
Úton az Európai Unió felé 
Baráth Etele tartott előadást a Makadám klubban 
 
Eddig több mint háromszáz előadást tartottak a nemzeti fejlesztési tervről a 
Miniszterelnöki Hivatal szakemberei - tájékoztatott Baráth Etele a Makadám klubban 
április 15-én. A MeH Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának 
politikai államtitkára részletesen ismertette a közutas szakembereknek a Nemzeti 
Fejlesztési Terv előéletét, szerkezetét, célját, illetve tájékoztatott a stratégia jövőt 
formáló szerepéről. Emellett szóba kerültek az unió által működtetett pénzügyi alapok 
és azok hozzáférhetősége.  

aráth Etele elmondta: a kormány március 26-i ülésén elfogadta a Nemzeti Fejlesztési 
Terv legújabb változatát. Néhány hónappal ezelőtt kormányülésen már szerepelt a 
terv egy korábbi változata, az azonban azóta számos ponton kiegészült, hiszen az új 
verzió már kitér az EU bizottság illetékeseivel folytatott tárgyalások alapján az 
előzetes (ex-ante) értékelések eredményeire, illetve más fontos részletekre is. A 
politikai államtitkár elmondása szerint a magyar terv jelenleg befogadási eljárás alatt 
áll. Brüsszel egyebek között azt vizsgálja, megfelelnek-e a kritériumoknak a terv 
kitételei.  

Az előadó leszögezte, hogy nevével ellentétben a Nemzeti Fejlesztési Terv korántsem 
egy átfogó és valamennyi szektorra kiterjedő komplex célkitűzés, hanem sokkal 
inkább egy olyan egységes koncepció, amelyben Magyarország a számára megnyíló 
uniós alapok forrásainak nagyon is konkrét felhasználási tervezetét gyűjti csokorba. 
Mint ismeretes, a strukturális és a kohéziós alapokról van szó tulajdonképpen. Baráth 
Etele e két alappal kapcsolatban azt is hozzáfűzte, hogy egyelőre az alapok 
egymáshoz viszonyított arányai azt tükrözik, hogy az unió illetékesei nem nagyon 
bíznak Magyarország befogadóképességében.  

A számok sokatmondóak. Magyarország uniós tagságának igencsak kézzelfogható 
eredményeként 2004 és 2006 között hozzávetőlegesen 1100-1600 milliárd forintnyi 
összeget fordíthat fejlesztésre a már említett alapokból. Ehhez természetesen 
megfelelő projektre lesz szükség. Az NFT-ben tervezett fejlesztéseket nagy 
projektekből, illetve pályázati alapokból álló intézkedések keretében lehet 
megvalósítani, s ezeket - mondta Baráth Etele - az ágazati vagy regionális keretek 
között szerveződő úgynevezett operatív programok (OP) fogják össze.  

Megkezdődtek tehát a tárgyalások a brüsszeli bizottsággal az Európai Unió, illetve a 
magyar fél tényleges pénzügyi kötelezettségvállalását jelentő közösségi támogatási 
keret (KTK) kialakítására. Elhangzott az is, hogy várhatóan szeptemberig elkészülnek 
majd a pályázati felhívásokat átfogó részletességben leíró programkiegészítő 
dokumentumok is.  

A Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára a terv stratégiáját részletezve hosszú 
távú célként az életminőség javítását, illetve az országon belüli fejlettségi 
különbségek csökkentését jelölte meg. Az említetteket alátámasztó és 
megvalósulásukat lehetővé tevő három specifikus célként a termelési környezet 
fejlesztése, a gazdaság versenyképességének erősítése, a foglalkoztatottság növelése 
mellett a humán erőforrás fejlesztése, illetve a környezetvédelem és az egészségi 
állapot javítása sorolható fel. Szóba került ugyanakkor az is, hogy a jövő évtől induló 
fejlesztéseknek meg kell alapozniuk a 2007-től kezdődő új EU költségvetési időszakra 
szóló, a mostaninál remélhetőleg nagyobb uniós forrásokra támaszkodó második 
Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmát. Baráth Etele figyelmeztetett, hogy kiépítésre vár a 
megfelelő szervezeti rendszer a befogadóképesség érvényesítéséhez. Ha az 
intézményhálózat nem jön létre, az ország nagyon komoly nehézségekre számíthat 
2007 után. Itt az előadó kitért a valós regionális szervezetek szükségességére.  

A terv négy fejlesztési prioritáson keresztül kívánja a specifikus célokat megvalósítani 
(gazdasági versenyképesség, emberi erőforrások, infrastruktúra, mezőgazdaság- és 
vidékfejlesztés). A célok elérésére kialakított intézkedéscsomagok ugyanakkor öt 
operatív program keretében fogalmazódnak meg: a humán erőforrás fejlesztése, a 



gazdasági versenyképesség fejlesztése, az agrár- és vidékfejlesztés, a regionális 
operatív program, valamint a környezetvédelmi és infrastruktúra operatív program. 
Az előadó hangsúlyozta, az uniós támogatás 65 százaléka infrastruktúrafejlesztésre 
fordítódik majd. E jelentős külső erő teljes egészében meg fogja mozdítani a 
rendszert. Szólt arról is, hogy számottevően nőni fog a kutatásfejlesztésre fordítható 
keret az unióba való belépés után.  

Előadásának vége felé Baráth Etele ismét megerősítette, hogy az idei év rendkívül 
fontos feladata a megfelelő minőségű és elegendő számú projekt elkészítése. E 
munkához kínál segítséget az Európa Pályázat Előkészítő alap (PEA). A PEA szakértői 
támogatással siet az érintettek segítségére, hogy olyan színvonalas projekteket 
készítsenek elő, amelyek a strukturális és a kohéziós alapok támogatásának 
elnyerése esetén 2004 és 2006 között megvalósíthatók lesznek. Tulajdonképpen már 
május 2-án be lehet nyújtani a kész pályázatokat. Mint hallhattuk, az első 600-650 
terv kidolgozására jön létre e támogatási forma, amit mindenekelőtt önkormányzatok 
és non-profit szervezetek vehetnek igénybe.  
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