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A területi politika és a regionalizáció szakaszai I.
•

Az indulás (1990 - 1995)
– Ágazati válság területi válsággá szélesedik, válságkezelés (Borsod, Szabolcs,
Nógrád),
– első területfejlesztési PHARE program (kistérségek),
– két pólusú területi támogatási rendszer,
– köztársasági megbízott regionalizált intézmény (1991-1994), viták Régiók
Európájáról; fejlesztési funkciók nincsenek!!

•

Az intézményesülés (1996 - 1998)
–
–
–
–
–

•

Területfejlesztési törvény (1996) és OTK (1998),
intézményrendszer kiépülése megyei szinten, Megyei Területfejlesztési Tanács
fejlesztési koncepciók, szereplők kommunikációja,
lopakodó decentralizáció forráskoordináció nélkül,
regionalizáció keretei megteremtődnek, ajánlás a regionális szerkezetre,
önszerveződő, spontán régiók

A felkészülés (1999 - 2003)
– Területfejlesztési törvény módosítása, régiók meghatározása, regionális
intézményrendszer kiépülése elkezdődik, regionális fejlesztési tanácsok és
ügynökségek
– ágazati és területi fejlesztési elképzelések ütköztetése,
– Előcsatlakozási Alapok félig sikeres működtetése,
– Nemzeti Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Program.

A területi politika és a regionalizáció szakaszai II.
•

Európai Uniós tagság, új fejlesztési források , a tesze-tosza időszak (2004-2006; 2007-20092013)
– 2000-2004. kistérségi szinten sokszereplős fejlesztési menedzsment, nem átlátható,
zavaros a helyzet
– 2004. kezdeményezés a területi reformra, meghiúsul, elvi keretek kialakultak,
dekoncentrált szervek regionalizálásának előkészítése elkezdődött (IDEA Program)
– 2004. területfejlesztési törvény módosítás: kistérségi területfejlesztési tanács, mint új
szereplő, nagyobb átláthatóság, de szervezeti rendszer változatlan; regionális szint
pontosabb működési keretek (kvázi szimulációja a régiónak)
– 2004-2006. egyetlen országos regionális operatív program, a maradékok programja, de
működik és nagy aktivitás, sikeres vidékfejlesztési programok
– 2005. új OTK: alaposabb, európai szemléletű, nyitottabb, határozott regionalizációs
igénnyel
– 2005-2006: hangsúly a kistérségen: többcélú önkormányzati társulás, önálló
minisztérium végre, majd új minisztérium (ÖTM), aztán megint új (NFÜ) integrációja
– 2006-2007: újabb kísérlet a regionális önkormányzatok megteremtésére, meghiúsul,
dekoncentrált szervek regionalizálása elkezdődik (APEH, munkaügyi szervezet, ÁNTSZ
stb.): viták a központokról, politikai döntések
– 2005-2006: új tervezési időszak előkészítése, az álmok birodalma pl. pólus program,
regionális OP-ok, ágazati harc, csökkenő, sőt elfeledhető nemzeti források, rendeződik
végre a kistérségi szinten a fejlesztési intézményrendszer (összevonások), kistérségi
közszolgáltatás megtemetésének támogatása
– Konvergencia program a nemzeti források beszűkülése, megszűnése
– Új Magyarország Fejlesztési Terv: 6 regionális konvergencia OP-k , 1. versenyképesség,
regionális tervek (sablonok) , önálló döntések , KSZ régiókban

A decentralizáció szintjei és mértéke a területfejlesztés nemzeti
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A területfejlesztés kormányzati irányítása
(1990-2009)

1990-1994.
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1990-1993, miniszter: dr. Keresztes K. Sándor, 1993-1994. Gyurkó János
Területfejlesztési Hivatal, helyettes államtitkár: 1990-1991. 08. 31. Baráth Etele 1991. 09.01. –dr. Szaló Péter
1994-1998.
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1994-1998, miniszter: Baja Ferenc, helyettes államtitkár: dr. Szaló Péter
1998-2002.
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1998-2002, miniszter: Torgyán József, 1998-2001.március?, Boross Imre, (néhány
hónap) Vonza András 2002. május 26. területfejlesztési és építési helyettes államtitkár: Szaló Péter
2002-2006.
•Miniszterelnöki Hivatal 2002-2006: miniszter Kiss Elemér, Kiss Péter
•Területfejlesztésért felelős politikai államtitkár: Nagy Sándor 2002. július - 2004. szeptember;
•Európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter dr. Juhász Endre;
•Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 2004-2006: dr. Kolber István (293/2004. (X.28.) Korm.
rendelet
•Nemzeti Területfejlesztési Hivatal (2002. július- 2002. december 13, elnök: Hajdú Attila, 2003. március - 2003. december 31-ig:
elnök: Kovács Flórián László); szakmai elnökhelyettes 2003. 12. 31-ig dr. Szaló Péter
•Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH) 2004. január 1-től - 2005. szeptember 1-ig (elnök: Kovács László Flórián,
2004. december 12-ig, elnök: dr. Szegvári Péter 2005. szeptember 1-ig);
•Párhuzamosan az MTRFH-val működött dr. Juhász Endre alatt a Nemzeti Fejlesztési Hivatal dr. Baráth Etele államtitkár, dr. Szaló
Péter elnök
•Országos Területfejlesztési Hivatal 2005. szeptember 1-től 2006. június végéig, elnök: dr. Sarudi Csaba
•Miniszterelnöki Hivatal, Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszűnt: 2005. január 1 – 2006. december 31. politikai államtitkár:
Nagy Sándor (294/2004. (X. 28.) Korm. rendelet)
2006 – 2009.
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2006. augusztus 1-től – 2008. május 15-ig, miniszter: dr. Lamperth Mónika, Bajnai
Gordon (2007. júniustól), területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár: dr. Szaló Péter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2008. május 16-től, miniszter: Bajnai Gordon, területfejlesztésért és építésügyért
felelős szakállamtitkár: dr. Szaló Péter

A magyar területfejlesztés intézményhálózata 2010-ig
erősségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kialakult szervezet, ciklusokkal
Kapcsolat az ágazatokkal ,
főhatóságokkal
Érdekérvényesítő erő (lehetne)
Területi (regionális) menedzsment,
képzés
Tervezési tapasztalatok és kultúra
Nemzetközi (európai) kapcsolatok,
ismeretek
Szereplők összefogása,
kommunikációja
Nagy térségi programok
kezdeményezése és megvalósítása
Figyelem felhívás a regionalizációra!
Regionális identitás építése

hiányosságok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elkülönült fejlesztések!
Mi a Regionális Fejlesztési Tanács és kiket
képvisel? Hogyan működik?
Mi az ügynökség és kié?
Politikai alkuk, helyek, képviseletek
Kapcsolat az önkormányzatokkal (megye,
nagyváros, település) nem egyértelmű
Milyen a társadalmi, gazdasági
beépültség, elfogadottság?
Párhuzamosságok, nem egyértelmű
viszonyok (régió-vidék-kistérség-település)
Számos fejlesztő szervezet, program, ezek
hatása (for és non profit)
Tartós fennmaradás gondjai, önfejlesztő,
önéltető programok

A területi GDP alakulása
(egy főre jutó érték alapján, változatlan áron, az országos érték százalékában)
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Nógrád

60

Nógrád

45

A három leggazdagabb megye
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Forrás: KSH adatai alapján saját számítás.

A foglalkoztatás és munkatermelékenység
kapcsolata a KKE országok régióban

Forrás: Lengyel, 2011.

HU21: Közép-Dunántúl
HU22: Nyugat-Dunántúl

A versenyképességi főkomponens és a
gazdasági fejlettség (GDP/lakos)

HU21: Közép-Dunántúl

Forrás: Lengyel, 2011.

HU22: Nyugat-Dunántúl

Az első 20 legfejlettebb és a 20 legfejletlenebb régió
(2009)

A megyei jogú városokban működő cégek
árbevételének alakulása (2006-2011)
(HVG 500-as lista alapján)

Dátum: 2013.09.30.
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A magyar térszerkezet a 2010-ben

Európai trendek a regionalizációban
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A kohéziós politika helyzete gyengül, visszaszorul az európai politikában!
27 tagország: 8 országban a területi közigazgatás azonos a NUTS2-val, 10 országban
nem egyezik meg, 9 országban az egész ország egyetlen NUTS2.
Sikertelen a regionalizáció, mindenhol elbukott (kormánnyal együtt), egyedül
Lengyelországban valósult meg (1999).
Regionális támogatások aránya a nemzeti programokban az újonnan csatlakozóknál
csökkent (2004-2006 és 2007-2013 között)! Válság! Napjaink vitája!
KKE sok gyenge régió, alacsony abszorpciós képesség, növekvő munka teher a
Bizottságnál!
Gyengülő Maastrichti Vívmányok: szubszidiaritás (nemzeti szint erősödése), régiók
részvétele a döntésekben nem látható, Régiók Bizottsága érdekérvényesítő képessége
gyengül!
Az európai közigazgatási reformok akadoznak, nem sikeresek, új súlypontok alakulnak
ki (önkormányzati szövetségek), kormányok nem (mernek) nyúlnak a közigazgatáshoz!
Regionális fejlesztések hatékonyságának kérdése egyre jobban előtérbe kerül! Kit kell
támogatni? A centrum, a város új súlypont! Területi politika és vidékpolitika egysége?
Az Uniónak számos más gondja van:versenyképesség, innováció, energia, válság, €övezet, új tagországok, KAP reform ezeket kell megoldani!

Alapelvek a területi politikában
– Európai Uniót nem érdekli, hogy milyen területi fejlesztési rendszer
működik! DE: nem érdemes az európai kohéziós politika alapelveit
kidobni!
– 2014-ben új tervezési időszak indul, 2011-ig ki kellett volna alakítani
az új tervezési időszak területi egységeit, azok kompetenciáját.
Helyette a régió marad (NUTS2), mint területi mérés eszköze, de
megye és annak önkormányzat lett a fejlesztés intézménye!
– Számos bizonytalan pont van még nemzeti szintű fejlesztés politikában
és a területi politikában! (OFTK, OP-k rendszere és tartalma, TOP
lopakodó decentralizációja, vidékpolitika, településpolitika
kapcsolatai))
– A döntés stratégiai és hosszú távú, nemcsak a területfejlesztést,
hanem a teljes közszolgáltatást és közigazgatást érinti, érintheti!
– Amit elértünk azt nem szabad kidobni, még ha nem nyerte el bizonyos
(politikai, szakmai, vállalkozói) tényezők ízlését, elképzeléseit!
– A politika érdeklődésének felkeltése! POLITIKAI DÖNTÉS LESZ, szakmai
érvek (sajnos) kevésbé meghatározóak!

Területi politika intézményei 2010 után
• Új típusú állam, hangsúlyozottabb állami feladatvállalás
• Területi politika szervezeti bázisai:
– NGM: Fejlesztési feladat, de ezek Európai Unió forrásból történtek
– NFM: Stratégia, irányok (szakmai irányítás)
– BM: Településfejlesztés (csendes a régi csapat!)
– KIM: Területi közigazgatás és fejlesztés
– VM: Vidékfejlesztés (hol a vidék ?)
– NFÜ: Európai Uniós források (mennyi ragad benn?)
– Régiók: átalakultak (megszűntek), leépült a tervezés
– Megye: szerepe nőtt (apparátus, tervezés, források; bizonytalan)
– Kistérségi szervezetek: megszűntek, jöttek a járások, de ezek mások
– Egyéb intézmények: VÁTI, MTA RKK meggyengült, Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal Európai Unió tervezés, új tanácsadók (Hét Forrás)

Milyen terület politikai irányok ismerhetők fel?
•

•
•
•
•
•
•

Tervezési központ:

– Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (2011): minisztériumok,
vetélkedés? NGM? NFM? BM?
– feladat: kohéziós források tervezése (2014-2020)
– Új eleme a fejlesztés egésze és annak területi dimenzió együtt jelenik
meg (OFTK)
Új területfejlesztési törvény elfogadva (2011), megyei szerepek
átalakulása miatt (RFT, MFT megszűnése, RFÜ államosítása, új funkciók)
Szektorális politikák területi összefüggései: gyenge erőtlen, nem jelenik
meg (Új Széchenyi Terv, Nemzeti Növekedési Terv 2011, Széll Kálmán 2)
Régiók helyett megyék: megyei területfejlesztési funkciók erősítése,
megye és megyei jogú városok kapcsolata
Megyei jogú városok: erős érdekérvényesítés, fejlesztési koncentrációk,
gyenge eredményekkel, új feladatok, funkciók átrendezése
Kistérség: zűrzavar a szervezetekkel, szerepekkel, nem egyértelmű
funkciók
Települések: funkció és erőforrás csökkenés, zavar a működésben

Ajánlások területi politika új (régi) irányaihoz
• Nem várható nemzeti forrás bőség, Európai Uniós támogatások
szükségesek, ezek mértéke csökken!
• Kedvező földrajzi, geopolitikai helyzet tudatosabb érvényesítése.
• Budapest pozíciójának erősítése a kelet-közép-európai térség
fővárosok versenyében.
• A nagyvárosi hálózat adottságainak javítása, funkcionális
nagyvárosi régió szervezése, új területi politika alapelve lehet.
• A regionális különbségek árnyaltabb kezelése, stabilitás és fékezés.
• Helyi gazdaságfejlesztés bázisainak megerősítése.
• Határ menti kapcsolatok élénkítése, új együttműködési terek
ösztönzése.
• Település szintű fejlesztések ösztönzése, helyi/térségi gazdaság és
összefogás!

A holnap két nagy fejlődési övezete Európában

Forrás: Nemzeti Növekedési Terv 2011
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

