem jellemző, 
rákérdeztünk arra, hogy munkájukhoz szüksége van-e a régió egészéről szóló informá
ciókra. A megkérdezettek leginkább az internetes (weblap, e-mail hírlevél) elérhetősé
get helyeznék előtérbe az információk beszerzésére, de jelentős támogatottsága van egy 
rendszeresen megjelenő újságnak is, bár a napilapok egyike sem regionális terjesztésű.
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17. ábra. Regionális információk iránti igény

A régiós információs igény

A munkájához szüksége van a régió egészéről szóló 
inform ációkra?

(összes megkérdezett, N=201, %)

E  van B  nincs ■ nem tudja, nem válaszol

Milyen form át tartana leginkább alkalmasnak ezeknek 
az információknak a közlésére?

(azok körében akiknek szükségük van ilyen információkra, 
N=171,%)

internetes oldal

e-m ail hírlevél

rendszeresen megjelenő 
újság

T V

személyes kapcsolattartáson  
keresztül

médián keresztül

84«/

60*41---- 1— !
; ! i
i i i

58%;

i ! ;
; I

I j í

if% ! i

0%  25%  50%  75%  100%

Néhány összegző gondolat

A kutatás visszaigazolta azt, hogy bár a megyei identitás rendkívül gyenge közjogi és szo
ciológiai bázissal rendelkezik, még mindig az identitás talán egyetlen, valamelyest kimu
tatható dimenzióját-keretét adja annak ellenére, hogy a régióról az elitnek egyre több 
tudása, információja van. A megye, mint földrajzi lépték fennmaradása nem a.jelenlegi,, 
megyepolitikának köszönhető, hanem annak, hogy az állam, a társadalom, sőt a gazda- 

 ̂ság7különösen a szolgáltató intézmények jelentős része még mindig megyei léptékben,
\ megyei határok között szerveződik, illetve a régió elitjének is mindennapi mozgástere 

szükebb a"régTonáirÁ_megyetudat még érzékelhető töredéke a legkevésbé kapcsolódik 
a közvéleményben ahhoz a szűk, egymás között is megosztott megyei politikai-admí- 
nlsztratfv elithez, amelyik éppen a valóságos hálózatok hiányában már kevésbé képes a 

.  „megyéi érdeket" megjeleníteni (Szabó-Kovács 2006, 409), de tradíciók, intézmények 
hiányában a regionális identitás megteremtésének az esélye talán még kisebb, hiszen a 
megyei identitás romjain nagyon nehéz lesz regionális identitást építeni (Pálné 2000).
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Regionális hálózatok a Dél-Dunántúlon

Elméleti alapok

Az intézmények világának megértése rendkívül bonyolult feladat, tekintettel arra, hogy 
az egyéni és kollektív döntések környezete komplex és folytonosan változó. Az intéz
mények működését meghatározó szabályokról ugyan óriási implicit és explicit tudással 
rendelkezünk, mégis gyakran lehetetlen, hogy kiszámoljuk a döntéseink, cselekvéseink 
következményeit. Az intézmények világát elemző különböző tudományok speciális meg
közelítéseket, nyelvezetet használnak, nem segítik a komplex körülmények megértését, 
ezek egymáshoz közelítésére, az értelmezési keretek, elemek azonosítására viszonylag 
kevesen vállalkoztak. Az Elinor Ostrom (2005) által kidolgozott úgynevezett intézmé
nyi elemzési és fejlesztési modell (IÁD) fókuszában az úgynevezett akciótér áll, amelyben 
azonosítják a releváns szereplőket, ezek egymáshoz való viszonyát, interakcióit, az alkal
mazott illetve érvényesülő szabályokat, s az ezekre ható külső környezetet, annak legfon
tosabb sajátosságait.

Az akciótér, a rész és egész viszonyának kijelölése a sokszektorú és sokszintű, hierar
chikus és horizontális elven kapcsolódó elemek kusza szövetéből, egyáltalán nem könnyű 
feladat, amire több kísérlet történt. A Koestler által bevezetett fogalom, az úgynevezett 
holort, a rész és egész elemeiből kialakított alcsoport, különösen meghatározó volt. 
A holonon belül egységesen érvényesülő szabályok mentén történik a kormányzás. 
A hierarchikus rendszerek nemcsak elemi jelentőségű egységeket/szinteket foglalnak 
magukba, hanem ágazatokra bonthatók, amelyek csomópontjait a holon alkotja, az ágak 
ezen keresztül kommunikálnak egymással (Ostrom 2005,11). A holon segítségével tehát 
kijelölhető a vertikális és hierarchikus intézményi konglomerátumból egy egység, amely 
belső kohéziót mutat, és elemezhetővé válik.

Az Ostrom által kidolgozott akciótér, illetve IAD-modell abban segít, hogy elemzé
sünk egységét jól válasszuk ki, és benne a szereplők közötti interakciókat az összekötő 
(pozíciós, határ, választási, aggregációs, információs, kiegyenlítési, kiterjedési) szabályok
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(Ostrom 2005, 191) azonosítása alapján értelmezhessük, és kalkuláljunk a szereplők 
cselekvéseinek kimeneteleivel.

Kutatásunk során a régiót akciótérként fogtuk fel. Azt feltételeztük, hogy léteznek a 
régiót meghatározó szereplők és interakciók, valamint közös szabályok, amelyek alapján 
a régió markánsan megragadható „rész az egészben”, és amelynek aktivitását jelentős 
mértékben meghatározza a környezete, illetve amelynek működési hatékonysága függ az 
akcióteret alkotó szereplők közötti viszonyoktól, a kormányzás módjától, a kormányzásba 
bekapcsolt erőforrásoktól, tudástól, belső kohéziótól.

Kutatásunk másik elméleti pillérét a hálózatok egyre szélesedő, interdiszciplináris 
tudományterületéről kölcsönöztük, amely a matematikától az információs technológiák 
műszaki és természettudományi elemzésétől eljutott az utóbbi évtizedekben a társada
lomtudományok sok ágáig (szociológia, társadalomlélektan, gazdaságtudományok stb.).

A politikatudományok is sokféle megközelitésben tárgyalják a hálózatokat. Számunk
ra különösen az úgynevezett közpolitikái hálózatok elmélete volt releváns, amely az új típu
sú kormányzás felismeréséből indul ki. Ebben a kormányzási modellben a hierarchikus, 
közhatalmi elemek mellett különböző erősséggel érvényesülnek hálózati, horizontális 
elemek és szereplők. A kormányzásnak (governance) sokfajta értelmezése van (Kooiman 
1993), ezek közül a kutatás szempontjából az a brit megközelítés volt ígéretes, amelyik 
az új típusú kormányzást önszabályozó hálózatként fogja fel, egy olyan korszakban, 
amikor a kormányzati döntéshozás lényegében átlépi a „Westminster és Whitehall” falait 
(Rhodes 1997,49). Ez a megközelítés arra a tapasztalatra reagált, hogy a brit kormányzat, 
különböző, a kormányzati hierarchián kívüli, szervezetek kiépítésével, megkerülte a 
hagyományos helyi önkormányzatokat, s egyre több közfeladat ellátása került ebbe az 
ún. harmadik szektorba. Ez a módszer nem pusztán a kormányzás pluralizálására, a New 
Public Management megoldásainak bevezetésére volt alkalmas, hanem új „kormányzási 
tér” a régió kialakítására is.

Rhodes végül is az új típusú kormányzást (governance) önszabályozó, szervezetek 
közötti hálózatként írta le, amelyben

-  az érintett szervezetek között kölcsönös függőség van;
-  a hálózatok között folyamatos interakciók tapasztalhatók;
-  ezek az interakciók „játékszernek”, meghatározott szabályokkal, bizalomra épülve;
-  s mint hálózat viszonylag független az államtól, noha indirekt módon a hálózatot 

kormányzó befolyása van (Rhodes 1997, 52).

A másik hálózati megközelítés, a társadalmi tőke elmélete, ugyancsak relevánsnak 
tekinthető, és lényegében kikerülhetetlen minden olyan empirikus igényű kutatásban, 
amelyik közpolitikái döntéshozással foglalkozik. Viszonylag ritkán fordulnak elő azon
ban, olyan regionális kutatások, amelyek a régiót nem mint alulról vagy felülről induló 
intézményesítési folyamatot elemzik, hanem a hangsúlyt a civil társadalmi környezetre 
helyezik. Az ilyen megközelítések értékét különösen az a tény adja, hogy a civil társadalmi
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részvételt szokás a bázisdemokrácia, a helyi szintű kormányzás számára fenntartani. 
A tradicionális (közjogi), illetve új institucionalista (közgazdasági) megközelítésekhez 
képest úttörő szerepet vállalt Putnam, aki nagy hatást kiváltó munkáiban (Putnam 1993, 
2000) ráirányította a figyelmet a civil társadalom, a társadalmi bizalom szerepére. Putnam 
az intézményi teljesítmények, kapacitások vizsgálatában három iskolát különböztet meg 
(Putnam 1993, 9-10):

-  Az első, a hagyományos formális jogi megközelítésekre támaszkodva, az intéz
ményi designra koncentrál, azt vallva, hogy az intézmények megfelelő szervezeti, 
hatásköri kialakítása a legfontosabb feltétele a hatékony és demokratikus kor
mányzásnak. Ehhez az iskolához köthető azoknak az elemzéseknek a sorozata, 
különösen az „új institucionalisták” tollából, amelyek elsősorban a szervezetek 
világán belül maradva törekszenek az intézmények hatékony működésének szer
vezeti modelljét szolgálni.

-  A második megközelítés az intézmények társadalmi-gazdasági környezetére kon
centrál. A modern politikatudományban Dahl, Lipset munkássága képviseli preg
nánsan ezt a felfogást.

-  A harmadik megközelítés Putnam szerint, a társadalmi-kulturális tényezőkre épül 
elsősorban, a már említett munkája ezt az irányzatot követi.

Putnam Olaszország hat régiójában folyatatott a kilencvenes évtized elején kutatáso
kat, arra keresve a választ, miért produkál eltérő eredményeket, hatékonyságot a létreho
zott regionális intézményrendszer, elfogadva azt az Olaszországban akkortájt általános 
véleményt, hogy az „új palackban a régi bor van”, az intézmények önmagukban nem 
képesek az emberi, társadalmi magatartást megváltoztatni (Putnam 1993, 18). Putnam 
széles módszertani eszköztárat és információkat alkalmazó empirikus kutatásai azt bi
zonyították, hogy az olasz regionális reform húsz éve sem volt elég a civil társadalomban 
és a kultúrában évszázadok óta fennmaradó észak-dél különbséget felszámolni. Az ak
tív civil társadalmi környezetben mind a piac, mind az állam jobb hatékonysággal működik, 
a civil társadalmat összetartó szerződés nem legális, hanem morális, amely évszáza
dos hagyományokon nyugszik. A déli stabil, ám a kölcsönös bizalmatlanságra, vertikális 
függőségekre épülő civil társadalmi környezet az 1970-ben létrehozott régiók teljesít
ményét erősen korlátozta. Putnam kutatásai ugyanakkor azt is regisztrálták, hogy az új 
intézmények elindítanak egy tanulási folyamatot, a formális változás informális változást 
motivál, ami önfenntartóvá válik (Putnam 1993,184).

Mára már empirikus kutatások sora bizonyítja, hogy a regionális gazdaságok haté
konyságát, alkalmazkodóképességét nem lehet csupán egységes nemzeti gazdaságirányí
tási minta mentén értelmezni, mert nagyon jelentős hatást gyakorol a lokálisan gyöke
rező társadalmi-politikai kultúra, dinamizmust táplálva egy helyen, hanyatlást másutt 
(Deffner et al. 2003).
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A társadalmi bizalom, a társadalmi tőke két megnyilvánulási formájának, a szereplők 
közötti cserefolyamatoknak vagy a civil részvételi hálózatoknak az eredménye, ha úgy 
tetszik, mellékterméke (Paraskevopoulos et al. 2006), amely végül is a közösségi-közha
talmi akciók hatékonyságát jelentős mértékben meghatározza. Nem közömbös tehát, 
hogy a régióépítés folyamatát előrevivő vagy éppen hátráltató intézményi hálózatok sze
replői közötti, elsősorban felülről generált és kanalizált együttműködés milyen kapcsolati 
tőkére, illetve bizalomra épül.

A három tőkefajta, az anyagi, a tudás- és a társadalmi (Coleman 1990) mindegyike 
szükséges a szereplők, érdekeltek céljainak eléréséhez, s ezek egymással konvertálhatók. 
A társadalmi vagy kapcsolati tőke mérésére, sajátosságainak elemzésére és még számtalan 
alkalmazott kutatási célra szolgál a társadalmi kapcsolati hálózat elemzés (social network 
analysis, SNA), amely mára önálló tudományterületté nőtte ki magát, még akkor is, ha az 
irodalom túlnyomó többsége inkább a módszertanra fókuszál (Letenyei 2005,196).

A kapcsolatháló-elemzések egyik alkalmazási terepeként ismerik el a települési, terü
leti kutatásokat is. Igaz, a közgazdaságtanban évtizedek óta ismert és használt a klaszter 
fogalma, amely lényegében a földrajzi közelségre épülő vállalati, gazdasági célú szövetség, 
hálózat -  ennek előnye a térségek, régiók közötti versenyben is jelentkezik (Lengyel 2006) 
- ,  illetve jelentős hazai kutatások folytak a gazdaságszociológiában is (Lengyel-Szántó 
1994, 1998), de az egyes térségek minden fontosabb szereplőjére kiterjedő kutatások 
száma lényegesen kisebb, nálunk inkább települési, kistérségi szinten fordul elő (Batár- 
Letenyei 2002).

A régió a magyar társadalomtudományi (szociológiai, politológiai) szakirodalomban 
egyelőre inkább sokat emlegetett, semmint igazán kutatott térkategória. Születtek már 
olyan munkák, amelyek leírják a régiók intézményesülési folyamatát (Kaiser et al. 2007), 
kísérleteznek már a regionális identitás mérésével is (Bugovics 2007), de úgy véljük, hogy 
a szereplők közötti kapcsolatok értékelésében úttörőnek tekinthető a vállalkozásunk.

Hálózatok és elit a Dél-Dunántúlon 2003-ban

Egy korábbi OTKA-kutatásunk (37278) már foglalkozott a területi érdekérvényesítés 
sajátos mechanizmusaival, amelynek során a megyei vagy regionális léptékben szerve
ződő korporatív intézmények működését elemeztük.

2001-2004 között pedig módunk volt egy nemzetközi kutatásban részt venni (ADAPT, 
5th Framework Programme, 2001-2003, Pálné et al. 2004), amelynek célja a kohéziós 
támogatásrajogosult fejletlen régiókban azuniós regionális politikához való alkalmazkodás 
körülményeinek elemzése volt. Ennek keretében került sor az intézményesülés értékelése 
érdekében egy hálózatelemzésre.
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Az SNA során 30 kiválasztott szereplővel készült interjú (1. táblázat). Az interjúk 
alanyai a régió fejlesztéspolitikával foglalkozó testületéinek tagjaiból kerültek ki zömmel, 
illetve igyekeztünk a régió civil és gazdasági szektorait képviselő szervezeteket is bevonni, 
annak ellenére, hogy tagsági joguk nincs a területfejlesztési intézményrendszerben.

1. táblázat. A regionális politika megkérdezett szereplői

ORSZÁGOS
NUTS1

ÁLLAMI

1
FVM (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium), 
Regionális és Vidékfejlesztési Osztály MAR

2 FVM, Sapard-program menedzsment Sapard
3 FVM Országos Fejlesztési Központ MNDC
4 Phare Ügyek Minisztériuma, Titkárság Phare

5
Miniszterelnöki Hivatal, Regionális Politikai 
Államtitkárság PMO

MAGÁN 6
VÁTI Magyar Városfejlesztési és Urbanisztikai Társaság 
-  területi információs rendszer TIR

PARTNERSÉGI 7 Nemzeti Fejlesztési Tanács NDC

REGIONÁLIS 
NUTS2.3 

(Régió, megye)

ÁLLAMI

8 Baranya Megyei Közgyűlés ABC

9 Somogy Megyei Közgyűlés ASC
10 Regionális Munkaerő-fejlesztő és -képző Központ Láb

MAGÁN 11 Magyar Fejlesztési Bank -  regionális egység Bank

PARTNERSÉGI

12 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács RDC
13 Baranya Megyei Fejlesztési Tanács Bcoun
14 Somogy Megyei Fejlesztési Tanács Scoun
IS Tolna Megyei Fejlesztési Tanács Tcoun
16 Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Tour

Civil szervezet

17 Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Bcham
18 Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Scham
19 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tcham
20 Pécsi Egyetem Univ

21 Európai Információs és Fejlesztési Kft./C Euinf

TELEPÜLÉSI
NUTS4.5
Települési

önkormányzat

Kistérség

22 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Agency

ÁLLAMI

23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs
24 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kapós
25 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeksz

26 Baranya Megyei Kistérségek Szövetsége Bmic
27 Somogy Megyei Kistérségek Szövetsége Smic
28 Tolna Megyei Kistérségek Szövetsége Tmic

MAGÁN 29 Pécsi Ipari Park Indpark

Civil szervezet 30 Forrásközpont Alapítvány Found
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A nemzetközi vizsgálat számára kidolgozott kérdéssor segítségével elkészített inter
júk elsőrendűen azt a célt szolgálták, hogy felmérjük a szereplők közötti kapcsolatokat, a 
regionális politikában lezajlott európai alkalmazkodási, tanulási folyamat sajátosságait.

Az elemzési módszer számtalan dimenzióban képes a kapcsolatrendszereket értékelni. 
Az egyik legfontosabb módszertani eszköz, az úgynevezett Freeman-központosítottsági 
érték, melynek alapján a hálózat egyes elemeinek a helye az alábbi értékeket mutatta 
(2. táblázat). A megkérdezett szereplők igen/nem (binary) válaszai alapján a fejlesztési 
tanács és ügynökség tekinthető a leggyakrabban megkeresett intézménynek. Ez önmagá
ban nem ad információt a kapcsolatok minőségéről, illetve az intézmény tényleges 
befolyásáról, de hasonló értékelést kaptunk a kapcsolatok rendszeressége (scaled) és fon
tossága (valued) dimenzióiban is.

2. táblázat. Freeman-központosítottsági index

Valued Scaled Binary
(B) (B4) (B2)

12 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 70,5 78,2 93,1

22 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 65,3 69,0 89,7

14 Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 54,7 57,5 58,6

8 Baranya Megyei Közgyűlés 55,9 56,3 58,6

20 Pécsi Tudományegyetem 55,0 56,3 58,6

9 Somogy Megyei Közgyűlés 51,2 51,7 55,2

13 Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 48,2 51,7 48,3
15 Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 47,3 49,4 44,8
17 Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 48,9 48,3 55,2
23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 45,7 48,3 41,4
25 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 43,8 47,1 44,8
24 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 42,3 43,7 41,4
26 Baranya megyei kistérségi társulások 41,2 41,4 41,4
16 Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 40,6 41,4 44,8
3 FVM Országos Fejlesztési Központ 42,7 40,2 34,5

10 Regionális Munkaerő-fejlesztő és -képző Központ 40,1 40,2 41,4
7 Országos Területfejlesztési Tanács 38,7 40,2 44,8

FVM (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium), 
Regionális és Vidékfejlesztési Osztály 37,5 37,9 41,4

5 Miniszterelnöki Hivatal, Regionális Politikai Államtitkárság 38,9 35,6 34,5
18 Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 32,4 31,0 34,5
11 A Nemzeti Fejlesztési Bank regionális fiókja 32,4 31,0 27,6
19 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 29,7 31,0 31,0
21 Európai Információs és Fejlesztési Kft. 34,1 29,9 20,7
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27 Somogy megyei kistérségi társulások 30,0 26,4 20,7
30 Forrásközpont Alapítvány 27,9 26,4 24,1
29 Pécsi Ipari Park 26,9 25,3 20,7

2 FVM, Sapard program irányítás 26,0 21,8 3,4
6 VÁTI 23,4 21,8 17,2

28 Tolna megyei kistérségi társulások 23,8 20,7 13,8
4 , Phare Ügyek Minisztériuma, Titkársága 24,4 18,4 13,8

Átlag i 40,6 40,6 40,0
Szórás 12,0 14,3 19,9

3. táblázat. Kapcsolati sűrűség a négy irányítási szint között

Országos Regionális Megyei Kistérségi

Országos 46,0 29,4 31,7 19,6

Regionális 29,4 57,8 63,0 58,3

Megyei 31,7 63,0 50,9 38,0

Kistérségi 19,6 58,3 38,0 26,2

1. ábra. Kapcsolatok az egyes szinteken belül
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Az akkori elemzések azt mutatták, hogy a partnerségi modellre épülő szervezetek
nek (fejlesztési tanács) és a választott önkormányzati szerveknek regionális és megyei 
szinten egyaránt erős integráló szerepe van a regionális politikában. Jól látszott, hogy a 
megye a „legsűrűbb”, illetve legdiszperzebb (legtöbb szereplőt bevonó) hálózat, de a régió
ban, a tanácsnak és az ügynökségnek köszönhetően, ugyancsak erős belső kapcsolatok 
konstatálhatok a kiválasztott szervezeti körben. Sajátos volt a kistérségi, illetve helyi 
szint helyzete. Az ebben a földrajzi léptékben működő szereplők egymással kialakított, 
horizontális kapcsolatai gyengébbek a vertikálisakhoz képest, véleményünk szerint azt 
jelezve, hogy a kistérségi szint, jellemzően a felsőbb szintekkel való kapcsolattartásra 
szerveződött. A nagyobb városok már akkor is versenyeztek egymással, és relatív elszige
telődés jellemezte őket.

Az egyes szereplők, intézmények elhelyezkedését a hálózaton belül több módszerrel is 
elemeztük. Az összes módszer tekintetében a Dél-dunántúli Területfejlesztési Tanács és a 
Dél-dunántúli Területfejlesztési Ügynökség érte el messze a legmagasabb központiságot.

Az úgynevezett strukturális ekvivalencia (2. ábra) alapján négy csoport volt azono
sítható. Az első csoportban a hét országos szereplő összetartozik. Somogy megyéből az 
összes intézmény (ASC, Scoun, Scham, Kapós, Smic) a második blokkban van, együtt a 
hálózat legkiemelkedőbb szereplőjével, a fejlesztési tanáccsal (RDC). A harmadik csoport 
tagjai Baranya megyéből vannak, tiszta területi-földrajzi jelleget adva ismét ennek a 
blokknak. Az utolsó csoport főrésze négy fontos regionális szintű szereplőből áll, továbbá 
magánszereplőket és helyi marginális szereplőket foglal magába. Mindez a hálózat erősen 
hierarchikus karakterét jelzi.



R e g io n á l i s  h á l ó z a t o k  a Dé l -Du ná nt úl on 139

2. ábra: Szerkezeti ekvivalencia (Concor mátrix)
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1 MAR 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2

2 Sapard 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 MNDC 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

4 Phare 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2

5 PMO 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2

6 TIR 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

7 NDC 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2

15 Tcoun 2 1 3 2 1 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3

2 8 Tmic 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2

9 ASC 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2

1 8 Scham 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1

12 RDC 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3

2 4 Kapós 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 4 Scoun 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3

1 9 Tcham 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2

2 7 Smic 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1

8 ABC 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2

2 6 Bmic 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2

2 3 Pécs 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3

1 7 Bcham 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2
21 Euinf 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1

2 9 Indpark 1 2 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 2
3 0 Found 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3

2 0 Univ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3

13 Bcoun 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 3

11 Bank 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1

1 0 Láb 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2

2 5 Szeksz 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2

2 2 Agency 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2

1 6 Tour 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2

A kapcsolatrendszerek szemléltetését nagymértékben megkönnyítheti, ha a kapcso
lódási pontokat úgy lehet elhelyezni, hogy a hálózat kapcsolatrendszerében hasonló 
szerepet játszó elemek egymáshoz közel és/vagy hasonló helyzetbe kerüljenek. Ilyen 
pontelrendezések előállítására szolgál az úgynevezett MDS (Multi-Dimensional Scaling) 
eljárás. Ez -  más többváltozós módszerekhez, például faktorelemzéshez, diszkriminancia- 
analízishez hasonlóan -  lényegében egy projekció, amely a sokdimenziós kapcsolat
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rendszert két dimenzióba vetíti. A szerteágazó és szövevényes kapcsolatrendszerek 
különböző metszeteinek bemutatása lehetővé teheti olyan csoportok, minták vagy 
dimenziók felfedezését, amelyek egyébként rejtve maradnának. A 3. ábra ezt az eljárást 
követve készült, jól érzékeltetve a hálózat sűrűségét, a központi és periférikus pozíciókat, 
a jellemző kétoldalú partnerkapcsolatokat.

3. ábra. Szereplők közötti kapcsolatrendszer többdimenziós skálázása (MDS)
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Összességében:
-  Az ADAPT-vizsgálat azt mutatta, hogy habár a nonprofit szervezetek és a magán 

szektor része a hálózatnak, képtelenek központi szerepet játszani. Az egyetlen 
kivétel az egyetem, amely -  valószínűsíthetően egyszerűen a mérete miatt -  meg
határozó szereplő volt a régióban.

-  Egészében, a hálózatnak erősen közhatalmi karaktere volt. A regionális szinten 
működő tanács és az ügynökség látszólagos autonómiája miatt a központi kor
mányzattól való függőség kevésbé volt jellemző (kivéve a Mezőgazdasági és Vidék- 
fejlesztési Minisztérium „központiságát”).

-  A hálózat harmadik sajátossága a földrajzi, mégpedig megyei kohézió, az ugyan
azon megyén belüli szereplőknek erősebb kapcsolataik voltak egymással, mint 
más megyék szereplőivel.

A fenti eredmények arra utaltak, hogy a közjogi intézményesítésnek alapvető szerepe 
van a régióépítésben. A kollektív döntéshozó szervezetek, regionálisan érvényesülő kom
petenciák birtokában képesek bizonyos szervezeti kört hálózatba felfűzni.

A működés részleteiről, a politikai típusú érdekegyeztetés mechanizmusairól a már 
említett korábbi OTKA-kutatás keretében lezajlott interjús vizsgálatok eredményei nyúj
tottak további információkat (mintegy húsz interjú készült fejlesztési tanácsi tagokkal, 
de nem csak a Dél-dunántúli régióban). A megkérdezett fejlesztési tanácstagok többsége 
véleményét a „küldő” szervezet oldaláról fogalmazta meg. Különösen így volt ez az önkor
mányzatokat képviselő polgármesterek vagy önkormányzati, minisztériumi hivatalok 
köztisztviselő alkalmazottai esetében. Ugyanakkor a jelentősebb pozíciót-pozíciókat bir
tokló (párt)politikusok esetében egyrészt komplexebb, másrészt személyesebb, autonó- 
mabb vélemény, illetve értékrendszer volt érzékelhető, éppen azért, mert esetükben a 
személyes szerep hangsúlyosabban érvényesült.

Sajátos csoportot képviselt például a megyei közgyűlési elnökök köre, akik egyben fej
lesztési tanácselnökök, rendszerint országgyűlési képviselők, vezető pártpolitikusok, s 
tagjai országos, regionális és megyei, városi egyéb testületeknek. Ez a viszonylag szűk 
szervezeti kör rendszeresen, több fórumon is érintkezett egymással, s lényegében meg
adta a regionális fejlesztéspolitika fazonját, elsősorban annak köszönhetően, hogy mind 
vertikálisan, mind horizontálisan széles szervezeti körben mozog.

Ezt a szűk politikai elitet leszámítva ugyanakkor a regionális, területi hálózatnak a 
társadalmi beágyazottsága alacsony volt, sem a gazdasági, sem a civil szereplők nem 
voltak képesek érdemi helyet elfoglalni, mint ahogy az érintett szervezeti kör is a kijelölt, 
a fejlesztési tanácsokban tagsági pozíciót birtokló szervezetekre korlátozódott.

A regionális fejlesztési politikában, a dél-dunántúli tapasztalatok alapján, tehát egy 
Epikus policy network képe tárult elénk 2003-ban, amelynek jellemzőit Rhodes az aláb
biak szerint foglalta össze (Rhodes 2000):
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-  limitált részvételt biztosít;
-  kijelöli a szereplőket;
-  a hálózat dönt a napirendre kerülő kérdésekről;
-  a kialakított játékszabályok formálják a szereplők viselkedését;
-  a hozzáférés esélye és a közpolitikái értékrend alakítja a privilegizált érdekek körét;
-  a magánelszámoltathatóság helyettesíti a közösségit.

A fejlesztéspolitikai érdekérvényesítés szempontjából hagyományosan három modellt 
különböztetnek meg:

-  az állami dominanciáját fejlesztő államot, ahol a közhatalom jelöli ki a szereplők 
helyét, és csak a szervezett mechanizmusoknak van esélye a hatalom befolyásolá
sára (Japán, Korea), amelynek fő célja a növekedés,

-  a neokorporatív államot, ahol a fő  gazdasági és munkavállalói érdekek partnerként 
hozzák a döntéseket, törekedve a méltányosságra (Svédország, Hollandia, Írország),

-  és a pluralista modellt (USA), ahol a közhatalom és a gazdasági érdekek között 
viszonylagos távolság van, s ez utóbbiak inkább kívülről gyakorolnak nyomást a 
döntéshozásra (Wilson 2001).

A hazai érdekérvényesítési rendszer korábbi OTKA-vizsgálatunk szerint erősen állami, 
közhatalmi dominanciát mutatott, s abban is egy sajátos típust képezett. Közhatalmi kép
viseleti mechanizmusa alapján a homokóra típust testesítette meg, amelyben a közép
szint a szűk keresztmetszet, a választott testület mozgástere szűk, a dekoncentrált szektor 
pedig nem önálló. A delegált típusú testületek (területfejlesztési, ifjúsági, munkaügyi 
stb. „tanácsok”) felállításával azonban a középszint virulensebbnek látszott, közelítve a 
neokorporatista modellhez, ahol jórészt szabályozott szelekció és döntési mechanizmus 
szerint stratégiai (policy), és forráselosztó döntések születnek. Mindkét politikai-hatalmi 
mezőre igazvoltacivil társadalmibeágyazottsággyengesége.Akormányzásgyengepolitikai- 
képviseleti és erős korporatív középszintje logikailag szorosan összefüggő, egymást 
magyarázó rendszer. A hiányzó képviseleti mechanizmusokat mintegy kompenzálták a 
korporatív testületek. Ezek megjelenése, elterjedése azonban összességében nem oldotta 
meg a középszintű kormányzás demokratikus deficitjét, és bizonyos előnyök ellenére, 
összességében inkább diszfunkcionális volt kutatási eredményeink szerint:

-  A testületek nagy száma tovább erősítette a középszint fragmentáltságát, amit 
alapvetően a dekoncentrált államigazgatási szektor ágazati logikájú kiépültsége 
okozott.

-  Az érdekérvényesítés szervezeti keretei nemcsak tartalmi, hanem földrajzi érte
lemben is diffúzak voltak. A jellemzően megyei léptékű intézményi rendszer mel
lett sorra jelentek meg a regionálisak, azonban ezek között nem épült ki szorosabb 
kapcsolat, s összességében a regionális szintű kohézió nem vált meghatározóvá.
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-  A partnerségi, delegált logikájú szervezetek kiszélesítették a döntéshozásban 
részt vevők körét, de a becsatornázott érdekek, szempontok erősen szelektáltak. 
Jellemzően nem növekedett például a civil társadalom részvételi esélye, de összes
ségében a gazdasági szektor szereplői (szakszervezetek, kamarák stb.) is csak 
nagyon szűk körben jutottak érdekérvényesítési lehetőséghez.

-  Szinte mindegyik szervezet esetében tapasztalható volt a szakértők és előkészítő 
apparátusok dominanciája, ami paradox módon „visszaszűkíti” a döntéshozás 
partnerségi dimenzióját.

-  A korporatív testületek működését erős exkluzivitás, a nyilvánosság szinte teljes 
hiánya jellemezte. A tagság nem törekedett az érintettek szélesebb körű bevoná
sára, általában „elégedett” volt a képviselet mértékével, nem látja szükségesnek a 
kör kiszélesítését.

-  A rendszerváltást követő tíz év alatt kialakult egy „középszintű elit”, amelyiknek 
személyes pozíciókészlete jelentősen bővült. A kumulálódó funkciók birtokában 
ez a személyi kör jelentős hatást gyakorol a középszintű politikára, anélkül azon
ban, hogy tevékenységének jelentős része a választók által ellenőrizhető, számon 
kérhető volna. A hazai hálózatosodás tehát produkálta ugyan azokat a veszélye
ket, amelyeket a fejlett demokráciák már korábban felismertek és jeleztek. Nálunk 
a veszély azonban fokozottabb, két ok folytán: egyrészt a terjedő korporatív és 
informális hálózatok mellett, mögött nálunk nincs legitim, a stratégiai döntések 
meghozatalára szolgáló középszintű önkormányzat, másrészt a hagyományosan 
gyenge civil társadalom sem képes a transzparenciát javítani, a nagyobb nyilvá
nosságot kikényszeríteni.

Korábbi vizsgálataink visszaigazolták azt a politikai szándékot, hogy a középszint 
politikai legitimációján jelentős mértékben javítani kell. A választott regionális önkor
mányzatokhoz fűződő fejlesztéspolitikai megfontolások mellett megjelentek a hatalom- 
politikai összefüggések is. Mint tudjuk, a meghirdetett közigazgatási reformok azonban 
elmaradtak. Nézzük meg, hogy a politikai regionalizálás hivatalos politikai napirendje és 
egyáltalán az eltelt újabb öt év mennyiben módosított a regionális hálózatok képén.

Regionális hálózatok 2008-ban

2008-ban zárult OTKA-kutatásunk keretében arra törekedtünk, hogy ellenőrizzük a regio
nális szereplők közötti kapcsolatok változásait. Ugyanakkor kutatásunk részben más, 
szélesebb szereplőkört és kérdéskört érintett, így nem egyszerűen megismételtük a 
korábbi elemzést, hanem csupán az egyik, nem is a legfontosabb szempontként kezeltük
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az időbeni összehasonlítás lehetőségét. Kérdőíves felmérésünk körülményeit, a mintát 
Kákái László tanulmánya részletezi, a kérdőív a függelékben található, az SNA-elemzések 
során Dombi Péter volt segítségemre.

A 200 fős minta az intézményrendszer szempontjából reprezentatív, a megkeresettek 
kiválasztásakor kifejezetten a döntéshozó elit elérésére törekedtünk. Korábbi vizsgála
tunkhoz képest jelentős eltérés van a minta nagyságának, és belső összetételének vonat
kozásában is, hiszen most nem szorítkoztunk a fejlesztéspolitikában érdekelt szerep
lőkre, hanem azt feltételeztük, hogy a regionális szintű politikában, hatalmi mezőben a 
választott képviselők, pártpolitikusok, az államigazgatás, a média és a civil szektor álta
lában is jelentős szerepet játszanak. 23 intézményi, illetve pozíciótípust különítettünk el, 
majd a kapcsolatrendszerek értékelésénél az intézményi szereplőket 8 szektorba csopor
tosítottuk elsősorban a regionális döntési folyamatokban betöltött funkciójuk, pozíció
juk alapján: országos és pártpolitikusok, önkormányzati vezetők, államigazgatási veze
tők, területfejlesztési vezetők, a média, a civil szektor, a gazdaság és a felsőoktatás vezetői.

Mielőtt a képzett szektorok közötti kapcsolatok, hálózatok elemzésére kerülne sor, 
érdemes áttekinteni az intézménytípusok szerinti kapcsolatok gyakoriságát és fontos
ságát (4-5. táblázat).

4. táblázat (32. kérdés). Az egyes intézményi kapcsolatok átlagos gyakorisága 
(csökkenő sorrendben az összes megkérdezettek körében; az 1 -4  skála értékei: 
rendszeresen -  4; alkalmanként -  3; nagyon ritkán -  2; soha -  1).

Átlag

Helyi önkormányzat és intézményei 3,60

Helyi újságok, média 3,41

Megyei önkormányzat és intézményei 3,34

Megyei újságok, média 3,34

Helyi gazdasági szervezetek, vállalkozók 3,31

Egyetemek, főiskolák 3,23

Helyi nonprofit szervezetek 3,13

Megyei gazdasági szervezetek, vállalkozók 3,12

Minisztérium vagy főhatóság 3,03

Szakmai kamarák 2,95

Megyei nonprofit szervezetek 2,91

Regionális fejlesztési tanács vagy fejlesztési ügynökség 2,87

Tudományos kutatóintézetek 2,86

Regionális gazdasági szervezetek, vállalkozók 2,84

Megyei fejlesztési tanács vagy fejlesztési ügynökség 2,70
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A  k o r m á n y  é s  in té z m é n y e i 2 ,6 7

O r s z á g o s  n a p ila p o k , m é d ia 2 ,5 4

O r s z á g o s  g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k ,  v á lla lk o z ó k 2 ,4 3

O r s z á g o s  n o n p r o f i t  s z e r v e z e t e k 2 ,3 4

E g y h á z a k 2 ,2 9

P o lit ik a i  p á r to k 2 ,2 3

S z a k s z e r v e z e te k 2 ,2 1

O r s z á g g y ű lé s 1 ,9 7

5. táblázat (34. kérdés). Az egyes intézményi kapcsolatok átlagos fontossága 
(csökkenő sorrendben az összes megkérdezettek körében; az 1 -4  skála értékei: nagyon 
fontos -  4; fontos -  3; kevésbé fontos -  2; nem fontos 1)

Á tla g

H ely i ö n k o r m á n y z a t  é s  in té z m é n y e i 3 ,5 8

H ely i ú js á g o k , m é d ia 3 ,4 0

M e g y e i ú js á g o k , m é d ia 3 ,3 8

M e g y e i ö n k o r m á n y z a t  é s  in té z m é n y e i 3 ,3 7

E g y e te m e k , fő is k o lá k 3 ,3 3

H ely i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k ,  v á lla lk o z ó k 3 ,3 1

M in is z té r iu m  v a g y  fő h a tó s á g 3 ,2 0

M e g y e i g a z d a s á g i  s z e r v e z e t e k ,  v á lla lk o z ó k 3 ,1 6

T u d o m á n y o s  k u t a t ó in t é z e t e k 3 ,1 1

S z a k m a i k a m a rá k 3 ,0 3

R e g io n á lis  f e j le s z t é s i  ta n á c s  v a g y  f e j le s z té s i  ü g y n ö k s é g 3 ,0 2

H ely i n o n p r o f i t  s z e r v e z e t e k 2 ,9 4

R e g io n á lis  g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k ,  v á lla lk o z ó k 2 ,9 4

K o rm á n y  é s  in té z m é n y e i 2 ,9 2

M e g y e i f e j le s z té s i  ta n á c s  v a g y  f e j le s z té s i  ü g y n ö k s é g 2 ,9 0

O r s z á g o s  n a p ila p o k , m é d ia 2 ,8 8

M e g y e i n o n p r o f i t  s z e r v e z e t e k 2 ,7 9

O r s z á g o s  g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k ,  v á lla lk o z ó k 2 ,6 3

O r s z á g o s  n o n p r o f i t  s z e r v e z e t e k 2 ,4 8

O r s z á g g y ű lé s 2 ,3 1

E g y h á z a k 2 ,2 6

S z a k s z e r v e z e te k 2 ,2 2

P o lit ik a i p á r to k 2 ,0 6
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Az adatok arra utalnak, hogy összességében a helyi, megyei szervek felé irányuló álta
lános, közvetlen kapcsolatrendszer erősebb, különösen a helyi önkormányzatok minő
sülnek a kapcsolatrendszerek célpontjának, nyitott szervezetnek. Hozzájuk képest az 
országos szervekkel való kapcsolatok ritkábbak. Ha a szektorokat, szervezeti típusokat 
vesszük szemügyre, akkor pedig a nonprofit, civil és gazdasági szféra tűnik a legkevésbé 
behálózottnak. Ami feltűnő, hogy az országgyűlés a kapcsolatok perifériáján van, ami 
lényegében azt tükrözi vissza, hogy a helyi-regionális szereplők jellemzően nem a tör
vényhozáson, hanem a kormányzati szektoron keresztül kapcsolódnak a központi szint
hez, illetve a képviselők helyi érdekközvetítő szerepe viszonylag csekély. A pártok, 
mint szervezetek periferikus helyzetét vélhetően azzal lehet magyarázni, hogy a velük 
való kapcsolattartás személyek, tisztségviselők, választott politikusok révén zajlik, és 
ritkán keresik meg a pártot mint szervezetet. A két táblázat összevetése alapján az is 
állítható, hogy a kapcsolatok fontossági megítélése és tényleges gyakorisága között 
nincs jelentős különbség.

6. táblázat (32. kérdés). Szektoronként összevont1 intézményi kapcsolatok átlagos 
gyakorisága oszloponként a csoportok körében

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol. Összes

Civil szervezet 2,64 2,26 2 , 4 5 2 , 5 7 2 , 9 9 2,83 2,17 3,08 2,58

Felsőoktatási vezető 2,84 3,92 2,89 2 , 8 8 3 , 0 0 2,84 2,83 3,14 3,05

Gazdasági szervezet 2,68 2,75 2,95 3,05 3,30 3,05 2,94 3,21 2,93

Médiavezető 2,93 2,97 2,96 3,31 3,41 3,19 3,06 3,33 3,10

Politikai pártok 1,57 1,69 2,56 2,75 3,50 2,64 1,63 3,33 2,23

Területfejlesztés 2,58 2,24 3,00 3,08 3,40 3,46 2,28 3,23 2,79

Államigazgatási szerv 2,29 2,84 2,11 1,83 3,19 2,77 2,50 2,89 2,56

Önkormányzati politikus 3,42 2,95 3,34 3,46 3,86 3,82 3,41 3,81 3,47

Összes 2,62 2,70 2,78 2,87 3,33 3,08 2,60 3,25 2,84

A függelékben szerepeltetjük az összevont intézményi kapcsolatok belső részleteit (3-4. táblázat).
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7. táblázat (34. kérdés). Szektoronként összevont intézményi kapcsolatok átlagos 
fontossága oszloponként a csoportok körében

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol.

Összes

Civil szervezet 2,62 2 , 3 5 2 , 2 0 2,62 2,85 2,78 2,15 2,96 2,54

Felsőoktatási vezető 3,08 3 , 9 9 2,92 2,88 3,08 3,30 2,99 3,36 3,22

Gazdasági szervezet 2,82 3 , 0 1 2,96 3,10 3,28 3,27 2,75 3,36 3,01

Médiavezető 3,14 3,08 2,95 3,30 3,51 3,45 3,04 3,55 3,22

Politikai pártok 1,44 1,66 2,50 2,67 3,26 2,64 1,33 2,72 2,06

Területfejlesztés 2,90 2,68 3,06 3,04 3,27 3,54 2,46 3,25 2,96

Államigazgatási szerv 2,43 2,84 2,50 2,33 3,46 3,13 2,78 3,20 2,81

Önkormányzati politikus 3,43 3,19 3,06 3,38 3,89 3,82 3,33 3,89 3,48

Összes 2,73 2,85 2,77 2,91 3,33 3,24 2,60 3,29 2,91

Ha a szektoronként összevont intézményi kapcsolatok erősségét vesszük szemügyre 
(8. táblázat), akkor egyértelműen az önkormányzatok, a politikusok, a média és a terület- 
fejlesztési intézmények kapcsolatrendszere a legerősebb, s a leggyengébb értékekkel a civil 
szektor rendelkezik. A kapcsolatok fontosságának és gyakoriságának eltérése (9. táblázat) 
tekintetében a felsőoktatásra, gazdasági szereplőkre és a médiára jellemző a leginkább, 
hogy azokkal a szereplőkkel tartanak ténylegesen is kapcsolatot, amelyeket fontosnak 
is tartanak, míg a közhatalom, a politika szereplői lényegében kevesebb kapcsolatot 
ápolnak, mint amennyit fontosnak („illendőnek”) tartanának. Jellemző például a nyitás 
igénye a területfejlesztési intézményekre a civilek és az egyetemi szféra irányából. A civil 
szektor viszont általában a tényleges kapcsolatait sem tartja igazán fontosnak, ami nyil
vánvalóan a csalódottságélményből táplálkozik, hiszen inkább formálisan vonják be őket 
a döntéshozásba, de a véleményük kevésbé érvényesül.
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8. táblázat (32. és 34. kérdés). Szektoronként összevont intézményi kapcsolatok átlagos 
erőssége oszloponként a csoportok körében

F+GY
Civil

szerv.
Felsőokt.

vezető
Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol.

Összes

Civil szervezet 2,63 2,31 2,32 2,59 2,92 2,80 2,16 3,02 2,56
Felsőoktatási vezető 2,96 3,95 2,91 2,88 3,04 3,07 2,91 3,25 3,13
Gazdasági szervezet 2,75 2,88 2,95 3,08 3,29 3,16 2,84 3,28 2,97
Médiavezető 3,04 3,03 2,96 3,31 3,46 3,32 3,05 3,44 3,16
Politikai pártok 1,51 1,68 2,53 2,71 3,38 2,64 1,48 3,03 2,15
Területfejlesztés 2,74 2,46 3,03 3,06 3,34 3,50 2,37 3,24 2,87
Államigazgatási szerv 2,36 2,84 2,31 2,08 3,32 2,95 2,64 3,05 2,68
Önkormányzati politikus 3,42 3,07 3,20 3,42 3,88 3,82 3,37 3,85 3,47
Összes 2,67 2,78 2,77 2,89 3,33 3,16 2,60 3,27 2,87

9. táblázat (32. és 34. kérdés). Szektoronként összevont intézményi kapcsolatok átlagos 
fontosságának és gyakoriságának eltérése oszloponként a csoportok körében

F-GY
Civil

szerv.
Felsőokt.

vezető
Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol. Összes

Civil szervezet -0,01 0,09 -0,25 0,05 -0,14 -0,06 -0,02 -0,12 -0,04

Felsőoktatási vezető 0,24 0,07 0,03 0,00 0,08 0,46 0,16 0,23 0,18

Gazdasági szervezet 0,14 0,25 0,01 0,05 -0,02 0,22 -0,19 0,15 0,08

Média vezető 0,20 0,12 -0,02 0,00 0,10 0,27 -0,02 0,22 0,12

Politikai pártok -0,13 -0,03 -0,06 -0,08 -0,24 0,00 -0,30 -0,61 -0,17

Területfejlesztés 0,33 0,44 0,05 -0,04 -0,13 0,08 0,18 0,03 0,18

Államigazgatási szerv 0,15 0,00 0,39 0,50 0,27 0,36 0,28 0,31 0,25

Önkormányzati politikus 0,01 0,24 -0,28 -0,09 0,03 0,00 -0,08 0,09 0,01

Összes 0,11 0,15 -0,01 0,05 -0,01 0,17 0,00 0,04 0,08

A 4. ábra a szektorok közti kapcsolatokat mutatja be. Az ábra alapjául az MDS-eljárás 
során kapott elrendezést választottuk. Az MDS-eljárás inputjai a 6-7. táblázatban  talál
ható mátrixok voltak. A kapott konfigurációban figyelemre méltó a „politikus” szektor 
középponti és a többi szektornak a körülötte kirajzolódó gyűrűszerű elhelyezkedése. 
A civil szervezetek és a felsőoktatási intézmények viszonylag elszigetelt helyzetben je
lemnek meg. A felsőoktatás periferikus helyzete (pedig két egyetem oktatói, vezetői 
vannak a mintában) magyarázható lenne a hatalom és a tudásszektor nem túl szoros 
együttműködésével, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy korábbi vizsgálatunk szerint a 
Pécsi Tudományegyetem a fejlesztéspolitikai hálózatban jobb pozíciót birtokol. A jelen
legi eredmény két feltételezésre enged következtetni, egyrészt a Kaposvári Egyetem 
kisebb regionális behálózottsága rontja a felsőoktatási szektor helyzetét, másrészt hogy
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a fejlesztéspolitikában (tervezésben, programozásban) más közpolitikái ágazatokhoz 
képest jelentősebb a tudomány részvétele.

Akapcsolatok fontosságát szemléltető jobb oldali gráfban jól láthatóan több él van, mint 
a bal oldaliban. A sűrűbb gráf azt jelzi, hogy több helyen vannak a kívánatosnál ritkább, 
de fontosnak tartott kapcsolatok. Természetesen az sem kizárt, hogy a megkérdezettek 
elegánsabbnak tartják a kapcsolatok szükségességéről nyilatkozni anélkül, hogy erre 
különösebb erőfeszítéseket tennének, vagy egyáltalán érzékelnének valóságos kap
csolódási helyzeteket. Ez feltételezhető a felsőoktatási szektor vagy a gazdaság esetében.

Viszonylag kevés a kétirányú, tehát kölcsönösen jelentősnek ítélt kapcsolat. Az aszim
metria általában a kapcsolat természetéből adódik, de megjelenhet egy-egy szereplő hibás 
helyzetértékelése kapcsán is, mint ahogy visszatükrözi a tényleges hatalmi pozíciókat és 
politikai attitűdöt is. Jó l érzékelhető például a politikusoknak és az önkormányzatoknak a 
média iránti „tisztelete”, illetve a felsőoktatással, civil szektorral szembeni absztinenciája, 
a területfejlesztési intézmények viszonylag erős elfogadottsága és beágyazottsága, vagy 
éppen az államigazgatás szinte elvárt elszigeteltsége is.

Az ábrázolásban fellépő két dimenziót, ha megkíséreljük hipotetikusan jelentéssel 
felruházni, akkor értelmes összefüggésnek látszik, hogy a függőlegesen felfelé növő tengely 
atudással.információval.avízszintesenjobbranövőtengelyahatalommal való rendelkezést 
méri, tehát míg a civil szektor a legkevésbé birtokol a befolyáshoz szükséges tudást 
és információt, addig a felsőoktatás a leginkább. Ugyanakkor a felsőoktatás ezt a pozíciót 
nem képes hatalmi kapcsolatokra használni. Az ilyen jellegű értelmezések természete
sen nagyon szubjektivek és esetenként félrevezetők is lehetnek, finomabb módszerekre 
lenne szükség a dimenziók alapos értelmezésére.

4. ábra. Szektorok közötti kapcsolatok (MDS)
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Az 5. ábra a régión belüli, ill. régión kívüli szektorok közötti kapcsolatokat vizualizálja 
(10-11. táblázat). A két ábrán szereplő csoportokat eltérő módon kell értelmezni. A jobb 
oldali ábrán jól látható nagy „nyelők” (média, gazdaság, felsőoktatás) nagyon valószínűen 
a mintában lévő országos szereplőknek (országgyűlési képviselő, országos lap helyi tudó
sítója, főhatóság), míg a bal oldali ábrán az ugyanilyen címkékkel megjelenő szektorok a 
helyi szereplőknek feleltethetők meg. Ezért mutat elsősorban ennyire különböző képet a 
két hálózat szerkezete. Ugyanakkor az is tény, hogy bizonyos intézmények esetében na
gyon markánsan látszik, hogy jellemzően nem regionális a kapcsolatrendszere. A felső- 
oktatás számára érzékelhetően szűk tér a régió, de az is látható, hogy a területfejlesztési, 
önkormányzati szereplőknek a központi államigazgatással való kapcsolata is markáns. 
A bal oldali ábrán megfigyelhető, hogy a jellemzően régión belülinek jelzett kapcsolatok 
elsősorban az önkormányzati és a területfejlesztési szereplőkre irányulnak. Ha leegy
szerűsítve és erősen aggregáltan ugyan, mégis állítható a két gráfot általánosságban ösz- 
szehasonlítva, hogy a megkérdezett intézményi szereplők kapcsolatrendszere a régión 
belül inkább ritkább, mint a régión kívül.

10. táblázat (32. kérdés). Az egyes szektorok&ó/ irányuló kapcsolatok száma 
(„ki-fokok” szerinti centralitás)

Kapcsolatok száma Kapcsolatok aránya Centralitási index

régión
belül

régión
kívül

összes
régión
belül

régión
kívül összes régión

belül
régión
kívül összes

Civil szervezet 552 434 986 56,0 44,0 100,0 21,3 21,9 21,6

Felsőoktatási
vezető 333 343 676 49,3 50,7 100,0 12,9 17,3 14,8

Gazdasági
szervezet

244 153 397 61,5 38,5 100,0 9,4 7,7 8,7

Médiavezető 175 108 283 61,8 38,2 100,0 6,8 5,4 6,2

Politikus 251 184 435 57,7 42,3 100,0 9,7 9,3 9,5

Területfejlesztés 300 256 556 54,0 46,0 100,0 11,6 12,9 12,2

Államigazgatási
szerv

512 310 822 62,3 37,7 100,0 19,8 15,6 18,0

Önkormányzati
politikus 221 197 418 52,9 47,1 100,0 8,5 9,9 9,1

Összesen 2588 1985 4573 100,0 100,0 100,0
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11. táblázat (32. kérdés). Az egyes szektorokba irányuló kapcsolatok száma 
(„be-fokok” szerinti centralitás)

Kapcsolatok száma Kapcsolatok aránya Centralitási index

régión
belül

régión
kívül

összes
régión
belül

régión
kívül összes régión

belül
régión
kívül összes

Civil szervezet 657 543 1200 54,8 45,3 100,0 25,4 27,4 26,2

Felsőoktatási
vezető 109 184 293 37,2 62,8 100,0 4,2 9,3 6,4

Gazdasági
szervezet 675 387 1062 63,6 36,4 100,0 26,1 19,5 23,2

Médiavezető 381 343 724 52,6 47,4 100,0 14,7 17,3 15,8

Politikus 113 29 142 79,6 20,4 100,0 4,4 1,5 3,1

Területfejlesztés 300 38 338 88,8 11,2 100,0 11,6 1,9 7,4

Államigazgatási
szerv 0 441 441 0,0 100,0 100,0 0,0 22,2 9,6

Önkormányzati
politikus 353 20 373 94,6 5,4 100,0 13,6 1,0 8,2

Összesen 2588 1985 4573 100,0 100,0 100,0

5. ábra. Régión kívüli és belüli kapcsolatok
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12. táblázat (32. kérdés). Az egyes intézményi szintek felé jelzett kapcsolatok átlagos 
gyakorisága a csoportok körében

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
Szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol. Összes

Központi szint intézményei 2,37 2,62 2,24 2,07 2,93 2,66 2,35 2,78 2,50

Regionális szint intézményei 2,67 2,57 3,06 3,00 3,28 3,20 2,55 3,20 2,86

Megyei szint intézményei 2,96 2,64 2,97 3,27 3,59 3,40 2,93 3,43 3,08

Helyi szint intézményei 3,36 2,98 3,21 3,38 3,79 3,62 3,14 3,78 3,36

13. táblázat (32. kérdés). Az egyes intézményi szintek felé jelzett kapcsolatok átlagos 
gyakorisága a három megyében

Baranya Somogy Tolna Összes

Központi szint intézményei 2,52 2,54 2,36 2,50

Regionális szint intézményei 2,93 2,78 2,73 2,86

Megyei szint intézményei 3,02 3,14 3,16 3,08

Helyi szint intézményei 3,26 3,46 3,54 3,36

A 12-13. számú táblázat jól érzékelteti, hogy valamennyi intézményi szektorban 
erősebbek a helyi és megyei kapcsolatok a „felsőbb” szintekhez képest.

A kapcsolatrendszerek intenzitását igyekeztünk a hivatali utak számával is érzékel
tetni. A 14. táblázatból az derül ki, hogy a szinte naponta utazások a megyén belül tör
ténnek, s a leginkább a területfejlesztésen belül dolgozókat jellemzi, de magas az állam- 
igazgatási vezetők utazásainak száma is. A hivatali utak irányát illetően, érdekes módon 
nem a főváros következik (holott vezetőkről van szó!), hanem a régión belüli másik 
megye, amit legfeljebb a regionalizált államigazgatásról feltételeztünk, de szélesebb kör
ben érvényesül. Érthetően ritka, évente néhányszor utazik az elit külföldre hivatalos 
céllal, amitől gyakoribb értéket a felsőoktatási vezetők és a politikusok produkáltak, akik 
érzékelhetően a legmobilabb rétegét képezik a vizsgált elit csoportnak, annak ellenére, 
hogy Kákái László tanulmányából kiderül a viszonylag alacsony mobilitás mint általános 
jellemző.
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14. táblázat (33. kérdés). A hivatalos utazások átlagos gyakorisága oszloponként a 
csoportok körében (0-11 skála: soha -  0; naponta -  11)

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol. Összes

Munkahelyével azonos 
megyébe

8,2 6,7 8,3 8,4 9,8 10,0 9,3 8,4 8,6

Munkahelyével azonos 
régió 7,1 6,2 7,2 7,1 7,9 8,5 7,6 7,6 7,4

Munkahelyén kívüli 
más régió 5,3 5,6 5,8 5,8 6,8 6,5 5,5 5,5 5,8

Főváros 6,4 7,3 6,8 5,3 8,2 7,3 6,6 6,6 6,8

Külföld 1,8 3,6 2,1 0,3 4,1 2,4 1,2 2,4 2,3

6. ábra. Intézményi és személyes kapcsolatok összefüggései

Az intézményi kapcsolatok hasonlóságán 
alapuló MDS egy kiválasztott részminta cso

portjaira a 32. és 34. kérdés alapján

A személyes kapcsolatok hasonlóságán ala
puló MDS egy kiválasztott részminta cso

portjaira a 35. és 36. kérdés alapján

OGY képv-4
■  ^OGY képv-2

Kózgy elnök-2 Polgármesterek

Rektor-1

Közgy.elnök-3

Közgyeinek-1 Közg^elnök-3

Rektor-1 OGYképv-1■ ■
TFT elnökök OGY képv-3

Irodavezetők

OGY képv-4
OGY képv-3 Közgy.elnók-2 "  OGYképv-1 

*  *  Közgyelnök-2

Irodavezetők
■

OGY képv-2

Polgármesterek

Rektor-2
■

TFT elnökök 
■

A 6. ábra az intézményi és az intézményen belüli személyes kapcsolatok hálózatát kíséreli 
meg összevetni egy 50 elemű részmintán (a helyi szintű pozíciókat birtokló politikai elit 
körében) a 32-36  kérdésekre adott válaszaikra épülő MDS-eljárás segítségével.

A kiválasztott szereplők körében a megyei közgyűlési elnökök és -  főleg a személyes 
kapcsolatok tekintetében -  az országgyűlési képviselők kerülnek középponti helyzetbe. 
A területfejlesztési tanácselnökök és irodavezetők csoportja mindkét ábrázolásnál 
viszonylag periferikus helyre került. Magyarázatra szorul az eredmény, hiszen a megyei 
közgyűlési elnökök egyben fejlesztési tanácselnökök is, legalábbis megyei szinten. A ket
tős pozíciót birtoklóknak a válaszaikban el kellett különítenie a két minőséget, és ennek
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alapján kristályosodott ki éppen a megyei területfejlesztési szereplők jelentős kiszorulása 
a hatalmi hálózatokból. A megyei közgyűlési elnöki minőség még mindig sokkal szorosabb 
és szélesebb kapcsolatok ápolására ad lehetőséget, mint a lassan súlytalanná váló megyei 
fejlesztési tanácsi pozíciók.

Megfigyelhető volt, hogy a „polgármesterek” csoport a személyes kapcsolatoknál jóval 
közelebb kerül a területfejlesztési tanácselnökök és irodavezetők csoporthoz, mint az 
intézményi kapcsolatoknál, ez jól visszatükrözi a helyi polgármesterek és a forráselosz
tással foglalkozó fejlesztéspolitikusok közötti meglehetősen patriarchális viszonyrend- 
szert. A rektor-1 és rektor-2 személyek éppen fordítva viselkednek, távolodnak a szemé
lyes kapcsolatok gráfjában a területfejlesztési tanácsi elnökök, irodavezetők csoporttól az 
intézményes kapcsolathoz képest. Természetesen ez nem feltétlenül igaz a felsőoktatási 
szektorban megkérdezett alacsonyabb szintű pozíciókra, ahol vélhetően a személyes kap
csolatok is gyakoribbak. Mint ahogy a megkérdezettek személyes kapcsolatrendszeré
nek skálázása során is tekintélyes helyet foglalnak el a felsőoktatási vezetők, ami részben 
magyarázható a szféra magas létszámával is. De az eredmény visszatükrözi, hogy a 
területfejlesztési és az egyetemi szféra között sokkal inkább a formalizált, megbízáson, 
meghíváson alapuló viszonyrendszerjellemző, semmint a nap mint nap együttdolgozás.

Ugyanezt az 50 elemű részmintát vizsgálja a 7. ábra is, ennek elkészítésénél azonban 
az adatmátrix szimmetrizálásának azt a komplexebb módját választottuk, amikor a 
hasonlóság (azaz az elvont értelemben vett távolság) mérésénél a kapcsolati mátrixból 
készült korrelációs mátrix szolgált az MDS-eljárás kiindulópontjául. Látható, hogy az 
egyes funkciók szemléletes formákban különíthetők el. A bal oldali ábrán vizuálisan ki
rajzolódó alakzatokat a hierarchikusklaszter-elemzés segítségével ellenőriztük (jobb 
oldali ábra). Ez a módszer is nagyon hasonló csoportosítást eredményezett.
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7. ábra. Korrelációs távolság

Korrelációs távolságon alapuló MDS a kivá
lasztott részmintában 

(32, 34, 35, 36. kérdés alapján)

Korrelációs távolságon alapuló hierarchi
kus klaszter-elemzés a kiválasztott részmin

tában,
(32, 34, 35, 36. kérdés alapján)

Polgármesterek 

TFT elnökök 

Irodavezetők 

Közgy.elnök-2 

Közgy.elnök-1 

Közgyelnök-3 

OGY képv-1 

OGY képv-2

OGY képv-4 

OGY kópv-3 

Rektor-2 

Rektor-1

A 33. kérdésben arra törekedtünk, hogy információkat szerezzünk a megkérdezettek 
számára legfontosabb 10 személyes munkakapcsolat szerinti hálózat alakulásáról. A kér
dést viszonylag nagy arányban nem vagy csak kevesebb nevet vagy pozíciót megadva 
válaszolták meg, ennek ellenére érdekes kép tárul elénk. A polgármesterek csoportja tűnik 
olyannak, akiket a legfontosabb személyes munkakapcsolatok között a leggyakrabban 
említettek. A második legnagyobb csoport a felsőoktatásból kerül ki. A kapcsolatok 
57 százaléka (39 említés) volt a saját (felsőoktatási) csoportból, a maradék 43 százalék 
pedig (30 említés) a többi csoportból, ez a tény viszont újra arra utal, hogy az egyetemi 
vezetők kapcsolatrendszere meglehetősen belterjes. A megyei közgyűlési elnökök magas 
említettségi aránya azért érdekes, hiszen számban a legkisebb létszámú csoportról van 
szó! Ugyanakkor a funkciójuk valóban alátámasztja a széles kapcsolatrendszert.
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15. táblázat (37. kérdés). A személyes munkakapcsolatok között 
leggyakrabban említett pozíciók

Pozíció Ö sszesen

Polgármesterek 70

Egyetemi vezetők 69

Civil szervezetek vezetői 51

Főhatóság vezetői 41

Közgyűlési elnökök 34

Szakhatóság vezetői 34

Területfejlesztési szakemberek 33

Gazdasági szervezetek 32

Közszolgálati intézmények vezetői 32

Polgármesteri hivatal munkatársai 28

Országgyűlési képviselők 22

Sajtó 17

Rendvédelem, igazságszolgáltatás vezetői 15

Megyei képviselők 11

Bizottsági elnökök 11

Szakmai kamarák 8

Kistérségi elnökök 7

Egyéb (1-1 említéssel szereplő) 139

Összességében a kapcsolatrendszerek elemzése arra enged következtetni, hogy a 
2003-as időszakhoz képest bizonyos elmozdulások történtek. Noha a regionális szintű 
területfejlesztési intézmények kapcsolatrendszere továbbra is nagyon jelentős, de a 
megyei szintű fejlesztési tanácsok kisodródtak a hálózatokból. A most_vizsgáltjninta--"" 
alapján jobban kitűnik a települési önkormányzatok nyitottsága, az, hogy a kistérségi--
és megyei szintek érdekintegrációs szerepe ellenére a közvetlen kapcsolatökíövábbrais----
dominánsak. A felsőoktatás szerepe viszont mintha visszaszorulóban lenne, ami egyrészt 
azzal magyarázható, hogy a korábbi vizsgálat a területfejlesztési politikára koncentrált, 
amelyen belül hangsúlyosabb volt az egyetemi szerepvállalás, mint a régió általános, 
szektorhoz nem kötődő intézményi környezetében. Ugyanakkor több adat is azt támasztja 
alá, hogy az egyetemek inkább szigetek a régióban, semmint egy „tudásgazdaságra épülő 
tudásrégió” szervező központjai.

Ha visszatérünk a Rhodes-féle policy hálózati modell sajátosságaihoz (Rhodes 2000), 
akkor viszont a három év alatt bekövetkezett változások nem tűnnek érdeminek.
A hálózat csak korlátozott részvételt biztosít, amelyben továbbra is a közhatalmi szektor
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domináns, a civil és gazdasági szereplők, a nonprofit szektor a periférián foglal helyet. 
A hálózat centralizáltságát regionális léptékben a regionális illetékességgel rendelkező 
fejlesztési intézményekszerepealapozzameg.Ugyanakkorehhezazintézményrendszerhez 
mára sokkal intenzívebben kapcsolódik az önkormányzati szektor, amelyik ezzel önálló 
integrátori szerepet tölthet be. Adataink arra is rámutatnak, hogy az önkormányzati 
szektoron belül erős a kapcsolatrendszer, de nem regionális, hanem sokkal kisebb területi 
léptékekben (vö. 12-13. táblázat).

Az előző szereplőkhöz képest a régiópolitikusok egyéb csoportjai, mint az országgyűlési 
képviselők, pártpolitikusok nem képesek olyan erős integráló szerepet betölteni. 
A hálózat kevésbé regionalizált, inkább kisebb területi léptékben sűrűsödik. A kérdőíves 
felmérés harmadik blokkja, továbbá Hahn Hajnalka, illetve Kern Tamás és Roller Inez 
tanulmánya egyaránt arra utal, hogy a régió még mindig inkább a megyékből összerakott 
mesterséges egység, semmint a megyéktől elszakadó összetartó, egy vagy kevés földrajzi 
központú hálózat.



Tuka Ágnes

A Dél-dunántúli régió uniós kapcsolatrendszere

Bevezetés

Hazánk már öt éve tagja az Európai Uniónak. Ez a tény állandó számvetésre késztet: meny
nyiben sikerült, sikerül alkalmazkodni az integráció adta lehetőségekhez, illetve kihívá
sokhoz? Miért tekinthető az integráció különös politikai térnek, illetve melyek azok az 
elemek, amelyek egyre erőteljesebben befolyásolják a mindennapi életünket? Ezek a kér
dések természetesen komplex megközelítést igényelnek, és a válaszokat sem lehet egzakt 
módon megadni, hiszen az EU legfontosabb jellemzője az állandó változás.

A kelet-közép-európai országok számára különösen nagy nehézséget okoz az unió 
több-szintű kormányzásának megértése, el-, illetve kiismerése, hiszen nem vehettek még 
részt soha olyan együttműködésben, amelyben nemzetek feletti, nemzeti érdekérvénye
sítő és szubnacionális szereplők szimbiózisán alapul a döntéshozatal. Ráadásul a kiala
kuló közös álláspontok csak kompromisszumosak lehetnek, és a tagállamoknak egy-egy 
részsiker érdekében meg kell találniuk a támogató partnereket.

A volt szocialista államok számára sajátos problémákat jelentenek
-  egyrészt a centralizált állami hagyományok, illetve több állam esetében az önálló 

nemzetállam kialakítása és megerősítése;
-  másrészt a lokális és mezoszintek gyengesége;
-  harmadrészt a ma még erőteljesen érzékelhető alattvalói politikai kultúra.

Hazánkban, mint ismeretes, a szabályozás átvétele, bevezetése és betartatása mellett az 
unió által -  gazdasági, infrastrukturális és politikai okok miatt is -  szorgalmazott regionális 
szint kialakítása képez megoldandó feladatot. A kilencvenes évtized második felére létrejö
vő (három-három megyéből szervezett) tervezési-statisztikai régiók csak részben felelnek 
meg az uniós elvárásoknak. A társadalmi elfogadottságukhoz nélkülözhetetlen, hogy akár 
ebben a formájukban is igazolják működtetésük szükségességét, illetve a lakosság lokális, 
megyei identitása mellett kialakuljon egy nagyobb térségi összetartozás érzése.
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A kötet tárgyát képező OTKA- kutatás során (elsősorban 2005-2007 között) azt vizs
gáltam, hogy beszélhetünk-e regionális érdekképviseletről, annak milyen szintjei különül
nek el, mennyire aktívak térségünk politikai szereplői e nemzetközi struktúra kihaszná-lá- 
sában. Az elemzéshez elsősorban a 2003 nyarától megjelenő hivatalos dokumentumo-kat 
használtam fel, interjúkat készítettem olyan politikusokkal, akik elsősorban a Régiók 
Bizottságának tagjaiként kapcsolódtak be az uniós döntéshozatalba, továbbá olyan 
szak-emberekkel, akik a regionális fejlesztési intézményrendszerben foglalkoznak nemzet
közi kapcsolatokkal, illetve a közösségi szervezetek egyéb lehetőségeit vettem górcső alá.

Regionális politika Európában, a Régiók Bizottsága

Közismert tény, hogy az európai országok eltérő történelme, fejlődési folyamatai a centrali
zált államtól a regionális (tartományi) föderációig nagyon sok variációt teremtettek meg az 
adott társadalom irányítása érdekében. Ennek ellenére vagy éppen ezért a gazdasági integ
rációt megalapító szerződések nem tartalmaztak külön előírásokat a szubnacionális szint
tel kapcsolatban. Szerepet játszott ebben a helyzetben az is, hogy egyrészt a „hatok” között 
jelentős regionális különbségek csak Olaszországban voltak, másrészt a tagállamok vezetői 
bíztak abban, hogy az „olasz gazdasági csoda”, illetve az integráció automatikusan csökken
tik a regionális különbségeket, harmadrészt a regionális, helyi kapcsolatok alakítására már 
működtek egyéb nemzetközi szervezetek és rendszerek (Soós 1999, 29).

Az Európai Közösségekben a hetvenes évek közepétől -  a megerősödő gazdasági reces
szió hatására, illetve a brit és ír csatlakozás nyomán -  kezdtek foglalkozni a regionális 
különbségek mérséklésével. Az 1975-ben létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és Regionális Politikai Bizottság csak a nemzeti politikák kiegészítő eszközeiként 
funk-cionált és érzékelhetően nem a legszegényebb régiókhoz jutottak el ezek a források 
(Lacz-kóné 2004, 52). A nyolcvanas évektől egyre inkább a figyelem középpontjába került 
az európai regionális politika hiánya. Ennek okai:

-  a dél-európai országokkal meginduló csatlakozási tárgyalások;
-  a nemzetközi regionális tanácskozások kritikái;
-  az euroszkepticizmusból kilábalni akaró integrációpárti politikusok erőfeszítései: 

a nemzeti szinttel szemben a szupra- és szubnacionális szintek nyomásgyakorló 
erősítése. Igazolja ezt például az Európai Parlament által 1984-ben elfogadott 
az „Európai Unió megalakításának szerződéstervezete”, amely az 58. cikkelyben 
részletesen foglalkozik a regionális politikával: „Az unió regionális politikája tar
talmazza (...) a régiók érdekében kidolgozott integrált programok megvalósítását, 
amely az érintett lakosság képviselői segítségével kerül kidolgozásra, és amennyi
ben lehetséges, a pénzügyi forrásokat az adott régió kapja." (Duverger 1995,123).
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Az Egységes Európai Okmány emelte közösségi szintre a regionális politikát, illetve a 
Maastrichti Szerződés 198. cikkelye hozta létre konzultatív testületként a Régiók Bizott
ságát (CoR1), amely 1994-től próbálja a regionális érdekérvényesítés funkcióját betölteni. 
Létrehozása mellett fontos érvként elhangzott, hogy a közösségi jogszabályok közel 70 
százalékát helyi szinten kell végrehajtani, és az unió demokráciadeficitjét is segíti leküz
deni a szubszidiaritás elvének minél teljesebb alkalmazásával. Ugyanakkor látnunk kell, 
hogy a CoR a helyi testületeket is képviseli, így szinte minden tagállam több szintről küld 
képviselőt: törvényhozói kompetenciával is rendelkező regionális, illetve tagállami kormá
nyok tagjai mellett megyék, provinciák, nagyvárosok vezetői kapnak helyet, de kis helyi 
önkormányzati képviselők is. Fontos szabály, hogy lakosság által közvetlenül választott 
képviselő, vagy olyan, aki politikailag felelőse egy lokális választott testületnek, nyerhet 
csak mandátumot. Az Európai Bizottság és a Tanács köteles kikérni a Régiók Bizottságá
nak véleményét az oktatás és szakképzés, a gazdasági és társadalmi kohézió, az ifjúság és 
a kultúra, a közegészségügy, a transz-európai hálózatok és a közlekedés, a foglalkoztatás, 
a szociális ügyek, a környezetvédelem, az Európai Szociális Alap területein.1 2

A regionális érdekérvényesítést nehezíti, hogy a CoR tagjai politikai pártcsoporthoz 
tartozás alapján is megosztottak,3 nemcsak szakbizottságokban4 végzik munkájukat, 
és fogadnak el állásfoglalásokat, illetve ellentét is megfigyelhető a különböző szintek 
(régió -  kisebb térség -  helyi önkormányzat) képviselői között. A Dél-dunántúli régió 
egyik delegáltja szerint a most bevezetett új rendszer, amely a Régiók Bizottságában is 
a politikai csoport szerinti munkát helyezi előtérbe, kevésbé optimális, mivel egyrészt 
egyre inkább „kis parlament” formáját ölti a plenáris ülés, másrészt a frakciók létszáma 
és befolyása felülírhatja a szakmai érdeklődést.5

Napjainkra a regionális politika az unió egyik fontos területévé vált. Az évtizedek alatt 
kiderült, hogy bár csökkentek a tagállamok közötti gazdasági különbségek, ez a folya
mat még nem vezetett el ahhoz, hogy a régiók közötti gazdasági különbségek eltűnjenek. 
A 12 új tagállamban vannak az unió legszegényebb régiói. Felzárkóztatásuk az integráció 
komoly kihívása. Ezt igazolja az is, hogy 2008 januárjában az uniós közvélemény-kutató 
intézet a regionális politika megítélését vette górcső alá.6 A megkérdezettek 70 százaléka 
szerint szükséges a regionális politika, és csak 22 százalék gondolja szükségtelennek. 
A magyarok mintegy 40 százalékának volt ismerete erről -  ez alacsonyabb arány, mint

1 Elterjedt az angol rövidítés: Committee of the Regions, bár mostanában a RéB-bel is lehet találkozni.
2 Útmutató a Régiók Bizottsága tagjai részére. 2006. január. Forrás: http//DI CdR 4812003 FR-MG/AE/ok.
3 Jelenleg négy politikai csoport tevékenykedik: az Európai Néppárt (ÉPP), az Európai Szocialisták Pártja 
(PES), a Liberálisok és Demokraták Pártja Európáért (ALDE) és az Unió a Nemzetek Európájáért -  Európai Szö
vetség (UEN-EA).
4 Lásd 1. számú melléklet.
5 Példaként említette, hogy a szakbizottságok által szervezett nemzetközi konferenciákra a részvétel lehető
ségét is a frakciók szerint osztják szét.
6 Citizens’perceptions of EU Régiónál Policy. Forrás: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_ 
en.htm#227. (Letöltés: 2008. május 30.)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_
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amit a kutatók a többi most csatlakozó államnál mértek. A válaszolók 58 százaléka véli 
úgy, hogy ne csak a legszegényebb régiók kapjanak segítséget, és 80 százalék szerint a 
szubszidiaritás elve alapján a régiók, illetve a helyi civil társadalmak válasszák ki a pro
jekteket, így segítve a többszintű kormányzás demokratizmusát.

A Dél-dunántúli régió nemzetközi-kapcsolati stratégiája

Magyarországon, mint a bevezetőben jeleztem, fel-fellángoló vita jelzi, hogy a közép
szintű közigazgatás helyzete kiforratlan.7 Bár az EU nem tud és nem is akar kötelező 
szubnacionális szinteket meghatározni, mégis a Strukturális Alapoknál érzékelhető elvá
rás az úgynevezett NUTS 28 szint kialakítása.

A Dél-Dunántúl helyzetét bonyolulttá teszi, hogy a tervezési-statisztikai régióba sorolt 
három megye kapcsolatát -  különösen Somogy és Baranya esetében -  a kooperáció helyett 
gyakran a politikai és gazdasági konkurenciaharc és konfliktuskeresés jellemzi, miközben 
szép számban találunk természetesen az együttműködésre is példákat. A tér-ség egy
értelműen a rendszerváltás gazdasági átalakításának vesztese, hiszen a korábbi bányá
szat és nagyüzemi mezőgazdaság megszűnt, az új lehetőségek kialakítását pedig majd 
egy évtizedre meggátolta a délszláv háború. Még ma is kérdéses Zala helyzete, hiszen 
ez a megye részben szervesen kötődik a Dél-Dunántúlhoz, ugyanakkor másik statiszti
kai régióhoz tartozik. Mindezek ellenére körvonalazódnak a laza együttműködés keretei.

Az uniós csatlakozási felkészülés egyik fontos és témánk szempontjából különösen 
releváns dokumentuma volt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2004 
tavaszán elfogadott, „A Dél-dunántúli régió nemzetközi-kapcsolati stratégiája" című 
dokumentum, amelyet a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. készített. 
Ezt a stratégiát a CONSPACE nemzetközi együttműködési projekt keretében dolgozták 
ki, az INTERREG IIIB. CADSES Phare program pénzügyi támogatásával.

A dokumentum célja egységes koncepció kialakítása volt, amely a nemzetközi kap- 
cso-atok élénkítésével hozzájárul a terület elszigeteltségének és gazdasági lemaradásának 
csökkentéséhez. Az elkészített anyag azzal számolt, hogy 2007-től közigazgatási régiók

7 Nagyon széles körű irodalomra lehet hivatkozni: például az évente megtartott „Európába megy a megye" 
konferenciák kötetei, a Comitatus folyóirat cikkei.
8 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003 EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenkla
túrájának (NUTS, Nomendature des Unités Territoriales Statistiques) létrehozásáról: 1 -  nagyobb régió, kisebb 
ország (3-7 millió lakos); 2 -  régió (800 ezer -  3 millió lakos); 3 -  megye (150 ezer -  800 ezer lakos); 4 -  kistér
ség; 5 -  helyi közösség. 2005-ben, a bővítés után az Európai Parlament és a Tanács az 1888/2005 rendeletében 
mind a tiz új tagállamot besorolta. Ezek szerint Magyarországon NUTS 1 -  Közép-Magyarország, Dunántúl, 
Alföld és Észak-Magyarország; NUTS 2 -  a 7 régió; NUTS 3 -  a megyék.
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jönnek létre hazánkban, illetve a 2007-2013-as uniós költségvetés Strukturális Alap- 
jai-ból már önállóan gazdálkodhat a Dél-Dunántúl. Az elemzés számba vette az eddigi 
-  regionálisnak tekinthető -  kapcsolatokat, azokat a forrásokat, amelyekre ezek fenn
tartása támaszkodott, és SWOT-elemzés segítségével rámutatott a hiányosságokra, 
elő-nyökre, lehetőségekre és veszélyekre. Az együttműködési stratégia prioritásai jól 
tük-rözték a földrajzi elhelyezkedést és a korábbi kapcsolatok sajátosságait:

1. A horvát-magyar határ menti kapcsolatok továbbfejlesztése -  ez elsősorban a dél-du
nántúli megyékkel közvetlenül érintkező horvát megyére terjedne ki. Ennek ke
retében a gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, kulturális és infrastrukturális 
területek élveznének elsőbbséget, illetve a felkészülési tapasztalatok átadásával, 
lehetne segiteni Horvátország uniós csatlakozását.

2. Az Alpok-Adria térségben9 egyes részcélokat is külön elemeztek, hiszen más-más 
feladatot jelent a horvát és szlovén területekkel a kapcsolatok bővítése, mint a 
komoly regionális hagyományokkal rendelkező régi uniós tagállamok adott tér- 
sé-geivel. Különösen gyümölcsözőnek tekintették a Friuli-Venezia-Giulia Autonóm 
Tartománnyal 1999-ben aláírt együttműködési megállapodást és a stájerországi 
eddigi kapcsolatokat.

3. Jövőbeni prioritásként az interregionális együttműködés jelent meg. Itt is irá
nyomként külön feladatokat körvonalaztak: Bécs régiója esetében a kapcsolatfel
vételt szorgalmazták, míg Baden-Württemberg esetében a gazdasági, oktatási és 
tudomá-nyos közös akciók számának növelését. A Rhöne-Alpes régióval az aktív 
kapcsolatok további dinamizálása kapott hangsúlyt a vállalkozásközi kooperáció, a 
borászat és ehhez kötődő turizmus, a felsőoktatás területein. Emilia-Romagna tar
tománnyal a mezőgazdaság fejlesztésében, a Vajdasággal a környezetvédelmi kérdé
sekben, míg Bosznia-Hercegovina politikai és gazdasági elszigeteltségének a csök
kentésében vállalhat nagyobb szerepet a régió.

4. Prioritásként nevezték meg az EU szervezeteivel kialakítandó viszonyt is. Itt újra meg
fogalmazódott az eurorégiók eredményes működtetésének igénye az Alpok-Adria 
Munkaközösséggel, a Duna-Dráva-Száva Eurorégióval, a Dél-Kelet a Jövő Régió
jával. Külön alpont foglalkozott a Régiók Bizottságában részt vevő magyar dele-gál- 
tak munkájának támogatásával oly módon, hogy dél-dunántúli szakemberek is 
nyújtsanak segítséget a térségből kikerülő képviselőknek. Itt merült fel annak az 
igénye, hogy a régió néhány fős irodát működtessen Brüsszelben a minél gyorsabb 
információszerzés és lobbizás érdekében.

9 Az Alpok-Adria Munkacsoport, amely kialakulásakor olasz, osztrák és német tartományokat fogott össze 
a nyolcvanas években bővült -  akkor még -  jugoszláv területekkel, majd 1988-tól többek között Baranya és 
Somogy megye is a tagja lett.
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Az elfogadott stratégia alapjában reális, azonban a szorosabb kapcsolatok építéséhez 
szükséges anyagi források nincsenek egyértelműen biztosítóvá, kevés helyen utal arra, 
milyen konkrét eredményekre támaszkodva lehet megvalósítani a felvázolt célokat. 
Az első -  komoly uniós támogatást igénylő autópálya-építésre vonatkozó -  regionális 
kezdeményezés kudarcot vallott: ezt már ez a dokumentum is tartalmazta. A térség 
talán legnagyobb hátránya, mint tudjuk, a rossz közlekedési megközelíthetősége. Éppen 
ezért 2004-ben a térség egyik képviselőjének kezdeményezésére svéd és francia CoR- 
tagok nyújtottak be módosító indítványt az V/C közlekedési korridor részét képező 
M6-M56 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi útnak transzeurópai kiemelt fejlesztési 
projektként való nevesítéséről, amelyet a Régiók Bizottsága támogatott. Két magyar 
európai parlamenti képviselő vállalta, hogy lobbizik azért, hogy az unió Kohéziós Alap
jából történjen az építés finanszírozása. Azonban az Európai Parlament kedvező döntését 
követően a Tanácsban már nem sikerült a támogatást megszerezni, így csak hazai for
rásokra számítva (PPP konstrukcióban10 11) valósul meg az autópálya, illetve autóút.

A stratégia megalkotása óta is foglakozik a Dél-dunántúli Regionális Tanács kül- 
kap-csolati kérdésekkel a 2003 márciusában megalakult, majd 2007 márciusában újjáala
kult a Dél-dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság keretében. A hat bizottsági tag
ból (döntően a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjaiból) összeálló grémium 
tag-jai országgyűlési képviselők. Munkáját dél-dunántúli illetőségű megyei és/vagy városi 
képviselők, tisztségviselők és külső szakértők segítik. A Bizottság 2007. évi ülésein szó 
esett az elmúlt négy évben elvégzett tevékenységről, annak fő irányairól, a Dél-dunán-túli 
Regionális Fejlesztési Tanács és ügynöksége 2007. évi nemzetközi és brüsszeli mun-kap- 
rogramjáról.

2008 márciusában fogadta el a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 
Külkapcsolati Bizottság által készített új külkapcsolati stratégiát.11 A dokumentum 
elfogadását indokolják a megváltozott körülmények: a „politikai régió” kialakításának 
kudarca, hazánk uniós tagsága, a Pécs Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése, az új 
2007-2013-as közösségi költségvetés konkrét lehetőségei.

A bevezetőben megállapították: bár a korábbi helyzetfelmérés megfelelő volt, a végre
hajtás során egyértelművé vált, hogy az intézkedések és a prioritások nincsenek szink-ron- 
ban, illetve hiányoznak a pénzügyi források. A külkapcsolatok fejlesztésébe nem sikerült 
bevonni sem a civil szervezeteket, sem a gazdaság szereplőit.

A korábbi, hagyományosabbnak tekinthető mentalitás változását jelzi, hogy az orszá
gonkénti megközelítés helyett hangsúlyosabbá válnak a kétoldalú regionális kapcso
latok, amelyek közül a Rhőne-Alpes és romániai Centru bemutatása élvez prioritást. 
Megállapítják, hogy az olasz régióval nem élő az együttműködés, ugyanakkor -  tükrözve

10 2008 júliusában döntött az Európai Befektetési Bank, hogy bekapcsolódik a Dunaújváros-Szekszárd-szakasz 
építésének finanszírozásába.
11 A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség külkap
csolati stratégiája. Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php?id=1528.

http://www.deldunantul.com/index.php?id=1528
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a nemzetközi viszonyok változásait -  kínai és a moszkvai régióval kezdődtek tárgyalások 
közös, például innovációs projektek kidolgozására.

A projekt alapú kapcsolatok esetében néhány sikeres kezdeményezésről olvashatunk a 
dokumentumban. Egyértelműen kritikaként fogalmazódik meg, hogy az interregionális 
együttműködési szervezetekben csak a megyék és esetenként városok vesznek részt. 
Ugyanakkor a stratégia helyzetelemzése jónak ítélte az Európai Unióval és főleg a CoR 
tagjaival kiépített kapcsolatot.12

A külkapcsolati stratégia általános célja „a régió eredményes bekapcsolása az európai 
régiók közti munkamegosztásba”.13 A tematikus célok azonban túl általánosak, megvaló
sításuk, kivéve a pécsi EKF-programokat, nehezen ellenőrizhetők és mérhetők. A „prio
ritástengelyek” alapvetően megmaradtak, a kapcsolatok fejlesztési irányai a következők:

-  a horvát megyékkel -  már nem csak határ mentiekkel;
-  a Nyugat-Balkán régióival;
-  aktív részvétel az EU Jövőrégió kezdeményezésében;
-  újabb interregionális együttműködések kezdeményezése az INTERREG IVC prog

ram segítségével;
-  intézményi kapcsolatok erősítése az EU-val.

Az együttműködési területek felsorolása igazából nagyon kevés konkrét -  a térségre 
jellemző -  elemet tartalmaz, és a pénzügyi háttér megjelölése továbbra is csak esetle
ges. A stratégia érdekes melléklete, amely számba veszi a régió településeinek nemzetközi 
kapcsolatait.

Két fontos, új kezdeményezést is találunk a szövegben: egyrészt információs platform 
kialakítása az EU szervei és a régió önkormányzatai, intézményei között (bár az nem 
derül ki, mit is értenek a platform alatt). Másrészt 2007. október 19-én döntés született 
arról, hogy a korábban csak Baranyában működő úgynevezett külügyi kerekasztalt regio
nálissá alakítják, rendszeresen összehívják, mint egy sokszereplős információs fórumot, 
az egyetemek, iparkamarák, önkormányzatok stb. részvételével. A Regionális Tanács 
honlapja nem adott hírt arról, hogy a kerekasztal elkezdte-e a tevékenységét.

12 „A Dél-Dunántúl részéről a Régiók Bizottságában jelen pillanatban 12 rendes tag és 12 póttag foglal helyet ” 
I. m. 10. o. Nem kétséges, hogy „magyar ügyért” talán valamennyi képviselő képes összefogni Brüsszelben, de 
túlzás az összes magyar helyet a régiónál feltüntetni.
13 I. m. 14. o.
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A Dél-Dunántúl és a Régiók Bizottsága

2003. április 16-án írta alá hazánk az Európai Unióhoz való csatlakozási dokumentu
mot. Ettől kezdve megfigyelőként a magyar képviselők is részt vehettek az integrációs 
intézmények munkájában. Ez azt jelentette, hogy hozzászólási joggal már rendelkeztek, 
de szavazati joggal még nem. Ez a felkészülési év lehetőséget biztosított, hogy belülről 
jobban megismerhető legyen az unió működése, a formális és informális egyeztetések 
különleges rendszere.

A CoR tagjaira a kormányok tesznek javaslatot, amit az Európai Unió Tanácsa egyhan
gúlag megszavaz. Nálunk az önkormányzati szövetségek vezetői és a regionális fejlesztési 
tanácsok jelöltek tagokat, a kibontakozó vita nyomán pedig kiderült, hogy a 12 főből 
7 személy megegyezett, így könnyebb volt megtalálni a kompromisszumot. A 2007 
januárjáig 31714 taggal és ugyanennyi póttaggal működő CoR-ban 12 + 12 helyünk van. 
A Dél-dunántúli régió politikusai a többi régióhoz viszonyítva jelentős túlsúlyt képvi
seltek 2003-2005 között.15

A régióból kikerült képviselők 2003-2005 között: Bor Imre, korábbi polgármester, 
önkormányzati képviselő, Paksról; Molnár Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés tagja; 
Wekler Ferenc, országgyűlési képviselő, Mecseknádasd polgármestere. Póttagok lettek 
Paizs József, Szigetvár polgármestere; Szabó Lóránt, Dombóvár polgármestere, illetve 
2006 elejétől Németh Balázs, pécsi önkormányzati képviselő.

Jelenleg Molnár Árpád és Wekler Ferenc, illetve a két korábbi póttag -  Paizs és Szabó -  
képviseli a régiót. A képviselőkkel készített interjúk és levelezés alapján körvonalazható 
az a munka, amely a CoR-ban a magyar résztvevőkre hárul. A négy év tapasztalatai alap
ján elmondható, hogy a bizottság elsősorban a közösségi érdekek képviseletére hivatott, 
és nem várható el tőle, hogy az előterjesztések vitájában, illetve az állásfoglalásaiban a 
nagyon eltérő regionális érdekeket képes legyen megjeleníteni.

A Régiók Bizottságának plenáris üléseit áttanulmányozva láthatjuk, hogy sem az évi 
öt tanácskozás nem biztosít elegendő lehetőséget a részérdekek markáns megjeleníté
sére, sem az az eljárási szabály, mely szerint három hónapon belül kell a véleményt 
kialakítani, de a felvetődött témák sem adnak erre módot. Napirendre kerültek például: 
a migrációval foglalkozó új európai politika, a szegénység elleni küzdelem európai évé
ről szóló határozati javaslat, a soknyelvűség jövőjéről szóló határozat, az akcióterv a fel
nőttoktatásról, a telekommunikáció reformja.16 Ebből a szemezgetésből is nyilvánvaló, 
hogy az általában másfél napos plenáris ülések alatt szinte lehetetlen módosításokkal

14 2007 januárjától Bulgária és Románia csatlakozásával a tagok száma 344-re emelkedett.
15 2005 végén járt le a korábbi négyéves ciklus, így 2006-ban alapjában a korábbi képviselők kaptak az önkor
mányzati választásokig megbízást, majd 2006 novemberétől azoknak, akik nem nyertek mandátumot, ki kel
lett maradniuk e testületből.
16 Forrás: http://www.toad.cor.e uropa.eu/CORViewDoc.aspx. (Letöltés: 2008. július 1.)

http://www.toad.cor.e
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ott és akkor alakítani a CoR véleményét, hiszen rendszeresen több mint húsz napirendet 
tárgyalnak. A képviselők elmondása alapján is a szakbizottságokon van mód az elő
terjesztések megváltoztatására.

Jól példázza az előkészítés szerepét az a háttérdokumentum, amely a Területi Kohéziós 
Politikai Szakbizottság 2007. március 16-ai üléséhez készült. Első olvasatban foglakoz
tak „A fő transzeurópai közlekedési tengelyek kiterjesztése a szomszédos országokra. 
Közlekedéspolitikai iránymutatások Európában és a szomszédos régiókban” [Brüsszel, 
31.1.2007 COM(2007) 32] című, az Európai Bizottság által elkészített dokumentummal. 
Az adott témában 2005-től egyeztetéseket folytatott már az úgynevezett High Level 
Group, és a kialakult anyag tükröz magyar érdekeket is. A Magyarországi Régiók 
Brüsszeli Képviseletének vezető koordinátora (és a CoR magyar delegációjának nemzeti 
koordinátora) készítette a háttérdokumentumot, amely a Magyar Köztársaság Állandó 
Képviselete szakdiplomatájának a véleményét is tartalmazta. Ezek szerint támogatandó 
a dokumentum, mert a magyar igények többségét tartalmazza, de nem került be a Bécs- 
Sopron-Nagykanizsa-Zágráb-útvonal, illetve a Tisza mint vízi tengely. Ugyanakkor a 
háttéranyag felhívja a figyelmet arra, hogy 2008-tól indul a TENs17 felülvizsgálata, ám 
kevés esély van a magyar érdekeknek megfelelő belső bővítésre.18

A magyar képviseleti tevékenység egyik eredménye a régióból kezdeményezett és 
a CoR által befogadott pályázat. Ennek előzményeként a Dél-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 2004 novemberében tárgyalta „A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács javaslata az Európai Parlament magyarországi képviselői, a Régiók Bizottsága és a 
Gazdasági és Szociális Bizottság magyarországi delegáltjai számára az új EU-tagállamok 
leszakadó régióinak településein és a városok leépülő körzeteiben élők lakás- és 
életkörülményeinek javítását célzó kezdeményezések kialakítására” című előterjesztést. 
A sikeres lobbinak köszönhetően még ugyanabban a hónapban a CoR elnöksége tárgyalt 
erről a kezdeményezésről, és a támogatandó kutatási programok közé került.19 A 2007 
januárjában indult kutatást tanulmánnyal és kézikönyvvel 2007. december 31-ig kellett 
lezárni, ezek megtalálhatók a Régiók Bizottságának honlapján.20 Meg kell jegyezni 
azonban, hogy a korábban lobbizó uniós magyar politikusok nem mutattak nagy 
érdeklődést az eredmények iránt.

A Régiók Bizottsága szerepet játszhat abban, hogy egy-egy magyar régió ismertebbé 
váljon Európában. 2005 decemberében az ALDE&CoR című lapban21 ismertetés jelent meg 
francia és angol nyelven a Balatonról, illetve Veszprém megyéről. A térség képviselője

17 TENs: Trans-European Networks (Transzeurópai Hálózatok) -  közös energiai, közlekedési és távközlési 
folyosók létrehozása a célja.
18 Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php7id. (Letöltés: 2006. április 30.)
19 Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php?id.=4416&print=l. (Letöltés: 2007. április 1.)
70 Forrás: http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTcmplate.aspx?vicw=foIder&id=lf77dd4f-f817-4cf0-
affd-508f65ec35dc&sm=lf77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc. (Letöltés: 2008. július 10.)
21 A liberális csoport kiadványa évente háromszor jelenik meg.

http://www.deldunantul.com/index.php7id
http://www.deldunantul.com/index.php?id.=4416&print=l
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTcmplate.aspx?vicw=foIder&id=lf77dd4f-f817-4cf0-
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szerint informális hatása abban is mérhető volt, hogy néhány CoR-tag jelezte, a következő 
évben szívesen ellátogat a Balatonhoz.

2006 szeptemberében Pécsett tartotta kihelyezett ülését az EDUC felnőtt oktatással 
foglalkozó albizottsága, aminek a megszervezésében az egyik baranyai póttag játszott 
jelentős szerepet. Ez azt igazolja, hogy ma már a póttagok is rendszeresen és aktívan 
részt vehetnek az integrációs intézmény munkájában. A kihelyezett ülés természetesen 
akkor járhat kapcsolati tőkével, ha azon a megjelenő regionális politikusok ténylegesen 
vállalkoznak együttműködésre, ha nem egyszeri ez a kapcsolatfelvétel.

A magyar delegáció vezetője szerint a CoR-ban nem annyira egy-egy régió, hanem 
inkább az ország érdekében lehet lobbizni. Legjelentősebb eredménynek a 2007-2013 
közötti költségvetés elfogadásánál benyújtott magyar módosítást tartja. Ennek értelmé
ben a Kohéziós Alapnál, ha a végső kedvezményezett önkormányzat, és nem tudja az áfát 
visszaigényelni, akkor ezt a támogatás tartalmazhassa. E felvetést a Régiók Bizottságá
ban a magyar delegáció fogadtatta el, és sikerült az Európai Tanácsban is érvényesíttetni. 
A nemzeti delegáció nevében rendszeresen nyújtottak be módosító indítványokat. A lob
bizás másik lehetőségét az jelenti, hogy a CoR tagjai közvetlenül fordulhatnak például az 
Európai Bizottság főigazgatóságaihoz és egyéb közösségi intézményekhez. Pozitív pél
daként a Szabolcs-Szatmár megyei szilárdhulladék-programot említette a delegációvezető 
(aki egyébként ottani polgármester), amikor kijáróként képes volt a pályázat sorsát 
nyo-mon követni Brüsszelben. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az adott helyi vagy országos 
érdeket közösségi érdekként lehessen bemutatni, hiszen különben nehéz más nemzeti 
delegáltakat az adott ügy támogatására megnyerni.

A Régiók Bizottságába delegáltak felvetették, hogy sajnálatosan kevés befolyása van 
ennek a közösségi intézménynek. Gondot okoz számukra az is, hogy nem tudnak meg-fe
lelő szakértői bázisra támaszkodni egyik régióban sem. A szombathelyi főiskolai kez-de- 
ményezés, amely háttéranyaggal szolgált a CoR tagjainak a plenáris ülésekre, nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket -  túl későn kerültek a javaslatok a képviselőkhöz ahhoz, 
hogy sikerüljön más országokból is a módosításhoz támogatást kapni. Ugyanak-kor 
a szűkebb regionális érdekek nehezen konkretizálhatok, hiszen a témák többségé-nél 
nehéz határt húzni, speciális regionális érdeket azonosítani, mivel a lemaradó régiók 
nagyon is hasonló problémával küzdenek. Az aktív CoR-tagok -  tapasztalataik alapján -  
elmondták, hogy célszerű lenne a szakbizottságok mellé telepíteni egy-egy szakértői team
et a szakszerűbb javaslatok kidolgozása érdekében, illetve eredményesebb lenne a tevé
kenységük, ha a finn megoldáshoz hasonlóan negyedévente találkozhatnának a minisz
ter-elnökkel, az Európai Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaival. A dele
gáció elnöke szerint a spanyol példa is követendő lehet, ahol nagyon szoros a kapcsolat a 
Brüsszelben -  más integrációs intézményekben -  tevékenykedő munkatársakkal, illetve 
a spanyol kormánnyal. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a CoR kimutatásai szerint a 
Tanács 80 százalékban figyelembe veszi a véleményüket, és a magyar delegációnak külö
nösen 2003-2005 között nagyon jó volt a megítélése, a legaktívabbak voltak az újonnan
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bekerült tagállamok delegációi közül. Ezt jelzi, hogy 2008 januárjától két szak-bizottság 
elnöki pozícióját is betölthették volna magyarok, ha a CoR-tagok kinevezése nem késle
kedett volna. így csak Sértő-Radics István lett a RELEX (Külkapcsolatok és decentralizált 
együttműködés) szakbizottság vezetője.

Nem hallgatható el az sem, hogy a magyar képviselők is eltérő intenzitással vesznek 
részt a CoR munkájában. A delegáció megállapodása értelmében a póttag aktívan bekap
csolódhat a helyettesítendő tag egyik szakbizottságának munkájába.22 Az interjúkból 
azonban az is kiderült, hogy több képviselő nem tartja elsődleges munkájának az uniós 
szerepvállalást, kevéssé érzékelve e tevékenység hatékonyságát.

Regionális képviselet Brüsszelben

A nemzetközi tapasztalatok egyértelműen azt igazolják, hogy a Régiók Bizottsága önma
gában nem képes azt az információs szükségletet betölteni, amit részint a szubszidiaritás 
elvének betartása, részint a demokráciadeficit csökkentése, részint a polgárközelibb unió 
koncepciója megkövetelne. A 90-es évek elejétől megfigyelhető, hogy a régiók a sikere
sebb lobbizás érdekében saját képviseletet is létrehoztak Brüsszelben. A helyzetet jól 
ismerő Hans Beck, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának korábbi vezetője 
a kilencvenes évek végén szorgalmazta hasonló jelenlét megvalósítását. Ennek első ered
ményeként a magyar kormány létrehozta a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képvisele
tét, amely kormányzati köztisztviselők segítségével látta el a hazai tervezési-statiszti
kai régiók érdekeinek átfogó brüsszeli képviseletét. A magyar régiók közül először a Nyu
gat-dunántúli régió jelent meg Brüsszelben saját képviselettel (2005 júliusában), majd 
ennek a hatására erősödött fel az a dél-dunántúli nemzetközi-kapcsolati stratégiában 
már korábban is rögzített célkitűzés, hogy a Dél-Dunántúl is hozza létre saját brüsszeli 
kirendeltségét. Ehhez jó alapul szolgált a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseleté
nek 2005 végén elkezdett átalakítása, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a magyar 
régiók (a regionális fejlesztési ügynökségek egy-egy munkatársát Brüsszelbe kiküldve) is 
önállóan, de a kormányzati képviselet infrastruktúrájába ágyazottan megvalósítsák köz
vetlen uniós képviseletüket. A kínálkozó lehetőség azonban egyidejűleg vitákat is ger
jesztett a szerkezet kialakításáról, illetve a finanszírozásról.

2006. március 7-én a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség második 
alka-lommal rendezte meg Pécsett a Dél-dunántúli Regionális Külkapcsolati Konferenciát. 
A rendezvényre meghívást kapott a dél-dunántúli európai parlamenti képviselő, a Régiók

22 Erre kiemelkedően jó példát a régióban Molnár Árpád és Szabó Lóránt nyújt, utóbbi a COTER minden 
ülésén ott volt.
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Bizottsága magyar nemzeti küldöttségének tagja, valamint a Magyarországi Régiók Brüs
szeli Képviseletének vezető koordinátora, aki a képviselet és a dél-dunántúli ügy-nökség 
sikeres érdekérvényesítési gyakorlatáról, továbbá a képviselet átszervezéséről és a hosszú 
távú stratégiai célkitűzésekről tájékoztatta a konferencia résztvevőit.

Bár a terv szerint 2006 áprilisától kellett volna a regionális kiküldötteknek munkájukat 
Brüsszelben megkezdeni, erre végül csak 2006. július 1-jétől nyílt lehetőség. Egy épü
letben tevékenykedett az Észak-alföldi és Dél-dunántúli régiók egy-egy kiküldöttje, míg 
a dél-alföldi munkatárs havi rendszerességgel Brüsszelbe kiutazva látta el képviseleti 
feladatait. Ugyanakkor nem volt véglegesen megoldva a munkatársak finanszírozása, bár 
2007 decemberéig az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatta őket. 
A dél-dunántúli térség megbízottja23 szerint a képviselet számos feladatot old meg:

-  foglalkozik pályázatok összeállításával, illetve az azokat megvalósító partnerek 
keresésével;

-  segíti a közösségi intézményekkel kapcsolatok kiépítését;
-  szorosan együttműködik a nemzetközi témákkal foglalkozó megyei munkatársak

kal;
-  intézi a kiérkező delegációk ügyeit;
-  részanyagokat készít a közösségi intézményekbe megválasztott magyarok szá

mára;
-  hálózatépítéssel és oktatással járul hozzá ahhoz, hogy az érdeklődők az integrációt 

jobban megismerhessék.

A képviselet tevékenységéről minden hónap végén két-három oldalas összefoglaló 
jelenik meg, amely minden találkozóról és tárgyalásról röviden hírt ad, illetve felhívja 
a figyelmet az új brüsszeli pályázatokra. így nyomon kísérhető, milyen kapcsolati hálót 
sikerül kiépíteni. Természetesen ezekben nemcsak a Dél-dunántúli régióval kapcsolatos 
eseményekről olvashatunk, de döntően a térség érdekeinek figyelembevételével kap- 
ha-tunk képet a brüsszeli folyamatokról. Ezek közül talán legérdekesebb az a beszámoló 
volt, amely szerint 2007. november 21-én az EB Kultúra Főigazgatóságának épületében 
került sor a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program (Pécs 2010 EKF) 2007. évi 
időközi értékelésére. A kilenctagú értékelőbizottság megfelelőnek találta a Pécs 2010 
EKF előkészítése során elért eredményeket, ezekhez kapcsolódóan egyúttal több javas
latot is megfogalmazott.

A szoros kapcsolattartás érdekében a kiküldött kéthavonta itthon is beszámolt a tevé
kenységéről. A Dél-dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság kiemelt témaként fogal
mazta meg a brüsszeli jelenléttel kapcsolatos kommunikáció szükségességét, amelynek 
érdekében maga a Külkapcsolati Bizottság is kezdeményező szerepet vállalt a 2007-es 
évben.

23 Forrás: http//:www.deldunantul.com./index.php?id=4223. (Letöltés: 2007. április 5.)
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Miután megszűnt a központi finanszírozás, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács úgy döntött, hogy nem tudja biztosítani az állandó brüsszeli jelenlét anyagi 
hátterét, és 2008. január 1-jétől a Tanács és Ügynöksége képviseletét havonta egyhetes 
brüsszeli tartózkodással a korábbi ügynökségi munkatárs látja el. Az indokok zömmel 
pénzügyiek voltak, de a háttérben vélhetően az is meghúzódott, hogy a képviselet köz
vetlen eredményeit nehéz felmutatni. Kétségtelen, hogy a brüsszeli regionális irodák 
virágkora abban az időszakban volt, amikor az Európai Bizottság még lényegesen több 
saját elosztású forrással rendelkezett, amikor a közvetlen lobbizásnak valóban nagy 
szerepe volt. Amióta az osztott felelősség elve alapján az elosztási kompetenciák a nemzeti 
kormányok kezébe kerültek, a brüsszeli irodák missziója jelentősen megváltozott. 
Kérdés, hogy erre a profilváltásra a magyar képviseletek képesek lesznek-e? Az eddigi 
éves tapasztalatok szerint a havi egy hetes brüsszeli tartózkodás kevés az érdemi nyo
másgyakorlásra. Nyilván ezzel is magyarázható, hogy 2009. február 6-án a Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség és az eszéki székhelyű Szlavónia-Baranya Regionális 
Fejlesztési Ügynökség megállapodást írt alá arról, hogy közös brüsszeli képviseletet 
működtetnek, ami beilleszkedik a külügyi koncepcióba a horvát megyékkel való együtt
működésről. Az iroda otthonául 2009. január 1-jétől a horvátországi Szlavónia-Baranya 
Regionális Fejlesztési Ügynökség brüsszeli képviselete szolgál. A Dél-dunántúli Regioná
lis Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a közös működtetés elő
nyös, és erősíti a horvát-magyar együttműködést.24

Európai Parlament és a regionális identitás

A 2004-es európai parlamenti választások sajnálatos „eredménye”, hogy a régióból nem 
került politikus az Európai Parlamentbe. Ezt érzékelve még 2005-ben egy-egy politikus 
felvállalta az így kimaradó régiók képviseletét. Ez a tevékenység azonban leginkább abban 
nyilvánult meg, hogy részt vettek az adott térség egy-egy rendezvényén. Ez a helyzet 
módosult 2006 júliusában, amikor a Fidesz-MPSZ elhunyt képviselőjének helyére pécsi 
politikus került. Megérkezése után aktívan bekapcsolódott az Európai Parlament mun
kájába, tagja lett a Regionális Fejlesztési és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságoknak, 
illetve az EU-Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttségnek. 
A Regionális Fejlesztési Bizottság előadójaként több vitában kapott szót, ám ezek a témák 
csak általános utalásokra adtak lehetőséget. Konkrét földrajzi kötődést a Rába -  oszt
rák gyárak általi -  szennyezése mutatott. Az EP ülésein marginális kérdésként merülhet 
csak fel kifejezetten dél-dunántúli probléma, legfeljebb a mondandó illusztrációjaként,

24 Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php7icK4895.

http://www.deldunantul.com/index.php7icK4895
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hiszen az Európai Parlament hitvallása alapján elsősorban a közösségi érdekek védelmét 
biztosítja, gyakran a nemzetiekkel szemben is. Tehát az europolitikusok által sugallt és a 
lakosság által elvárt funkció, hogy a regionális és nemzeti érdekek védelmére szegődnek, 
hamis illúziókat kelt. Természetesen informális módon ezt a feladatot fel lehet, és gyak
ran fel kell vállalni, de az EP elé kerülő ügyek igazából erre lehetőséget nagyon csekély 
mértékben biztosítanak (Laczkóné 2004).

A jövő

A helyi és regionális szereplők együttműködése számára jobb esélyt adhat a 2007-ben 
bevezetett új szervezeti forma. 2007. június 7-én a CoR adott otthont az Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás (angol rövidítéssel EGTC) kapcsán megrendezett kerek- 
asztal-beszélgetésnek. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a CoR, valamint tag
állami régiók közreműködésével megrendezett konferencián az előadók kiemelték az 
EGTC szoros kapcsolatát a 2007-2013 közötti uniós programciklusnak a területi együtt
működésre vonatkozó célkitűzésével. Az EGTC a határokon átnyúló, több (nemcsak EU-) 
tagállam közreműködésével lebonyolított makrotérségi együttműködés (például euro- 
régiók) jövőbeni működését hivatott támogatni olyan módon, hogy jogi személyiséggel 
ruházza fel ezen formációkat, lehetővé téve számukra az uniós és egyéb támogatási for
rásokhoz való hozzáférést, ezáltal a területük fejlesztésére rendelkezésre álló eszközeik 
kibővítését. A konferencián külön is kiemelték azon EU-tagállamokat (így hazánkat is), 
amelyek az EGTC tagállami alkalmazásához szükséges állami szabályozást az előírt határ
idővel (azaz 2007. augusztus 1-jei hatállyal) képesek voltak életbe léptetni.25

2008. április 11-én „Hogyan érvényesülhet a Dél-dunántúli régió az EU-ban?” címmel 
szervezték meg a harmadik Dél-dunántúli Nemzetközi Kapcsolati Konferenciát26 a 
régió szakemberei, amelyen részint a térség helyzetével, részint az érdekérvényesítés 
lehetőségeivel vetettek számot. Az ügynökség fejlesztési igazgatójának előadásából 
lehangoló kép rajzolódott ki a térség gazdasági és munkaerő-piaci helyzetéről: 1994-ben 
az egy főre jutó GDP az országos átlag több mint 80 százaléka volt, 2006-ra ez az adat 
44,6 százalék, és a foglalkoztatottak aránya is 5 százalékkal kisebb mint az országos átlag. 
A Dél-dunántúli Operatív Program 2013-ig mintegy 204 milliárd forint forrást bizto
sít a további leszakadás megakadályozására. Véleménye szerint a nemzetközi kapcso
latok további fejlesztése, az interregionális együttműködés hozzájárulhat a gazdaság

25 Beszámoló a Dél-Dunántúli Régió brüsszeli képviseletének június havi tevékenységéről. Forrás: http//:www. 
deldunantul.com./index.php?id=4229. (Letöltés: 2007. július 5.)
26 Forrás: http://www.deldunantul.com/index.php7id-4895.

http://www.deldunantul.com/index.php7id-4895
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fejlődé-séhez. A brüsszeli Regionális Politikai Főigazgatóságának munkatársa szerint 
hazánk ebben a hétéves ciklusban jelentős támogatásokat hívhat le, de szembe kell nézni 
néhány magyar kihívással: 2013-ig ki kell alakítani a valódi regionális tervezés és végre
hajtás rendszerét, a programok járuljanak hozzá a térségi különbségek csökkenéséhez, a 
pólus-fejlesztések automatikusan nem fogják megoldani a hátrányos kistérségek problé
máit, és a sikeresebb lobbi érdekében feltétlenül javasolta a brüsszeli szakmai képviselet 
erő-sítését. Véleményünk szerint ez a feladat nem csupán finanszírozás kérdése, hanem 
azé is, hogy a régió külképviselete hogyan válik a régiópolitika részévé, mikor válik a regi
onális partnerség egyik terepévé. Az eddigi külképviselet erősen egyoldalúnak tűnik, a 
régió szereplői igazán nem adnak feladatot képviselőjük számára Brüsszelben.

Az identitás kialakulásának folyamata hosszú politikai szocializáció, és olyan politikai 
kultúra eredménye, amely meghatározott érzelmi töltéssel és kognitív összetevővel ren
delkezik (Bayer 1999; Bíró 1995; Dér 2005). A spontán identitást ismeretek és gon-dol- 
kodási modellek rendszere egészíti ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy mesterségesen és 
gyorsan nem lehet kialakítani, de a folyamatot elindítani, és az érdekek felismertetésével 
az adott területen élők közötti kapcsolatot erősíteni lehetséges.

Amennyiben sikerül felismertetni és elfogadtatni a nagyobb méretű középszint gaz-da- 
sági, közigazgatási racionalitását és valódi önkormányzati alapú régiók létrehozását, csí
ráiban megjelenhet a regionális identitás. Ehhez az is szükséges, hogy a figyelem job-ban 
azokra a kezdeményezésekre irányuljon, amelyek a térség problémáinak feltárását és 
részbeni megoldását célozták meg. A CoR tagjai szívesen vennék, ha élőbb és formalizált 
kapcsolat alakulna szakértői csoportokkal, amelyek „munícióval” látnák el fontos speciá
lis kérdéseknél. Feltétlenül szükségesnek vélik, hogy fennmaradjanak a régiók brüsszeli 
képviseletei, amelyek képesek eredményes lobbitevékenységet folytatni.

Nyilvánvaló, hogy ma még nehéz megvonni a Dél-dunántúli Régió Brüsszeli Képvise
lete tevékenységének mérlegét. A szélesebb közvélemény számára szinte még ismeretlen 
e munka és azok a lehetőségek is, amelyek megnyíltak az állandó jelenlét segítségével. 
A régió szereplőinek meg kell keresniük a képviselet nyújtotta lehetőségeket. Jobban ki 
lehetne használni például azt, hogy egyetemisták gyakornoknak mehetnek Brüsszelbe, 
továbbá rendszeresen fogadnak önkormányzati küldöttségeket is a kirendeltségen, de 
ennek szinte nincs regionális visszhangja.

Amióta megszűnt az állandó képviselet, az egy hetes látogatások leginkább célzott 
tárgyalásokra nyújtottak lehetőséget. A Dél-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének 
munkájában tovább folytatódott a nemzetközi partnerségre épülő dél-dunántúli 
pályázatoknak az előkészítése, azokhoz pályázati partnerek keresése és a kidolgozáshoz 
szükséges további információk megszerzése.”27 Kiderült azonban, hogy pár nap nem 
nyújt lehetőséget a háttér-információk megszerezésére, az eredményesebb lobbizásra.

27 Beszámoló a Dél-Dunántúli Régió brüsszeli képviseletének 2008. április havi tevékenységéről. Forrás: 
http//:www.deldunantul.com./index.php?id=4229. (Letöltés: 2008. július 5.)
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Kétségtelen, hogy a technikai fejlődés eredményeként a személyes jelenlét nem mindig 
szükséges, azonban az európai tér formális és informális hálózatok szoros együttese, 
amelyekben a részvétel jórészt személyes ismeretségeken múlik.

Jelentős előrelépés, hogy az ügynökség külön hírlevelet hozott létre, amelyben nap- 
ra-készen hívja fel a figyelmet az uniós pályázati lehetőségekre. így egy internetes háló
zat is létrejött, hiszen ha belenézünk a címzettek listájába, láthatjuk, hogy a régió fontos 
szereplői megkapják ezeket a híreket.

A regionális identitás sajátos aspektusa az, mennyire képes a külvilág egy térséget 
megismerni és identifikálni. Nyilvánvaló, hogy ha osztrák, horvát stb. állampolgárnak 
jelent valamit az, hogy „Dél-Dunántúl”, akkor ez visszahathat a régióra is. Ezért nagyon 
fontosak azok a kezdeményezések, amelyek a régiót jelenítik meg a világban, elsősorban 
Európában. Jó  példa erre, hogy 2008 októberében a Pécs 2010 EKF Program mutatko
zott be a Baden-Württembergi Képviseleten, ahol a kétnapos konferencia témája volt 
a Duna jelentősége a kapcsolatépítésben, illetve a Stájer Képviseleten a „Fenntartható 
Szövetség” konglomerátumának tagjaként a Dél-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete 
is bemutatkozott. December a belga magyar nagykövetségen Dél-dunántúli Üzleti Napot 
tartottak.

A néhány jó példa arra utal, hogy túl kell és lehet lépni azon a felfogáson, hogy Brüs
szel túl messze van, a döntések kevéssé érintik az „egyszerű” állampolgárokat, a regioná
lis érdekek megfogalmazása, a regionális szereplők összefogása pedig motiváló hátteret 
adhat a brüsszeli érdekképviselet számára.



Kern Tamás -  Roller Inez

Régióidenditás a Dél-Dunántúlon 
a megyei napilapok tükrében

Bevezető1

A sikertelen regionális kísérletek két évszázada alatt Magyarországon a helyi-területi 
közigazgatás rendszerében mindvégig a megye játszotta a meghatározó szerepet. A késő 
feudális korban az önálló államiságot elsősorban a nemesi vármegye testesítette meg, 
miközben a községek nem rendelkeztek önálló közjogi szervezettel. A középszint túlsúlya 
a dualizmus időszakában és a két világháború között is fennmaradt, sőt a szocializmus 
tanácsrendszerében is a megyék élvezték a legnagyobb hatalmat. A megye tehát olyan 
térségi egységként fogható fel a magyar térpolitikában, amely hosszú évszázadokra visz- 
szanyúló közjogi tartalommal, tradíciókkal és területi identitással bírt (Kákái 2000,183).

A rendszerváltás folyamatában a helyi-területi közigazgatási szférában azonban döntő 
jelentőségű fordulat ment végbe: a magyar történelemben először a súlypont a megyék-ről 
a településekre helyeződött át, s ily módon a középszint elvesztette sok évszázados 
hatalmi funkcióját. Az 1990-es évek első felét így mind a politikai életben, mind a szak-iro
dalomban az elgyengült középszintről és a lehetséges megoldásokról folyó viták jelle
mezték. A rendszerváltás időszakában háttérbe szorult regionális törekvések az 1990-es 
évek közepén, az EU-hoz való csatlakozási folyamat kezdetén jelentek meg, immár meg
határozó politikai erők támogatását birva. Mindazonáltal vannak olyan szakmai véle- 
mé-nyek, melyek szerint a XXI. század elején Magyarországon a regionális lépték egye
lőre nem kinál kereteket a közvetlen politikai, gazdasági, kulturális stb. megszerveződés 
számára (Pálné 2007, 48).

Mindezek ismeretében a tanulmány arra vállalkozik, hogy a regionalizmus bölcsője- 
ként számon tartott Dél-dunántúli régió megyei napilapjaiban (Dunántúli Napló, Somo
gyi Hírlap, Tolnai Népújság) megjelenő cikkeket, híreket elemezve feltérképezze, hogy a jól

1 A tanulmány szerzői köszönetét mondanak Sándor Balázs PhD-hallgatónak, aki hasonló tematikájú kutatá
sokban szerzett tapasztalatait megosztotta velük.
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beazonosítható megyei identitás mellett, a nevesített orgánumok hordozói-e a regionális 
identitásnak, illetve kialakultak-e az elmúlt években a regionális nyilvánosság média-csa
tornái. A kutatás megkezdése előtt három hipotézist fogalmaztunk meg, és mint majd az 
összefoglaló fejezetben olvasható, e feltételezéseink alapvetően nem igazolódtak:

2. Az idő előre haladtával (1998-2006 között) a régióval, regionalizációval kapcsola-tos 
cikkek száma fokozatosan emelkedik. Ezt a hipotézisünket arra a politológiailag alá
támasztható megfigyelésünkre alapoztuk, hogy 2002 után erőteljes kormányzati 
törekvés (kormányprogram) fogalmazódott meg a közigazgatási középszint regio-ná- 
lis átalakításáról, sőt választott régiók létrehozásáról beszélt a kormányzati elit. 
Joggal vártuk tehát, hogy mindezek következtében a vizsgálatba bevont régió 
megyei napilapjai is egyre növekvő számban generálják az ezzel kapcsolatos helyi és 
országos jelentőségű információkat, megteremtve, illetve növelve ezáltal is, a régiós 
nyilvánosságot.

2. Az egyre növekvő cikkszámmal kalkulálva azt is feltételeztük, hogy a cikkeket, 
hír-adásokat illetően a kiválasztott napilapok egyre specializáltabb arculatot mutat
nak fel, a politikai, közigazgatási jellegű regionalizációtól kezdve, a regionális gaz
dasági együttműködéseken át, egészen a regionális civil társadalom kialakulásáig. 
A regio-nális témák (politikai, gazdasági, kulturális, közigazgatási, társadalmi stb.) 
specifikus bemutatása ugyanis azt jelent(het)i, hogy a médiumok nem ad hoc módon 
tálalják az aktuális híreket, hanem tudatosan közvetítenek, szelektálnak (például 
különböző rovatok szerint), azaz felmérik, hogy kik az aktív szereplői a regionalizá- 
cióról folyó diskurzusnak. Ez mindenképpen egy magasabb minőségi szintet jelent 
az újságírás és szerkesztés terén.

3. Végül a harmadik hipotézis arra vonatkozott, hogy az előbbi két feltételezés telje-sü- 
lése esetén a megyei napilapok a regionális identitás egyik első számú hordozói, a 
regionális tradíció alapjainak különleges letéteményesei lesznek.

Mielőtt azonban a hipotéziseinket szembesítenénk a kutatás eredményeivel, röviden 
vázoljuk, hogy mit értünk általában identitás, illetve regionális identitás alatt, továbbá 
bemutatjuk az eddig nyilvánosságra került empirikus jellegű kutatások legfontosabb 
következtetéseit.

Identitás, regionális identitás -  fogalmi készlet

Az identitás fogalma az 1980-as évektől kezdve vált egyre lényegesebb kategóriává a tár
sadalomtudományokon belül. Maga a fogalom, azaz az azonosságtudat, annak tudato
sítása, hogy az egyén „ki és mi” tulajdonképpen az őt körülvevő világban. Szociológiai
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vizsgálatok alapján állíthatjuk, hogy az identitás kialakítása nem magányos spekulá
ció eredménye, hanem különböző szocializációs folyamatok társadalmi terméke. Ennek 
értelmében az egyén a társas interakciók sokasága során, mások reakcióit megtapasz
talva, ébred saját létének tudatára. Az ember ugyanakkor társas lény, ebből adódóan 
identitásának fontos eleme a csoport-hovatartozás, a társas identitás. A csoportazonosu
lás realizálódása elengedhetetlenül fontos abban a folyamatban, melynek eredményeként 
az egyén „én”-je „mi”-vé alakul át.

A szocializációs folyamatok során az egyén számtalan (például nemzeti, vallási, ideoló
giai, nemi, generációs, területi), egymást részben átfedő vagy éppen kizáró csoporti- 
den-titást alakít ki, amelynek valódi funkciója, hogy általa az adott személy képes legyen 
elhelyezni önmagát az ismerősség és az idegenség dimenziója mentén (Csepeli 2007).

Témánk szempontjából a területi identitás kialakulásának modellezése különösen fon
tos jelentőségű. A szakirodalom nem cáfolja, hogy a földrajzi elhelyezkedés továbbra is 
a csoportidentitás egyik fontos forrása, bár sokak számára ez elsősorban a nemzeti iden
titást jelenti. Fontos azonban jeleznünk, hogy a nemzeti identitás mellett egyre kevésbé 
lehet észre nem venni más területi, igy regionális és lokális identitások létezését, kia- 
la-kulását, megerősödését (Kántor 2001,15).

A regionális identitás kulcseleme annak, hogy egy közigazgatási terület valóban tár- 
sa-dalmi és politikai értelemben régióvá váljon (Lukovics 2004,214). Regionális identitás
ról viszont csak akkor beszélhetünk, amennyiben az adott régió és annak lakói között har
mónia alakul ki, egy olyan egység, amely személyiséget kölcsönöz a régió számára. Hang-sú- 
lyoznunk kell ugyanakkor, hogy a régió Bourdieu által megadott fogalma -  az emberek 
identitásához kötődő, a tudatban tükröződő fogalom -  csak részlegesen alkalmazható 
Közép-Európában (Enyedi 1999). Ennek alapvető oka, hogy a regionális identitás csak 
generációkon keresztül alakul ki a történelmi régióban, márpedig Európának ezen a ré
szén a XX. században tapasztalt többszöri és jelentős határmódosulások ezeket a régió
kat szétszabdalták. így a fentebb hangoztatott harmónia, a lakosságot összefogó térségi 
identitás igazából nem alakulhatott ki, vagyis a regionális identitás legfeljebb értelmi-ségi 
konstrukcióként létezik Magyarországon is. Az átlagpolgár identitása így termé- szetsze- 
rűleg -  a nemzeti szintet leszámítva -  kisebb terekhez (például település, megye, kistér
ség, kistáj) kötődik elsősorban.

A regionális identitás alatt ugyanakkor a XXI. század elején már nem kizárólag a 
tra-díciókon, az érzelmi elemeken alapuló viszonyrendszert értjük, hiszen az EU regio
nális politikájának köszönhetően egyre tágabb, más összefüggések között nyeri el valós 
értelmét (Pálné 2001a, 407). A regionális identitás kialakítása és megerősítése mára azért 
vált igazán fontossá, mert megakadályozza a kényszerű migrációt, támogatja a lokális 
befektetési, gazdasági, kulturális aktivitást, sőt regionális identitásra épülhet az uniós 
forrásokért folyó verseny is.

Vajon mi szükséges ahhoz, hogy ilyen történelmi hagyományok alapján -  ami 
Magyar-országon az elmúlt közel száz évben tapasztalható volt -  a regionális érdekek
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valódi artikulációja a felszínre kerüljön, és az ezen alapuló közös társadalmi, politikai, 
gazdasági cselekvés beinduljon, majd hosszabb távon rögzüljön, és a mindennapi társas 
kapcsolatok szerves rendezőelvévé váljon? Álláspontunk szerint: a régiók belső kohézi
ója. Ennek a belső kohéziónak egyszerre többféle -  egymással összefüggŐL=_alapja.van, 
illetve lehet (Kiss 20Ö1):

-  _a történeti elv: hosszú múltra visszatekintő, tradicionális területi egységek léte;
-  a homogenitás elve: a régiót alkotó terek (települések, kistérségek) fontosabb (pél

dául strukturális, szocio-demográfiai, fejlettségi) jellegzetességeinek hasonlósá
ga, illetve a szomszédos régiók jellemzőitől való különbözőség;

-  a funkcionalitás elve: a régió egységei (régióközpont és a régió többi része) közötti 
intenzív, komolyabb konfliktusoktól mentes társadalmi, gazdasági, kulturális, 
politikai stb. kapcsolati háló kialakítása, üzemeltetése, az erre épülő közös érde
kek artikulálása, a zavartalan, tervszerűen működő kooperációk biztosítása;

-  az identitás elve: a régió lakosainak -  közösségi cselekvésekben is tetten érhető -  
közösségi tudata.

Most már tizenöt-húsz éves távlatból leszögezhetjük, hogy Magyarország esetében a 
történeti és a homogenitási elvnek csekély szerepe volt, illetve lehet a jövőben, a régió
építési folyamatban. Elég, ha csak arra utalunk, hogy az elmúlt több mint tízéves regio-na- 
lizációs folyamat, valamint a rendszerváltás után alapjaiban átalakuló önkormányzati 
szisztéma ellenére továbbra is a megyéknek vannak elsősorban igazgatási-intézményi 
hagyományai, míg az egyes régiók a legtöbb gazdasági, társadalmi, kulturális jellemző 
tekintetében erősen heterogén területi egységekre épülnek.

A magyar régiószerveződési folyamatban a funkcionalitás elve ugyanakkor jelentős 
szerepet játszott, mi több -  úgy véljük - ,  hogy ez az elv, amely leginkább megfelelve a 
közigazgatás és a területfejlesztés logikájának, 1997 óta a regionalizációs (kormányzati) 
politika központi mozgatórugója. Nem nehéz belátni ugyanis, hogy az egymáshoz közeli 
és egymással intenzív kapcsolatban lévő régiós települések, kisebb tájak számára szervez
hető a leghatékonyabban az igazgatás, továbbá a makrocsoportok érdekeit megjelenítő és 
kielégítő területfejlesztési programok.2

Az előbbivel ellentétben -  a történeti, valamint homogenitási elvhez hasonlóan -  az 
identitás elve sem játszhatott hazánkban meghatározó szerepet a régióépítésben. Ennek 
oka elsősorban az, hogy a hét magyar régió egyikéhez sem kapcsolódik polgárai részé

2 A régiók funkcionális kohéziójának alapját a közelség (a régiócentrum elérhetősége) képezi. Amennyiben a 
fizikai elérhetőség -  például a közlekedési viszonyok terén -  nincs kellően biztosítva, az a funkcionalitáson ala
puló régióépítésnek egyáltalán nem kedvez. Magyarország esetében ráadásul a funkcionalitás elve azért sem 
érvényesülhetett maradéktalanul, mert egyes régiók esetében a társadalmi együttműködésben jelentős károkat 
okozott az az elsősorban politikai vita, hogy mely városokat ruházzuk fel a régióközponti címmel. A „megtisz
telő címért" folytatott küzdelemben alulmaradt városok (például Kaposvár) polgárai (és politikusai) számára 
így a megyei kapcsolatok ápolása sokkal fontosabbá vált, mint maga a régióépítési folyamat.
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ről számottevő közösségi érzés, azaz a regionális identitás sem támasza a regionális 
folyamatoknak (Pálné 1999). Bár a területi besorolás megtörtént (lásd: tervezési-sta
tisztikai régiók), ez nem párosult az alulról érkező társadalmi kezdeményezések soka-sá- 
gával, az önszerveződés intenzivitásának növekedésével, ami pedig alapvető feltétele 
lenne a regionális azonosságtudat kialakulásának.

Egyes szerzők szerint viszont a régiók intézményesítésében kiemelt szerepe van, illetve 
lenne a regionális identitásnak (Lukovics 2004, 220).3 4 Ennek kialakulása nélkül szinte 
sikertelen a régióépítési folyamat. Célszerű viszont megkülönböztetni a területi egység 
identitását, az ott élő lakosok identitásától, amit a szakirodalom regionális öntudatnak 
nevezett el (Lukovics 2004, 221). Ez utóbbi, tehát a regionális öntudat (a tényleges 
identitás) a civil társadalomban egzisztál, és kollektív formában -  például bizonyos 
szereplők (helyi polgárok, gazdasági szereplők, nonprofit organizációk, politikusok) 
regionális aktivitásán keresztül -  mutatkozik meg.

A területi egység identitása viszont egy leírt, ideálisnak tartott identitás, melynek 
elsődleges feladata, hogy megmutassa, milyenek és miben különböznek az ott lakó pol
gárok („mi” tudat) a más régióban élő lakosoktól.'1 Ez az, amit a régió polgárai számára 
kommunikálnak akár az oktatási rendszeren, akár a médiumokon keresztül, ezáltal is for
málva a regionális identitást. Mindez azt bizonyítja, hogy a médiakommunikációnak -  és 
azon belül a helyi sajtónak -  kitüntetett szerep jut a régióépítési folyamatban, a regioná
lis identitás erősítésében.

Regionális identitás a hazai empirikus kutatások tükrében

A magyar társadalom régiós kötődéséről -  több empirikus kutatás ellenére -  keveset 
tudunk, ugyanakkor feltételezhető, hogy mintegy húsz évvel a rendszerváltás után régiós 
szinten továbbra sem erős a társadalmi kohézió, a regionális identitás.5 Ezen persze nem 
csodálkozhatunk, hiszen a magyar régiók politikai, közigazgatási, önkormányzati érte
lemben nem léteznek, döntéshozó jogosítványaik csak a területfejlesztés egy részére ter
jednek ki, ráadásul önálló források beszedésével (adókivetési jog) sem rendelkeznek.

3 Lukovics Miklós elsősorban A. Paasi munkásságára alapozza következtetéseit.
4 Lukovics a területi egység identitásáról a következőket ír ja :..... a területi egységgel összefüggésbe hozható
szimbólumokra, kialakult gyakorlatokra utal, leírva a régió természetét, értékeit, történelmét, lakóit, tájjelle
gét stb. Ezek azok a sajátosságok, amelyeket arra használ a tudomány, a politika, a regionális marketing, a val
lás stb., hogy megkülönböztessen egy régiót a másiktól.” (Lukovics 2004, 222.)
5 Óvatos állásfoglalásunk abból eredeztethető, hogy még napjainkban is nehéz az egyes régiók identitásáról 
szakszerű tanulmányt készíteni. A regionális identitás mérése ugyanis rendkívüli nehézségek elé állítja a kuta
tókat. Ebből adódóan jelenleg nem állnak rendelkezésre egzakt adatok, melyek pontosan kifejeznék a polgárok 
kötődését az egyes régiókhoz.
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Arról nem is beszélve, hogy a civil társadalom régiós szintű megszervezésének még csak 
a nyomai találhatók (lásd Glied Viktor tanulmányát e kötetben).

2002 után a szocialista-liberális koalíciók egyértelműen a regionalizálódás melletti 
elkötelezettségüket deklarálták, sőt az EU-s kötelezettség mellett egyfajta „csodaszernek” 
tekintették a legkülönfélébb területi intézmények gyors átalakítását regionális keretekbe 
Qásd Vadál Ildikó tanulmányát az államigazgatási regionalizációról). Megfelelő politikai 
(ellenzéki) támogatás hiányában azonban a deklarációk túlnyomó többsége a tervek 
szintjén megrekedt. Egyébként is egyet kell értenünk azzal az állásponttal, miszerint 
az államhatalom regionális átalakítására vonatkozó kormányzati koncepciók nagy része 
sokkal radikálisabbnak bizonyult -  a régióknak jelentősebb szerepet juttatva - ,  mint 
ami az EU tagállamaiban az elmúlt mintegy ötvenéves regionalizálódási folyamat során 
a gyakorlatban megvalósult (Pálné 2001b).6 7 Mindezek következtében kijelenthetjük, 
hogy a regionalizációs folyamat jövőjét illetően sokkal több a kétely és a megválaszolatlan 
kérdés, mint maga a politikai és szakmai alapon is megalapozott válasz. Tudomásul 
kell venni azt a tényt is, hogy a regionális identitás megerősítése történeti, valamint 
kulturális hagyományok, továbbá a közigazgatási, önkormányzati szerkezetbe mélyen 
beleágyazott intézményi keretek hiányában szinte megoldhatatlan feladat. Az eddigi 
ebben a témakörben folytatott empirikus kutatások tanulságainak rövid összegzése csak 
ennek figyelembe vételével értelmezhető.

A legelső releváns kutatások elsősorban a megyei, illetve a lokális identifikáció méré-sére 
fókuszáltak, és csak ennek fényében vizsgálták a regionális kohézió mértékét. A vizs
gálatok során megállapították, hogy kompetencia és valódi eszközrendszer hiányában 
a megyei önkormányzatok képtelenek a megyei kohéziót erősíteni, alig tudnak a helyi 
nyilvánosságban, közgondolkodásban és közbeszédben maradandóan részt venni (Kákái 
2000). Ennek oka elsősorban az, hogy a rendszerváltás után az autoriter, szovjet típusú 
rendszerből történő kiszakadás nyomán a nemzeti, míg az új önkormányzati rendszer lét
rehozásával a lokális identitás és szint erősödött meg különös mértékben, s ez okozhatta 
a megyei kohézió visszaesését. Az új önkormányzati törvény értelmében ugyanis min
den település létrehozhatta saját önkormányzatiságát, azaz a hatalommegosztás új 
struktúrája épült ki Magyarországon (Bőhm 2000)/ Más kutatások is arra hívták fel 
a figyelmet, hogy a helyi önkormányzatiság megerősödésével a középszintű kormányzás 
kérdései nem különösen érdeklik a helyi társadalmakat (Oláh 2002), hiszen az önkor
mányzati modellváltás nyomán a települési önkormányzatok képviseleti és döntéshozatali 
rendszerének hatékonysága jelentősebb a megyei szintű döntéshozatal eredményességi

6 Ezt az álláspontunkat még inkább fenntartjuk a 2002 utáni történésekre, még ha tudomásul vesszük is, hogy 
Pálné Kovács Ilona kritikája elsősorban a 2001-ben regnáló Orbán-kormányra vonatkozott.
7 Az 1470 tanács helyébe 3108, erős helyi érdekérvényesítési képességekkel rendelkező önkormányzat lépett. 
Azóta a számuk a települési szétválások következtében tovább nőtt, erősítve ezáltal is a helyi társadalmak 
integrálódását, identitását, továbbá a lakossági participációt.
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szintjénél.8 Ez a folyamat egyértelműen a lokális kötődéseket erősíti meg a megyei 
identitással szemben.

A lokális kohézió megerősödése és ezzel párhuzamosan a megyei identitás vissza
esése mellett a korai kutatások azt is egyértelműen jelzik, hogy az európai, közép-eu
rópai identitás mellett a regionális kohéziónak a nyomai is alig találhatók meg. A regio
nális identitás csírái ugyan jelen vannak Magyarországon is -  például regionális célok 
felkaro-lása (autópálya-építés szorgalmazása) formájában - , de a polgárok számára a 
regionális léptékű kohézió, teljesen érhető okokból, nem erősödhetett meg. A régiók
hoz nem kötődtek jól beazonosítható intézményi struktúrák és politikai szereplők, 
ráadásul a régiókat alkotó megyék között sem fejlődött ki az együttműködési készség 
megfelelő szintje.

Az ezredforduló után az identitás és térkategóriák közötti összefüggést vizsgáló kuta
tások egyre nyíltabban fókuszáltak a regionális léptékhez fűződő identitás mérésére, 
következtetéseik mégsem térnek el alapvetően a korai empirikus vizsgálatok konklúzióitól. 
Egyöntetűen állítják továbbra is, hogy a régiók kohéziós ereje messze elmarad a nemzeti, 
valamint a lokális identitás mértékétől, sőt a megyei identifikációs szintet is alig vagy 
meg sem közelitik (Bugovics 2004, 2007; Nagy 2004).9

A régiókommunikáció kétségtelenül az egyik legfontosabb eszköz az adott térség iden
titásának kialakításában, majd folyamatos erősítésében. Régiókommunikáció alatt első
sorban a régió különféle szereplőinek (például politikusok, önkormányzatok, gazdasági 
szereplők, a civil szféra képviselői, és a kulturális élet meghatározó intézményei és alakjai) 
a célcsoportok felé történő kommunikációját értjük (Rechnitzer 2007). A kommunikációs 
folyamatban, általában a régiónyilvánosság megteremtésében -  és így a térségi kohézió 
mélyítésében -  a tömegtájékoztatási orgánumoknak (különösen az írott médiumoknak) 
kitüntetett szerepük van. Az ezzel behatóbban foglakozó két hazai empirikus kutatás 
ugyanakkor egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazott meg, a korábbiakban be
mutatott identitást mérő vizsgálatok végkövetkeztetéseivel az egyik médiaelemzésen 
alapuló kutatási beszámoló nem ért egyet, ami azonban adódhat az elemzések közötti 
jelentős időbeli és térbeli különbségből is.

Az 1990-es évek végén született első médiakutatáson alapuló régiós identitásvizsgálat 
az országos sajtóorgánumok (Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, HVG) mel
lett a dél-dunántúli írott médiumokat (Dunántúli Napló, Somogyi Hírlap, Tolnai Nép-

8 A kutatások megállapításai szerint a megyei kohézió mára elsősorban a még élő történelmi tradícióknak, 
valamint annak az igazgatás-földrajzi realitásnak köszönhető, miszerint a politikai, gazdasági és társadalmi 
intézmények jelentős része még a megyei határok között szerveződik.
9 Oláh Miklós kutatásaiból tudjuk, hogy a polgárok alig 4 százaléka látta megfelelőnek 2000-ben a régiót mint 
középszintű közigazgatási egységet a megyei önkormányzati rendszer helyett. Ez az arány feltehetőleg nap
jainkra növekedett, ugyanakkor alapvető változások a polgárok ez irányú attitűdjében nem feltételezhetőek. 
Ettől eltérő a helyzet a politikai elit körében, amelyet a kutatás egy másik része bizonyított (lásd Pálné tanul
mányát).
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újság)10 11 is részletes elemzés alá vonta (Pálné 2001a, 208-210). A kutatás legfőbb 
megállapítása szerint a regionális témájú cikkek és tudósítások sem tartalmilag, sem 
pedig mennyiségileg11 nem igazolták vissza, hogy országos és helyi-regionális szinten 
tudatosan irányított régióépítési stratégia folyna. A közlekedés és közlekedésfejlesztés, 
a környezetvédelem vagy az EU-csatlakozás ugyan nem egy esetben regionális met
szet-ben került ugyan a régió nyilvánossága elé, de azt a kutatás nem támasztotta alá, 
hogy a médiumokon keresztüli régiókommunikáció alapvetően hozzájárult volna a 
dél-dunán-túli identitásszint -  amúgy sem számottevő -  emelkedéséhez.

A másik későbbi, részben országos (Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 
HVG), részben nyugat-dunántúli napilapok (Kisalföld, Zalai Hírlap, Vas Népe) bevonásával 
készült médiaelemzésen alapuló kutatás összefoglalója nem igazolja vissza azt a pesszi
mizmust, amit a dél-dunántúli elemzés megállapított (Rechnitzer 2007, 397-399). Hozzá 
kell tenni, hogy a két vizsgálat nem egy időben zajlott, az utóbbi éppen az uniós csatlako
zás környékén, ami átmenetileg valóban felértékelhette a régiók szerepét a köztudatban. 
Az eltérés másik oka ugyancsak elképzelhető, nevezetesen a két régió közötti jelentős 
fejlettségbeli különbség. A fejlesztéspolitika „sikere” kétségtelenül a regionális kohéziót 
erősítő tényező lehet. A 2003 és 2006 között megjelent regionális témájú újságcikkek -  az 
elemzés szerint -  számos regionális szintű eseményről számoltak be, alapvetően pozitív 
képet sugározva a regionális fejlődésről. Mind az országos napilapok, mind a nyugat-du
nántúli orgánumok hozzájárultak ahhoz, hogy „kialakítsák, illetve tovább erősítsék a 
regionális identitástudatot azáltal, hogy egy fejlődő, egy együttműködő, egy haladó régió 
képében mutatják be a régiót mint egységet az olvasóknak.” A fő megállapítást az elemzés 
a következő részmegállapításokra alapozta (Rechnitzer 2007, 399):

-  a cikkek a nyugat-dunántúli régióról egy ökorégió imázsát közvetítik;
-  a regionális kohéziót jelentősen növeli a regionális szintű sportesemények és ren

dezvények nagy száma;
-  az idegenforgalom terén a régió egyre jelentősebb sikereket ér el, különösképpen 

a gyógyturizmusban;
-  jelentős azon cikkek száma, amelyek a versenyképesség növekedéséről, a régiós 

szintű gazdasági fejlesztésekről számolnak be;
-  az orgánumok nagyon sok regionális civil rendezvényről tudósítanak.

A Nyugat-Dunántúlra vonatkozó kutatás az első dél-dunántúli vizsgálathoz képest 
mintegy öt-nyolc évvel később született újságcikkek alapján azt állítja, hogy a média-kom
munikációnak köszönhetően egyértelműen fejlődőképes -  és ennek következtében egyre

10 A kutatásba bevonták a Dél-dunántúli régióhoz már nem tartozó Zala megyei napilapot, a Zalai Hírlapot is.
11 A kutatás szerint a négy országos médiumban a vizsgált két év (1996 júniusa és 1998 júniusa) alatt mindösz- 
szesen 400 cikk és tudósítás érintette a régió, regionalizáció témakörét. A régiót alkotó három megye napilapjá
ban a témába vágó írások száma ugyan meghaladta a 900-at, ugyanakkor a cikkek tartalmi mondanivalója, üze
nete alapjaiban nem járult hozzá a régióidentitás megerősödéséhez.



R é g i ó i d e n d i t á s  a D él -D un ánt úl on  a m e g y e i  n a p i l a p o k  tü kré be n 183

erősödő kohézióval rendelkező -  régiókép rajzolódik ki a helyi újságolvasó társa-dalom- 
ban. A megállapítások azonban talán túlzottan optimisták.

Saját empirikus vizsgálatunk konkrét megállapításai mellett általánosabb érvekkel is 
igyekszünk árnyalni a nyugat-dunántúli empirikus kutatás túlzó optimizmusát a regio-ná- 
lis identitás mértékét illetően. Elöljáróban csak annyit jegyzőnk meg, hogy azt továbbra 
sem tudjuk mérni -  igaz, más empirikus vizsgálatokra alapozva nem is feltételezzük - , 
hogy az erőteljes médiahatás és a regionális identitás mértékének növekedése között egy
értelműen beazonosítható lenne ok-okozati összefüggés. Ha ugyanis csak a média akti
vitásától függne a kohézió erősödése, akkor minden magyar régiónak erőteljes vagy 
leg-alább is hasonló identitástérképe rajzolódna ki. Természetesen azt sem akarjuk és 
tud-juk cáfolni, hogy egyáltalán ne lenne hatása a regionális hírek és tudósítások tálalásá
nak a regionális nyilvánosságra, így pedig közvetlenül vagy közvetve a térségi identitásra.

Kommunikációelméleti, -módszertani háttér

A tömegkommunikációs tartalom kutatása és elemzése csaknem évszázados történelem
mel rendelkezik. A médiatartalom vizsgálata kezdetben a tömegkommunikáció hatásai
ra irányult. A korai kutatások feltevése szerint ugyanis a tartalom egyértelműen tükrözi az 
információ létrehozójának céljait, értékeit. Azóta a tartalomelemzés komplexebbé, és egy
ben problematikusabbá vált: két, alapmotívumaiban eltérő iránya fejlődött ki, a kvantita
tív és a kvalitatív megközelítés. Az eltérő kutatási módszereknek egyaránt létjogosultsága 
van, hiszen a vizsgálatok különböző területeit, szempontjait különböző módszerrel lehet 
felkutatni és kiértékelni. így lehet a médiatartalom-típusoknak megkülönböztető, leíró, 
osztályozó vagy értékelő, értelmező célja is. Általánosságban megkülönbözethetjük a nyílt 
jelentést kvantitatív módszerrel mérő és leíró vizsgálatot a kvalitatív, értelmező vizsgálat
tól. A legújabb médiaelemzésekben „a kutatási módszer kiválasztása általában az uralkodó 
empirikus orientációjú paradigma és egy kvalitatívabb változat” (McQuail 2003, 283) 
közötti határmezsgyén történik, illetve ezek ötvözése, együttes alkalmazása jellemző.

Berelson nevéhez fűződik a hagyományos tartalomelemzés, amely a kommunikáció 
nyilvánvaló tartalmát (vagyis az egyértelműen megfogalmazott híradásokat) objektív, 
módszeres és kvantitatív kutatási technikával írja le, amelynek szignifikáns része a szö
vegbeli elemek számszerű mérlege (például szavak száma, témára jutó hely). Berelson 
alapján a kvantitatív tartalomelemzés műveleti sorrendje a következő:

2. a tartalmi sokaság vagy minta kiválasztása;
2. a külső referens (amelyre a tartalom utalhat) kategóriarendszerének kialakítása;
3. a tartalom elemzési egységének kiválasztása;
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4. kísérlet a tartalom kategóriarendszerbe illesztésére: a rendszerben működő tarta
lomegység gyakoriságának megszámlálása;

5. eredmények kifejezése a gyakoriság szerint (McQuail 2003, 284).

A másik megközelítés szerint a rejtett vagy kódolt jelentéseknek nagyobb jelentőségük 
van, így nem elegendő a szövegbeli elemek viszonylagos gyakoriságát mérni, hanem kap
csolataik és összefüggéseik vizsgálata is szükséges, például hogy beágyazódik-e egy sa
játos diskurzusba.

A médiatartalom e második megközelítését kidolgozó elméletek között a legnagyobb 
hatású az általános nyelvészettől származik, fő teoretikusának a francia Barthes-t tart
ják (Barthes 1967,1971). A strukturalizmus a nyelvi struktúrákat alkotó szövegjelentést 
vizsgálja. A szemiotika a strukturalizmus általános megközelítésének egyik specifikusabb 
változata, mely nem a jelrendszert általában, hanem választott szövegek jelenlétét teszi 
a középpontba, ami meghatározott kulturális közegben jelent valamit, vagyis tulaj
donképpen a kulturális és nyelvi jelentést együtt vizsgálja. A szemiotika segít meghatá
rozni a médiatartalom kulturális jelentését, alkalmazásával olyan jelentésrétegek tárha
tók fel, amelyek a szöveg felszíne alatt rejtőznek (konnotációk).

Az egyes megközelítések különböző célokra alkalmasak. Számos vizsgálat alkalmazta 
már a két tiszta elemzési forma ötvözetét, hogy kiküszöböljék az egyes megközelítések 
módszereinek hibáit, a kvantitatív esetében például a töredékességet vagy a kvalitatív 
esetében a szubjektivitást.

A vizsgálat módszere

A vizsgált sajtóorgánumok közléseiben a régióról folyó diskurzus kialakulása, illetve áta
lakulásának folyamata követhető nyomon. A diskurzus, a téma kifejlődött nyelvi rend
szere mára már egységes jelentéskészletet tartalmaz. Kutatásunk célja az volt, hogy ki
mutassuk, kifejlődött-e egyfajta sajátos diskurzus a régió körül. Ez azért lényeges, mert a 
médiában közölt szövegtartalom nemcsak közvetíti a valóságot, hanem ezen túl tapasz
talat- és identitásformáló szerepe is van.

Tartalomelemzésünk műveleti sorrendjét a következőkben határoztuk meg:
1. A tartalmi sokaság vagy minta kiválasztása: a régióval foglalkozó újsághíreket három 

forrásból gyűjtöttük össze, a régió három megyei napilapjából, vagyis a Dunántúli 
Naplóból, a Somogyi Hírlapból és a Tolnai Népújságból. A cikkek mintába vételét az 
határozta meg, hogy a régió, regionális, regionalizmus, illetve regionalizáció kife
jezések szerepelnek-e a cikk címében vagy magában a cikkben. A terjedelmes adat
bázis szűkítését megcélozva három évet vizsgáltunk meg, 1998-at, 2002-t, vala-
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mint 2006-ot, pontosabban fogalmazva a hazai regionális törekvések kezdete utáni 
országgyűlési és önkormányzati választási éveket, mivel ezekben az esztendőkben 
magasabb megjelenési arányt tapasztaltunk a nem választási évekhez képest. Fel-té- 
teleztük továbbá azt is, hogy kampányidőszakokban az országos és a helyi politikai 
szereplők -  így a közvetítő médiumok is -  aktívabbak a regionális megközelítéseket 
(például regionális programok, szóhasználat) illetően. Figyelembe vettük továbbá 
azt is, hogy Magyarországon 1998-ban fogadta el hivatalosan az Országgyűlés az 
Országos Területfejlesztési Koncepcióban a statisztikai-tervezési régiókat, így avval 
a feltevéssel éltünk, hogy 1998 után már valószínűleg érezhetőbbé válik a régióról 
és a regionalizációról folyó diskurzus a kiválasztott médiumokban.

2. A külső referencia kategóriarendszerének kialakítása: a régióval foglalkozó újságcikke
ket két kategóriarendszer alapján csoportosítottuk, egyrészt a cikkek jellegében 
azt vizsgáltuk, hogy magára a Dél-dunántúli régióra vonatkoznak-e, vagy nemzet
közi, országos (vagy az ország területén más régióval foglalkozó), esetleg egyéb 
vonatkozásúak. Másrészt felállítottunk egy tíz témakörre fókuszáló szempont-rend
szert, melyekről a mintában szereplő cikkek szóltak: gazdaság, területfejlesztés, kul
túra és oktatás, civil, ifjúság és sport, politika, közigazgatás és önkormányzat, egész
ségügy, nemzetközi együttműködés, környezetvédelem, egyéb.

3. A tartalom elemzési egységének kiválasztása: az elemzési kört a Dél-dunántúli régióval 
foglalkozó cikkekre szűkítettük, és a tíz témakörbe sorolásukat követően a vizsgált 
évek alapján kimutatható változásokat elemeztük. Ennek során a régió termino- 
ló-gia-rendszerének egységesedését, a régiós gondolkodásmód kibontakozását és a 
vizsgált napilapokban a regionális látótér kialakulását feltételeztük.

4. Kísérlet a tartalom kategóriarendszerbe illesztésére: adatbázisunkban a cikkek gya
koriságát a cikkmennyiség, a fogalomhasználat, a cikk jellege évekre lebontva, az 
átfedések, a témakörök, valamint a hangvétel alapján mértük.

5. Eredmények kifejezése: elemzésünk során a regionális nyilvánosság kialakultságára, 
a regionális szintű intézmények társadalmi beágyazottságára, a regionális lépték 
tetten érhetőségére, a régió elfogadottságára, valamint a felülről induló régiós szer
kezet kialakítására, vagyis a regionalizáció megjelenésére vonatkozó észrevételek, 
következtetések feldolgozása, értékelése történt meg.
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A régió, a regionalizmus stb. terminológiájának megjelenése 
a Dél-Dunántúl megyei napilapjaiban

Cikkmennyiség

1998-ban összesen 656 cikk jelent meg a régió témájában, a Dunántúli Napló és a Somogyi 
Hírlap hasonló megjelenésszámát kevéssel múlta alul a Tolnai Népújság. 2002-re a vonat
kozó cikkek száma harmadára esett vissza, és a napilapok közötti megoszlásban is meg
változott a sorrend. A Tolnai Népújság vette át a vezető szerepet a cikkek megjelenési szá
mában, mely kétszerese volt mindkét további megyei napilapnak. Ez a tendencia tovább 
erősödött 2006-ban, mikor a három napilap összes megjelenéseinek száma némileg csök
kent, viszont a Tolnai Népújság témával foglalkozó cikkeinek aránya ötszöröse lett mind 
a Dunántúli Naplóban, mind a Somogyi Hírlapban megjelent cikkeknek.

Álláspontunk szerint ez a jelenség nem választható el a regionális folyamatok, a 
regi-onalizáció politikai, szakpolitikai történéseitől. Míg a hazai regionális politika 
kezdeti éveiben a Dél-Dunántúlon Baranya és Somogy megye aktivizálódott inkább, 
ami Pécs és Kaposvár régióbeli rivalizálását hozta magával, addig később -  a korábban 
kevésbé aktív tolnai megyeszékhely -  Szekszárd is élénkebbé vált a regionális kérdések
ben. Ugyanakkor ez a cikkmennyiség terén tapasztalható erősödés csupán relatív, hiszen 
a két „rivális” megyei napilapban, egy időszakban megjelenő cikkmennyiséghez képest 
beszélhetünk csak „tolnai erősödésről”. Ez a trend azért érdekes, mert a személyi, intéz
ményi háttér alakulásából nem ez következne. 1998-ban alakult meg ugyanis a regionális 
tanács, amelynek az elnöke a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke volt, aki személyes aktivi
tásával is ráirányíthatta volna a figyelmet a regionalizmusra, illetve a tanács munkájára. 
2002-ben és 2006-ban viszont már nem Tolna megyei az elnök, és a munkaszervezet 
kiépülése is Pécshez, részben Kaposvárhoz kötődik. A Tolna megyei magasabb érdeklődés 
a regionális témák iránt ezért vélhetően az újság csapatának is köszönhető.

Amennyiben idősíkban vizsgálódunk, úgy láthatjuk, hogy valójában összességében 
mennyiségi visszaesésről beszélhetünk a témában megjelent cikkek esetében, és ez alól 
már a Tolnai Népújság sem kivétel. A cikkmennyiség csökkenő tendenciája egyértelműen 
szemlélteti, hogy a regionális identitásnak a médiában való megjelenítése egyre margi- 
nálisabb szerephez jut. Ez közvetett bizonyítéka a téma politikai közéleten belüli mar-gi- 
nalizálódásának is, hiszen a média -  így az újságírás is -  tájékoztató és ismeretterjesztő 
jellege és feladata okán különösen szenzibilis az aktuális társadalmi kérdések, témák 
megjelenítésében, bemutatásában. Márpedig a 2002-es kormányváltás után szinte azon
nal világossá vált, hogy minden politikai (törvényjavaslatok) és szakmai eredetű (IDEA 
munkacsoport felállítása) kormányzati szándék ellenére a regionális átalakulás Magyar- 
országon előbb lelassult, majd 2006 után megbicsaklott, hiszen az alkotmány- és a törv
énymódosításokhoz szükséges minősített parlamenti támogatást a szocialista-liberális
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kabinet -  az ellenzéki pártok egyértelmű elzárkózása miatt -  nem tudta megszerezni. 
További magyarázata lehet a visszaesésnek, hogy az uniós csatlakozást követően kiépült

1. ábra: A vizsgált cikkek mennyisége 1998 -  2002 -  2006
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Forrás: Dunántúli Napló, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság

a strukturális alapok fogadására szolgáló intézményrendszer, amelyben a régiók csak 
nagyon marginális szerephez jutottak. Ennek felismerése a médiumokban is megtörtént, 
álláspontunk szerint ez a legfőbb magyarázója, hogy a cikkszámok a kiválasztott orgá
numoknál radikálisan visszaestek.12

2. ábra. Fogalmak gyakorisága
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Forrás: Dunántúli Napló, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság

12 Természetesen kisebb eltérés abból is adódhat, hogy az 1998-as cikkgyűjtés személyes részvétellel, könyv
tári kikeresés alapján bonyolódott, míg 2002-ben és 2006-ban internetes keresőprogram alapján választottuk 
ki a kutatás szempontjából releváns írásokat, tudósításokat. Hz a módszertani eltérés azonban önmagában nem 
képes magyarázni a találati számok közötti jelentős eltéréseket, mi több az internetes keresés elvileg pontosabb 
végeredményre vezethet.
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Fogalomhasználat

A cikkek túlnyomó többsége a „régió” és a „regionális” kifejezéseket tartalmazta, az első 
két vizsgált évben a „régió” kifejezés került többségbe 55-60  százalékos arányban, míg 
2006-ban a regionális kifejezés kapott nagyobb hányadot 60 százalékos arányával.

A Tolnai Népújság többségében a „regionális” jelzőt használta, míg a Dunántúli Napló 
és a Somogyi Hírlap inkább a „régió” terminust alkalmazta. A „regionalizmus” kifejezés 
egyik vizsgált lapban sem jelent meg, a „regionalizáció” pedig egyetlen alkalommal, 2006- 
ban, a Tolnai Népújság hasábjain. Ez arra enged következtetni, hogy a regionalizmus mint 
önjáró, alulról építkező folyamat -  amennyiben egyáltalán van ilyen a Dél-dunántúli régió
ban - , nem létezik tudatos, proaktív törekvésként, de a regionalizáció, vagyis a folya-mat, 
ellenkező irányú, felülről strukturáló jellemvonása sem érhető tetten a Dél-Dunántúl 
regionális gondolkodásában. Vagyis a politika, az állami irányítás kevéssé kapcsolódik 
szorosan össze a regionális hírekkel, a területfejlesztés sajátos témakörét leszámítva. 
További magyarázat lehet, hogy a regionális jelző társulhat különböző intézmények 
nevé-hez, amikor is a cikk lényegében csak mellékesen érinti a regionális témakört.

Emellett persze kár lenne tagadni, hogy a média, az újságírók a szakterület termino-ló- 
giájával általában nincsenek tisztában, a különböző terminus technikusokat egyáltalán 
nem, vagy egymással nem kompatibilis módon használják. Mindez egyrészt arra enged 
következtetni, hogy a hazai tömegtájékoztatás közömbös, nem igényli a tematika kor
rekt megjelenítését, másrészt arra is, hogy a szakmai és politikai elit sem szánt energiát a 
fogalmak megfelelő tisztázásra. Ez viszont azzal, az ugyan nem szándékolt, de mégiscsak 
nap mint nap megfigyelhető következménnyel jár, hogy a társadalom nem is juthat kellő 
tájékozottsághoz, ami közvetett módon hátráltatja a regionális identitás kialakulását és 
megerősödését nemcsak a Dél-Dunántúlon, hanem az egész országban.

A cikkek területi dimenziója

Az első vizsgált évben még jól látható, hogy a régió és regioná
lis kifejezéseket tartalmazó cikkek mindössze egyötöde szól az 
egész Dél-Dunántúlról mint régióról. Vagyis a hírek és tudósítá
sok nem kizárólag a konkrét régóra magára vonatkoznak, hiszen 
a Dél-dunántúli régió hírei mellett hasonló arányban találhat
tunk cikkeket, beszámolókat az ország más régióiról, valamint 
nemzetközi, határokon átnyúló regionális folyamatokról. A cik
kek majdnem feléről azonban így is elmondható, hogy bár szere
pelnek benne az általunk preferált kifejezések, valójában az adott napilap megyei, megyei 
jogú városi, illetve a megyében található kistérségi vonatkozású/léptékű híreiről, esemé
nyeiről kapunk összefoglalókat.
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Négy évvel később a cikkek arról tanúskodnak, hogy a fogalmi 
tisztázás már nagyrészt megtörtént, ezt támasztja alá a Dél-du
nántúli régióval foglalkozó cikkek 63 százalékos aránya. Az 
egyéb kategóriájú írások az összes találati elemszám egyötödére 
szorultak vissza úgy, hogy erőteljesen csökkent a nemzetközi 
és országos cikkek aránya is. Ez az arány összefügg az országos 
napirend változásával, azzal, hogy a regionális reform az első 
nekibuzdulás után lényegében nem tud felmutatni konkrét ese
ményeket.

Újabb négy évvel később a Dél-Dunántúlról szóló cikkek már nemhogy túlnyomó több
séget (84 százalék) alkottak volna, hanem szinte kizárólag csak a térség régiójával fog
lalkozott a három megyei napilap. A nemzetközi, uniós jellegű híradások száma az előző 
tendenciával párhuzamosan drasztikusan csökkent. Kevesebbet változott viszont az 
országos, vagyis az ország területén más régiókat bemutató, régiókról szóló cikkek ará
nya, bár nyolc év alatt ebben az esetben is megfeleződött (18 százalékról 9-re) az ilyen 
tematikájú írások aránya. A kördiagramokon is látványosan megmutatkozó változások 
együttesen tehát azt jelzik, hogy az évek során letisztult a terminológiai fogalomzavar, 
ami az 1998-as évet jellemezte, és a regionális hírek valóban regionális léptékű területe
ket fognak át. Emellett persze azt a fontos változást sem szabad elhallgatni, miszerint 
a helyi-regionális médiumok egyre inkább az adott régió nyilvánosságának meg-hatá- 
rozó orgánumaivá váltak azzal a céllal, hogy a régió legfontosabb lokális eseményeit 
közvetítsék a Dél-dunántúli régió újságolvasó polgárai számára. Ismételten hangsú
lyoznunk kell ugyanakkor, hogy a Dél-Dunántúl fokozatos felülreprezentáltsága 1998 
és 2006 között úgy valósult meg, hogy közben a témával foglalkozó cikkek és tudósítások 
száma jelentősen visszaesett. A médiumok regionális identitást teremtő volta így megle
hetősen kétséges, hiszen amellett, hogy egyre növekvő tendenciát mutat a Dél-dunántúli 
régióval foglakozó cikkek aránya egy-egy adott évben, emellett az összes cikkszám a vizs
gálati évek előrehaladtával fokozatosan csökkent.

Átfedések

Az összes cikkhez (961) képest rendkívül 
alacsony az átfedések száma (14), vagyis 
azon cikkeké, melyek legalább két megyei 
napilapban párhuzamosan megjelentek. 
Mindezek következtében bátran kijelent
hetjük -  hiszen az összes cikkszám 2 szá
zalékát sem érik el azoknak az írásoknak 
és tudósításoknak az aránya, amelyeknél
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közös közlésről beszélünk hogy a szerkesztőségek között az egyeztetési folyamat nem 
indult el, szakmai harmonizáció nélkül viszont identitásteremtő stratégiáról egyáltalán 
nem beszélhetünk.13 Az átfedéseknél minden esetben a Tolnai Népújság jelentetett meg 
azonos cikket a másik két napilap egyikével. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Tolnai 
Népújság foglalkozott általában a legtöbbet a másik két megye eseményeinek közlésével, 
míg utóbbi kettő minimális mértékben foglalkozott a saját megyéjén túli eseményekkel, 
ha azok nem kötődtek tematikájukban szorosan a Dél-dunántúli régióhoz.

A Dél-dunántúli régióhoz kötődő cikkek témakörei

A vizsgálat során egyedül a Dél-dunántúli régióval foglalkozó cikkek témáit elemeztük, a 
gyakoriság alapján kialakított következő tematikai csoportok szerint: gazdaság, terület- 
fejlesztés, kultúra és oktatás, civil, ifjúság és sport, politika, közigazgatás és önkormány
zatok, egészségügy, nemzetközi együttműködés és környezetvédelem. Az egyéb kategó
riába soroltuk mindazokat a cikkeket, melyek nem voltak beilleszthetők az általunk előre 
kiválasztott témakörök egyikéhez sem.

A regionális témák közül a gazdaság és a területfejlesztés emelkedett ki mind a három 
vizsgált évben. Ez egyben azt mutatja, hogy a megyei orgánumok -  lényegében szerkesztői 
egyeztetések nélkül is -  elsősorban gazdasági, a térség fejlesztésével, az uniós regionális 
források becsatornázásával kapcsolatos híreket közvetítették az olvasók felé. A hírek 
tehát a regionalizációs folyamat irányának megfelelően felülről, elsősorban a kormányzati 
szándéktól és anyagi forrásoktól függő régiós nyilvánosság megteremtését szolgálták. 
Sajnos ugyanis e területeken kevésbé jellemző a régióban a helyi kezdeményezés, illetve 
aktivitás, miközben általában véve azt gondoljuk, hogy a régióépítés akkor érvényesül 
jobban, ha a régió inkább alulról jövő meghatározása a térnek, és nem felülről, államilag 
dominált.14

1998 vezető témái, a gazdaság, a területfejlesztés és a civil, ifjúság és sport kérdé
sek közül az első kettő megtartotta dominanciáját, míg a harmadik visszaesett. Ismé
telten arra hivatkozhatunk, hogy alulról szerveződő, regionális léptékű civil társadalmi 
mobi-lizáció, valamint a társadalmi kapcsolatok sűrű hálózatának kiépítése hiányában a 
régió-építési folyamat megtorpanhat, a regionális kohézió károkat szenvedhet. Márpedig 
a nyil-vánosság szerkezete, illetve annak a médiában való visszatükröződése erre utal. 
További jellegzetesség ugyanakkor, hogy amíg a környezetvédelem kezdetben, vagyis 
1998-ban nem kapcsolódott egyáltalán a régiós tematikához, a későbbiekben egyre jelen
tősebbé vált a térségi nyilvánosságon belül, de nőtt a kultúrával és az oktatással foglal- * 11

13 A 14 cikkből ráadásul csak négy olyan tudósítást rögzített a kutatás, amelyet mindhárom megyei napilap 
leközölt. Ebből további kettő központi, kormányzati indíttatású országos információ közlése volt.
11 Nem tagadjuk ugyanakkor a régió gazdaságának, gazdasági szereplőinek kitüntetett szerepét a régiós iden
titás erősítésében.
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kozó cikkek száma is. Ez minden bizonnyal az országosan is megfigyelhető környezettu
datos életforma elterjedésével, a régió fejlesztéspolitikájának uniós irányba fordulásával, 
illetve a Pécsi Tudományegyetem regionális tudásközponttá válásával függ össze első
sorban, de szerepet játszik a pécsi Biokom vállalat erőteljes regionális terjeszkedése a 
környezetipar területén.

A várakozásokkal ellentétben a politika, illetve a közigazgatás és a regionális önkor
mányzat témakörök aránya jóval alulmaradt a vezető tematikához (gazdaság és terület- 
fejlesztés) képest. Vagyis a régió, regionalizáció témája nem tartozott egyik vizsgált évben 
sem a politikai napirend legfontosabb kérdései közé, nem vált a politikai életet megosztó 
vagy egységesítő témájává. Mindez egyben azt is jelentheti, hogy a régió napilapjai vagy 
nem tartották relevánsnak, vagy nem tartották kivitelezhetőnek a politikai-önkor- 
mány-zati régió létrehozását. Természetesen legalább ennyire releváns magyarázat az is, 
hogy a régió politikai szereplői sem törekedtek ebben a témában nyilvánosságra, pon
tosabban nem fejtettek ki ezen a területen különösebb aktivitást. Ez semmi estre sem 
növelhette a kohéziót a régió polgárai és intézményei között.

3. ábra. Témakörök szerinti megoszlás (1998, 2002, 2006)
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Hangvétel

A cikkek hangvételét a következő négy kategóriába soroltuk: pozitív, negatív, semleges, 
illetve nem egyértelmű. Mindhárom vizsgált évben a semleges és pozitív hangvétel domi
nált. Egyértelmű, bár csak néhány százalékos csökkenés tapasztalható a hangvételüket 
nem egyértelműen értelmezhető, vagyis pozitív, negatív és esetleg semleges elemeket 
egyaránt tartalmazó cikkek számában. 2002-ben növekedtek a pozitív és negatív hang
vételű cikkek a semleges és nem egyértelmű cikkek rovására, ám ez az elmozdulás nem 
szignifikáns.

4. ábra. A cikkek hangvétele
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Forrás: Dunántúli Napló, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság.

A semleges cikkek nagy aránya arról tanúskodik, hogy a cikkek jelentős része ismer-tető, 
leíró jellegű, amelyhez nem lehet érzelmi viszonyt generálni. A negatív cikkek rela-tív 
stagnálása a kritikus reflexió hiányára enged következtetni, ami egyébként egyáltalán 
nem jellemző a vizsgált napilapokra. A megyei napilapok tudósításaiban a pozitív hang
vétel dominanciája mindenesetre azt jelzi, hogy a regionális látótér nyomokban kialakuló
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félben van, illetve visszatükrözi azt a tényt, hogy a híranyagot maga a regionális ügynök
ség szolgáltatja, amelyik értelemszerűen pozitív kép kialakítására törekszik. Ugyanak
kor a média összességében nem volt képes regionális nyilvánosságot teremteni, döntőe- 
nazonban azért, mert nemigen voltak olyan események és jelenségek, amelyek valóban 
említésre méltóan regionális léptékűek voltak.

Következtetések

Az empirikus kutatásból nyerhető legfontosabb konklúzió, hogy a vizsgálat megkezdé
sekor felállított munkahipotézisek nem vagy csak alig igazolódtak vissza. A legnagyobb 
meglepetést az elemzésben részt vevők számára az okozta, hogy az 1998 óta fokozatosan, 
az országos politikai közbeszédben egyre markánsabban helyet foglaló regionalizációs 
folyamatról, illetve a 2002 óta a kormányzat által erőteljesen szorgalmazott politikai
önkormányzati régió felállításának szándékáról a dél-dunántúli írott médiumok nem 
adtak kellő mélységű tájékoztatást a régió polgárainak. Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy 
a hazai régióépítési folyamatnak igencsak az elejét jelentő 1998-as évben legalább négy- 
szer-ötször több cikk, elemzés és tudósítás jelent meg az általunk kutatott témában, mint 
akár 2002-ben vagy 2006-ban. A legjelentősebb visszaesés az Új Dunántúli Napló eseté
ben tapasztalható -  bár nem kevésbé látványos a Somogyi Hírlap vonatkozásában sem a 
cikkek számának radikális csökkenése. Mindez annak ismeretében különös, hogy a kor
mány 2005-ben ezt a régiót jelölte ki mintarégióvá az országban, Pécs (Baranya megye) 
központtal.

Nemcsak a cikkszám folyamatos növekedését prognosztizáló hipotézisünk nem iga-zo- 
lódott, ugyanerre a sorsra jutott az a feltevésünk is, miszerint 2002-re, de leginkább 
2006-ra egyre specializáltabb arculata (például regionális szintű gazdasági együttmű- 
kö-dés, régiós léptékű civil hálózatok létrejötte) bontakozik ki a régióépítési folyamatnak 
a megyei napilapok hasábjain. A területfejlesztés, valamint a gazdasági együttműködés 
regionális léptékű összehangolására -  mivel alapvetően pluszforrásként jelentkező uniós 
pénzek becsatornázásáról van szó -  természetesen bőven van hírértékű példa az orgá
numokban, ám a régióépítés szempontjából alapvetően fontos civil együttműködésre 
vagy közigazgatási, önkormányzati kooperációra alig-alig találunk utalásokat. Ráadásul 
a csekély számú témába vágó híradás vagy az országos (kormányzati) jellegű informá
ciók egyszerű utánközlésére vállalkozik, vagy pusztán a megfogalmazásban alkalmazza 
a „regionális”, „régiós” kifejezést, különben megmarad alapvetően megyei orientációjú 
hírnek, tudósításnak.

Az első két alaphipotézisünk cáfolata magával hozta harmadik feltevésünk tartha- 
tat-lanságát is, pontosabban fogalmazva, csak nyomokban látjuk igazolni, miszerint a
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megyei napilapok a közel egy évtized alatt kitüntetett szerepet játszanának a regionális 
kohézió megteremtésében, a regionális identitás megerősítésében. A regionális nyilvá
nosságról, mint olyanról nem vagy csak alig beszélhetünk, annak ellenére, hogy a felülről 
létreho-zott regionális intézmények mintáját több gazdasági és egyéb társadalmi intéz
mény is követi. Ezek az organizációk azonban szinte csak az elnevezésükben mutatnak fel 
regionális jelleget: legtöbbjük sem a működés, sem a társadalmi beágyazódás okán nem 
nevezhető regionális jellegű és léptékű „építménynek”.

Bár a regionális szintű intézmények társadalmi beágyazottsága alacsony, mégsem 
zárhatjuk ki, hogy a jövőben a regionális intézmények működésének ismertsége és elis
mertsége túlnőjön a megyei szinten. Az ugyanis tagadhatatlan, hogy a regionális lép
ték egyre jellemzőbbnek mutatkozik a magyar média alapján -  még ha ezt a Dél-Dunán- 
túlra fókuszáló kutatásunk nem is támasztotta alá maradéktalanul. Viszont az is igaz, 
hogy elsősorban nem a politikai, közjogi és szolgáltatási intézményrendszer hatása 
a legjellemzőbb. Ehhez persze alapvető változásoknak kellene beállnia a politikai osz
tály két eltérő ideológiájú, indíttatású és programot valló pártelitjeinek (kormánypár
tok kontra ellenzéki pártok) a régióval, a regionális átalakulással kapcsolatos álláspont
jában. Ennek a politikai, sőt szakmai-tudományos feltételrendszere -  mindenki által 
ismert okokból kifolyólag -  álláspontunk szerint teljesen hiányzik a magyar közéletből. 
Elég talán, ha csak a politikai kompromisszumképesség, a pártok közötti bizalom hiá
nyára, a jelenleg is tapasztalható magyar közigazgatási -  főleg középszintű -  szerkezet 
diszfunkcionalitására, a politikai szekértáborok mögötti szakértői csoportok szűnni 
nem akaró tudományos vitáira gondolunk. Ennek okán talán nem meglepő, ha vizsgá
latunk arra a következtetésre jutott, hogy a dél-dunántúli megyei napilapoknak csekély 
a regionális identitásteremtő volta. Megkockáztatjuk, hogy amíg a sajtó lényegében 
megyei szerkezetben működik, addig ez nehezen várható el még abban az esetben is, ha 
a regionális együttműködés, hálózatok épülése mozgásba lendülne a jövőben.
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Regionális elit és a területi reform

Kérdőíves vizsgálatunk során külön blokkot szenteltünk a regionális reform kérdésköré
nek. A területi közigazgatást érintő reformelképzelések eddigi kudarcai ugyanis arra utal
nak, hogy a végrehajtás támogatásának nincsenek garanciái. Mint Kákái László tanul
mánya rámutatott, a regionális identitás továbbra sem erősödött jelentős mértékben. 
Ugyanakkor az identitás hiánya még önmagában nem magyarázza a reformok sikertelen
ségét vagy irrealitását. Nyilvánvaló, hogy regionális tradíciók nélkül csak a felülről kez
deményezett és alul is támogatott régióépítés módszere alkalmazható Magyarországon. 
A helyi/regionális szereplők viszonya a regionalizáláshoz tehát kulcsfontosságú a reform- 
folyamatok előkészítése során.

Nunberg Magyarország esetét különösen érdekesnek tartja, mivel az élvonalba tarto
zott a régióban a politikai, gazdasági reformok terén, és ambiciózus reformokat fogalma
zott meg a közigazgatásra vonatkozóan is, azonban ezeket nem határozott tervek sze
rint törekedett végrehajtani, hanem opportunista, inkrementalista lépések sorozatá
ban, azokat is inkább külső, elsősorban EU-nyomásra. A megszületett reformprogramok 
sokkal inkább voltak az aktuális reformgondolkodás reflexei, mint a változások határo
zott forgatókönyvei, tervezetei, és magukat a reformelképzeléseket is erősen áthatotta 
a múlt konzervativizmusa és decentralizációellenessége. Az elért részleges sikerek (pél
dául a Bokros-csomag hatására) magyarázatát sokkal inkább a fiskális krízishelyzet és 
az EU-elvárások terén lehet meglelni, semmint a politikai elit vagy éppen az egyébként 
erős helyzetű kormány elszántságában (Nunberg 2003). A nem túlságosan hízelgő érté
kelés igaz a regionális reformra is. Hiába készültek ugyanis jó és kevésbé jó minőségű ter
vek, programok az átalakulás tartalmára vonatkozóan, a végrehajtás megtervezése min
dig elmaradt. így aztán azt is nehéz megállapítani, hogy milyen ellenállások lehetetlení- 
tették el a célok végrehajtását. Talán ezt az információhiányt némileg enyhítik az alábbi 
empirikus tapasztalatok.

A blokk kezdő kérdése (26.) az volt, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal a 
regionális reformmal kapcsolatban?
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Mint az 1. táblázatból kiderül, a regionalizáció felülről, illetve kívülről kezdeménye-zett 
voltával többé-kevésbé mindenki tisztában van. A válaszadók túlnyomó többsége az 
uniós kapcsolattartás, forrásszerzés szempontját tartja a leginkább fontosnak, ugyan
akkor elismerik a regionális hagyományok és kohézió hiányát, s elutasítják a régiós iden
titás szerepét a megyékhez képest. Érzékelhetően megosztotta viszont a megkérdezet-te- 
ket a regionális reform tartalmának, lehetséges következményeinek a kérdésköre. Nem 
volt általánosan elfogadott, hogy a reform végül is a döntések eltávolodását, centrali- 
zá-ciót eredményez, hozzájárul-e a szolgáltatások javításához, az állami költségek csök- 
ken-téséhez stb. Különösen eltérőek voltak a vélemények a régiók határainak és szék
helyének a kérdéséről, miközben a régió méretét általában nem tartják túl nagynak, és 
nem sokan gondolják, hogy vitatható a régió székhelye. Vélhetően a kormányzathoz 
való viszony alapján értékelték eltérően azt, hogy a regionalizáció ténylegesen képes-e 
a kormányzati hatalmat korlátozni, s hogy a reform átmeneti zavarokat, bizonytalansá
got eredményezhet. Ugyanakkor egyetértés mutatkozott abban, hogy a kistelepülések 
szá-mára inkább hátrányos, fejlesztéspolitikai szempontból viszont előnyös a regionali
záció.

1. táblázat (26. kérdés). Az állítások elfogadásának statisztikája
(1 -  egyáltalán nem ért egyet; 2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért;
4 -  teljesen egyetért)

Átlag Szórás

Az EU-val való kapcsolatok könnyebben szervezhetők 
regionális szinten.

3,16 0,92

Nincsenek a régiónak hagyományai. 3,15 1,06

A reform túl sok átmeneti zavarral, bizonytalansággal jár. 3,13 0,86
Nincs a régión belül kohézió, összetartás. 3,08 0,93

A régióban a döntéshozás távolabb kerül a polgároktól. 2,89 1,11
A regionális reform centralizációt eredményez. 2,76 1,08

A politikai elit keveset tud a régióról. 2,69 1,04

A régió jelentős makropolitikai konfliktusok forrása 
lehet.

2,68 1,04

A régió igazgatási szempontból hatékonyabb közigazga
tást eredményez.

2,66 1,08

A régióban hatékonyabban szervezhetők meg a közszol
gáltatások.

2,64 1,00

A régió olcsóbb közigazgatást jelent. 2,49 1,14

A régió fejlesztési problémáit csak ebben a földrajzi lép
tékben lehet megoldani. 2,48 1,00
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A régiók létrejötte által kezelhetővé válhatnak a periferi
kus, megyehatár menti problémák. 2,45 1,06

A régiók határai vitathatóak. 2,35 1,19

A regionális reform esélyt ad a politikai elit frissítésére. 2,32 1,10
Vitatott a régió székhelye. 2,27 1,27

A kisebb települések jobban megtalálják a régióban a 
szerepüket és érdekérvényesítési lehetőségeiket. 1,97 1,00

A régió mérete miatt jelentős ellensúly a kormányzati 
hatalommal szemben. 1,79 0,86

A régió mérete túl nagy. 1,68 0,97

A lakosság jobban azonosul a régióval, mint a megyével. 1,47 0,72

Miközben közvetlenül nem kérdeztünk rá a pártállásra, illetve a kormányhoz való 
viszonyrendszerre, mégis egyértelmű bizonyos szereplőcsoportok attitűdje egyes kér
dések tekintetében az intézményi csoportokon belül. A székhely és határok kérdésében, 
ahol a legnagyobb szórás figyelhető meg, a lakóhely osztja meg a véleményeket (lásd Füg
gelék 1. táblázat), mint ahogy a centralizáció, decentralizáció kérdésében a pártállásnak, 
illetve az önkormányzati nézőpontnak erős szerepe van. Érdekes, hogy a gazdasági sze
replők és a média félti a leginkább a kistelepüléseket a regionális reformtól, mint ahogy 
az is, hogy inkább az önkormányzati, mint a területfejlesztési szektorban dolgozók látják 
a legin-kább a fejlesztéspolitikai előnyöket. Feltűnő, hogy az államigazgatásban megkér
dezettek egyáltalán nem lelkesednek a regionális államigazgatásért, az viszont várható 
volt, hogy a média képviselői hajlamosak a leegyszerűsített, túlzó megállapításokra, a 
gazdasági szektor válaszai pedig általános politikai, a közhatalommal szembeni abszti
nenciáról, bizalmatlanságról árulkodnak.

2. táblázat (26. kérdés). Az állítások elfogadásának átlagai az egyes szektorokban 
(1 -  egyáltalán nem ért egyet; 2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért;
4 -  teljesen egyetért)

Civil
Felső-
okt.

Gazd.
Szerv

Médi-
avez.

Poli
tikus

Terület-
fejlesztés Államig. Önkorm. Ossz.

Az EU-val való kapcsolatok 
könnyebben szervezhetők 
regionális szinten.

3,41 3,21 2 , 9 4 3,27 2,78 3 , 1 2 3,10 3,17 3,16

Nincsenek a régiónak 
hagyományai.

3,42 2,79 3,50 3,92 2,68 2,92 3,17 2,94 3,15

A reform túl sok zavarral jár. 3,11 3,07 3,06 3,25 3,11 2,92 3,22 3,47 3,13

Nincs a régión belül kohézió. 3,29 2,83 3,22 3,50 3,05 2,79 3,06 3,00 | 3,08
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Civil
Felső-
okt.

Gazd.
Szerv

Médi-
avez.

Poli
tikus

Terület-
fejlesztés Államig. Önkorm. Ossz.

A döntéshozás távolabb kerül. 2,84 2 , 6 6 3,18 3 , 3 3 2,89 2,52 3,03 3 , 1 1 2,89

A reform centralizációt ered
ményez. 2,80 2 , 9 3 2,82 2,64 3,00 2,36 2,65 2 , 9 4 2,76

A politikai elit keveset tud 
a régióról.

2,98 2,67 3,25 2,75 2,33 2,12 2,84 2 , 3 9 2,69

A régió jelentős makro-politikai 
konfliktusok forrása. 2,63 2,59 2,56 3,55 2,72 2,64 2,55 2,72 2,68

A régió igazgatási szempontból 
hatékonyabb. 2,82 2,82 2,47 2,55 2,63 2,92 2,36 2,53 2,66

Hatékonyabban szervezhetők 
a közszolgáltatások.

2,80 2,75 2,60 2,45 2,37 2,68 2,43 2,89 2,64

Olcsóbb közigazgatás. 2,75 2,63 2,00 2,58 2,26 2,88 2,00 2,69 2,49

A fejlesztési problémákat ebben 
a léptékben lehet megoldani. 2,61 2,29 2,28 2,58 2,05 2,68 2,48 2,78 2,48

A régiók létrejötte által kezel- 
he-tővé válhatnak a periferikus, 
megyehatár menti problémák.

2,61 2,43 2,17 1,75 2,47 2,60 2,37 2,82 2,45

A régiók határai vitathatók. 2,60 2,61 2,06 2,00 2,06 2,12 2,35 2,44 2,35

A regionális reform esélyt ad 
a politikai elit frissítésére.

2,36 2,24 1,94 2,00 2,37 2,56 2,31 2,53 2,32

Vitatott a régió székhelye. 2,74 2,14 1,88 2,00 2,39 1,88 2,57 1,76 2,27

A kisebb települések jobban 
megtalálják a régióban a sze
repüket és érdekérvényesítési 
lehetőségeiket.

2,28 2,04 1,56 1,42 1,84 1,88 2,01 2,00 1,97

A régió mérete miatt jelentős 
ellensúly a kormányzati hata
lommal szemben.

1,77 1,86 1,67 1,67 1,63 1,79 1,87 1,94 1,79

A régió mérete túl nagy. 2,11 1,43 1,83 1,40 1,47 1,38 1,69 1,56 1,68
A lakosság jobban azonosul 
a régióval, mint a megyével. 1,75 1,66 1,22 1,17 1,58 1,44 1,26 1,33 1,47

A következő kérdés (27.) a kormányzati reformok végrehajtásának körülményeit járta 
körül (3. táblázat). A válaszok meglehetősen egyöntetűen, negatívan ítélik meg a kor
mány teljesítményét, amelyet sokkal inkább a végrehajtható koncepció hiányával, sem
mint az ellenzék ellenállásával magyaráznak.
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3. táblázat. A reform végrehajtásának körülményei (1 -  egyáltalán nem ért egyet; 
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért)

Átlag Szórás

A kormány nem dolgozott ki racionális 
és végrehajtható reformprogramot. 3,02 1,05

A regionalizálás során csak a felszínen törekednek 
a régiók kiépítésére, az EU nyomására.

2,83 1,07

A kormány nem törekedett politikai egyezségre. 2,80 1,10
A regionalizálás elhamarkodott lépésekből áll, 
nincs előkészítve.

2,79 0,99

A regionalizálás valójában nem céloz meg igazi 
decentralizációt, csak a megyéket gyengíti.

2,64 1,08

A regionalizálás elkötelezett, koncepciózus, 
de az ellenzék miatt nem tud eredményt elérni.

1,89 0,90

Meglehetősen homogének voltak a vélemények a tekintetben, hogy milyen feltéte-lekre 
lenne szükség egy sikeres regionális reformhoz (4. táblázat). A papírforma érvé-nyesült 
annak elvárásában, hogy szakmai és politikai konszenzusra, alaposabb szakmai előkészí
tésre, hosszabb időre lenne szükség. Viszont a pártpolitikával szembeni ellenszenv bizo
nyítékának lehet tulajdonítani a pártok regionális átszervezésével kapcsolatos inkább 
negatív véleményeket.

4. táblázat: A reform sikerességének feltételei (1 -  egyáltalán nem ért egyet; 
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért)

Átlag Szórás

Szakmai és politikai konszenzus 3,79 0,58

Számottevő saját jogú decentralizált források 3,73 0,56

Sokkal alaposabb szakmai előkészítés 3,62 0,66
Regionális szintű nyilvánosság 3,50 0,82

Az államigazgatás regionalizálásának folytatása 3,30 0,89

Lépcsőzetes, hosszabb időre tervezett 
bevezetés 3,21 0,97

A regionális fejlesztési tanácsok megerősítése 3,05 0,98

A pártok szervezeteinek regionális átszervezése 2,14 1,10
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Miután kutatási hipotézisünk volt, hogy a magyarországi regionalizáció egyik leg-fon- 
tosabb motivációja az uniós forrásokhoz való hozzáférés, külön kérdést szenteltünk ennek 
a témakörnek. Arra a kérdésre, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal az európai 
uniós támogatások rendszeréről, már erőteljesen visszatükrözte a csatlakozás utáni első 
csalódottságot (5. táblázat). Ez a csalódottság azonban nem elsősorban az unióval szem
ben fogalmazódik meg, hiszen arra a kérdésre, hogy úgy menedzseljük-e a forrásokat, 
ahogy az EU elvárja tőlünk, a többségnek negatív a véleménye. A csalódottság igazi for
rása a megtapasztalt bürokratizmus és centralizáltság, illetve annak érzékelése, hogy a 
lobbizásnak ezen a területen sem lehet gátat szabni.

5. táblázat (29. kérdés). A strukturális alapok (1 -  egyáltalán nem ért egyet; 
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért)

Átlag Szórás

A Strukturális Alapok irányítása bürokratikus. 3,40 0,76

A Strukturális Alapok irányítása lehetőséget ad 
a lobbizásra.

3,21 0,85

A Strukturális Alapok irányítása erősen centrali
zált, nem ad elegendő teret a régióknak.

3,08 0,96

A Strukturális Alapok irányítása nem átlátható. 3,01 0,95

A Strukturális Alapok irányítása olyan, amilyet 
az EU elvár tőlünk.

2,60 1,05

A Strukturális Alapok irányítása megfelelő, haté
kony, kellő közelségben az érintettekhez.

1,97 0,82

Rákérdeztünk a regionális reformhoz való általános viszonyra, függetlenül annak körül
ményeitől vagy motivációitól. A válaszok megoszlása és a válaszátlag is azt mutatja, hogy 
a regionális reformmal egyetértők vannak többségben (68 százalék), miközben a meg
kérdezettek 28 százaléka utasítja el jellemzően az önkormányzati régiók létrehozá-sát. 
A magas támogatottság, mint láttuk, nem társul a konkrét reformintézkedések pozitív 
fogadtatásával. Ez mutat a leginkább arra, hogy a regionális reform, „európai”, meglehe
tősen divatos célját kevesen támadják, de a régiók tartalmában és a reform mód-szerében 
annál kisebb az egyetértés.
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6. táblázat (30. kérdés). Az önkormányzati régiók létrehozása
(1 -  egyáltalán nem ért egyet; 2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért;
4 -  teljesen egyetért); átlag: 2,90; szórás: 0,97

Gyakoriság Százalék

Egyáltalán nem értek egyet. 22 10,9

Inkább nem értek egyet. 34 16,9

Inkább egyetértek. 77 38,3

Igen, teljesen egyetértek. 59 29,4

A blokk utolsó kérdése úgy hangzott, hogy területileg melyik variáció a legmegfelelőbb 
a középszintű közigazgatásra (7. táblázat). A megadott válaszalternatívák közül végül is a 
„hivatalos” volt a legtámogatottabb. Ami ebben érdekes, hogy a választ annak tuda-tában 
adták a megkérdezettek, hogy maguk sem tapasztalják a regionális kohéziót és identi
tást. Vélhetően a megyepártiak egyik csoportjának válasza, miszerint a megyéket a kis
térségekkel együttesen tartják alkalmasnak a középszintű irányításra, a kistérségi össze
fogásban rejlő előnyök felismeréséből fakadt, de lehet mögötte a régi járásokkal szem
beni nosztalgia is, továbbá az, hogy a kistelepülések „mikro” méretű társulásait nem is 
említettük az alternatívák között. A megyepártiak másik csoportja viszont a megyékből 
felépített régiót pártolja, vélhetően a folytonosságot támogatva („a kecske is jóllakik, a 
káposzta is megmarad” alapon), kompromisszumra törekedve. Az egyéb modellek tekin
tetében érzékelhetően nem szárnyalt a fantázia.

7. táblázat (31. kérdés). A középszintű közigazgatás területi egysége

Gyakoriság Százalék

A kistérségek önmagukban 7 3,5

A kistérségek a megyékkel 34 16,9

A kistérségek a régiókkal 92 45,7

A megyék önmagukban 8 4,0

A megyék a régiókkal 36 17,9

A régiók önmagukban 13 6,5

Megyei konföderáció 1 0,5

Régió, megye, kistérség 1 0,5

Megyék a régiókkal 2 1,0
Városok a kistérségeikkel 1 0,5
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Összegzésként az állapítható meg, hogy a regionális reform elvi támogatottsága 
viszonylag magas. A regionális elit a legszélesebb intézményi körben általában pozití-vanJT 
viszonyul a regionális reformhoz, nyilvánvalóan azt érzékelve, hogy a középszintű irányí
tás mint akciótér nálunk alig értelmezhető. Visszautalva Ostrom modelljére, az állítható, 
hogy a régió egyelőre nem azonosítható akciótér, hiszen a szereplők köre, kompetenciája,^ 
szabályozott viszonyrendszere és tényleges kapcsolatai alapján nehezen elkülöníthető a 

^kö^ülvevő „egésztől és az alkotórészektől” is. A kapcsolatrendszereket jellemzően a köz
hatalom intézményesítette, de az intézmények egymással való kapcso-latai még nem 
alkotnak összetartozó, belső kohézióval rendelkező rendszert.

Az eredmény egyáltalán nem meglepetés. A regionális reformot körülvevő bizonyta
lanságok, a kormányzati intézkedések ellentmondásai okán nem várható, hogy a szerep
lők saját érdekeik és eszközeik bázisán alulról építsenek régiót.
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Zárógondolatok

Kutatásunk feltételezése az volt, hogy több mint tíz évvel a regionalizálás hivatalos 
programmá válása óta vélhetően a régió már politikai színtér, amennyiben keretei között 
közhatalmi döntések születnek, és ezeket a döntéseket a régió különböző jellegű legi- 
ti-mációval rendelkező szereplői hozzák meg. A kutatás eredményeitől azt vártuk, hogy 
nemcsak a jelenlegi helyzetet tudjuk bemutatni, hanem állást foglalhatunk a regionali- 
zá-lás jövőjéről, esélyeiről is. A kutatás nem terjedt ki minden, a regionalizáció feltéte
lét képező fontos kérdésre, úgy véljük azonban, hogy az eredmények lehetőséget adnak 
bizonyos következtetések levonására, de még inkább további kutatási igények, irányok 
megalapozására.

Magyarországon a regionalizáció nem^„szabályos”t átfogó jellegű és széles körű.kon:., 
szenzuson nyugvó alapokra épülő reformokiormájában zajlik, hanem a ,hátsá_ajtón. 
dopa-kodik a közhatalmi szerkezetbe. Miközben a reform végrehajtásának politikai és 
egyéb korlátái magyarázatot adhatnak erre, számolni kell e módszer minden hátrányával, 
ellentmondásával is:

-  Az első a gazdasági ellentmondás, mely szerint a régiót éppen, a gazdasági verseny- • 
képesség vonatkozásában nem mozgósítjuk. Az ország gazdasági szerkezete alap- 
ján ugyanis nehéz lenne állítani, hogy a régiókjnaxkins^Űss^tartozó^ belső kohér 
ziót, klaszteresedést mutató térbeli egységek lennének. Meg kell ugyan jegyezni, 
hogy az erre irányuló kutatások is hiányoznak, amint azt Rechnitzer János egy 
konferencián elismerte (Rechnitzer 2007), abban viszont már egyetértés mutat
kozik, hogy a versenyképesség regionális metszetben is értelmezhető, és gazdaság- 
politikai szempontból is kulcsfontosságú lehet (Horváth 2006). Érdekes módon a 
megyei szintű szerkezetvizsgálatokból lehet indirekt módon következtetni arra, 
hogy a régiókat alkotó megyék között tapasztalható némi konvergencia (Czirfusz 
2007).~Mas'gazdasági tényezőhöz képest több kutatás is folyt az innovációra épülő 
hálózatok és azok regionális dimenziója kérdéskörében (Grósz-Rechnitzer 2005; 
Csizmadia 2008a-c; Csizmadia-Grósz 2008a-b). A „nem regionalista” közgaz
dászok viszont a hálózatok elemzésében jellemzően nem figyelnek a regionális
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összefüggésekre (Kecskés-Kolos 2007). Az is igaz, hogy a magyarországi területi 
elemzések, illetve területfejlesztési dokumentumok hajlamösálTéppen a verseny
képességi, gazdaságfejlesztési vonatkozásokat elhanyagolni (Lukovics-Kovács,
2008). A klaszterek kiépülése az utóbbi időben ugyan felgyorsult, de még min-^ 
dig kezdetlegesnek tekinthető (Lukács 2007). A belső gazdasági kohézió hiánya 
ellenére kétségtelen azonban, hogy a rendszerváltást követően különösen növe
kednek a gazdasági különbségek, markánsan kimutatható a fejlett és fejletlen__
régiók csoportja, bár a gazdasági fejlettség inkább tengelyekben, agglomerációk
ban, centrumokban koncentrálódik (Nagy 2007). Ez a tény azt is jelenti, hogy a 
regionalizálásnak a gazdaságfejlesztésben megjelenő előnyei még nem mérhetők, de 
megkockáztatható az is, hogy az eddigi fejlesztéstámogatási rendszernek sem ez 
volt a fókusza. A regionális egyenlőtlenségek kezelése során felértékelődtek a mél
tányossági szempontok, a gazdaságtámogatási döntések viszont sokszor éppen
a területi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezettek, semmint mérséklő hatást_
gyakorolnának (Lukovics-Kovács 2008). Mindez jól látszik a Dél-dunántúli régió
ban is. Miközben a régió lemaradásának egyjk^onIo)faktörá a gazdasági_fejJ_£tl£n_-_ 
ség (Hajdú 2006), alig van nyoma a regionális léptékű gazdaságfejlesztésLelkép- 
zeléseknek és fejlesztési koalícióknak. Ebben elmozdulást ígért az Új Magyaror
szág Fejlesztési Terv keretében a pólusprogram, ám végrehajtása az eredeti szán- 

’ dékokat már kevésbé érvényesíti. Mint láttuk, a döntően közhatalmi szereplők 
által mozgatott hálózatban a gazdaság képviselői rendszerint a periférián vannak— 
Azt is láthattuk,,_hogy_aregionális közszolgáltatási rendszerek (energetika,-közle
kedés stb. lásd Schmidt Andrea tanulmányát) régióépítése sem követi többnyire a 
NUTS 2 struktúrát, melyet egyre több aktivitás, tevékenység kereteként kezelünk. 
A "második a regionális politikai ellentmondás, miszerint a régió fejlesztéspolitikai 
szerepéből inkább veszít, semmint nyer az uniós csatlakozást követően. Miközben a
regionalizáció döntő, leggyakrabban hangoztatott, a kérdőíves felmérésben is visz- 
szaigazolt motivációja a Strukturális Alapokhoz való hozzáférés volt, a regionális 
szint mégsem kapott jelentős szerepet a források menedzsmentjében. A regionális 
operatív programok előkészítése ugyan a régióban zajlott, és hozzá is járult a helyi— 
szereplők, főleg a civilek regionális léptékű mozgósításához, de a végső döntést a— 
kormányzat, illetve a nemzeti fejlesztési tervet készítő Nemzeti Fejlesztési Ügy
nökség hozta meg, s a terv tartalmára erősen rá is nyomta a bélyegét a központ
tal és Brüsszellel való folyamatos iteráció.1 A regionális tanácsok mellett működő 
monitoring bizottság sem rendelkezik ügydöntő hatáskörrel. Kérdőíves felméré
sünk jól visszajelezte a regionális politika centralizációs trendjével kapcsolatos

1 A regionális fejlesztési szervezet döntéshozási mechanizmusát a ROP készítése során egy nemzetközi kuta
tás keretében elemeztük az OTKA-kutatással párhuzamosan. Vö. G-Fors (Governance fór sustainabilitiy). 6th 
Framework Programme.
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csalódottságot. A nemzeti szintű regionális politika mozgástere a csatlakozás óta 
erőteljesen beszűkült, ami végül is szimbolikussá tette a kormányzatnak a régiók 
irányában tett forráselosztási decentralizációs gesztusait. A regionális tanácson 
belül jól érzékelhetők a központi-helyi konfliktusok, esetenként a párthovatar
tozást is felülírva. A Strukturális Alapok ugyan az ország számára óriási léptékű 
fejlesztések lehetőségét teremtették meg, paradox módon -  úgy tűnik -  mégsem 
járulnak hozzá az ország hatalmi decentralizációjához, nevezetesen a régiók meg
erősödéséhez. Érzékelhető a pozícióvesztés a régió nemzetközi kapcsolataiban is, 
amennyiben a közvetlen brüsszeli képviselet nyújtotta lehetőségeket a mozgástér 
hiányában, alig lehet használni, a régiót képviselő egyetlen megbízott már csak 
havonta látogat Brüsszelbe (lásd Tuka Ágnes tanulmányát).

-  A harmadik eWentmondisjLÍűzigazgatás. megszervezésében, éxhető  tetten. A kor
mányzat sikertelen politikai regionalizációs kísérletét követően 2006 végén került.. 

‘"'sor meglehetősen szoros előkészülésj és végrehajtási határidőkkel az államigaz
gatás regionalizálására. Kutatásunk azt mutatta (lásd Vadál Ildikó tanulmányát), 

"""hogy az érintettek körében nem aratott egyértelmű sikert a reform, amelynek ter
mészetesen a működés költségeiben, minőségében jelentkező hatását még korai 
lenne megítélni. Ami viszont egyértelmű az alkotmányos aggályok mellett (melyet 
az Alkotmánybíróság legutóbbi, 2009-ben hozott döntése is megerősített), hogy 
az államigazgatás előreszaladó regionalizálása legfeljebb szigetszerű, a szférára 
korlátozódó hatásokkal járhat csak, mi több, akár növelheti az egyéb szereplőktől 
való távolságot, semmint hozzájárulna a regionális kohézióhoz. Nem mondható, 
hogy látszana a pozitív, integráló hatása a kísérleti régióprogramnak sem.2 A poli
tikusok kezdeti lelkesedése és a kormányzati támogatás után a szereplők pártkö
tődésének változása gyorsan csökkentette a kormányzati érdeklődést is. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy a kezdeti lelkesedés idején sem volt tapasztalható a sze-.... 

"réplők tényleges kilépése a regionális térbe, megyei vagy megyei jogú városi funk
ciók átadása a regionális társulásba. E kísérlet rámutat annak a kezdeti aggály
nak a realitására, hogy a régióépítés alulról aligha járhat áttöréssel. A gyenge, 
eszköztelen megyék, a városfalaik mögé behúzódó, eladósodó nagyvárosok meg
lévő kompetenciái és eszközei összeadva sem eredményezhetnek erős régiót.

A „bottom up" regionalizmus ellentmondása: ha a regionalizmus korparancs (ezt lénye- 
gében nagyon sok közszereplő belátja), és ha rendelkezünk regionális szervezeti kere
tekkel több szférában is, akkor lényegében reális opció a régió alulról építése, erős regio
nális hálózatokba integrálódása. Az Ostrom által akciótérnek nevezett intézményi struk
túra egyik jellemzője, hogy a szereplők között kölcsönös tranzakciók vannak, amelyek

2 A kísérleti program első szakaszának értékelését lásd Pálné Kovács Ilona (szerk.): A Dél-dunántúli regionális 
kísérleti program eredményeinek értékelése. IDEA program, MTA RKK, 2006.



20Ó Pálné  Ko vács  I l on a

a közös szabályok bázisán formálódnak, és ezzel képesek alkalmazkodni a környezet 
attribútumaihoz. A magyar régiókba telepitett intézmények és funkciók azonban 
nem képesek akcíoterefképezni, nem járulnak hozzá fenntartható, regionális léptékű, 
közpolitikái hálózatok létrejöttéhez, még azokon a területeken sem, ahol az intéz- . 
mény-rendszert viszonylag átfogó kompetenciák és források támogatják, mint tapasz, 
talhattuk a területfejlesztésbgn (ezt láttuk Pálné Kovács Ilona tanulmányában). A régiós 
köz-intézmények ugyanis erős központi ellenőrzés, befolyás mellett működnek, a jogállá
suk szerint pedig autonóm szereplők régióhoz kötődése gyenge.

Bemutattuk, hogy a média nem volt képes regionális nyilvánosságot képezni (lásd 
Kern Tamás és Koller Inez tanulmányát), és a civil társadalomnak felkínált regionális 
struktúrák sem tudnak igazi erőt felmutatni egyrészt kapacitáshiány, másrészt a regio
nális együttműködés erősen kívülről, pénzügyi támogatással generált bázisa okán (lásd 
Glied Viktor tanulmányát). Kutatásunk csak nagyon távolról közelítette meg a pártpoliti
kai szférát, amelynek regionális hálózatosodása kizárólag informális, illetve más szerve
zeti kereteken keresztüli, közvetett. Mindenesetre jól érzékelhető volt a politikai elit 
viselkedésében a lokalizmus (értve ez alatt a saját városhoz, megyéhez való kötődést) 
erősebb érvényesülése, illetve az is, hogy éppen a leginkább társadalomintegráló funkciót 
birtokló országgyűlési képviselők, megyei közgyűlési vezetők nem rendelkeznek olyan 
nyitott, komplex kapcsolatrendszerrel, mint például a polgármesterek. Az elit regionális 
identitásának is csak nyomait tudtuk konstatálni elemzéseink során (lásd Kákái László 
tanulmányát). Feltehető a kérdés: a lokális szereplők építhetnek-e regionális struktúrákat?
A Dél-Dunántúl mintegy 600 helyi polgármesterének a felfűzése a régióra (például egy 
célzott támogatási rendszerrel), erősítheti-e a regionális kohéziót? Véleményünk szerint 
önmagában nem. Sokkal tudatosabb és komplexebb regionális szervezetépítésre lenne 
szükség ahhoz, hogy a régió önálló politikai színtérként funkcionáljon. A helyi szereplők 
ugyan képesek a körülményekhez alkalmazkodni, a regionális kapillárisokba felszívódni, 
de élő szövetet a régió csak akkor képezhet, ha felülről és alulról egyaránt támogató 
mechanizmusok veszik körül.

A regionalizáció jövőbeni esélyeit tekintve kutatásunk legfőbb tanulsága, hogy tudatos, 
hosszabb távra megtervezett, több szektorra kiterjedő kormányzati reform kidolgozása 
és végrehajtása nélkül a részben spontán, részben esetlegesen fejlődő helyi hálózatokból 
nem építhető működőképes régió. A regionális intézményi elit körében egyértelműen és 
lényegében pártállástól függetlenül jellemző az a vélemény, hogy a regionális reform az 
alapos előkészítés és a következetes konszenzuskeresés hiánya miatt vallott kudarcot.
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l .sz.  függelék

Kérdőív

„A politika új dimenziója, a régió”
OTKA-kutatás (T49453)

A kutatásról
A kutatás célja a régióhoz mint új területi egységhez való kötődés bizonyos elemeit fel

tárni, továbbá azt elemezni, hogy a régióban működő politikai, közhatalmi, közintézmé
nyi szereplők között mennyire alakult ki regionális léptékű kapcsolatrendszer. A 200 fős 
minta ezen intézmények, szereplők körét reprezentálja.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Politikai Tanulmányok Tanszék

1367

Kérdezés dátuma és időpontja: 
Kérdező neve:
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í .  blokk: Területi kötődés és mozgástér

1. Mióta él Ön ebben a megyében?
1. Születése óta itt lakik (nem lakott más településen)
2. Több mint 10 éve
3. Kevesebb mint 10 éve 
88. Nem válaszol
99. Nem tudja

2. Szeret Ön ebben a megyében élni?
1. Igen, nagyon szeretek -» 3. kérdés
2. Igen, inkább szeretek -* 3. kérdés
3. Nem, inkább nem szeretek -» 4. kérdés
4. Nem, nagyon nem szeretek -* 4. kérdés
77. Nem foglalkoztatja ez a kérdés -* 5. kérdés 
88. Nem válaszol 5. kérdés 
99. Nem tudja 5. kérdés

3. Miért szeret ebben a megyében élni?

.......................................................................................................-* 5. kérdés
88. Nem válaszol -* 5. kérdés 
99. Nem tudja -* 5. kérdés

4. Miért nem szeret ebben a megyében élni?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

5. Megítélése szerint gazdasági szempontból melyik az öt legfontosabb város a Dél-dunán
túli régióban?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja
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6. És közigazgatási szempontból melyik az öt legfontosabb város a Dél-dunántúli régióban?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

7. Tervezi azt, hogy belátható időn (1-2 éven) belül elköltözik a jelenlegi lakóhelyéről?
1. Igen, határozott elképzelései vannak
2. Elköltözne, de egyelőre nincs rá lehetősége
3. Tervezi, de csak a távolabbi jövőben
4. Nincs elköltözési szándéka 10. kérdés 
88. Nem válaszol -* 10. kérdés
99. Nem tudja -* 10. kérdés

8. Mi az oka annak, hogy el szeretne költözni jelenlegi lakóhelyéről?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

9. Hova szeretne elköltözni?
1. Megyén belül, másik településre, éspedig:

2. Dél-Dunántúl másik megyéjébe, éspedig:

3. Másik régióba, éspedig:...............................

4. Budapestre, éspedig:....................................

5. Külföldre, éspedig:........................................
6. Nem költözne el 
88. Nem válaszol 
99. Nem tudja
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10. Milyen gyakran utazik Ön...? -  Mutasd az 1. sz. kártyát!
11. Naponta 
10. Hetente többször 
9. Hetente 
8. Havonta többször
7. Havonta egyszer 
6. Negyedévente többször
5. Negyedévente egyszer
4. Félévente többször 
3. Félévente egyszer 
2. Évente néhányszor 
1. Évente egyszer
0. Soha

Gyakoriság Nem tudja Nem válaszol

Budapestre 88 99

Az Észak-Alföldre 88 99

Észak-Magyarországra 88 99

Dél-Alföldre 88 99

A Közép-Dunántúlra 88 99

Közép-Magyarországra 88 99

Nyugat-Dunántúlra 88 99

11. Egyetért Ön a Dél-dunántúli régió földrajzi határaival?
1. Nem~> 12. kérdés
2. Igen -* 13. kérdés
88. Nem válaszol -* 13. kérdés 
99. Nem tudja -* 13. kérdés

12. Ha nem, hogyan változtatna rajta?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja
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13. Melyik település lehetne a Dél-dunántúli régió valóságos központja?
1. Kaposvár
2. Pécs
3. Szekszárd
4. Egyéb, éspedig:...........................................................................................
88. Nem válaszol
99. Nem tudja

14. Munkájához szüksége van a régió egészéről szóló információkra?
2. Igen
1. Nem -* 16. kérdés
88. Nem válaszol -* 16. kérdés
99. Nem tudja 16. kérdés

15. Milyen formát tartana leginkább alkalmasnak ezeknek az információknak a közlésére? 
(Több válasz is lehetséges! Nyitott kérdés! Ne olvasd fel a válaszlehetőségeket!)

Említi Nem említi Nem tudja Nem vál.

Rendszeresen megjelenő újság 2 1 88 99

Internetes oldal 2 1 88 99

E-mail hírlevél 2 1 88 99

Egyéb:.......................................... 2 1 88 99

16. Mire büszke azon a településen, ahol él? (Lehet személy, intézmény, épület, történelmi 
esemény stb.)

0. Nincs ilyen 
88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

17. Mire büszke abban a megyében, ahol él? (Lehet személy, intézmény, épület, történelmi 
esemény stb.)

0. Nincs ilyen 
88. Nem válaszol 
99. Nem tudja
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18. Mire büszke a régióban? (Lehet személy, intézmény, épület, történelmi esemény stb.)

0. Nincs ilyen 
88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

19. Van-e a Baranya, Somogy, Tolna megyének olyan közös problémája, amit csak együtte
sen lehet megoldani?
2. Van- * 20. kérdés
1. Nincs -» 21. kérdés
88. Nem válaszol 21. kérdés 
99. Nem tudja 21. kérdés

20. Mik ezek a problémák?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

21. Van olyan kincse, forrása a három megyének, amit csak közösen lehet hasznosítani?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

22. Melyek a régió legfontosabb közös fejlesztési céljai?

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja
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23. Az Ön véleménye szerint ki az öt legismertebb személyiség a Dél-Dunántúlon? 
(Kérem, állítsa őket fontossági sorrendbe!)

88. Nem válaszol 
99. Nem tudja

24. Hány (közvetlen) rokona él...? 
1. Mindegyik 
0. A többségük 
9. Kisebb részük 
8. Egy sem

Kód Nem tudja Nem válaszol

saját megyéjében 88 99

a régión belül másik megyében 88 99

a régión kívül, másik megyében 88 99

Budapesten 88 99

külföldön 88 99

25. Hány barátja él...? 
1. Mindegyik 
0. A többségük 
9. Kisebb részük 
8. Egy sem

Kód Nem tudja Nem válaszol

saját megyéjében 88 99

a régión belül másik megyében 88 99

a régión kívül, másik megyében 88 99

Budapesten 88 99

külföldön 88 99
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2. blokk: Vélemények a regionális reformról

26. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal a regionális reformmal kapcsolatban? 
Adjon egyest, ha Ön szerint egyáltalán nem ért egyet és négyest ha, teljesen egyetért! 
Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja (1 -  egyáltalán nem ért egyet; 
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért). -  Mutasd a 2. sz. 
kártyát!

Egyáltalán 
nem ért egyet 2 4 Teljesen

egyetért
NT NV

A régió mérete miatt jelentős ellensúly a kormányzati 
hatalommal szemben.

1 2 3 4 88 99

A régió fejlesztési problémáit csak ebben a földrajzi lépték
ben lehet megoldani.

1 2 3 4 88 99

A régiók létrejötte által kezelhetővé válhatnak a periferi
kus megyehatár menti problémák.

1 2 3 4 88 99

A regionális reform esélyt ad a politikai elit frissítésére. 1 2 3 4 88 99

A lakosság jobban azonosul a régióval, mint a megyével. 1 2 3 4 88 99

Az EU-val való kapcsolatok könnyebben szervezhetők 
regionális szinten.

1 2 3 4 88 99

A régióban hatékonyabban szervezhetők meg a közszol
gáltatások.

1 2 3 4 88 99

A kisebb települések jobban megtalálják a régióban a sze
repüket és érdekérvényesítési lehetőségeiket.

1 2 3 4 88 99

A régiók határai vitathatók. 1 2 3 4 88 99

A régió mérete túl nagy. 1 2 3 4 88 99

Vitatott a régió székhelye. 1 2 3 4 88 99

A regionális reform centralizációt eredményez. 1 2 3 4 88 99

A régióban a döntéshozás távolabb kerül a polgároktól. 1 2 3 4 88 99

Nincs a régión belül kohézió, összetartás. 1 2 3 4 88 99

Nincsenek a régiónak hagyományai. 1 2 3 4 88 99

A politikai elit keveset tud a régióról. 1 2 3 4 88 99

A régió jelentős makropolitikai konfliktusok forrása lehet. 1 2 3 4 88 99

A reform túl sok átmeneti zavarral, bizonytalansággal jár. 1 2 3 4 88 99

A régió igazgatási szempontból hatékonyabb közigazgatást 
eredményez. 1 2 3 4 88 99

A régió olcsóbb közigazgatást jelent. 1 2 3 4 88 99
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27. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal az eddigi kormányzati intézkedésekről a 
regionalizálást illetően?Adjon egyest, ha Ön szerint egyáltalán nem ért egyet és négyest 
ha, teljesen egyetért! Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja ( 1 -  egy
általán nem ért egyet; 2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyet
ért). -  Mutasd a 2. sz. kártyát!

Egyáltalán 
nem ért egyet

Teljesen
egyetért NT NV

A regionalizálás elkötelezett, koncepciózus, de az ellenzék 
miatt nem tud eredményt elérni. i 2 3 4 88 99

A regionalizálás elhamarkodott lépésekből áll, nincs elő
készítve. i 2 3 4 88 99

A regionalizálás során csak a felszínen törekednek a régiók 
kiépítésére, az EU nyomására. i 2 3 4 88 99

A regionalizálás valójában nem céloz meg igazi decentrali
zációt, csak a megyéket gyengíti. i 2 3 4 88 99

A kormány nem dolgozott ki racionális és végrehajtható 
reformprogramot. i 2 3 4 88 99

A kormány nem törekedett politikai egyezségre. i 2 3 4 88 99

28. Ön szerint milyen feltételekre lenne szükség egy sikeres regionális reformhoz? Kér
jük, értékelje az alábbi feltételeket! Adjon egyest, ha Ön szerint nincsen szükség rá, és 
négyest ha, nagy szükség van rá! Természetesen a közbülső osztályzatokat is használ
hatja (1 -  nincsen rá szükség; 2 -  inkább nincsen szükség rá; 3 -  inkább szükség van rá; 
4 -  nagy szükség van rá). -  Mutasd a 3. sz. kártyát!

Nincsen rá 
szükség

Nagy szükség 
van rá NV NT

Szakmai és politikai konszenzusra i 2 3 4 88 99

Az államigazgatás regionalizálásának folytatására i 2 3 4 88 99

A regionális fejlesztési tanácsok megerősítésére i 2 3 4 88 99

Sokkal alaposabb szakmai előkészítésre i 2 3 4 88 99

Lépcsőzetes, hosszabb időre tervezett bevezetésre i 2 3 4 88 99

A pártok szervezeteinek regionális átszervezésére i 2 3 4 88 99

Regionális szintű nyilvánosságra i 2 3 4 88 99

Számottevő saját jogú decentralizált forrásokra i 2 3 4 88 99
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29. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal az európai uniós támogatások rendszeréről? 
Adjon egyest, ha Ön szerint egyáltalán nem ért egyet és négyest ha, teljesen egyetért! 
Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja (1 -  egyáltalán nem ért egyet; 
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért). -  Mutasd a 2. sz. 
kártyát!

Egyáltalán 
nem ért egyet

Teljesen
egyetért

NT NV

1. A Strukturális Alapok irányítása erősen centralizált, 
nem ad elegendő teret a régióknak. i 2 3 4 88 99

2. A Strukturális Alapok irányítása olyan, amilyet az EU 
elvár tőlünk. i 2 3 4 88 99

3. A Strukturális Alapok irányítása megfelelő, hatékony, 
kellő közelségben az érintettekhez.

i 2 3 4 88 99

4. A Strukturális Alapok irányítása lehetőséget ad a lobbi
zásra. i 2 3 4 88 99

5. A Strukturális Alapok irányítása bürokratikus. i 2 3 4 88 99

6. A Strukturális Alapok irányítása nem átlátható. i 2 3 4 88 99

30. Egyetért-e az önkormányzati régiók létrehozásával?
1. Egyáltalán nem értek egyet
2. Inkább nem értek egyet
3. Inkább egyetértek
4. Igen, teljesen egyetértek 
88. Nem válaszol
99. Nem tudja

31. Ön szerint területileg melyik variáció a legmegfelelőbb a középszintű közigazgatásra?
1. A kistérségek önmagukban
2. A kistérségek a megyékkel
3. A kistérségek a régiókkal
4. A megyék önmagukban
5. A megyék a régiókkal
6. A régiók önmagukban
7. Egyéb, éspedig:..............................................................................................
88. Nem válaszol
99 Nem tudja
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3. blokk: Intézményi kapcsolathálózatot vizsgáló kérdések

32. Kérem, mondja meg, hogy a felsorolt szervezetek közül Ön kikkel tart kapcsolatot rend
szeresen, alkalmanként, nagyon ritkán, illetve melyekkel sohasem! (Kapcsolat alatt 
értve a találkozókat, véleménycseréket, együttműködést sth.) -  Mutasd a 4. sz. kár
tyát! Ha 3., illetve 4. válasz érkezik (az 1-3-as kérdést leszámítva), akkor kérdezd 
meg, hogy a kapcsolat régión belüli vagy kívüli, amit az 5., illetve a 6. oszlopban 
rögzíthetsz!
4. Rendszeresen
3. Alkalmanként
2. Nagyon ritkán
1. Soha

Régión belül Régión kívül NT/NV

1. Országgyűlés 1 2 3 4 5 6 9

2. Minisztérium vagy főhatóság 1 2 3 4 5 6 9

3. Kormány és intézményei 1 2 3 4 5 6 9

4. Helyi önkormányzat és intézményei 1 2 3 4 5 6 9

5. Megyei önkormányzat és intézményei 1 2 3 4 5 6 9

6. Regionális Fejlesztési Tanács vagy Fejlesz
tési Ügynökség

1 2 3 4 5 6 9

7. Megyei Fejlesztési Tanács vagy Fejlesztési 
Ügynökség 1 2 3 4 5 6 9

8. Helyi nonprofit szervezetek 1 2 3 4 5 6 9

9. Más megyei nonprofit szervezetek 1 2 3 4 5 6 9

10. Országos nonprofit szervezetek 1 2 3 4 5 6 9

11. Egyházak 1 2 3 4 5 6 9

12. Helyi újságok, média 1 2 3 4 5 6 9

13. Megyei újságok, média 1 2 3 4 5 6 9

14. Országos napilapok, média 1 2 3 4 5 6 9

15. Helyi gazdasági szervezetek, vállalkozók 1 2 3 4 5 6 9

16. Megyei gazdasági szervezetek, vállalkozók 1 2 3 4 5 6 9

17. Regionális gazdasági szervezetek, vállal
kozók 1 2 3 4 5 6 9

18. Országos gazdasági szervezetek, vállal
kozók 1 2 3 4 5 6 9

19. Tudományos kutatóintézetek 1 2 3 4 5 6 9

20. Egyetemek, főiskolák 1 2 3 4 5 6 9
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21. Szakmai kamarák i 2 3 4 5 6 9

22. Szakszervezetek i 2 3 4 5 6 9

23. Politikai pártok i 2 3 4 5 6 9

24. Egyéb, éspedig............................................... i 2 3 4 5 6 9

33. Ön hivatali útjai során milyen gyakran utazik...? -  Mutasd az 1. sz. kártyát! 
11. Naponta 
10. Hetente többször 
9. Hetente
8. Havonta többször 
7. Havonta egyszer 
6. Negyedévente többször
5. Negyedévente egyszer
4. Félévente többször
3. Félévente egyszer
2. Évente néhányszor
1. Évente egyszer
0. Soha

Gyakoriság Nem tudja Nem vál.

munkahelyével azonos megyéjében 88 99

munkahelyével azonos régiójában 88 99

munkahelyén kívüli más régió megyéjébe 88 99

Fővárosba 88 99

Külföldre 88 99

34. Mennyire fontos az Ön számára a kapcsolat az előbb említettekkel: nagyon fontos, fon
tos, kevésbé fontos vagy nem fontos? -  Mutasd az 5. sz. kártyát!
4. Nagyon fontos
3. Fontos
2. Kevésbé fontos
1. Nem fontos

NT/NV

1. Országgyűlés 4 3 2 1 9

2. Minisztérium vagy főhatóság 4 3 2 1 9

3. Kormány és intézményei 4 3 2 1 9
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4. Helyi önkormányzat és intézményei 4 3 2 1 9

5. Megyei önkormányzat és intézményei 4 3 2 1 9

6. Regionális Fejlesztési Tanács vagy Fejlesz
tési Ügynökség 4 3 2 1 9

7. Megyei Fejlesztési Tanács vagy Fejlesztési 
Ügynökség 4 3 2 1 9

8. Helyi nonprofit szervezetek 4 3 2 1 9

9. Más megyei nonprofit szervezetek 4 3 2 1 9

10. Országos nonprofit szervezetek 4 3 2 1 9

11. Egyházak 4 3 2 1 9

12. Helyi újságok, média 4 3 2 1 9

13. Megyei újságok, média 4 3 2 1 9

14. Országos napilapok, média 4 3 2 1 9

15. Helyi gazdasági szervezetek, vállalkozók 4 3 2 1 9

16. Megyei gazdasági szervezetek, vállalkozók 4 3 2 1 9

17. Regionális gazdasági szervezetek, vállal
kozók

4 3 2 1 9

18. Országos gazdasági szervezetek, vállal
kozók 4 3 2 1 9

19. Tudományos kutatóintézetek 4 3 2 1 9

20. Egyetemek, főiskolák 4 3 2 1 9

21. Szakmai kamarák 4 3 2 1 9

22. Szakszervezetek 4 3 2 1 9

23. Politikai pártok 4 3 2 1 9

24. Egyéb, éspedig............................................... 4 3 2 1 9

35. Kérem, mondja meg, hogy a kártyalapon felsorolt tisztségviselők közül Ön kikkel tart 
kapcsolatot rendszeresen, alkalmanként, nagyon ritkán, illetve kikkel sohasem!
-  Mutasd a 4. sz. kártyát!
4. Rendszeresen
3. Alkalmanként
2. Nagyon ritkán
1. Soha

NT/NV

1. Miniszter, államtitkár 4 3 2 1 9

2. Minisztériumi középvezető 4 3 2 1 9

3. Országgyűlési képviselők 4 3 2 1 9
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4. Megyei közgyűlési elnökök 4 3 2 1 9

5. Megyei jogú városok polgármesterei, jegyzői 4 3 2 1 9

6. Kistelepülések polgármesterei, jegyzői 4 3 2 1 9

7. Települési önkormányzati képviselők 4 3 2 1 9

8. Megyei önkormányzati képviselők 4 3 2 1 9

9. Megyei pártelnökök, pártvezetők 4 3 2 1 9

10. Városi pártelnökök, pártvezetők 4 3 2 1 9

11. EP-képviselők 4 3 2 1 9

12. Civil szervezeti vezetők 4 3 2 1 9

4 3 2 1 9

36. Mennyire fontos az Ön számára a kapcsolat az előbb említettekkel: nagyon fontos, fon
tos, kevésbé fontos vagy nem fontos? -  Mutasd az 5. sz. kártyát!
4. Nagyon fontos
3. Fontos
2. Kevésbé fontos
1. Nem fontos

NT/NV

1. Miniszter, államtitkár 4 3 2 1 9

2. Minisztériumi középvezető 4 3 2 1 9

3. Országgyűlési képviselők 4 3 2 1 9

4. Megyei közgyűlési elnökök 4 3 2 1 9

5. Megyei jogú városok polgármesterei, jegyzői 4 3 2 1 9

6. Kistelepülések polgármesterei, jegyzői 4 3 2 1 9

7. Települési önkormányzati képviselők 4 3 2 1 9

8. Megyei önkormányzati képviselők 4 3 2 1 9

9. Megyei pártelnökök, pártvezetők 4 3 2 1 9

10. Városi pártelnökök, pártvezetők 4 3 2 1 9

11. EP-képviselők 4 3 2 1 9

12. Civil szervezeti vezetők 4 3 2 1 9

13. Egyéb, éspedig................................................. 4 3 2 1 9
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37. Kérem, sorolja fel azt a maximum 10 személyt, aki nem közvetlen kollegája, de akivel a 
munkája (funkciója) szempontjából a legintenzívebb kapcsolatot tart! (Nem név szerint, 
hanem pozíció és település megjelölésével.)

És most néhány kérdés következik Önről.

38. Az Ön neme?
1. Férfi
2. Nő

39. Melyik évben született Ön? 

......................................év

40. Melyik településen született Ön?

település

41. Ez a település melyik megyében található?

megye

42. Melyik településen él Ön jelenleg?

település

43. Ez a település melyik megyében található?

megye
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44. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
1. 8 osztálynál kevesebb
2. 8 általános (régen: 4 polgári vagy 4 gimnázium, az új rendszerben: befejezetlen 

középiskola)
3. Szakmunkás-, szakiskolai bizonyítvány, vizsga, mesterlevél, segédlevél, tanonc

iskola
4. Szakközépiskolai érettségi (befejezetlen felsőfokú tanintézet)
5. Gimnáziumi érettségi (befejezetlen felsőfokú tanintézet)
6. Érettségihez kötött szakképzés (nem szakmunkásvizsga!), technikum, felsőfo

kúnak nevezett képzés
7. Főiskolai diploma
8. Egyetemi diploma
9. Doktori fokozat, tudományos fokozat, PhD (egyetemi diplomával járó doktorá

tus nem számít)

45. A legmagasabb iskolai végzettségét hol szerezte?
1. Abban a megyében, ahol született
2. Más megyében, de a régión belül
3. Más régióban
4. Budapesten
5. Egyéb, éspedig...........................................................................................
88. Nem válaszol
99. Nem tudja

46. Mi az Ön jelenlegi foglalkozása, beosztása? -  Mutasd a 6. sz. kártyát! 
TULAJDONOSI KATEGÓRIÁK

1. Magas presztízsű önálló értelmiségi tevékenységet folytatott saját vállalkozásá
ban (szabadfoglalkozású újságíró), magánorvos, jogász, építészmérnök, köny
velő, programozó stb.)

2. Mezőgazdasági vállalkozása volt, termelő, egyéni gazda, őstermelő
3. Egyéb vállalkozás tulajdonosa 

ALKALMAZOTTI KATEGÓRIÁK
4. Felsővezető 5 főnél több beosztottal
5. Felsővezető 5 vagy 5 főnél kevesebb beosztottal
6. Középvezető 5 főnél több beosztottal
7. Középvezető 5 vagy 5 főnél kevesebb beosztottal
8. Beosztott diplomás a közszférában (diplomás köztisztviselő, közalkalmazott)
9. Beosztott diplomás a versenyszférában
10. Irodai alkalmazott a közszférában (köztisztviselő, közalkalmazott)
11. Irodai alkalmazott a versenyszférában
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12. Nem fizikai és nem irodai alkalmazott (utazó, szolgáltató jellegű munka, ügy
féllátogatás, távmunka)

13. Könnyű fizikai munkát végző szakképzett alkalmazott (ápoló, laborasszisz
tens)

14. Fizikai munkát végző szakmunkás
15. Betanított- és segédmunkás, fizikai kisegítő, háztartási alkalmazott
16. Soha nem volt állása (például kezdettől fogva munkanélküli)

47. Mi az Ön jelenlegi beosztásának, tisztségének pontos megnevezése?

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!
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2. sz. függelék

F - l .  táblázat (26. kérdés). A régió székhelyével és határával kapcsolatos állítások 
elfogadásának csoportátlagai megyénként (1 -  egyáltalán nem ért egyet;
2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért)

A kérdezett megyéje Vitatott a régió székhelye A régiók határai vitathatók

Baranya 1,96 2,21
Somogy 2,74 2,76

Tolna 2,58 2,18

Összesen 2,27 2,35

F-2. táblázat (13., 26. kérdés). A régió székhelyével kapcsolatos állítás elfogadásának 
csoportátlagai a régióközpontra tett javaslatok csoportjaiban (1 -  egyáltalán nem ért 
egyet; 2 -  inkább nem ért egyet; 3 -  inkább egyetért; 4 -  teljesen egyetért)

A Dél-dunántúli régió 
valóságos központja

Vitatott a régió székhelye
átlag szórás N

Kaposvár 3,15 1,03 27
Pécs 1,99 1,20 152
Szekszárd 4,00 0,00 1
Több központ 3,50 0,55 6
Dombóvár 3,33 1,15 3
Egyik sem 3,67 0,58 3
Nem tudja 4,0 0,00 1
Összesen 2,27 1,27 193
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F-4. táblázat (34. kérdés). A
z egyes intézm

ényi kapcsolatok átlagos fontossága oszloponként a csoportok körében
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F - 5 . táblázat (32 . kérdés). Az egyes intézményi kapcsolatok átlagos gyakorisága
a csoportok körében, csökkenő sorrendben

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Média
vezető

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
pol. Összes

Helyi önkormányzat 
és intézményei 3 , 5 7 3,07 3,56 3,50 3,89 3,96 3,50 4 , 0 0 3,60

Helyi újságok, média 3,30 3,28 3,22 3,67 3,78 3,44 3,36 3,56 3,41
Megyei önkormányzat 
és intézményei 3,26 2,83 3,11 3,42 3,83 3,68 3,31 3,61 3,34

Megyei újságok, média 3,07 3,14 3,06 3,58 3,72 3,48 3,45 3,72 3,34
Helyi gazdasági 
szervezetek, vállalkozók 3,09 2,86 3,17 3,42 3,83 3,64 3,22 3,83 3,31

Egyetemek, főiskolák 3,09 3,97 3,06 3,08 3,17 3,00 3,06 3,33 3,23
Helyi nonprofit 
szervezetek 3,46 2,69 2,89 2,92 3,67 3,44 2,47 3,72 3,13

Megyei gazdasági
szervezetek,
vállalkozók

2,85 2,76 3,06 3,42 3,67 3,28 3,19 3,33 3,12

Minisztérium vagy 
főhatóság 2,87 3,31 2,56 1,83 3,39 3,16 3,34 3,11 3,03

Szakmai kamarák 2,60 3,03 2,89 3,17 3,11 2,96 3,14 3,11 2,95
Megyei nonprofit 
szervezetek 3,24 2,48 2,67 2,83 3,33 3,08 2,40 3,33 2,91

Regionális Fejlesztési 
Tanács vagy Feji. 
Ügynökség

2,76 2,48 3,06 3,08 3,39 3,44 2,27 3,28 2,87

Tudományos kutató 
intézetek 2,59 3,86 2,72 2,67 2,83 2,68 2,59 2,94 2,86

Regionális gazdasági 
szervezetek, vállalkozók 2,57 2,66 3,06 2,92 3,17 2,96 2,82 3,11 2,84

Megyei Fejlesztési 
Tanács vagy Feji. 
Ügynökség

2,39 2,00 2,94 3,08 3,41 3,48 2,29 3,17 2,70

Kormány és intézményei 2,40 2,97 2,28 2,00 3,06 2,88 2,68 3,00 2,67
Országos napilapok, 
média 2,43 2,48 2,61 2,67 2,72 2,64 2,36 2,72 2,54

Országos gazdasági 
szervezetek, vállalkozók 2,30 2,45 2,56 2,33 2,72 2,40 2,31 2,67 2,43

Országos nonprofit 
szervezetek 2,65 2,24 1,94 1,92 2,56 2,60 1,94 2,61 2,34

Egyházak 2,15 2,17 2,17 2,58 2,83 2,68 1,67 2,83 2,29

Politikai pártok 1,57 1,69 2,56 2,75 3,50 2,64 1,63 3,33 2,23

Szakszervezetek 1,69 1,72 2,56 2,58 2,56 2,36 2,37 2,89 2,21

Országgyűlés 1,59 2,24 1,50 1,67 3,11 2,28 1,48 2,56 1,97
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F-6. táblázat (34 . kérdés). Az egyes intézményi kapcsolatok átlagos fontossága
a csoportok körében, csökkenő sorrendben

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Média-
vez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
pol.

Összes

Helyi önkormányzat 
és intézményei 3,63 3,21 3,22 3,42 3,89 3,96 3,38 4,00 3,58

Helyi újságok, média 3,41 3,14 3,06 3,58 3,74 3,52 3,25 3,72 3,40

Megyei újságok, média 3,24 3,14 3,11 3,58 3,68 3,68 3,28 3,72 3,38

Megyei önkormányzat 
és intézményei 3,22 3,17 2,89 3,33 3,89 3,68 3,27 3,78 3,37

Egyetemek, főiskolák 3,22 4,00 3,06 3,08 3,16 3,36 3,13 3,50 3,33

Helyi gazdasági 
szervezetek, vállalkozók

3,18 3,10 3,06 3,50 3,79 3,72 2,92 3,72 3,31

Minisztérium vagy 
főhatóság

2,93 3,28 2,78 2,25 3,68 3,32 3,56 3,39 3,20

Megyei gazdasági 
szervezetek, vállalkozók 2,98 3,07 3,00 3,42 3,58 3,40 2,86 3,56 3,16

Tudományos kutató 
intézetek 2,93 3,97 2,78 2,67 3,00 3,24 2,84 3,22 3,11

Szakmai kamarák 2,69 3,17 2,83 3,08 3,05 3,24 3,10 3,39 3,03

Regionális Fejlesztési 
Tanács vagy Feji. 
Ügynökség

3,07 2,83 3,11 3,00 3,26 3,56 2,41 3,33 3,02

Helyi nonprofit 
szervezetek 3,30 2,59 2,33 2,92 3,42 3,32 2,33 3,28 2,94

Regionális gazdasági 
szervezetek, vállalkozók 2,80 2,90 3,00 3,08 3,16 3,20 2,62 3,17 2,94

Kormány és intézményei 2,51 2,86 2,67 2,67 3,37 3,36 2,95 3,28 2,92

Megyei Fejlesztési Tanács 
vagy Feji. Ügynökség

2,73 2,52 3,00 3,08 3,28 3,52 2,51 3,17 2,90

Országos napilapok, média 2,76 2,97 2,67 2,75 3,11 3,16 2,59 3,22 2,88

Megyei nonprofit 
szervezetek

3,07 2,59 2,28 2,83 3,11 3,00 2,31 3,17 2,79

Országos gazdasági 
szervezetek, vállalkozók

2,44 2,79 2,89 2,42 2,84 2,80 2,24 2,94 2,63

Országos nonprofit 
szervezetek 2,78 2,41 2,00 2,00 2,63 2,76 2,07 2,83 2,48

Országgyűlés 1,86 2,39 2,06 2,08 3,32 2,71 1,83 2,94 2,31

Egyházak 2,15 2,34 1,89 2,83 2,68 2,40 1,89 2,44 2,26

Szakszervezetek 1,82 1,83 2,50 2,50 2,42 2,40 2,14 3,06 2,22

Politikai pártok 1,44 1,66 2,50 2,67 3,26 2,64 1,33 2,72 2,06
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F - 7 . táblázat (35 . kérdés). Személyes kapcsolatok gyakoriságának csoportátlagai
oszloponként, csökkenő sorrendben

Civil
szerv.

Felsóokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Média-
vez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
pol. Összes

Kistelepülések 
polgármesterei, jegyzői 2,96 2,34 2,78 2,92 3,68 3,80 2,85 3,56 3,06

Megyei jogú városok 
polgármesterei, jegyzői

2,84 2,76 2,72 3,08 3,26 3,40 2,82 3,56 3,01

Civil szervezeti 
vezetők 3,33 2,69 2,67 2,58 3,42 3,20 2,33 3,39 2,97

Megyei közgyűlési 
elnökök 2,50 2,66 2,61 3,00 3,53 3,36 2,46 3,33 2,84

Minisztériumi
középvezető 2,74 2,97 2,22 2,08 3,32 3,08 2,90 2,94 2,83

Települési
önkormányzati
képviselők

2,70 2,21 2,61 2,50 3,32 3,56 2,43 3,67 2,82

Országgyűlési
képviselők 2,52 2,45 2,56 2,58 3,63 3,28 2,44 3,67 2,81

Megyei önkormányzati 
képviselők 2,41 2,38 2,50 2,50 3,42 3,16 2,22 3,50 2,68

Miniszter, államtitkár 2,13 2,45 2,11 2,00 3,26 2,72 2,38 2,83 2,45

Megyei pártelnökök, 
pártvezetők 1,78 1,93 2,50 2,58 3,26 2,76 1,50 3,22 2,26

Városi pártelnökök, 
pártvezetők 1,59 1,79 2,67 2,42 3,11 2,72 1,53 3,39 2,20

EP-képviselók 1,63 1,90 2,33 2,25 2,74 2,36 1,44 2,44 2,01
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F-8. táblázat (36 . kérdés). Személyes kapcsolatok fontosságának csoportátlagai
oszloponként, csökkenő sorrendben

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
zerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv

Önkorm.
pol.

Összes

Megyei jogú városok 
polgármesterei, jegyzői 3 , 0 2 2 , 9 7 2 , 9 4 3,08 3,47 3,60 3,18 3,67 3,21

Kistelepülések 
polgármesterei, jegyzői 3,09 2,52 2,83 2,92 3,68 3,96 3,05 3,67 3,18

Minisztériumi
középvezető 2,73 3,24 2,61 2,17 3,37 3,48 3,28 3,11 3,04

Megyei közgyűlési 
elnökök 2,67 2,97 2,67 2,92 3,53 3,52 2,88 3,33 3,01

Civil szervezeti vezetők 3,24 2,66 2,78 2,67 3,37 3,44 2,51 3,33 3,00

Országgyűlési képviselők 2,57 2,72 2,61 2,42 3,53 3,64 2,79 3,61 2,95

Települési önkormányzati 
képviselők

2,76 2,45 2,72 2,58 3,37 3,60 2,48 3,72 2,90

Miniszter, államtitkár 2,33 2,86 2,50 2,08 3,53 3,28 2,79 3,11 2,79

Megyei önkormányzati 
képviselők 2,49 2,41 2,44 2,58 3,58 3,44 2,45 3,56 2,79

EP-képviselők 1,96 2,24 2,56 2,42 2,95 2,80 2,10 2,83 2,38

Megyei pártelnökök, 
pártvezetők 1,73 2,03 2,67 2,42 3,26 2,92 1,70 3,22 2,33

Városi pártelnökök, 
pártvezetők 1,67 1,97 2,50 2,33 2,95 2,72 1,67 3,33 2,23

F-9. táblázat (35., 36. kérdés). Személyes kapcsolatok erősségének 
(gyakoriság+fontosság) csoportátlagai oszloponként, csökkenő sorrendben

F+GY
Civil

szerv.
Felsőokt.

vezető
Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
pol. Összes

Kistelepülések 
polgármesterei, jegyzői

3,03 2 , 4 3 2,81 2,92 3 , 6 8 3,88 2 , 9 5 3,62 3,12

Megyei jogú városok 
polgármesterei, jegyzői

2,93 2,87 2,83 3,08 3 , 3 7 3,50 3 , 0 0 3,62 3,11

Civil szervezeti vezetők 3,29 2,68 2,73 2,63 3,40 3,32 2,42 3,36 2,99

Minisztériumi
középvezető

2,74 3,11 2,42 2,13 3,35 3,28 3,09 3,03 2,94

Megyei közgyűlési 
elnökök

2,59 2,82 2,64 2,96 3,53 3,44 2,67 3,33 2,93

Országgyűlési képviselők 2,55 2,59 2,59 2,50 3,58 3,46 2,62 3,64 2,88

Települési önkormányzati 
képviselők

2,73 2,33 2,67 2,54 3,35 3,58 2,46 3,70 2,86
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Megyei önkormányzati 
képviselők 2,45 2,40 2,47 2,54 3,50 3,30 2,34 3,53 2,74

Miniszter, államtitkár 2,23 2,66 2,31 2,04 3,40 3,00 2,59 2,97 2,62

Megyei pártelnökök, 
pártvezetők 1,76 1,98 2,59 2,50 3,26 2,84 1,60 3,22 2,30

Városi pártelnökök, 
pártvezetők 1,63 1,88 2,59 2,38 3,03 2,72 1,60 3,36 2,22

EP-képviselők 1,80 2,07 2,45 2,34 2,85 2,58 1,77 2,64 2,20

F-10. táblázat (35., 36. kérdés). Személyes kapcsolatok fontossági és gyakorisági 
csoportátlagainak különbségei oszloponként, csökkenő sorrendben

F-GY Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
pol. Összes

EP-képviselők 0,33 0,34 0,23 0,17 0,21 0,44 0,66 0,39 0,37

Miniszter, államtitkár 0,20 0,41 0,39 0,08 0,27 0,56 0,41 0,28 0,34

Minisztériumi
középvezető -0,01 0,27 0,39 0,09 0,05 0,40 0,38 0,17 0,21

Megyei jogú városok 
polgármesterei, jegyzői 0,18 0,21 0,22 0,00 0,21 0,20 0,36 0,11 0,20

Megyei közgyűlési 
elnökök 0,17 0,31 0,06 -0,08 0,00 0,16 0,42 0,00 0,17

Országgyűlési képviselők 0,05 0,27 0,05 -0,16 -0,10 0,36 0,35 -0,06 0,14

Kistelepülések 
polgármesterei, jegyzői 0,13 0,18 0,05 0,00 0,00 0,16 0,20 0,11 0,12

Megyei önkormányzati 
képviselők 0,08 0,03 -0,06 0,08 0,16 0,28 0,23 0,06 0,11

Települési önkormányzati 
képviselők 0,06 0,24 0,11 0,08 0,05 0,04 0,05 0,05 0,08

Megyei pártelnökök, 
pártvezetők -0,05 0,10 0,17 -0,16 0,00 0,16 0,20 0,00 0,07

Városi pártelnökök, 
pártvezetők 0,08 0,18 -0,17 -0,09 -0,16 0,00 0,14 -0,06 0,03

Civil szervezeti vezetők -0,09 -0,03 0,11 0,09 -0,05 0,24 0,18 -0,06 0,03
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F - l l .  táblázat (37. kérdés). A személyes munkakapcsolatok felsorolásánál a 
válaszadások száma szektoronként

Válaszok
száma

Civil
szerv.

Felsőokt.
vezető

Gazd.
szerv.

Médi-
avez.

Politi
kus

Terület
feji.

Államig.
szerv.

Önkorm.
politikus

Összesen

1 9 3 13 5 6 8 14 2 60
2 9 4 0 1 2 1 1 3 21
3 6 5 3 0 1 1 7 4 27
4 6 10 0 2 4 5 4 2 33
5 2 2 0 2 2 6 5 2 21
6 7 3 1 2 3 2 1 1 20
7 2 0 1 0 1 0 0 2 6
8 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 0 2 0 0 0 0 0 1 3

10 5 0 0 0 0 1 2 0 8
Átlag 4.0 3,9 1,9 3,1 3.4 3,7 3,1 4,2 3,5
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3. sz. függelék

1. táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács összetételének 
területei és pártpolitikai változásai

A tanács tagjai által betöltött 
pozíciók

2004. 2006. 2008.

Területi
kötődés

Politikai
kötődés

Területi
kötődés

Politikai
kötődés

Területi
kötődés

Politikai
kötődés

Baranya megyei területfejlesztési 
tanács elnöke Baranya kormánypárt Baranya ellenzék Baranya ellenzék

Somogy megyei területfejlesztési 
tanács elnöke

Somogy Somogyért
Egyesület Somogy ellenzék Somogy ellenzék

Tolna megyei területfejlesztési 
tanács elnöke Tolna kormánypárt Tolna ellenzék Tolna ellenzék

Pécs polgármestere Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt

Kaposvár polgármestere Somogy ellenzék Somogy ellenzék Somogy ellenzék

Szekszárd polgármestere Tolna kormánypárt Tolna ellenzék Tolna ellenzék

Baranya megyei kistérségi 
képviselő Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt Baranya ellenzék

Somogy megyei kistérségi 
képviselő Somogy

Somogyért
Egyesület Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt

Tolna megyei kistérségi 
képviselő Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt

RIB elnöke Baranya kormánypárt Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt

Miniszteri képviselő Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt

Miniszteri képviselő Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt

Miniszteri képviselő Baranya kormánypárt Baranya kormánypárt Somogy kormánypárt

Miniszteri képviselő Baranya kormánypárt Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt

Miniszteri képviselő Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt

Miniszteri képviselő Somogy kormánypárt Somogy kormánypárt Tolna kormánypárt

Miniszteri képviselő Somogy kormánypárt Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt

Miniszteri képviselő Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt

Miniszteri képviselő Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt Tolna kormánypárt



240 F ü g g e lék

2 . táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács napirendjeinek paraméterei
2004 -ben

Beszámoló Tájékoztató Döntés Összesen

Tanács elnöke 4 10 19 27

Ügynökség ügyvezető igazgatója - 12 5 17

Programértékelő bizottság elnöke - - 3 3

Monitoring bizottság elnöke - - 2 2

Külkapcsolati bizottság elnöke - 2 - 2

Összesen 4 24 29 57

3. táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács napirendjeinek 
paraméterei 2005-ben

Beszámoló Tájékoztató Döntés Összesen
Ügynökség ügyvezető igazgatója 1 20 i i 32
Tanács elnöke 6 3 18 27
Monitoring bizottság elnöke - - 10 10
Innovációs és gazdaságfejlesztési 
bizottság elnöke - 5 5

Programértékelö bizottság elnöke - - 4 4
Ügynökség felügyelő bizottságának 
elnöke - 1 1 2

Külkapcsolati bizottság elnöke 1 - 1 2
NFH képviselői - 1 - 1

Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója 
és MTA-RKK föigazgtatója - 1 - 1

Régiók Bizottságának tagja - 1 - 1
RIB elnöke 1 - - 1
Összesen 9 27 50 86
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4. táblázat: A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács napirendjeinek 
paraméterei 2006-ban

Beszámoló Tájékoztató Döntés Összesen

Ügynökség ügyvezető igazgatója - 16 18 34

Tanács elnöke 7 1 13 21

Innovációs és gazdaságfejlesztési 
bizottság elnöke - 2 11 13

Monitoring bizottság elnöke 1 - 8 9

Tanács elnöke 2. 1 0 7 8

Ügynökség felügyelő bizottságának 
elnöke 1 - 4 5

Programértékelő bizottság elnöke - - 5 5

R1B elnöke - - 2 2

Programértékelő bizottság elnöke - - 1 1

Összesen 10 19 69 98

5. táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács napirendjeinek 
paraméterei 2007-ben

Beszámoló Tájékoztató Döntés Összesen

Tanács elnöke 9 13 39 61

Ügynökség ügyvezető igazgatója 2 15 7 24

Tervezési bizottság elnöke - 1 19 20

Programértékelő bizottság elnöke - - 18 18

Monitoring bizottság elnöke - - 13 13

Tanács társelnöke 1 2 5 8

Ügynökség ügyvezető igazgatója 2. 1 3 3 7

Külkapcsolati bizottság elnöke 2 - 3 5

Ügynökség felügyelő bizottságának elnöke 1 1 3 5

Innovációs és gazdaságfejlesztési 
bizottság elnöke - - 2 2

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ főigazgatója - 1 - 1

Miniszteri biztos - - 1 1

RIB elnöke - - 1 1

Balaton Fejlesztési Tanácsba delegált 
képviselő - - 1 1

Összesen 16 36 115 167
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6. táblázat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács napirendjeinek 
paraméterei 2008-ban

Beszámoló Tájékoztató Döntés Javaslat Összesen

Tanács elnöke 10 4 33 - 47

Ügynökség ügyvezető igazgatója - 19 1 - 20

Tervezési bizottság elnöke - 1 16 i 18

Monitoring bizottság elnöke - - 13 - 13

Programértékelő bizottság elnöke - - 13 - 13

Tanács társelnöke 1 2 6 - 9

Felügyelőbizottság elnöke - 1 4 - 5

Innovációs és gazdaságfejlesztési 
bizottság elnöke - - 3 - 3

Külkapcsolati bizottság elnöke - - 1 i 2

VÁTI Kht. képviselője - 1 1 - 2

Komló alpolgármestere - - 1 - 1

NFÜ ROP IH ügyvezető igazgatója - 1 - - 1

Balaton Fejlesztési Tanácsba delegált 
képviselő - 1 - - 1

Összesen 11 30 92 2 133


