
A terii letfeilesztds hazai
int6 zm6nyre ndsze 16 nek 6lalaku l6sa

Elscidleges feladattd vall az elavult
kozigazgatasi rendszer megrefor-
mdldsa, az europai uni6s t6moga-
tdsok fogadAs6ra 6s kezel6s6re
alkalmas int6zm6nyrendszer l6tre-
hozdsa, vallja dr. Szegvdri P6ter, a
Regiondlis Fejleszt6si Holding Zrt.
v ez6rigazgato-helyettese, aki a
teru letf ejleszt6s int6zmenyrendsze-
r6nek dtalakitdsdr6l szdmolt be a
Magyar Epit6 F6rumnak.

A 2005-ben elfogadott 0j Orszagos Terulet-
fejleszt6si Koncepcio (OTK) megvalositasa-
hoz a teruletfejleszt6si r6giokban feltetlenul
ki kell 6piteni az illamigazgatasi egysege-
ket is, hiszen ezt indokolja az EU 6ltal is
megkovetelt monitoring-rendszer ki6pit6se
6s a teruleti tervez6ssel-programozdssal
osszefuggd dllami feladatok,,decentralizdci-
oja" (t6nylegesen dekoncentracioja), 6ssze-
rfi igazgatasi megszervez6se. A regiokat al-
kalmassd kell tenni arra, hogy 2007-2Q13
kozOtt on6ll6 koncepci6val, terwel 6s prog-
rammal rendelkezzenek, amelynek a v6gre-
hajtasdhoz az int6zm6nyes igazgatdsi ka-
pacitdst is ki kell 6piteni. A kormany dont6-
se szuks6ges ahhoz, hogy a hdrom lehets6-
ges modell kozul (centralizdlt, dekoncentr6lt
6s decentralizdlt) kivdlassza 6s kialakitsa a
demokratikus 6s hat6kony, eredm6nyes in-
t6zm6nyrendszert.
Magyarorszdg europai integraciojat kovetcj-
en ezek az alapelvek 6s kovetelm6nyek, va-
lamint a nemzetkozi megm6rettet6ssel jaro
kihivasok meg inkabb felertekelik aklzigaz-
gat6s (s ebben a helyi onkormdnyzati igaz-
gatds) hat6konysdgdnak 6s eredm6nyess6-
g6nek novel6s6t c6lzo kozigazgatdsi kor-
szerrisit6si folyamatok jelentcls6g6t, ossz-
hangban a terriletfejleszt6si int6zm6nyrend-
szer fejleszt6sevel, vildgit rd dr. Szegvdri
P6ter.
A regi66pit6s strat6gidjdnak megalkotdsa
el5tt nem a toldrajzi l6pt6k, hanem a tarta-
lom k6rd6s6ben kell dont6st hozni. A me-
gye, illetve a regio kdzOtti v6laszt6s nem
egyszerUen terUletszervez6si, teruletfejlesz-
t6si, igazgatds-szervezcisi, hanem alapvet5-

en oolit ikai feladat. a hatalom centralizdcio-
j6nak, decent ralizAciojanak k6rd6se, amely
ebbcjl a szempontbol alkotmdnyos szabd-
lyoz6st kivdn. Ameddig a tervez6si-statiszti-
kai r6gi6kban nem kerul sor a regiondlis on-
kormiinyzatok megalakitdsdra, addig a teru-
letfejleszt6s iranyitasa kormdnyzati k6zben
marad, a regiondlis teruletfejleszt6si int6z-
m6nyrendszer legfeljebb partnerszerepet
jatszhat a regiondlis tervez6sben, progra-
moz6sban 6s a regiondlis operativ progra-
mok lebonyolitdsdban. Ebben az esetben a
dekoncentrdlt igazgatds modellje er6sodhet
fel, azzal a feltev6ssel, hogy a regiondlisan
kialakitott int6zm6nyrendszert 6s f inansziro-
zdsi eszkozoket az 6llam atadja a regiondlis
0nkormdnyzatoknak, a regiondlis demokrd-
cia jegy6ben, miutdn azok megalakultak.
A 2007-2013 kozotti id5szak jelent5s es6lyt
biztosit Magyarorszdg szAmAra, hogy ,,netto
kedvezm6nyezettje" legyen a csatlakozds-
nak, s jelentSs europai unios forrdsokkal
vdltsa ki ahazai k6ltsegvetesi fejleszt6si for-
rdsokat. Ehhez azonban az OTK alapul v6-
tel6vel 6t kell alakitani a jelenlegi regiondlis
tervez6s 6s programozds metodusdt, vala-
mint meg kell er6siteni a regiondlis terulet-
fejlesztesi int6zm6nyrendszer p6nzUgyi 6s
adminisztrativ kapacitasat, osszhangban a
regiondlis demokrdcia ki6pit6s6vel, vala-
mint a kozigazgatdsi rendszer regiondlis
dtalakitds6val. ltt d5l el az a k6rd6s is, hogy
Magyarorszdg inkdbb marad,,Abszurdisz-
tdn", vagy net6n,,Csodaorszdg" lesz a hazai
terUletfejleszt6si, kdzigazgatasi es k6zhatal-
mi int6zm6nyrendszer6t i l let5en, v6lekedik
dr. Szegvdri P6ter. s
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A magyar gazdasdg tovdbbi noveked6srit
gatolhatja a tflm6retezett, lassd 6s drdga
kozigazgat6s, a bUrokratikus, trjlzottan cent-
ralizalt tigyint6z6s. Ebb6l kovetkezik, hogy
els6dleges feladattd vdlt az elavult kdzigaz-
gatdsi rendszer megreformdldsa, az EU-s
tdmogatdsok fogadds6ra 6s kezel6s6re
alkalmas int6zm6nyrendszer l6trehozdsa,
valamint a rendelkez6sre dll6 - rem6lhet5-
leg folyamatosan lehivdsra keru15 - forrdsok
re6lis sz6tosztdsa 6s megfelel6 felhaszndld-
sa, 6llitja dr. Szegvdri P6ter.
A Fejleszt6spolitikai Kabinet 2005 februarja-
ban allast foglalt amellett, hogy a 2007-2013
kozotti id5szakban a fellesztesi forrdsok fe-
l6t regionalis c6lokra haszn6ljdk fel. A 169i-
ok f ejleszteseinek lebonyol it 6sAra a tagail la-
mok gyakorlatdban l6teznek ugynevezett
dekoncentrdci6s 6s decentralizalt megolda-
sok. A dekoncentrdcio lenyege, hogy a regi-
6k szintj6n jelentkez5 feladatokat a kormdny
dltal l6trehozott allami hivatalok ldtjak el. A
decentralizdlt megoldds eset6n a 169iokban
tev6kenyked6 kozremfi kod5 szervezetek a
r6gi6k megbizdsAbol, illetve a regiok fel-
ugyelete alatt mfikodnek. Tekintetbe v6ve
egyfelSl a kormdny decentralizdci6 melletti
elkotelezetts6get, mdsfel5l azt a t6nyt, hogy
Magyarorszdgon egyel5re csak tervez6si-
statisztikai r6gi6k l6teznek, 6s a regiondlis
onkormdnyzatok kiteljesed6s6r5l tov6bbra
sem besz6lhetunk, a regiondlis r6szv6telre
v6lhet5en koztes, dekoncentrdci6s megol-
das kialakitasa re6lis, amely irdnyultsdgdt
tekintve a decentralizdcio irdnydba mutat,
teszihozzA a Regiondlis Fejlesztesi Holding
Zr1. v ez6rigazgat6- h e lyettese.
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