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BEVEZETÉS, A TANULMÁNY CÉLJA 

Az 1951-ben hat ország által létrehozott Európai Szén- és Acélközösségből mára 27 államot 

magába foglaló hatalmas szervet, az Európai Unió az egyszerű polgár számára 

áttekinthetetlen struktúrájú, sok esetben lassú és körülményes, ugyanakkor a többség 

számára belátható módon egy olyan „szükséges rossz”, amely a világméretű gazdasági 

küzdelemben azt a „kritikus tömeget” van hivatva biztosítani, amely révén Európa állni tudja 

a versenyt. Bonyolult cél- és működési rendszere, a kialakult „EU-zsargon” helyenként 

értelmezhetetlennek tűnő mondatai a hazai építész társadalom jó részét elriasztották, 

elbátortalanították attól, hogy aktívan részt vegyenek az EU-s, vagy az EU-val kapcsolatos 

programokban. 

A Magyar Építész Kamara elhatározta, hogy a kialakult helyzetben segítséget nyújt tagjainak 

az EU ügyeiben való eligazodáshoz. Különösen fontos ez az EU 2014-2020 közötti 

költségvetési periódusára való felkészülésben, de talán a még fel nem használt meglevő 

források igénybevételéhez is hasznos lehet. 

Ahhoz azonban, hogy egy laikus átláthassa a források rendszerét, informálódhasson a 

különböző prioritásokról, politikákról, programokról, az alapokkal kell kezdeni. Kérjük az 

olvasót, ha nem jártas az EU ügyeiben, szenteljen kis időt arra, hogy egy igen kezdő szintű 

EU-ismeretet biztosító fejezetet végigolvasson.  Jelen tanulmány általános áttekintést ad az 

Európai Unió tevékenységéről, döntéshozatali folyamatáról, intézményeiről.  

Az EU irányelvei, az ún. „policy”-k, illetve a költségvetésből biztosított, a hazai építészek által 

igénybe vehető források ismertetése már azzal a konkrétabb céllal készül, hogy 

megmutassuk, hova és milyen céllal érdemes fordulni. 

Végül a tanulmány írása idején rendelkezésre álló információk alapján a szerzők javaslatot 

fogalmaznak meg a MÉK számára, hogy melyek azok a folyamatok, amikben a MÉK aktív 

beleszólással, koncepcionális tervezésben, vagy egészen részlet kérdésekben képviselheti a 

szakmai érdekeket. Tagjai – és szélesebb értelemben a hazai szakmai élet képviselői – 

számára pedig ajánlásokat dolgoztak ki, hogy milyen módon érdemes a következő időszak 

forrásai lehető legjobb kihasználása érdekében közelíteni az EU-s pályázati lehetőségekhez. 

Bár a bevezetőben le kell szögezzük, hogy sem az EU, sem a Kormány általunk megkeresett 

szervei hivatalosan nem tudtak összefogott, rendszerezett képet festeni, vagy olyan 

dokumentumot átadni, amely alapján ez a rendszerezés elkészíthető lenne, a Kamara 

felelősségét belátva megkíséreltünk számos különböző forrásból összegyűjtött anyagból 

magunk összeállítani egy olyan rendszert, ami az építészek számára megfelelő alapot adhat a 

programokban való aktív részvételhez.  
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A tanulmány írásakor szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a 2014 – 2020-as időszakra 

való hazai felkészülés óriási késésben van. Ilyen fokú késedelemre semmiképpen nem 

elfogadható magyarázat, hogy az EU – a Tanács és a Parlament közötti ellentétek, 

kompetencia-harcok (vagy a háttérben bármi más) miatt – még nem fogadta el az időszakra 

vonatkozó végleges költségvetését. 2011 óta ismertek azok a paraméterek, amik mentén az 

EU a költségvetést tervezi, korábban már körvonalazódtak azok a prioritások, amik mentén 

egy hatékony, a különböző szakmák képviselőivel folytatott tervezés megindulhatott volna. 

Ennek hiányában ma a szakmánk képviseletébeneljáró, vagy csak azzal kapcsolatba hozható 

minisztériumi képviselet nem tud információt adni sem az előkészítési folyamatokról, sem a 

konkrét adatokról, tartalmi kérdésekről. 

Pozitívan nézve a dolgokat, le kell szögezni, hogy – elvileg – ez az elmaradás akár lehetőséget 

is adhat a Magyar Építész Kamara részére, hogy konkrét javaslataival, módosító 

indítványaival segítse a szakma érdekeinek képviseletét, hiszen még nem végleges sem a 

szakmai-tartalmi, sem a pénzügyi terv. Ehhez azonban a 2014 – 2020-as időszak 

előkészítésében folyamatosan változó szervezeti és kompetencia-beli mozgások naprakész 

ismerete, illetve a folyamatok befolyásolásához olyan erős, konkrét szakmai kiállás kell, amit 

a rendelkezésre álló rövid idő alatt nehéz biztosítani. 

Jelen tanulmány célja tehát kettős: 

- egyrészt az igen kusza EU-s és hazai folyamatok rendszerezése, áttekintése, 

értelmezése, 

- másrészt olyan konzekvenciák és javaslatok megfogalmazása, ami a Kamara számára 

iránymutatásul szolgálhat a folyamatokba való minél hatékonyabb bekapcsolódásra, 

s végül annak befolyásolására. 

Az idő vészesen kevés; az Európai Parlament feltehetően még nyár előtt meghozza végső 

döntését a költségvetésről, ezt követően a magyar oldalon tartalmi kérdésekbe beleszólni 

igen nehéz, a már eldöntött kérdések esetleges újratárgyalását aligha lehet elérni. 

Azt azonban feltétlenül ki kell harcolni, hogy a Magyar Építész Kamara kerüljön be a 

konzultációs körbe, kapja meg véleményezésre az előkészítő anyagokat. Mindennek 

természetesen akkor van értelme, ha a Kamara erre tartalmilag és szervezetileg is felkészült.    

A fentiek értelmében tehát munkánk egy folyamat indításaként értelmezhető, tanulmányunk 

végén javaslatokat fogalmazunk meg magának a folyamatnak a megvalósítására is. 

Mindenképpen célszerűnek tartanánk e munka folyamatos karbantartását, az érdeklődők 

felé olyan kamarai szolgáltatás beindítását, amely révén az általános ismeretek átadásán túl 

konkrét esetekben is tanácsot kaphatnak a tagok. 
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A tanulmány készítéséhez felhasználtuk az internetes forrásokból elérhető aktuális friss 

információkat, segítséget kaptunk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletétől (az 

Európa Pontot ajánljuk mindenkinek további informálódásra is). A vonatkozó EU-s és 

Kormányzati szabályozás, hozzáférhető tervezési dokumentumok feldolgozását elvégeztük, 

illetve személyes interjúkat folytattunk a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint az alája 

tartozó Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, a Belügyminisztérium Területrendezési, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság munkatársaival, illetve az Országos 

Főépítésszel. 
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AZ EURÓPAI UNIÓRÓL 

Az EU történetével számos kiadvány foglalkozik – lásd szakirodalmi ajánlásunkat, link-

gyűjteményünket a tanulmány végén – ezért itt csupán a legszükségesebb tényeket 

rögzítjük: 

• 1950-ben Schuman francia külügyminiszter hívta fel a figyelmet a kooperáció 

szükségességére a hidegháborús időkben, s ez alapján jött létre az Európai Szén- és 

Acélközösség (Montánunió) Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg 

és Hollandia részvételével. Rövid távú célja a kiéleződő gazdasági verseny miatt egy 

újabb háború megakadályozása volt. Hosszabb távon pedig a gazdasági érdekek 

harmonizálása révén közös előnyök biztosítása a tagállamoknak. 

• 1958-ban a Római Szerződéssel jött létre a területileg kiterjesztett Európai Gazdasági 

Közösség (Közös Piac), melynek alapvető célja a tagállamok gazdasági uniója, az 

egységes (nyugat)Európa létrehozatala volt; a tőke szabad áramlása, az együttes és 

kölcsönös vezérelvek kidolgozása a foglalkoztatás, a társadalmi jólét, a 

mezőgazdaság, a közlekedés és akülkereskedelem területén.  

• Hosszú és küzdelmes átalakulási folyamat révén mai formájában a 2007-ben 

kidolgozott – és 2009-ben életbe lépett – Lisszaboni szerződés erősítette meg az 

uniós folyamatot.  A jelenlegi 27 tag a következő folyamat révén lett tag: 

o 1951: Franciaország, Nyugat-németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, 

Luxemburg 

o 1973: Dánia, Írország, Nagy-Britannia 

o 1981: Görögország 

o 1986: Spanyolország, Portugália 

o 1995: Ausztria, Finnország, Svédország 

o 2004: Magyarország, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, 

Észtország, Litvánia, Lettország, Ciprus, Málta 

o 2007: Románia, Bulgária 

A hazai közbeszédben gyakran elhangzik az „EU-s pénzek”, „uniós források” kifejezés, vagy 

csak általában az „EU”-ról beszélünk. Mivel magát az „Európai Uniót” a tagállamai, illetve a 

tagállamok állampolgárai alkotják, feltétlenül tudnunk kell, hogy „az EU-t” a szuverén 

államok önkéntesen és demokratikusan elfogadott szerződései alapján egy hatalmas 

intézményrendszer működteti. Vagyis amikor az „EU intézkedéseiről”, vagyaz „EU-s 

forrásokról” beszélünk, akkor valamelyik intézményét kell érteni. (Ráadásul az „EU-s 

források” esetében gyakran az EU által biztosított, de hazai elosztási rendszerben működő 

pénzekről van szó – erről lásd később) 
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Fentiek alapján belátható, hogy az EU legfontosabb intézményeivel érdemes megismerkedni, 

a főbb kompetenciáinak ismeretében egyes intézményekkel kapcsolatos elvárásaink, 

lehetőségeink is más fénybe kerülhetnek. 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYEI  

(a Lisszaboni szerződés által meghatározottan 2009. december óta) 

 Európai Tanács 

Az Európai Tanács az unió fejlődéséhez szükséges ösztönzéseket fogalmazza meg, 

meghatározza az általános politikai irányokat és ezeken belüli főbb prioritásait. A 

jogalkotásban nem vesz részt. Tagjai az államok kormány-, illetve államfői, illetve saját 

elnöke és a Bizottság elnöke. 1974 óta működik. 

 Európai Unió Tanácsa 

Az unió legfőbb döntéshozó testülete, minden kormányából egy-egy miniszter vesz részt az 

ülésein. A jogalkotás során a Parlamenttel közösen „együttdöntési eljárásban” dolgozik.A 

tagállamok általános gazdaságpolitikájának összehangolását biztosítja,meghatározza és 

végrehajtja a közös kül-és biztonságpolitikát, az Unió nevében nemzetközi megállapodásokat 

köt, biztosítja a tagállamok fellépésének összehangolását, és intézkedéseket hoz a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén. Az Európai 

Parlamenttel az unió költségvetését elfogadó költségvetési hatóságot testesítik meg. A 

Tanács munkáját a tagállamok Brüsszelben dolgozó állandó képviselői és azok helyettesei 

alkotta Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) készíti elő és koordinálja. Magának az 

Állandó Képviselők Bizottságának a munkáját is több mint 150 bizottság és munkacsoport 

készíti elő, amelyek szintén a tagállamok küldötteiből állnak. A Tanács összesen tíz féle 

összetételben működhet: Általános Ügyek, Külügyek, Gazdasági- és pénzügyek, Bel- és 

igazságügy (BI), Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügyek, 

Versenyképesség(Belső Piac, Ipar, Kutatás és Űrpolitika), Közlekedés, hírközlés és energia, 

Mezőgazdaság és halászat, Környezet, Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport,  

Európai Bizottság 

Az EU végrehajtó szerveként kidolgozza új uniós jogszabályok tervezetét, és végrehajtja az 

uniós szakpolitikákat, kezeli az uniós költségvetést. Gondoskodik arról, hogy minden 

tagállam betartsa az európai uniós szerződésekből és jogszabályokból fakadó 

kötelezettségeit. A Bizottság kijelölt tagjait nem hivatalosan „biztosoknak” hívjuk, akik 

különböző területekért (pl. mezőgazdaság, az ipar, a környezetvédelem) felelősek. A 

testületet ötévente választják újra a tagállamok az Európai Parlament jóváhagyásával. A 

Bizottság elnöke – jelenleg José Manuel Barroso – irányítja a Bizottság munkáját, és 

meghatározza az intézmény által követendő irányvonalat.   
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Európai Parlament 

A Strasbourgban működő 751 fős Parlament 7 politikai csoportba tartozó választott 

képviselőkből áll, az elnök jelenleg JerzyBuzek. Munkáját szakbizottságokban készítik elő, 

önállóan nem alkot jogszabályokat, de egyetértését számos témakörben ki kell kérnie az EU 

fő jogalkotó szervének, az Európai Unió Tanácsának. A Parlamentnek beleszólása van a 

Bizottság kinevezésébe, tevékenységének ellenőrzésébe, valamint kérheti, hogy a Bizottság 

javaslatot terjesszen elő. Az EU csak a Parlament beleegyezésével köthet kereskedelmi 

megállapodásokat, és vehet fel új tagokat a szervezetbe.    

 Európai Bíróság 

Alapvető feladata az Európai Unió igazságügyi hatóságaként a tagállami bíróságokkal 

együttműködve gondoskodjon az uniós jog egységes értelmezéséről és alkalmazásáról, így az 

Európai Bizottság és a tagállamok közti vitás ügyek elrendezéséről. A Bíróság ugyanakkor 

ítélhet az európai intézmények közti vitás kérdésekben, tagállamok közti vitákban, vagy akár 

személyek, vállalkozások és más szervezetek nézeteltéréseiben is. Ítélhet továbbá a Bíróság 

az egyes uniós intézmények lépései ügyében is. 

 Számvevőszék 

Fő feladata a közös költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és felügyelete, az EU-

könyvvitel átvilágítása, éves jelentés készítése a Számvevőszékről vagy bármely 

intézményről, továbbá a véleményalkotás, ill. tanácsadás, az EU pénzügyeinek 

felülvizsgálata, a költségvetési szabályok ellenőrzése. A Számvevőszékbe minden tagállam 

egy-egy képviselőt delegál, akiket a Tanács nevezhet ki hat éves, megújítható ciklusokra. 

 Európai Központi Bank 

Feladata, hogy irányítsa az EU egységes valutáját, az eurót, és őrködjék az árstabilitás felett, 

továbbá az unió gazdasági és monetáris politikájának megtervezése és végrehajtása. 

Tevékenységét a Központi Bankok Európai Rendszerével (KBER – a 27 uniós tagállam 

jegybankjai) együttműködésben fejti ki.  

Régiók Bizottsága 

Az EU intézményei közül a hazai építészek számára talán a legfontosabb a Régiók Bizottsága 

(RB).A Régiók Bizottsága az európai uniós helyi és regionális hatóságokat képviselő 

tanácsadó szerv. Az építészek számára fontos tendenciát jelez, hogy a helyi politikák – főként 

a városi ügyek – nagyobb súllyal esnek latba a Bizottságban, és egy idő óta a Régiók 

Bizottsága „az EU régióinak és városainak hangjaként”definiálja önmagát. 

 



MÉK EU tanulmány  2013.május                   ---                CEURINA Oldal 10 

 

Az EU kompetenciái között talán legnagyobb hangsúllyal a régiók szintjén történő 

felzárkóztatás, fejlesztés szerepel. Határozottan le kell szögezni, hogy a városok és az azon 

belüli – többek között építészeti – ügyek nemzeti hatáskörbe tartoznak, azokkal az EU 

szervezetei csak áttételesen foglalkozhatnak. Miután azonban beigazolódott, hogy a „régiók 

Európája” elképzelés – legalábbis jó ideig még – egy idealisztikus elképzelés marad, a Régiók 

Bizottsága nyitott a helyi, városi ügyek kezelésére. Ez egyre nyilvánvalóbbá válik, miután 

mára az EU lakosságának 80%-a városi térségekben él, ezek a térségek az EU gazdaságilag 

legjobban teljesítő, legvonzóbb területei. 

 

A RB kötelező konzultációs partner számos szakterület jogszabály-előkészítése során, ez azt 

jelenti, hogy a hazai építész társadalom számára a legfontosabb, hogy a Régiók 

Bizottságának tevékenységét folyamatosan követve kidolgozzon olyan stratégiát, hogy 

milyen módon biztosítható a legnagyobb mértékű beleszólás a RB munkájába a Bizottság 

képviselőin keresztül. 

A RB szerepköre 

A Régiók Bizottságának (RB) az a feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és 

regionális álláspontokat érvényesítse (becslések szerint az EU jogszabályainak több mint 

70%-a ide értendő). Ezt olyan módon teszi, hogy a bizottsági javaslatokat illetően 

jelentéseket (véleményeket) ad ki.A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő 

kérdésekben (pl. foglalkoztatáspolitika, környezet, oktatás, közegészségügy) mielőtt uniós 

szintű döntéshozatalra kerülne sor, a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a 

Régiók Bizottságával. 

A RB tagjai 

A Régiók Bizottságának jelenleg 344 tagja (és ugyanennyi póttagja) van, akik az EU 27 

tagállamát képviselik.Az EU további bővítése esetén a Régiók Bizottsága tagjainak (és 

póttagjainak) a száma legfeljebb 350-re növelhető.A tagokat és a póttagokat a Tanács nevezi 

ki ötéves időtartamra, az uniós tagállamok javaslata alapján. Az egyes országok maguk 

dönthetnek az őket képviselő tagokról, azonban küldöttségeiknek tükröznie kell az ország 

politikai, földrajzi és regionális/helyi egyensúlyát.A tagok saját régiójukon belül a helyi vagy a 

regionális hatóságok megválasztott tagjai vagy fontos szerepet betöltő tisztviselői. 

A RB struktúrája 

Az Régiók Bizottsága évente öt plenáris ülést tart az általános stratégia meghatározása, 

illetve vélemények elfogadása céljából. Az Régiók Bizottságán belül hat szakbizottság 

működik, amelyek adott szakpolitikai területekkel foglalkoznak, és előkészítik a plenáris 

üléseken megvitatandó véleményeket: 
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• Területi kohézió 

• Gazdaság- és szociálpolitika 

• Oktatás, ifjúság és kutatás 

• Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy 

• Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek 

• Természeti erőforrások 

A Régiók Bizottsága fontos politikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásokat is kibocsát. 

Ilyen a 99. plenáris ülésről kiadott állásfoglalás „A 2013 utáni kohéziós politikáról”, amelyben 

többek között megfogalmazta a jogalkotási folyamattal szembeni elvárásait: 

- legalább a 2012-es szintű költségvetési főösszeg biztosítása 

- a helyi és regionális önkormányzatok bevonása a tervezésbe 

- egy európai partnerségi magatartásai kódex kialakítása 

Az Európai Bizottságnak a Lisszaboni Szerződés értelmében immár a jogalkotási szakaszt 

megelőzően konzultálnia kell az európai helyi és a regionális hatóságokkal és 

szövetségeikkel. A Régiók Bizottsága a helyi és a regionális hatóságok képviseletében nagyon 

komoly feladatot kap ebben az eljárásban.Azt követően, hogy a Bizottság jogalkotási 

javaslatot tett, ismételten konzultálnia kell az RB-vel, amennyiben a javaslat olyan 

szakpolitikai területet érint, amely közvetlenül kihat a helyi és a regionális hatóságokra 

Az Európai Unió intézményrendszere ismertetésénél fontos megemlíteni, hogy a szuverén 

országok Parlamentjei testesítik meg azt az összeköttetést, amely egyrészt az egyes országok 

sajátságait figyelembe vevő kezdeményezések uniós szintre juttatása, másrészt az uniós 

érdekharmonizálásból eredő közös kezdeményezések helyi elfogadtatása „ütközőjeként” 

kulcs-szerepet játszanak. 

Az uniós intézkedéseknél a szubszidiaritás elvét kell érvényesíteni, azaz közös intézkedés 

csak akkor hozható, ha az hatékonyabb tud lenni, mint a tagállami szintű fellépés. Az EU 

számára kizárólagos jogkört biztosító eseteken kívül minden egyéb kezdeményezés esetében 

a Bizottság a jogszabály-javaslatot a tagállam Parlamentjének juttatja el, és a Parlament 

jelezheti, ha úgy látja, hogy a szubszidiaritás elve sérül. 

Ugyanígy a Parlamentek felelősek az uniós jogszabályok végrehajtásáért, az egyes uniós 

irányelveknek megfelelő jogszabályi és intézményi keretek biztosítása az ő feladatuk. 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG SZAKPOLITIKÁI 

A szakpolitikák áttekintése egyrészt általános tájékoztatásul szolgál az EU szakmai 

területeiről, másrészt egyértelműen látható, hogy a hazai építész társadalom legfontosabb 

szakterületei alapvetően hiányoznak, hiszen azok – hasonlóan a városfejlesztési ügyekhez 

–nem közösségi kompetenciák, azokkal a nemzeti kormányok foglalkoznak (építészeti 

tervezés, lakásépítés, városépítés, kivitelezés, építőanyag-gyártás…) Az egyes szakpolitikákat 

csak ott részletezzük, ahol az építészek számára esetleg releváns információk lehetnek. 

Fentiekből következik, hogy bár az „építészet” ügyét nem EU-s szinten kezelik, azokat 

áttételesen és más, EU-s kompetenciákhoz kapcsolt módon lehet képviselni. Sok függ 

azonban a hazai kormányzati elkötelezettségen, melyet a Kamara a maga eszközeivel 

befolyásolhat.  

Külön kell említeni azt a tényt, hogy az Európai Unió a „régiók Európája” szlogen helyett 

mára sokkal inkább a „Európa városai gazdaságának motorjai” szlogent használja, ami 

tartalmilag azt jelenti, hogy – bár valóban nem EU kompetencia a városfejlesztés – közvetett 

módon az e témához kapcsolódó fejlesztések támogatásban részesülnek. 

Az EU hatásköreit az EU működését szabályozó szerződés rögzíti. A 

kompetenciák/szakpolitikák négy kategóriába sorolásával azért érdemes tisztában lenni, 

mert ezek alapján tervezhető az, hogy mely témakörökben lehet a hazai építészek 

érdekében az EU különböző fórumain felszólalni:  

- kizárólagos hatáskör (pl. monetáris politika, közös kereskedelem-politika…) 

- megosztott hatáskör (pl. gazdasági, társadalmi és területi kohézió…) 

- a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések 

végrehajtására vonatkozó uniós hatáskör (pl. kultúra, oktatás, szakképzés…) 

- a tagállami politikák összehangolásához a keretek megadására vonatkozó uniós 

hatáskör (pl. gazdaságpolitika, foglalkoztatás, szociálpolitika)  

Az Európai Unió Tanácsának összetételének nagyjából megfeleltetve az EU a következő 

szakpolitikai struktúra szerint dolgozik. (A jelenlegi felsorolás tartalmi részének kifejtésekor 

jelezzük, hogy az egyes szakpolitikákban milyen területeken vehetnek részt építészek a 

munkában) 

1. Mezőgazdaság, halászat és élelmiszerbiztonság 

a. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

i. mezőgazdasági piacok 

ii. KAP – Közös Agrár Politika 

iii. Vidékfejlesztés --- ez a téma hazánk számára nagyon fontos területről, 

a vidéki élet minőségének emeléséhez szükséges fejlesztésekről szól. A 
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sokat és erősen vitatott agrárpolitikát nem szabad összemosni a 

vidékfejlesztéssel, szakmai és érdekvédelmi szinten mindent meg kell 

tenni annak érdekében, hogy a vidéki Magyarország sajátos igényei 

szerinti fejlesztési koncepciók mentén komoly támogatást szerezzen. 

Ebben az építészek – hagyományosan – komoly szerepet játszanak. 

b. Élelmiszerbiztonság 

c. Tengerügy, halászat 

2. Vállalkozások 

a. Vállalkozások 

i. Vállalkozáspolitika 

ii. Az áruk szabad áramlása 

iii. Ipari szektorok 

iv. Kis- és Közepes Vállalkozások (KKV-k)--- az építész irodák, 

vállalkozások, mint kis- és közepes vállalkozások számos lehetőséget 

kapnak saját maguk fejlesztésére („telephely-fejlesztés”, technikai 

fejlesztés, minőségi fejlesztés), ezekkel érdemes élni - különösen, ahogy 

ígérték – az egyszerűsített pályázati procedúra révén 

v. A Te Európád - vállalkozás 

b. Belső piac 

i. Versenypolitika--- Versenyképesség és Innováció Keretprogram 

(CIP)(3.6 milliárd Euró a 2007-2013 periódusra) --- A CIP a 7. 

Keretprogram kiegészítése, mely Európa versenyképességét és 

innovációs kapacitásainak kihasználását támogatja. Célja a kutatás és 

az innováció közötti szakadék áthidalása, illetve a kkv-k kiemelt 

támogatása.  

A CIP egyesíti az alábbi, már létező, az európai termelékenység növekedését elősegíteni 

hivatott közösségi programokat:  

• Vállalkozások és vállalkozók többéves programja  

• Intelligens energia-Európa program  

• A Life program környezeti technológiák promóciós és demonstrációs programja  

• Modinis, e-Content, e-TEN programok  

• Az EU 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram bizonyos innovációhoz 

kapcsolódóprogramjai.  

Ezen programok a továbbiakban már nem önálló programokként, hanem mint a CIP 

résztevékenységei működnek.  

A CIP 2014-2020 időszakra átalakul, COSME néven (program a vállalkozások 

versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért) folytatódik cca 2.6 milliárd Eurós 

alappal. 

 

A hazai építészek, mint KKV-k a COSME támogatására számíthatnak, míg az 

IntelligentEnergy utolsó pályázata 2013. május 8-án zárt, a folytatásról nincs hivatalos 
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közlés, de minden forrás szerint a 2007-13-as 730 millió Euro jelentősen megnövelt keretével 

nyílhat újra, valószínűleg a Horizon 2020 keretében. 

 

ii. Szolgáltatások szabad áramlása 

iii. Piachoz jutás 

3. Klíma akciók  

a. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 

b. Klímaváltozás ---az EU egyikkiemelt kezdeményezése a Vidékfejlesztési 

programon belül kezelt klímaváltozás 

4. Több szakterületet érintő politikák 

a. Jobb szabályozás 

b. Európa 2020 – stratégia a növekedésért és munkahelyekért 

Az Európa 2020 stratégiáról bővebben lásd az Európai Bizottság prioritásai a 2014 – 2020 

időszakra” című fejezetet 

c. A kezdeményezések hatásvizsgálata 

d. Többnyelvűség 

5. Kultúra, oktatás, ifjúság 

a. Audiovizuális és média ügyek 

b. Kultúra 

i. Kultúra 

ii. „Culture” program 

 

Az Európai Bizottság „Culture” programja a 2007-2013-as időszakban számos olyan 

programot bonyolított le, amelyben a hazai építészek komoly szerepet játszottak – vagy 

játszhattak volna. Kiemelkedő ezek közül az „Európa Kulturális Fővárosa” program, amiben 

hazánk Pécs szereplésével vett részt. A pécsi építészek közül sokan igen aktívan dolgoztak a 

program kidolgozásában, majd lebonyolításában, sokan kaptak megbízást a beruházások 

tervezéséhez. Sajnos a „Culture” program folytatásaként javasolt „Creative Europe” program 

részleteiről, illetve finanszírozási lehetőségeiről egyelőre csak a tervezett össz keretet – 1,8 

milliárd EUR – lehet tudni. 

 

c. Oktatás, továbbképzés 

i. Élethosszig tartó tanulás 

d. „Európa a polgároké” program 

e. Nyelvek, többnyelvűség 

f. Sport 

g. Ifjúság 

 

6. Gazdaság-, pénz- és adóügyek 

a. Egységes piac 

b. Költségvetés 
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c. Verseny 

d. Fogyasztóvédelem 

e. Gazdaság 

f. Csalás elleni küzdelem 

7. Foglalkoztatás, szociális ügyek, egyenlő lehetőségek  

a. Európai Globalizációs Kiegyenlítési Alap 

b. Európai Szociális Alap 

c. A foglalkoztatás és társadalmi egyenlőség támogatása 

d. Nemi egyenjogúság 

e. Munkaegészségügy és –biztonság 

f. Munkajog 

g. Több és jobb munkahely 

h. Nyugdíjak 

i. Társadalmi és demográfiai trendek 

j. Társadalmi dialógus 

k. Társadalmi befogadás 

l. Társadalom-védelem 

m. Külföldi munkavállalás 

8. Energia és természeti erőforrások 

a. Energia 

i. Energiapolitikák 

ii. Energia stratégiák 

iii. Fenntartható és felelős vállalkozás 

iv. Transz-európai hálózatok  

9. Környezet, fogyasztók és egészség 

a. Fogyasztók 

b. Környezet 

i. Levegő 

ii. Vegyi anyagok 

iii. Polgárvédelem 

iv. Természet és biodiverzitás 

v. Zaj 

vi. Talaj 

vii. Hulladék 

viii. Víz 

c. Egészség 

d. Tengerek 

e. Készlethatékonyság 

f. Fenntartható fejlődés 

10. Az EU áttekintése 

a. Civil társadalom 
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b. DORIE – az EU intézményeinek archívuma 

c. EU intézmények 

d. EU egyezmények 

e. Lisszaboni Egyezmény 

11. Külkapcsolatok, külügyek 

a. Közös Külbiztonsági Politika 

b. Külpolitikák 

12. Igazságügy és polgári jogok 

a. Polgári jog 

b. Belügyek 

c. Igazságügy 

d.  

13. Régiók és helyi fejlesztések 

a. Regionális politika 

 

A Regionális Politika a következő tervidőszakra meghatározott prioritásai közé tartozik a 

városokkal, városkörnyékekkel, városrégiókkal kapcsolatos fejlesztések köre. Ezekben a hazai 

építészek vezető szerepet játszhatnak, amennyiben olyan komplex, integrált folyamatokat 

tudnak kezdeményezni, amelyek révén az egyes városok – esetleg másokkal közösen – 

hosszabb távra tudják meghatározni fejlesztési irányaikat, s ezen belül pl. a közösségi terek, 

vagy a városmegújítás területén irányítóvá válhatnak. 

 

14. Tudomány és technológia 

15. Szállítás és utazás 
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HOGYAN VEHETNEK RÉSZT MAGYAR ÉPÍTÉSZEK AZ EU PROGRAMJAIBAN? 

Emlékeztetve a tanulmány elején leírtakra: az építészet, várostervezés, lakásépítés, 

építőanyagipar, stb nem az EU kompetenciája, ezekkel a kérdésekkel nemzeti szinten 

foglalkoznak az EU országai. Természetesen azonban az építészek közvetett módon számos, 

az EU kompetenciái közé tartozó területen megtalálhatják részvételi lehetőségeiket, 

kidolgozhatnak olyan programokat, amelyeket az EU különböző forrásaiból meg lehet 

finanszíroztatni. 

A 2004-es csatlakozásunk óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a kérdésre egy egyszerűbb, 

rövid válasz is adható: az építész vagy egy olyan kiírást/forrást talál, amelyikhez tud kreálni 

egy jó projektet és azzal pályázik, s nyer, vagy van egy olyan projektje, amelyikhez talál egy 

megfelelő forrást. Mindkét esetben az építésznek legalább az EU ügyeiben jártas partnerrel 

kell együttműködnie, de úgy gondoljuk, minden projekthez egy több szakmát, több tudást 

egyesítő csapatot kell szervezni. Hogy ennek vezetője-e, vagy a csapat tagja-e az építész, azt 

természetesen a projekt természete, illetve a csapat tagjai határozzák meg. 

A gyakorlatban természetesen a helyzet nem ilyen egyszerű. A következő fejezetben 

összefoglaljuk azokat a lehetőségeket, amik a hazai építészek számára részvételt kínálnak az 

EU által támogatott programokban. 

A részvételi lehetőségeket több kategóriára oszthatjuk, mely függ az építész működési 

területétől, érdeklődésétől, jártasságától a hazai és nemzetközi kooperációkban 

1. EU által kiírt közbeszerzési eljáráson megbízáshoz jutni 

2. önálló fejlesztési projektet kidolgozva, azt finanszírozási szándékkal pályázva 

3. partnerkeresés útján hazai / nemzetközi csapathoz csatlakozni (akár saját projekt-

ötlethez partnereket találva, akár más ötletéhez csatlakozva) 

4. munkavállalóként más országban 

5. K+F 

6. oktatás, képzés 

Az építész a következő minőségében számíthat közreműködésre EU-s projektekben: 

- építész tervezőként 

- várostervezőként 

- kivitelezőként 

- kutatóként 

- oktatóként 

- hallgatóként 

- gyártóként 

- vállalkozóként (általános vállalkozásokat támogató forrásokból) 
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-  

A fentiek alapján az építész feladata az EU-s források megszerzésére irányuló pályázatok 

során igen változatos, széles spektrumú lehet. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 

elmondható, hogy igen kevés építész volt képes – akárcsak nagyobb részben – kiaknázni az 

EU által nyújtott lehetőségeket, azaz nem ismert olyan pályázat beadása, megnyerése, ami 

„építészeti koncepción” alapult volna, vagyis az építész határozta volna meg a projekt 

lényegét. A kialakult szokás szerint általában az építész alárendelt szerepet játszik, követő 

magatartásra kényszerül, és a projekt felelősei által kiszolgáltatott helyzetében próbál 

tudása legjava szerint részt venni a projektekben. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy 

ahhoz, hogy ez megváltozhasson, az építészek szemléletének változása szükséges – ehhez 

pedig olyan tudást, készségeket, képességeket kell elsajátítaniuk, ami felvértezi őket a – 

legalább – egyenrangú projekt-partnerségre, de szerencsésebb esetben a projekt 

irányítására is. 

Vegyük sorra a projektekben való részvétel formái szerint, milyen hiányosságokra kell 

ügyelni: 

1. EU által kiírt közbeszerzési eljáráson megbízáshoz jutni 

Általában ez a „legegyszerűbb” – bár természetesen ez is hatalmas adminisztrációval járó és 

nem minden esetben sikeres – módja a projektekben való részvételnek. Az EU-s tenderek 

(http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) általában részletesen rögzítik a 

feladatleírást, a feltételeket.  

Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, lássunk például e tanulmány írása idején érvényes 

felhívások közül egyet:2013/S 092-156783 számon Nienburg német településen„Építészeti, 

építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatásokra”ajánlati/részvételi felhívás olvasható 

„Szolgáltatásmegrendelés: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások” - 

magyarul. Ezt követően azonban már a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a 

versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a megadott címen 

szerezhetők be, azaz e-mailben, telefonon a kiírásban meghatározottak szerint németül kell 

felvenni a kapcsolatot, elkérni a részletes dokumentációt, azzal kapcsolatban feltenni a 

kérdéseket, illetve elkészíteni a pályázatot. Az EU-s szabályok szerinti ajánlattételhez 

szükséges összes formai és tartalmi követelményeknek megfelelni nem kis erőfeszítésbe 

kerül, ráadásul a közepesnél jobb szakmai nyelvtudás is szükséges. 

2. önálló fejlesztési projektet kidolgozva, azt finanszírozási szándékkal pályázva 

Alapvető tisztázni kell már a projekt-ötlet kidolgozásakor, hogy milyen módon lehet 

kedvezményezett az építész, azaz szervezetileg is elő kell készíteni a projektet, hogy ne 

fordulhasson elő, hogy az építész előkészíti a pályázatot, mint sajátját, majd versenyeztetni 

kell a tervezést. 
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Ebben az esetben két lehetőséget érdemes megkülönböztetni: 

a. egy valamilyen okból – pl. energiahasznosítás – újszerű objektum létrehozása 

céljából 

b. egy szélesebb projekt részeként megvalósuló építészeti alkotás céljából pályázunk. 

Az a.pont esetében általában egy már hosszabb ideje alakuló projekt-ötlet és a 

megvalósítására kiírt (és időben felfedezett) pályázati lehetőség szerencsés egybeesése 

szükséges. A kiírástól függően partnerekre van szükség – esetleg több országból is. Az 

általában igen bonyolult kiírás minden feltételének maximálisan megfelelő alaphelyzetben 

érdemes a pályázat írásába belefogni. Természetes nehéz elképzelni olyan kiírást, ami a mi 

általunk elképzelt ideális helyzetet hozza (pl. 100% vissza nem térítendő támogatás, 25% 

előleggel, és ráadásul a szakmai tartalomban is megfelel). Ekkor magát a projekt ötletet is 

alakítani szükséges a kiírás feltételeihez, ezt a partnerekkel gyorsan, hatékonyan 

kommunikálni, szervezni az előkészítő folyamatot. Ráadásul, még ha a pályázati felhívás 

nyilvánosságra hozatalakor értesülünk is a lehetőségről, akkor is az esetek többségében 

szűkös határidő áll rendelkezésre – nem beszélve arról, ha nem azonnal a kiíráskor, hanem 

később tudjuk meg, hogy létezik ilyen kiírás. Újabb probléma, ha – mint az utóbbi időkben 

egyre gyakrabban előfordult – a kiírást követően igen gyorsan bezárul a pályázati felhívás, 

azzal az indokkal, hogy a keret kimerült a jelentős számú pályázattal. 

A b. pont esetében az építész egy szélesebb, nem kifejezetten csupán az objektum 

megvalósítására szóló projektben partnerként vesz részt több más szakma képviselőjével (pl. 

turisztikai fejlesztésben turisztikai, kulturális, gazdasági szakemberekkel). Itt előnyben 

vannak azok az építészek, akik nyitottak, fogékonyak, könnyen alkalmazkodnak más 

szakterületekhez. Sok esetben a klasszikus értelemben vett „építészeti koncepció” kialakítása 

is közös munkával kell megszülessen, de az egyéb szükséges tervezésbe pedig az építésznek 

kell aktívan részt vennie. Ebben az esetben a pályázati kiírás értelmezése, annak megfelelően 

a projekt-ötlet alakítása team-munkát igényel, annak jellegétől függően az építész lehet 

meghatározó, de lehet kis részben részt vevő is. 

Végül meg kell említeni itt is, hogy gyakran olyan „soft” pályázatok is futnak, ahol nem cél a 

kifejezett beruházás, inkább a partnerek közös tudás-átadásának tartalmi és szervezeti 

kialakítása a lényeg. Ezekben az esetekben – pl. szakmai oktatási-továbbképzési 

együttműködés – fontos, hogy a projekt összeállításánál megfelelő szereplők, egyenrangú 

partnerek legyenek és ne csupán a projekt határidőre történő megvalósítására, de annak 

hosszabb idejű fenntarthatóságára is gondoljanak (ez egyébként általában bírálati szempont 

is).  

3. partnerkeresés útján hazai / nemzetközi csapathoz csatlakozni (akár saját projekt-

ötlethez partnereket találva, akár más ötletéhez csatlakozva) 
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Sok pályázatban alapfeltétel, hogy több országból legyenek a projektben részt vevő 

partnerek. Megfelelő kapcsolatrendszer, és a nemzetközi együttműködésekben való 

jártasság nélkül ilyen pályázatokban részt venni nehéz. A hosszabb ideig, több évig élő 

felhívásokban, általában a transznacionális programokban (pl. Central Europe) működtetnek 

egy partnerkereső szolgáltatást, ahol számos projekt-ötlet vázlatos leírását, illetve a projekt-

gazda által megbecsült lebonyolítási időtartamot, költségvetést lehet olvasni. A projekthez 

már rendelkezésre álló partnereken túl azt is közlik, hogy honnan, milyen partnerre lenne 

még szükségük. Természetesen ezt a magyar projekt-gazda is megteheti. 

4. munkavállalóként más országban 

Egyre többen gondolják úgy Magyarországon, hogy megpróbálkoznak külföldön 

munkavállalóként boldogulni. Az EU-ban a szabad munkaerő-vándorlás elvileg alapjog. 

Gyakorlatilag azonban a korlátozó szabályozás egy többlépcsős folyamatban végül 2011 

májusára tűnt el (román és bulgár munkavállalókra 2014-ben). Azóta a 2004 óta csatlakozott 

országokból igen jelentős munkaerő vándorolt a nyugat-európai országokba. A 

munkavállalás egyszerűsége mellett hangsúlyozni kell, hogy a válság hatására az EU 

valamennyi országában jelentősen visszafogott beruházások miatt kevés építésznek jut 

munka, a magyarok közül azok számíthatnak állásra, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek 

az adott ország építészeti kultúrájáról, illetve olyan referenciákkal és speciális tudással 

rendelkeznek, amely a kiélezett versenyben előnyhöz juttathatja őket. A munkakereséshez 

nagy segítséget jelenthet az EURES, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja, ahol 29 

európai ország állásajánlatai közül válogathatunk. 

(http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu) 

5. K+F – Kutatás-fejlesztés  

Az EU eddig is nagy hangsúlyt fektetett a kutatás, innováció támogatására, s ez a tendencia a 

2014-20-as időszakban erősödni fog. Számos sikeres építészeti kapcsolatokkal rendelkező 

projektet finanszíroztak az elmúlt időben is. (Pl. a 2010 októberében 3,5 éves időtartamra 5 

millió euróval támogatott 3ENCULT (EfficientEnergyfor EU CulturalHeritage) projekt a 

kulturális örökséghez tartozó épületek energiahatékonyságának növelését célozza. 10 EU 

tagországból 21 partnert szerveztek egy munkacsoportba – nincs magyar köztük) Az EU 7. 

keretprogramja 2013-ban 8.1 milliárd euróval támogatja a K+F munkát. Jelen tanulmány 

írása idején nem sikerült az adatbázisokból magyar vonatkozású építészettel kapcsolatos 

kutatás-fejlesztési projektnek nyomára bukkanni – kérdéses egyáltalán, hogy létezik-e ma 

itthon ilyen? Az magas színvonalú építészeti innováció 2014-től a Horizon 2020 programból 

kaphat jelentős forrásokat. Ez a program az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés egyik 

alappillére. 

6. oktatás, képzés 

Az egyetemek, képző intézmények nemzetközi együttműködését támogató CULTURE 

program számos oktatási projektet finanszírozott a 2007-13-as időszakban. A 2014-2020-as 
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periódusban az ERASMUS programkeretében közel 5 millió ember számára biztosít az EU 

támogatást a külföldön tanuláshoz (18 milliárd euróval), de folytatódik a CULTURE program 

is, CREATIVE EUROPE néven a kulturális és kreatív szektor számára (1.8 milliárd euro).  

Azzal is tisztában kell lenni, hogy az „EU-s programok” egy része hazai irányítású, más 

részének (pl. az ún. „területi programoknak” – Central Europe, vagy South-East Europe) egy 

igen bonyolult szervezeti rendszerben van hazai koordinációja, illetve közvetlen EU-s 

központi program (pl. „IntelligentEnergy”), aminek szintén hazai koordinációja biztosított. 

Végül általánosságban meg kell jegyezni, hogy az EU különböző pályázatain elnyert 

projektekkel kapcsolatos adminisztráció, a több szintű ellenőrzések gyakran érthetetlen 

„szőröző” kifogásai, hiánypótlásai, illetve az ezekkel járó irdatlan idő-ráfordítás gyakran 

elveszik a kedvét még a sikeres pályázóknak is, hogy még egyszer próbálkozzanak. 

Sok esetben a pályázónak a projekt kiadásainak előfinanszírozását is vállalnia kell – általában 

fél éves időtartamra, illetve a projektben meghatározottak szerint ettől eltérően. A 

tapasztalat – és különösen az utóbbi idők gyakorlata – azonban azt mutatja, hogy az adott 

időszakra vonatkozó beszámoló elfogadását követően 6-12 hónapnyi késés mutatkozik a 

kifizetésben, ami komoly fizetési problémát okozhat egy kis cégnek, magánszemélynek.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG PRIORITÁSAIA2014-2020 IDŐSZAKRA 

Az Európai Unió 2014-2020 közötti fejlesztésének alapdokumentuma az Európa 2020 

stratégia, mely alapul szolgált az időszak pénzügyi tervezéséhez, valamint a 7 éves időszak 

legfőbb fejlesztési területeinek rész-stratégiáinak kidolgozásához. A stratégia megvalósítását 

egy erős gazdasági kormányzási terv szolgálja. 

• Európa 2020 – Európa növekedési stratégiája 

• Gazdasági kormányzás – Megerősített gazdaságpolitikai koordináció  

Az Európa 2020 stratégia az EU 10 éves terve, amely meghatározza azokat a 

keretrendszereket, amelyek között 2020-ig élünk, dolgozunk, s amely stratégia 

lebontásában, megvalósításában közreműködhetünk. 

Prioritásai azokat a távlatos fejlesztéseket minősítő „hívószavakat” tartalmazzák, 

amelyeknek minden, a célok megvalósítását szolgáló tevékenységünket jellemezniük kell: 

intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások 

hatékonyabbak, fenntartható, mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra és a versenyképes iparra való átállás, és inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a 

munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére.  

A hazai építészek EU-s programokban való részvételével kapcsolatban az Európa 2020 

stratégiának meghatározó jelentősége van, olyan programokat kell ugyanis kidolgozni, illetve 

olyanokhoz csatlakozni, amelyek a Stratégia prioritásainak – legalább egynek, de az integrált 

szemléletű tervezésnek köszönhetően inkább többnek egyszerre – megfelelnek. 

Öt meghatározott célkitűzése mérhető teljesítményekhez kötött, amelyek a 

foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a szegénység csökkentésével és az 

éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. 

2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt: 

    1. Foglalkoztatás: a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 

    2. K+F: az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 

    3. Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: Az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha 

adottak az ehhez szükséges feltételek). Ugyancsak 20%-kal kell növelni a megújuló 

energiaforrások arányát és 20%-kal kell javítani az energiahatékonyságot. 

    4. Oktatás: A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 

és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 
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    5. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: Legalább 20 millióval 

csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik 

esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

A fentiek eléréséhez 2010 óta az Európai Unió 7 új kiemelt kezdeményezést indított útnak 

annak érdekében, hogy lendületet adjon a gazdasági növekedésnek és a foglalkoztatásnak. 

Az Uniónak és a tagállami hatóságoknak mindegyik kezdeményezés esetében össze kell 

hangolniuk erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy azok kölcsönösen erősítsék egymást.  

Intelligens növekedés 

• Európai digitális menetrend  

• Innovatív Unió 

• Mozgásban az ifjúság  

Fenntartható növekedés 

• Erőforrás-hatékony Európa  

• Iparpolitika a globalizáció korában 

Inkluzív növekedés 

• Új készségek és munkahelyek menetrendje 

• Szegénység elleni európai platform 

 

 

 



MÉK EU tanulmány  2013.május                   ---                CEURINA Oldal 24 

 

 

2014-2020 TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET  

A 2014-2020 közötti költségvetési periódus fő pénzügyi kereteiről, a források 

felhasználhatóságának fő szabályairól a Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual Financial 

Framework – MFF) dönt.  

2011. június 29-én a Bizottság javaslatot fogadott el a 2014–2020 közötti időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretre: Az Európa 2020 stratégia költségvetése. Aprogramok 

következő csoportjának főbb ismérvei közé tartozik a szakpolitikákvégrehajtásának 

egyszerűsítése, az összpontosítás az eredményekre és a feltételrendszerfokozott 

alkalmazása. 

A Bizottság által 2013. február 7-én elfogadott MFF-ről a Parlament 2013. március 13-án úgy 

döntött, hogy azt jelenlegi formájában nem fogadja el, annak átdolgozását kéri. Az egyeztető 

tárgyalások során egy háromoldalú tárgyalást tartottak 2013. május 13-án az Európai Parla-

ment, Tanács és Bizottság illetékesei, a következő ilyen egyeztetésre május 28-án kerül sor. 

A jelenlegi problémát az okozza, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlament és a 

Bizottság „együttdöntési” kompetenciái 2013-tól kissé eltolódtak, nagyobb szerepet kapott a 

Parlament, és bár a Parlament előzetesen egyértelműen jelezte legfőbb szempontjait, a 

Bizottság által elfogadott MFF ezek közül sokat nem, vagy hiányosan tartalmazott. 

Ezért jelen tanulmány csak az előzetesen a Bizottság által elfogadott MFF-t taglalhatja – ami 

az előbbiek alapján jelentősen változhat a közeljövőben. 

A 2013.március 14-én kiadott Európai Tanács és Parlament rendelete (COM(2011) 615 

final/2) a 2014-2020-as időszakra javasolt költségvetést az alábbi fő számokkal határozta 

meg: 

 

A Többéves Pénzügyi Keret főösszege 336 milliárd EUR a 2014-2020 időszakra gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziós célokra. 

 

Javasolt költségvetés 2014-2020 milliárd EUR 

Kevésbé fejlett régiók részesedése (ERFA, 

ESZA) 

162,6 

Átmeneti régiók részesedése (ERFA, ESZA) 38,9 

Fejlettebb régiók részesedése (ERFA, ESZA) 53,1 

Területi együttműködésre 11,7 

Kohéziós Alapra 68,7 

Legkülső és gyéren lakott régióknak 0,926 

Európai Összekapcsolási Eszköz (közlekedés, 40 milliárd EUR (további 10 
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energia és IKT támogatásra milliárd elkülönítve a 

Kohéziós Alapon belül) 

A rendelet számos újszerű szabályozást vezet be, köztük számunkra a leglényegesebb az ún. 

„átmeneti régió” fogalmának ismerete. (Ennek konkrét hazai vonatkozásait az Operatív 

Programoknál fejtjük ki): 

 

„Átmeneti régiók: A jelenlegi fokozatosan kieső és fokozatosan bekerülő régiók helyett 

egy új kategória kerül bevezetésre, az „átmeneti régiók”. Ebbe a kategóriába tartozik az 

összes olyan régió, ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 75 %-a 

és 90 %-a közé esik.” Ez Magyarország esetében azt vonja maga után, hogy a Közép-

magyarországi Régió ebbe a kategóriába esve csak olyan támogatást, és csak olyan 

feltételekkel kaphat, amely e kategóriára lett megállapítva. A többi régiónk továbbra is a 

„kevésbé fejlett régió” kategóriába tartozva a legnagyobb kedvezményeket élvezheti.” 

 

Ágazat-specifikus jogalkotási aktusok 

A Bizottság 2011 közepe óta mintegy 70 ágazat-specifikus javaslatot nyújtott be többek közt 

az alábbi területekre vonatkozóan: 

• kutatás, 

• kohéziós politika, 

• mezőgazdaság és a halászat, 

• környezet, 

• bel- és igazságügy, 

• külügyek. 

 

A javaslatok meghatározzák a támogathatósági feltételeket és a pénzösszegek odaítélésének 

kritériumait. 

E javaslatok – jelentős pénzügyi következményekkel járó – fő politikai elemeivel a többéves 

pénzügyi keretről folytatott tárgyalások politikai irányvonalának keretében foglalkoznak. 

A javaslatok technikai vonatkozásait a jogalkotási irányvonalon belül tárgyalják meg a 

különböző tanácsi formációkban. 

A jogalkotási munkát csak azután lehet lezárni, hogy megállapodás született a politikai 

kérdésekről, ami 2013 elejére volt várható, azonban a mai napig nem történt meg. 

Az ágazat-specifikus jogi aktusok és a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatcsomag 

egyéb részei is alkalmazandók lesznek Horvátországra, amikor 28. tagállamként 2013-ban 

csatlakozik az EU-hoz. 

A 2007–2013-as többéves pénzügyi kerethez tartozó hatályos ágazat-specifikus jogi aktusok 

számos egyedi rendelkezést írnak elő a kiadási oldalra vonatkozóan. E rendelkezések 

kiegészítő mechanizmusokat nyújtanak ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni egyes 
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tagállamok és régiók sajátos szükségleteit. E sajátos igényeket a tagországok és Tanács 

között létrejövő megállapodásokban, Partnerségi Szerződésekben rögzítik. 

 

Az előző, 2007-2013-as költségvetési periódus költségvetése így alakult:   

2007 - 2013 (347,4 Mrd €)

57,16%

2,80%

20,59%

4,01%

13%

2,44%

Konvergencia

Kohéziós alap+
outermost regions

Phaisng out

Phaisng in

Verenyképesség

Területi
Együttm űködés

 

 

Az Európai Bizottság a következő, 2014-2020-as időszakra egy takarékosabb költségvetést 

tartott elfogadhatónak, ami összegszerűségében is csökkentett, illetve struktúrájában is 

módosított összeállítású költségvetésről szólt. 

2014 - 2020 (336 Mrd €)

48%

16%

21%

12%

3%

Konvergencia

Kohéziós alap+
outermost regions

Átmeneti régiók

Verenyképesség

Területi
Együttm űködés
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TÁMOGATÁSI FORRÁSOK 2014-2020 

A hamarosan elfogadásra kerülő Többéves Pénzügyi Keret biztosítja azokat a 

pénzeszközöket, amelyek az EU különböző céljainak megvalósítását ösztönző alapokat látja 

el forrással. 

Az előző fejezetben jelzettek szerint az Európai Tanács és a Parlament közötti érdekharc 

jelenlegi helyzete alapján elmondható, hogy a nyári időszak előtt valószínűleg megállapodás 

születik. A Parlament által kevesellt közös célok támogatásának sorsa előre jósolható; a 

tagországok minél kevesebb befizetésre törekedve végül áldásukat adják a közös célok 

kisebb finanszírozására. 

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET / MFF 2014-2020  

Utolsó tervezet - 2013 február 8 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI KERET SZÁMOKBAN: 

 

Kötelezettségvállalási 

előirányzat 

Eredeti javaslat (mEUR) -   

2011-es árakon 

Elfogadott javaslat (mEUR – 

2011-es árakon 

Okos és befogadó 

növekedés 

- ebből gazdasági, 

társadalmi és területi 

kohézió 

  490 908 

 

  376 020 

450 763 

 

325 149 

Fenntartható fejlődés: 

természeti erőforrások 

- ebből közvetlen 

kifizetések, piachoz 

kapcsolódó kiadások 

  382 927 

 

 

  281 825 

373 179 

 

 

277 851 

Biztonság és állampolgárság       18 535   15 686 

Globális Európa       70 000   58 704 

Adminisztráció       62 629   61 629 

Total 1 025 000 

EU bruttó nemzeti jöv. 

1,05%-a 

959 988 

EU bruttó nemzeti jöv. 1,0 

%-a 

Kifizetési előirányzat   972 198 

EU bruttó nemzeti jöv. 

1,00%-a 

908 400 

EU bruttó nemzeti jöv. 

0,95%-a 
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A 2007-2013-as időszakhoz képes a keret főösszege is csökken, a tagállamok bruttó nemzeti 

jövedelmének (GNI) 1%-át sem éri el. 

Magyarország számára legfontosabb területfejlesztési/kohéziós politika és agrárpolitika, 

valamint a vidékfejlesztés támogatási aránya is csökken, ugyanakkor fontos, hogy a K+F+I 

(kutatás-fejlesztés-innováció) emelt összeggel szerepel. Ugyancsak több forrás mutatkozik az 

oktatás és infrastruktúra fejlesztésekre. 

A Közös Stratégiai Keret tartalmazza az Európa 2020 stratégia végrehajtásához rendelkezésre 

bocsátott pénzügyi forrásokat (ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap, KA – Kohéziós 

Alap, ESZA – Európai Szociális Alap,EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 

ETHA – Európai Tengerügyi és Halászati Alap)  

Ezen kívül a Speciális támogatási eszközök: JASPERS – JointAssistancetoSupportProjectsin 

European Regions (kölcsönös segítségnyújtás projektek támogatására az európai régiókban), 

JEREMIE – Joint European Resourcesfor Micro toMediumEnterprises (mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat támogató közös európai források), JESSICA – Joint European 

SupportforSustainableInvestmentin City Areas (fenntartható városfejlesztési beruházásokat 

támogató közös európai kezdeményezés), JASMINE –Joint Action toSupportMicro-

financeInstitutionsin Europe (európai mikrofinanszírozási intézményeket támogatóközös 

program). 

Az elfogadott Európai Parlament és Tanács rendelet alapján a pénzügyi szabályozás a 

következő elvek szerint történik: 

Közös alapelvek az összes alap számára 

• Átláthatóbb, de részletesebb szövegezés (fogalmak, makro-ökonómiai feltételek, 

pénzügyi eszközök, egyszerűsített pénzügyi irányítás, pénzügyi szabályok, 

addicionalitás) 

• Európai Bizottság szerepe nő - több hatáskör, szankció, eredményesség elvárása 

• Tagállami kompetencia csökken, de a felelősség és az adminisztratív teher nő 

• A kohéziós források az Európa 2020 stratégia prioritásait szolgálják, a tematikus 

forráskoncentráció stratégiai döntésre késztet, a fejlettebbeknek kevesebb 

mozgástér jut 

• Negatív és pozitív ösztönzők, fókuszban a mérhető célok/eredmények a kiadások 

helyett (EB: „számlák helyett eredményekre fizetünk”) 

• Területi dimenzió hangsúlyosabb megjelenése: helyi fejlesztések, városfejlesztés, ETE: 

több forrás, egységesítések 

• Közös szabályok – az alapok a Közös Stratégiai Keret hatálya alá tartoznak 

o kohéziós politika, vidékfejlesztés, valamint tengerügyi és halászati politika 

• Lehetőség több alap forrásaira támaszkodó programokra 

o ERFA, ESZA és Kohéziós Alap 
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• A teljesítési rendszer egyszerűsítése 

o harmonizált szabályok a jogosultságok és az időtartamok tekintetében  

o az egyszerűsített költségnyilvántartás körének bővítése 

o a kifizetések összekapcsolása az eredményekkel 

o e-kohézió: „egyablakos rendszer” a kedvezményezetteknek 

o arányos ellenőrzési erőfeszítések 

 

Tematikus célkitűzések 

1. kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;  

2. információs és kommunikációstechnológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 

használatának és minőségének javítása; 

3. kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap esetében) versenyképességének javítása; 

4. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 

5. éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés 

előmozdítása; 

6. környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

7. fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 

főbb hálózati infrastruktúrákban; 

8. foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 

9. társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 

10. beruházás az oktatás, képességfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén; 

11. intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

Az ERFA befektetéseinek koncentrálása 

• Tematikus koncentráció a fejlettebb és átmeneti régiók számára:  

– Az ERFA költségvetésének legalább 20%-át kell szánni a szénalapú gazdasági 

tevékenység csökkentésére, és 

– 60%-otK&F-re, innovációraésa KKV-k versenyképességére 

• A konvergenciából “kieső régiók” számára:  

– 20%-ot szükséges kihelyezni a szénalapú gazdaság csökkentésére, és 

– 40%-otK&F-re, innovációra és a KKV-k versenyképességére 

• A hátrányos helyzetű régiók számára: 

– a költségvetés minimum 6%-átkell a szénalapú gazdasági tevékenység 

visszaszorítására felhasználni, valamint 

–      44%-otaK&F-re, innovációra és a KKV-k versenyképességére 
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Alapdokumentumok egymásra épülése 

• Közös Stratégiai Keret 

 Átfogó beruházási stratégia az összes alap számára, beleértve a vidékfejlesztési, 

valamint a tengerügyi és halászati politikát. A nemzeti reform-programokkal való 

összehangolás követelménye. Az Európai Bizottság fogadja el. 

• Partnerségi Szerződés 

 Célok és mutatók az Európa 2020 célkitűzései, az előzetes feltételrendszer és a 

teljesítési rendszer irányába tett fejlődés mérésére 

• Operatív Program 

 Mérhető, világos célértékek, rendszeres értékelés, kötelező és „szabadon választott” 

indikátorok 

Partnerségi szerződés 

Az Európai Bizottság és a tagállamok közötti megállapodás: 

• Tematikus célkitűzések, melyek segítségével elérhetőek az Európa 2020 

keretében meghatározott prioritások/célok 

• Egyedi célok és a hozzájuk kapcsolódó mutatók, melyek nemzeti  és/vagy 

regionális környezetbe helyezik az Európa 2020 prioritásait 

• A területi fejlesztések integrált megközelítése az ERFA a KA, a mező- gazdasági-

vidékfejlesztési valamint a tengerügyi és halászati alap által támogatva 

• Intézkedések a hatékony végrehajtás érdekében: előzetes feltétel-rendszer, 

partnerség, teljesítési rendszer 

• Intézkedések az eredményes végrehajtás érdekében: adminisztrációs kapacitás, 

adminisztrációs terhek csökkentése 

Előzetes feltételrendszer 

Partnerségi Szerződésben jóváhagyva 

•  kulcsfontosságú, hogy az eredményes beruházások feltételei teljesítve legyenek 

•  közvetlenül a tematikai célokra vonatkozik 

• a feltételeket a partnerségi szerződés és az operatív programok benyújtása előtt 

kell felmérni  

•  a feltételeket a partnerségi szerződés elfogadásától számított két éven belül vagy 

2016 végéig kell  teljesíteni 

•  a feltételek nem teljesítése a programok elfogadásának időpontjában, avagy a 

fent jelzett határidőkig a kifizetések felfüggesztésének alapját képezi 
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Teljesítési keretrendszer 

• A Partnerségi Szerződés felsorolja a program teljesítésének 

mérföldköveit/mutatóit  

•  az Európa 2020 céljainak elérésére összpontosít 

•  5 %-os eredményességi tartalék elkülönítése és kiosztása a meghatározott 

ütemhez képest megállapított valós haladás szerint 

•  ahol nem kielégítő a teljesítmény, a Bizottság javasolhatja a források 

átütemezését, figyelmeztetést küldhet, ill. felfüggesztheti a kifizetést 

Az alapokra vonatkozó makrogazdasági feltételrendszer megerősítése 

•  a Bizottság kérheti egy tagállamtól partnerségi szerződése és programjai 

felülvizsgálatát módosítását 

• a partnerségi szerződés és az érintett programok eredményes végrehajtásának 

biztosítására a Bizottság részt vesz irányításukban 

•  

Egyelőre igen kevés információ áll rendelkezésre a határon átnyúló, transznacionális 

programok számára biztosítandó forrásokról. A CENTRAL EUROPE és SOUTH-EAST EUROPE 

programok az előző időszakban komoly forrásokat biztosítottak a hazai szakemberek 

számára a térségi, nemzetközi együttműködésekben való részvételre. Az Európai Duna 

Stratégia helyzete is bizonytalan a tanulmány készítésekor, annak pénzügyi lehetőségeiről 

néha ellentmondásos információk keringenek. 

A nemzetközi hálózatok kiépítésében az építészek komoly szerepet játszhatnak, és a fenti 

információk birtokában – azok megfelelő kombinációit létrehozva – projekt-javaslatokat 

dolgozhatnak ki, melyeket potenciális partnereikhez eljuttatva, vagy a partnerkeresés révén 

kapcsolódó partnerekkel továbbfejlesztve állíthatják össze azokt. 

A határmenti együttműködések a következő időszakban kiemelkedő lehetőségeket kínálnak 

ilyen fajta nemzetközi együttműködésekben való részvételre. 
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HAZAI FELKÉSZÜLÉS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI PERIÓDUSRA 

Az Európai Bizottság 2011 októberétől folyamatosan látja el a tagállamokat a 2014-2020-as 

költségvetési ciklusra vonatkozó információkkal. Jelen tanulmány írása idején, május 13-án 

tartották az első háromoldalú (Európai Parlament, Tanács és Bizottság) egyeztetést az EU 

2014-2020-as időszakra szóló Többéves Pénzügyi Keretről. A TPK elfogadását követően válik 

ismertté és véglegesíthetővé a nemzeti tervezéshez biztosított főösszeg, illetve az egyes 

alapok összege. 

 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklus tervezési folyamatát a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága irányítja szorosan együttműködve a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal. A munka három fő iránya: 

• Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OTFK) készítése 

• Az OTFK alapján Partnerségi Megállapodás és Operatív Programok készítése 

• Intézményrendszer és kedvezményezettek felkészítése 

 

Különleges feladat a fejlesztés-tervezésben a határ-menti, transznacionális és inter-

regionális, azaz a területi alapú fejlesztések hazai vonatkozásainak megtervezése, a 

magasabb szintű tervek beillesztési a helyi szintekre. Az Európai Területi Együttműködési 

(ETE) Programok több kiváló lehetőséget is kínálnak építészek, településtervezők, regionális 

szakemberek számára, hogy az Unió egyik „sláger”-témájában, az „integrált területi 

beruházások” (ITI) révén egyes városrészek, vagy vidéki területek fenntartható fejlesztéséhez 

szükséges integrált fejlesztési stratégiákat megvalósítsák. 

Az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció 

Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika 

megújításáról, az új Országos Területfejlesztési Koncepció és az új Országos Fejlesztési 

Koncepció (együtt: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció: OFTK) 

kidolgozásáról. Hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése, valamint 

környezetminőségének javítása érdekében a nemzetgazdasági miniszter megbízásából a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal dolgozza ki a dokumentumot a szaktárcák, a fővárosi és a 

megyei önkormányzatok bevonásával. 

Nemzeti Prioritások 2020 

 

1. Patrióta gazdaság, kis- középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé 

3. Útban az energiafüggetlenség felé 

4. Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása 
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5. Területi növekedés és integráció az erős helyi gazdaság bázisán 

 

Fejlesztési Prioritások 2014-2020 

 

1. Ágazati fókuszú prioritások 

a. Innovatív magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás 

b. Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és 

környezetvédelem 

c. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 

d. Befogadó, gyarapodó, tudástársadalom 

2. Terület- és vidékfejlesztési prioritások 

a. Budapest és térsége vezető makroregionális szerepkörben 

b. Területi növekedés és integráció, területfejlesztés 

c. Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 

d. Kiteljesedő Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi 

együttműködés 

3. Horizontális fókuszú prioritások 

a. Hatékony végrehajtás, fejlesztő, közszolgáltató és jó állam 

b. Direkt uniós források az európai magyar hálózati integráció biztosítása 

érdekében 

 

Gazdaságfejlesztési prioritások 2014-2020 

 

1. Kiteljesedő termelő-szolgáltató szerepkör az Európai gazdasági magterületek (pl. 

Németország) felé 

2. Makro-regionális gazdasági szerepvállalás (magyar „multik”, KKV hálózatok, alternatív 

nemzeti pénzügyi rendszerek, nemzeti közszolgáltatások) 

3. Exportorientált gazdasági növekedés és a Keleti nyitás sikeres végrehajtása 

4. Magyar turizmus, szabadidő- és sportgazdaság és aktív rekreáció kibontakoztatása 

5. Kutatás + fejlesztés + innováció, kreatív- és tudásgazdaság erősítése 

6. Gyógyító egészséggazdaság, egészségipar fejlesztése (piacosítható egészségügyi 

szolgáltatások) 

7. Többfunkciós erős agrár- élelmiszer- és helyi gazdaság 
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A 2014-2020 közötti Operatív Programok 

OPERATÍV PROGRAM FORRÁS SZAKMAI TARTALOM 

MEGHATÁROZÁSÁÉRT ELSŐ 

HELYEN FELELŐS TÁRCA 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP 

(GINOP) 

ERFA NGM 

Versenyképes Közép-Magyarország OP 

(VEKOP) 

ERFA NGM 

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA NGM 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) ERFA, KA NFM 

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 

(KEHOP) 

ERFA, KA NFM, VM 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ERFA, 

ESZA 

EMMI 

Halászati OP (HOP) ETHA VM 

Vidékfejlesztési(VOP) EMVA VM 

Az Operatív Programokról először a Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata „a 2014-

2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és 

intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról” döntött, majd az EU-

s tárgyalások alapján újragondolt struktúrát a 1143/2013. (III.21.) Korm. határozat 

tartalmazza.. 

Az egyes Operatív Programok legfontosabb prioritásai a következők: 

1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

- versenyképes KKV szektor, az ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, a kreativitás 

és tudásgazdaság fejlesztése, 

- innováció és kutatás-fejlesztés, 

- infokommunikációs technológiák fejlesztése, 

- a rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmus fejlesztése, 

- a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés. 

- a foglalkoztatás ösztönzése, üzleti környezet fejlesztése 

2. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

- intelligens és tudásalapú növekedés, 

- versenyképes gazdaság- valamint KKV-k fejlesztése, 

- integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés, 

-  a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és 

térségeikre, 

- tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok 
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3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

- a megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és 

speciális térségi programok, 

- a nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség-

javító programjai, 

- a kisvárosi-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok, 

- a decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok 

4. Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

- a nemzetközi (TEN-T) közúti, vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, 

- a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása 

- a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása 

- az integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a 

nagyvárosokban  

5. Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 

- a klímaváltozásra való felkészülés, 

- a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése, 

- a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel, és a zajvédelemmel 

kapcsolatos fejlesztések, 

- a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, 

- a megújuló energiaforrások alkalmazása, 

- energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, 

- az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés, innováció, 

- a szemléletformálás 

6. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

- az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, 

- a fejlesztések a társadalmi befogadás területén, 

- az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, 

- az oktatási és kulturális fejlesztések, 

- a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása, 

- kutatási fejlesztések 

7. Magyar Halászati OP (HOP) 

- a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve 

az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, 

- az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, 

beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, 

- a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, 

- a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése 

8. Vidékfejlesztés (VOP) 

- a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a 

vidéki térségekben, 
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- a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében 

és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 

- az élelmiszerlánc- szervezés és kockázatkezelés előmozdítása a mezőgazdaság 

területén, 

- a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 

megőrzése, javítása, 

- az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 

- az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni 

képes gazdaság irányába elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari 

és az erdészeti ágazatban, 

- a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 

fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki 

térségekben 

A szerkezetet és fő célokat vizsgálva előzetesen megállapítható, hogy 

- megfeleződött a fejlesztési operatív programok száma,  

- eltűnt hat regionális Operatív Program,  

- átkeresztelték a Közép-Magyarországi ROP-t, 

 

A tervezést igen nehezíti, hogy sajnos terv-számok még egyáltalán nem ismertek, a 

kormányzati szervek sokszor egymásnak ellentmondó információt szolgáltatnak a 

konzultációs rendről, a tervezés menetrendjéről. 

 

Komoly szakmai kifogás az Operatív Programokkal kapcsolatban, hogy miután a tervek 

kiemelt célkitűzései gyakorlatilag az egész hazai fejlesztéspolitikát tartalmazzák, nehéz 

értelmezni a „prioritás” fogalmát. 

 

Szakmai műhelymunka szükséges pl. annak megfejtéséhez, hogy az EU divatos és elvárt 

„hívószavai” mögé milyen tartalom helyezhető: pl. a Központi Régió fejlesztéseként, azaz új 

nevén a VEKOP prioritásai közt szerepel 

• 5.1 „Az intelligens és tudásalapú növekedés…”,  

• 5.2 „A versenyképes gazdaság…” 

• 5.5 „A tudásgazdaság…”    

Nincs-e átfedés a fogalmak között, kihasználható-e differenciáltan a háromféle prioritás? 

Közép-Magyarországi Régió 

A hazai építészek nagyfokú koncentrációja, de az egész magyarországi gazdaságfejlesztés 

szempontjából is különleges helyzetű a központi régió és vele együtt a főváros. A relatíve 

magas GNI-nek, a vásárlóerőnek köszönhetően – igaz, az előzetes terveknek megfelelően 

fokozatosan – kikerült a legnagyobb intenzitással támogatott európai térségek köréből és 
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immár az „átmeneti régiók” csoportjában szerepel: külön OP-ja „Versenyképes Közép-

Magyarország” van. 

Bár végleges vagy indikatív számok sem ismertek, az előzetes hírek drasztikus támogatás-

csökkentésről szólnak: 

• a régió elveszítheti jelenlegi közel 2 milliárd eurós támogatásának akár 65-75 

százalékát 

• 1,7 milliárdnyi fejlesztési forrása a következő hétéves tervben 0,45 milliárdra 

zuhanhat  

Márpedig a 2007 utánimagyarországi fejlesztési beruházások több mint 90 százaléka(!) uniós 

pénzből valósult meg –fejlesztésekre más forrás gyakorlatilag nincs, így az uniós célok 

determinálják, néhol akár „eltéríthetik” a hazai célokat  

Nem elég a brutálisan redukált keretösszeg, várhatóan jelentősen emelik a régióban 

biztosítandó önerő mértékét, ez akár 50% is lehet, a jelenlegi általában 15%-ról. A régió 

helyzetén javíthat, ha a központi költségvetés nagyobb részt vállal a közös magyar 

hozzájárulásból, de ennek feltétele, hogy a nemzetgazdaság tartós fejlődési pályára álljon, 

hiszen az eddig 90%-nál nagyobb EU vezérelt fejlesztéshez biztosítandó állami hozzájárulás 

igénye lekötötte a szerény hazai forrásokat 

További szűkítést hoz, hogy a központi régió nem használhatja fel szabadon a redukált 

forrásokat sem, az EU 11 támogatási prioritása közül az első 4 célra kell felhasználni a 

támogatás minimum 80%-át. Igaz, ezek olyan alapvető célok,mint a K+F+I, az 

infokommunikáció, a kkv-k támogatása, és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság. 

A Közép-magyarországi régió, mint a gazdaság meghatározó aktora és motorja a nemzeti 

GDP közel felét adja: 

• a nemzetgazdasági szereplők mintegy 40 százaléka ebben a régióban működik,  

• a (nagymúltú / vezető) oktatási intézményeknek mintegy 50 százaléka itt található 

• a jövőgazdaság kulcsszereplője a kreatív ipar közel 80 százaléka itt koncentrálódik. 

A gazdasági aktivitás, oktatás és foglalkoztatás fontos feltételei hogy az EU 2020 célokat 

elérje az ország: a K-M régió nélkül nem fog menni a nemzeti terv teljesítése.  

Ha a következő hét évben a régióban tevékenykedő vállalkozások és intézmények elesnek a 

komolyabb támogatásoktól, csökken a tőkevonzó képesség, és a térség versenyképessége - 

ez a cégek elvándorlását, a gazdaság esését eredményezheti. 

Némi reményt kínál, hogy a számok nem véglegesek, ehhez az Európai Parlament 

jóváhagyása kell – márpedig az EP változtatni kíván és tud. „Közvetlen vonalon” az EP 

bizottságokban a „kohézió barátai” magyar / V4 / EU-12 parlamenti tagok, csoportok 

kiharcolhatnak még további engedményeket, ha megalapozott, méltányos és önzetlen 
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módosító javaslatokat kapnak itthoni választóiktól. Itt lehet nagy szerepe a MÉK 

kezdeményezésének, de ehhez megfelelő kormányzati információkkal kell rendelkezni. 

Sürgető ezeknek a kidolgozása: amennyiben nem tudunk érdemben javítani a K-M régió és 

Budapest pozícióján és az EP jóváhagyással bebetonozódnak a célok és főleg a 

keretszámok.Még ekkor is halvány reményt nyújthat, ha 

• a Bizottsággal folytatott egyezkedések során a forrásfelhasználásában (országon 

belül) nagyobb ”flexibilitást” kéne kérni (bizonyára lesznek felhasználatlan keretek)  

• a félidős felülvizsgálat során majd módosításokat lehetne kiharcolni: a gyakorlat és a 

válság megmutatta, hogy a hétéves terv számai és szabályai nem kőbevésettek.  

Csak akkor van esélyünk a sikerre, ha közös érdekcsoporttal lépünk fel: erre kiváló lehetőség 

a V4 fővárosok budapesti kezdeményezésre létrehívott együttműködése és 

munkabizottságai, illetve az európai fővárosok fóruma. 

Valamit javíthat Budapest és a K-M régió közlekedési, környezetvédelmi energetikai 

helyzetén az - országon belüli - egyezkedés a „régió-független” Kohéziós Alapról. 

Figyelmeztető ugyanakkor, hogy a legutóbbi KÖZOP forrásosztási terv abszolút vasútpárti, - 

fenyegető, hogy a városi közlekedés támogatás 2014-20-ban riasztó szintre süllyed.  

Magyarország abszorpciós rátája sajnos esett az utóbbi 2 évben: 27 tagállamból csak 23. 

2013-ban így 1 év alatt annyi pénzt kell kifizetnünk, mint az elmúlt 5 évben összesen – ami 

nagy terhet ró a közszolgálatra. Ezért fontos az intézményi működés, és a felhasználás 

hatékonysága javítása: az akár drámaian kevesebb fejlesztési forrást „húzó célokra” és 

„101%-ig” fel kell használni.  

A Területfejlesztés integrált megközelítésének új eszközei 

INTEGRÁLT TERÜLETI BERUHÁZÁS KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉSEK 

IntegratedTerritorialInvestment (ITI) Community-led Local Development (CLLD) 

Beruházások integrált módon történő 
megvalósítása 

Konkrét, régió alatti szintű területekre összpontosít 

Egy, vagy több operatív program 
egynél több prioritási tengelyén belül 

Közösség által irányított, a helyi nyilvánosságot és a 
magánszektor társadalmi és gazdasági érdekeit 
képviselő helyi akciócsoportokkal 

Lehetséges megvalósulása 

• integrált városfejlesztési 
stratégia 

• bizonyos területeken folytatott, 
települések közötti 
együttműködések formája 

Olyan integrált és több szektort felölelő, terület-
specifikus helyi fejlesztési stratégiákon keresztül 
valósul meg, amelyek kialakításakor figyelembe 
veszik a helyi igényeket és lehetőségeket 

 A helyi kontextusban innovatív jellemzőket foglal 
magába, hálózatépítési tevékenységeket és 
kooperációt tartalmaz  
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A Területfejlesztés integrált megközelítésének új eszközeinek optimális használata – 

különösen a szűkülő források magas hatékonysággal történő kihasználása céljából – azért is 

igen fontos a hazai építész társadalom számára, mert az eszközökhöz rendelt módszerekről, 

a korszerű tervezés, fejlesztés, megvalósítás integrált szemléletéről az elmúlt időszakban alig 

esett szó. Az „integrált városfejlesztési stratégiák” (IVS) készítését úgy erőltették rá a hazai 

városokra, hogy az egyébként teljes mértékben hasznos eszközöket – felhasználói ismeretek 

hiányában – alig tudták használni. Így nem csak az erre a célra felhasznált pénzeszközök 

felhasználása volt alacsony hatásfokú, de maga az „integrált városfejlesztés”, mint teória 

járatódott le. A következő időszak egyik legnagyobb kérdése, hogy szembe tudunk-e nézni e 

hiányossággal és fel tudjuk-e készíteni a városfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, 

politikusainkat a valós stratégiai szemléletű tervezésre. 
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A JELENLEGI 2007-2013-AS IDŐSZAK LEHETŐSÉGEI 

A 2007-2013-as ciklusra az EU Tanácsa 862,363 milliárd költségvetést javasolt, melyet 4 

milliárddal megemelt összeggel hagyott jóvá a Parlament. Magyarország e periódusban cca 

37,6 milliárd EU-s támogatással kalkulálhatott. Ez folyó áron több, mint 10000 milliárd Forint: 

 

A folyamatban levő ügyek és a bonyolult intézményi struktúra miatt azt csak becsülni lehet, 

hogy a pénzek felhasználása hogyan áll. Bizonyos sajtó-információk szerint egyes 

ágazatokban igen jelentős elmaradás tapasztalható (pl. az agrártámogatások területén a 

forráslekötés – azaz szerződéssel rendelkező támogatások – aránya 85-88%-os, azonban a 

kifizetések csupán a támogatási összegek 50-55%-át érik el). 

Kormányzati kommunikáció szintjén lehet tudni, hogy a támogatások felhasználásának 

ütemét gyorsítják, folyamatosan jelennek meg újabb és újabb pályázati felhívások, azonban 

ezek igen rövid beadási határidősek, vagy a pályázat meghirdetését követő 1-2 napon belül – 

a rendkívüli túljelentkezésre hivatkozva – bezárják azokat. 

Miután az építészek ezekben a pályázatokban elvétve vehetnek részt előkészítőként – jobb 

esetben egy „villám-engedélyes tervi” szereplőként talán – ezek felhasználhatósága nem 

tervezhető.
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MIT TEHET A MÉK ? 

Megítélésünk szerint a MÉK szerepe az építészek uniós programokban való részvételével 

kapcsolatban meghatározó lehet. Az utóbbi évek tapasztalata alapján bátran kimondható, 

hogy a hazai építész társadalom részvétele az uniós programokban igen alacsony fokú, és az 

esetek többségében gyakorlatilag alárendelt, megbízotti státuszt tudtak a programokban 

elérni. Ennek okaként e tanulmány írása során folytatott interjúkból is egyértelműen 

kirajzolódik a megfelelő tájékoztatás hiánya, a lehetőségek nem kellő ismerete, illetve 

azoknak a készségeknek, képességeknek a hiánya, ami az építészek részvételéhez szükséges. 

A Kamara szerepvállalásának eldöntése előtt javaslatunk szerint egy stratégiai jellegű döntés 

meghozatala szükséges: akar-e, illetve tud-e a MÉK egy többnyire követő, reagáló partneri 

szerepből egy inkább a folyamatokat kezdeményező, proaktív szereplővé válni. Ez 

természetesen nem csupán döntés kérdése, az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása 

nélkül mindez csak megfogalmazott vágy.A következőkben megpróbáljuk a MÉK lehetőségeit 

felvázolva elemezni a szükséges teendőket, s a hozzá rendelendő forrásokat. Röviden 

kitérünk arra is, ha az előbb említett eldöntendő kérdésre adott válasz nemleges, hiszen 

elképzelhető olyan helyzet, amikor a realitások figyelembe vételével a kamara vezetősége 

úgy dönt, hogy nem áll módjában áttérni egy új fajta „EU-s management” megvalósítására.  

Amennyiben a MÉK felvállalja a hazai építészek „helyzetbe hozását” az EU-s programokban 

való részvétel ügyében, megítélésünk szerint azelőtte álló feladatokat két részre lehet 

bontani: 

• aktív bekapcsolódás a 2014-2020-as tervezésbe, a folyamatok alakításába 

• új információs és képzési szolgáltatás kidolgozása, folyamatos megvalósítása. 

Aktív bekapcsolódás a 2014-2020-as tervezésbe, a folyamatok alakításába 

A Kormány 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési menetrendjéről e tanulmányban 

részletesen foglalkozunk, ahhoz a MÉK-nek meg kell találnia a hatékony csatlakozási 

pontokat. Ehhez javasoljuk olyan saját koncepció kidolgozását, amely „tárgyalási alapként” 

szolgálhat a tervezési folyamatban való részvételhez. Meg kell határozni azokat a 

szempontokat és beavatkozási területeket, ahol a MÉK saját véleményt kíván érvényesíteni, 

illetve fel kell vetni a kormányzati szerveknél, hogy a MÉK-et vonják be a tervezési 

folyamatba, kapja meg – időben – a munkaanyagokat, illetve a kialakított véleményét vegyék 

figyelembe az anyagok további fejlesztése során. 

Tanulmányunk elkészítése idején mind az EU-s döntéshozás, mind a hazai tervezés láthatóan 

jelentős elmaradásban van, ezért várható, hogy a nyári-őszi időszakban az események olyan 

szinten felgyorsulhatnak, hogy komolyabb egyeztetésre (pl. kamarai megalapozott vélemény 

kialakítására) nem marad idő.  
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Javasoljuk ezért, hogy a MÉK haladéktalanul forduljon a 2014-2020 közötti időszakra 

vonatkozó hazai fejlesztési programok kidolgozásának összehangolásáért és a fejlesztési 

források tervezett felhasználásáról folytatandó brüsszeli tárgyalások lebonyolításáért 

felelős Cséfalvay Zoltán gazdaságstratégiáért felelős államtitkár úrhoz kérve a MÉK 

bevonását az előkészítő tárgyalásokba, illetve megfogalmazva a MÉK javaslatait. A MÉK 

hívja fel az államtitkár úr figyelmét arra, hogy saját eszközeivel a tagság érdekében milyen 

akciókat bonyolít le, illetve tervez lebonyolítani (pl. jelen tanulmány elkészíttetése), és kérje 

szakmai és pénzügyi támogatását. 

A javaslatok kidolgozásához a következő, a hazai építészek helyzetbe hozását segítő 

szempontokat ajánljuk megfontolásra: 

- az építészek jelentős számban a Közép-magyarországi Régióban tevékenykednek, 

ezért fontos, hogy a régió viszonylagos – kizárólag a megtermelt GDP arányától függő 

– helyzetértékelése árnyaltabb legyen. Az EU által a tervezés során használt 

„átmeneti régió” paramétereinek árnyalt (pl. szociális és környezeti szempontokat is 

figyelembe vevő) kimunkálása szükséges. 

- a helyi és regionális önkormányzati szervezetek valós bevonása a döntéselőkészítésbe 

és -hozatalba,   

- a város- és vidékfejlesztés összekapcsolása már a gazdasági tervezés során 

- a városfejlesztés helyi, integrált területi szempontjainak minél hatékonyabb 

érvényesítése (szakmai előkészítő programok, szemléletformálás támogatása) 

- … 

Új információs és képzési szolgáltatás kidolgozása, folyamatos megvalósítása 

Javasoljuk, hogy annak érdekében, hogy a MÉK a leghatékonyabban tudja képviselni 

tagsága érdekeit és legjobban tudja támogatni azok EU-s programokban való részvételét, 

egy új, folyamatos szolgáltatást indítson. A szolgáltatás (tudásmenedzsment) 

megvalósításának javasolt lépései a következők: 

• a tagság EU-s programokban való aktív részvételének felmérése, az ezzel kapcsolatos 

vélemények, javaslatok begyűjtése 

• a szolgáltatás tervezetének kidolgozása, megvitatása az EU-s programokban jártas, 

illetve azokban részt venni kívánók körében 

• az EU-s tudásmenedzsment szolgáltatás indítása 

o általános EU ismeretek – különös tekintettel az építészek részvételére a 2014-

2020-as programokban 

o speciális pályázati figyelő szolgáltatás (az építészek számára releváns 

felhívások, program-előkészítések információi, partnerkeresések, projekt-

javaslatok ismertetése 
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o szakmai segítségnyújtás bíztató projekt-ötletekkel rendelkező építész 

kollegáknak az ötlet sikeres továbbvitele, pénzügyi finanszíroztathatóság 

biztosítása érdekében 

o szakmai rendezvények, konzultációk egyes EU-s lehetőségek részletesebb 

ismertetésével, nemzetközi és hazai „bestpractice” elemzésekkel 

A szolgáltatást alapvetően a MÉK honlapján keresztül, de interaktív formában célszerű 

megvalósítani, illetve a szakmai rendezvények anyagait (előadások, videók, vélemények…) is 

itt érdemes hozzáférhetővé tenni.  

Fontos, hogy a szolgáltatás ne csupán az „EU-s pénzek minél nagyobb arányú, minél 

gyorsabb megszerzésére” koncentráljon, hanem teremtsen lehetőséget az építészek 

szemléletformálására is – pl. olyan tanulmányok, előadások közlésével, ajánlásával, 

amelyek általános (EU-s) építészeti kérdésekkel foglalkoznak.  

Az Európai Unió következő költségvetési időszakának legfontosabb szervező elvei:  

• az integráció, 

• a fenntarthatóság, 

• valamint az innováció. 

Ez azt jelenti egyrészt, hogy „minden mindennel összefügg”, azaz a szakmai, társadalmi, 

gazdasági hálózatok optimális alkalmassági eloszlásának felismerése kulcs a következő 7-8 

évben, aki ebben élre tör, az olyan verseny-előnyhöz jut, ami hosszabb távra biztosít sikert. 

Másrészt a „konkurencia” és „kooperáció” optimalizálásával megteremthető „win-win 

szituációk” nem csupán egyes szereplőknek, de szakmai-társadalmi csoportoknak biztosíthat 

előnyt, ezáltal fenntarthatóvá téve a sikeres folyamatokat. 

Ezért javasoljuk, hogy a MÉK fontolja meg, hogy a tudásmenedzsment szolgáltatás megfelelő 

szintű tervezési szakaszában ajánlja fel az együttműködést más szakmai szervezeteknek – 

első sorban a Magyar Mérnökkamarának – , illetve akár a szomszédos országok Építész 

Kamaráinak (pl. Visegrádi országok). 

Valószínűnek tartjuk, hogy – különösen a V4 országok kamaráinak bevonásával – 

megteremthető a szolgáltatás végső kidolgozásának pénzügyi támogatása is.  

A tudásmenedzsment szolgáltatás – és természetesen így a hazai építészek EU-s 

programokba való bekapcsolódásának is – fontos eleme, hogy az építészek számára fontos 

folyamatokat, tendenciákat beazonosítsuk, illetve folyamatosan nyomon kövessük azok 

alakulását.Az egyes témákkal kapcsolatos hivatalos dokumentumok, azok elemzései, hírek, 

nyilatkozatok, pályázatok, eredmények, vélemények, hozzászólások, esetleges partnerek 

kontaktjai közzététele nagyban segítheti az építészek tájékozódását, növelheti az esélyét a 

programokban való részvételnek. 
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Ilyen főbb témák lehetnek: 

• a városi dimenzió erősödése az EU-ban 

• város-vidék kapcsolatrendszerének különböző kérdései 

• energetikával kapcsolatos információk 

• az integrált fenntarthatóstratégiai  városfejlesztés 

• az egyes Operatív Programokkal kapcsolatos építészek számára releváns információk 

részletes elemzése, figyelemfelhívás az egyes tevékenységekre 

• közösségi terek megújítása 

• … 

A városok fizikai megújítását célzó intézkedéseket az oktatást, a gazdasági fejlődést, a 

társadalmi befogadást és a környezetvédelmet elősegítő intézkedésekkel kell egyesíteni. 

Elengedhetetlen ezenkívül a helyi lakosok, a civil társadalom, a helyi gazdasági élet és a 

különböző kormányzati szintek közötti szoros partnerség kialakítása. 

Ez a megközelítés napjainkban különösen fontos, ha figyelembe vesszük az európai 

városokat jelenleg érintő kihívások súlyosságát. Ezek a kihívások a demográfiai változásoktól 

kezdve a gazdasági stagnálás munkahelyteremtésre és társadalmi előrehaladásra gyakorolt 

következményein át a klímaváltozás hatásáig terjednek. A kihívásokra adott válaszok 

kiemelkedően fontosak lesznek az Európa 2020 stratégiában felvázolt intelligens, inkluzív és 

fenntartható társadalom kialakítása szempontjából. 

Ennek érdekében meg kell ismerni a minisztériumokban most folyó részletes tervezőmunkát, 

a „szereplők”, érintettek fejlesztési céljait meg kell fogalmazni, prioritásainak meg kell 

ágyazni, érdekeiket érvényesíteni kell.  

Nehezíti ennek eredményességét a fejlesztési intézményrendszer folyamatos átalakítása, a 

regionális és városfejlesztés, az építés / építészet egyfajta gazdátlansága, alacsony fokú 

érdekképviselete.  

Az Országos Főépítész intézménye lehetőséget kínálna a törvényi szabályozás (190/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet) szerinti igen szűk mozgásterén belül is bizonyos koordinációra. A 

főépítészi tevékenységről szóló Kormányrendelet 6/A. §16 szerint„az országos főépítész 

a) szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati főépítészek tevékenységét, 

b) ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait, 

c) ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

d) kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép- és 

hosszú távú céljainak meghatározását, 

e) képviseli az építészeti érdekeket a különböző szakmai és társadalmi fórumokon.” 
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A felsorolás d) és e) pontja megítélésünk szerint nem csak lehetőséget kínál az Országos 

Főépítésznek az építészek EU-s programokban való aktivitásának ösztönzésére, segítésére, 

de feladata is. A tanulmány írásával párhuzamosan zajlik a nemzeti építészetpolitika 

kidolgozása, amely szintén lehetőség, hiszen a hazai építészek előtt álló hatalmas, stratégiai 

jelentőségű feladat, hogy a lehető legnagyobb mértékben éljenek azokkal a lehetőségekkel, 

amiket az EU különböző programjai kínálnak. 

A MÉK az Országos Főépítésszel karöltve megteremtheti azokat a szükséges alapokat, 

amelyek a hazai építészek megfelelő tájékoztatásához, az EU-s programokba való aktív 

bevonásukhoz szükséges. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a téma hivatalos keretek közt 

minél előbb kerüljön napirendre, s ha szükséges, e célból egy együttműködés alakuljon ki.   
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BEST PRACTICE 

A következő fejezetben három olyan projekt vázlatos bemutatását ajánljuk az olvasónak, 

amelyekben építészeti tárgyú fejlesztésekkel kapcsolatban, általában jelentős összegű 

támogatással magyar partnerek kaptak lehetőséget nemzetközi együttműködésben részt 

venni. 

The  Danube Limes – ARomanRiverFrontier 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Lead Partner), a Pécsi Tudományegyetem, Paks Város 

Önkormányzata, az osztrák Történeti kutatások intézete, a szlovák  Műemléki hivatal, a 

Német Limes-Bizottság és a lengyel Délkelet-európai Antikvitások Kutató Központja, mint 

projekt-partnerek skót, szlovén, német és cseh stratégiai partnerekkel kiegészülve „A dunai 

limes közép-európai szakaszának nevezése ’A Római Birodalom határai’ nemzetközi UNESCO 

világörökségi helyszín részeként” címmel a CENTRAL EUROPE alap pályázatán 1,6 millió EUR 

támogatással egy 2 millió EUR költségvetésű, 38 hónapos projektet bonyolítottle. A projekt 

2011. december 31-ével zárult. 

A projekt fő célkitűzései: 

a) a dunai limes UNESCO világörökségi helyszínné nevezéséhez szükséges definíciók és a 

védelem tudományos koncepciójának kidolgozása 

b) a magyarországi és szlovákiai limes világörökségi nevezésének előkészítése, ezen belül 

 b1) helyszínek beazonosítása és kiválasztása Magyarországon és Szlovákiában 

b2) helyszíneken végzett kutatások 

b3) kezelési tervek kidolgozása a jövőbeli világörökségi helyszínek kezelésére 

c) a kiválasztott helyszínek előkészítése, nagyközönség számára megközelíthetővé, ismertté 

tétele 

 d) legjobb gyakorlatok bemutatása 

d1) a dunai limes egy adott ausztriai szakasza nevezési dokumentációinak 

előkészítése 

d2) a németországi világörökségi helyszín kezelésével kapcsolatos szakértelem 

megosztása, a jelenlegi kezelési terv átdolgozása, aktualizálása 

d3) legjobb gyakorlati tevékenységek bemutatása adott helyszíneken, 

Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban. 
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A projekt időszak alatt számos konferenciát, munkamegbeszélést bonyolítottak le, a kutatók 

összeállították az UNESCO Világörökségi dokumentumot. 

A felterjesztett helyszín a teljes 415 km hosszú határvédelmi rendszer fennmaradt 

maradványait tartalmazza, – a feltárt és feltáratlan objektumokat egyaránt. 

A föld alá került romok még hosszú évszázadokon át megőrzik a tudományos információt, 

esetenként a romok feltárása a bemutathatóság, kiegészíthetőség vagy rekonstrukció 

lehetőségével is jár, és végül turisztikai vonzerőt és kulturális identitás-forrást is jelenthet. – 

Tehát a Ripa(folyópart) egészét védelem illeti meg. 

A világörökségi nevezés szigorú előírások és pontos formula szerint történik. 

A felterjesztési dokumentáció bevezetője adatokat, a helyszín azonosítását, leírását, 

történeti alakulását tartalmazza. Ezt követi a felvétel jogosságának a bizonyítása. Ennek 

során igazolták, hogy a felterjesztés tárgya kiemelkedő egyetemes jelentőségű, amely 

méltán tarthat számot a Föld népeinek értékelésére.  

A magyarországi római kori limes (határvonal) 123 lelőhelyet (erődöt, őrtornyot, útszakaszt) 

tartalmazó, 65 települést érintő helyszín világörökségi felterjesztése 2014-ben várható. 

A teljes hazai dunai szakaszon elérhető UNESCO világörökségi cím a nemzetközi példák 

alapján gyakorlatilag azonnal számottevő turizmust generál, jelentőségét az is megnövelheti, 

hogy ez az UNESCO történetének legnagyobb sorozatjelölése. 

A projekt során elkészített tudományos igényű tanulmány megtekinthető: 

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Danube_Limes_ro

man_frontiers.pdf 

 

UrbSpaces - Urban spaces – enhancingtheattractiveness and quality of 

theurbanenvironment 

A szlovák RegionálisKörnyezetvédelmi Központ (REC Slovakia) irányításával szlovák, cseh. 

lengyel, osztrák, olasz, német és szlovén partnerek társaságában Nagykálló Önkormányzata 

egy 2,4 millió EUR összköltségvetésű (1,9 millió EUR ERFA támogatás), 38 hónapos projekt 

keretében a kisebb városi szabad nyilvános terek fejlesztésére vonatkozó közös stratégiát 

dolgozott ki. 2011 végén zárult ez a projekt is. 

A 2004-ben elfogadott Európai Tájegyezmény alapján a projekt a városi terek fenntartható 

fejlesztését, mint a városlakók közösségeinek színtereit tekinti célnak.  

A projekt során kidolgozott közös stratégiai dokumentum (sajnos a szinte értehetetlen 

magyar fordítás nem segíti az eredmények könnyű hasznosítását), valamint a 19 kísérleti 
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projekt, melynek eredményeként 15 helyen újítottak meg (kis)városi tereket azt igazolja, 

hogy körültekintő, módszeres tervezéssel és a helyi közreműködők megfelelő bevonásával a 

nyilvános terek (újra)hasznosítása a városok vonzerejét növelheti. 

A projekt partnerek az internet lehetőségeit használva egy tudásmegosztási rendszert 

alakítottak ki, interaktív kommunikációval támogatták a kutatásokat, tervezéseket. Az 

egymás körülményeinek megismerése érdekében lebonyolított tanulmányutak hasznosnak 

bizonyultak a projekt során, így más partnerek is javaslatokat dolgoztak ki az egyes 

helyszíneken felmerülő fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. Számos aktív személyes 

munkamegbeszélést, workshopot is lebonyolítottak, s tartós munkakapcsolat is kialakult 

több partner között. 

A projekt kiemelkedő eredménye az az „e-learning” tananyag, amit a szlovák, cseh, olasz 

német és osztrák partnerek dolgoztak ki és tették nyilvánosan hozzáférhetővé az interneten: 

http://www.urbanspaces.eu/e-learning 

Nagykálló a kísérleti projekt kapcsán 50 000 EUR felhasználásával épített Nagykálló-

Harangodon egy „Völgyszínpad” elnevezésű, kulturális, közösségi célokra alkalmas nyilvános 

szabadtéri  központot. Az Ekler Dezső tervei alapján épült színpadot 2010. októberében 

adták át. 

A projekt közös stratégiai dokumentuma 

megtekinthető:http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Ur

bspace_Guideline_for_makingSpace.pdf 

 

ATRIUM – Architecture of TotalitarianRegimes of the XX° Centuryin Urban Management 

A projektet a South-East Europe alap támogatta 1,4 millió EUR-val – összes költségvetése 1,9 

millió EUR volt. 2011 január és 2013 június között zajlik a projekt, magyar partner a Győri 

Széchenyi Egyetem és Győr Város, vezető partner az olasz Forli önkormányzata. A 11 ország 

18 partnere azt az izgalmas célt tűzte ki, hogy megvizsgálja és javaslatokat dolgoz ki a 20. 

század fájó totalitárius rendszereinek építészeti, történeti emlékeinek a helyi fejlesztések 

szolgálatába állítására. A korszerűen menedzselt és felértékelt, transznacionális kapcsolati 

rendszerben kínált látványosságok, események egy új gazdaságfejlesztés, a helyi és 

nemzetközi hálózatba kapcsolt turizmus fejlesztését szolgálhatják.  

Az ATRIUM projektet ennek a még ki nem használt lehetőségnek a feltárására, új 

szolgáltatások, munkahelyek létrehozására, elsősorban fiatalok és nők bevonására ötlötték 

ki. Végső cél egy „Európai Kulturális Útvonal” minősítés megszerzése. 10 ország 71 

helyszínének vizsgálatával választották ki a lehetséges helyszíneket – köztük a győri Nemzeti 

Színház, MÁV állomás, ÁNTSZ épület, illetve Szt István úti és Nádorvárosi lakóépületek, 

valamint a Bercsényi középiskola. 
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A színvonalas magyar tanulmányt Winkler Gábor és munkatársai készítették. 

A projekt során a RomagnaCreativeDistrict, mint kulturális egyesület nemzetközi pályázatot 

hirdetett az 1922-43 közötti olasz fasiszta és a projekt partner országokban az 1980-ig tartó 

művészeti alkotások (design, ékszer, divat és grafika) körében. 

Ugyancsak a projekt keretében – még élő – pályázati felhívás van érvényben „TotallyLost” 

címmel  

A projekt zárásaként egy olyan dokumentumot nyújtanak be az Európai Tanácsnak, 

amelyben kérelmezik a projektben kijelölt útvonal felvételét az Európai Kulturális Útvonalak 

közé. 

Az ATRIUM projekt honlapja: http://www.atrium-see.eu/ 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

Az EURÓPAPONT-ban beszerezhető kiadványok: 

• Útmutató a Lisszaboni szerződéshez 

• Hogyan működik az Európai Unió? 

• Európa 12 leckében 

• Az Európai Bizottság (2010-2014) 

• Az egységes piac irányítása – 2012 

Az Európai Bizottság, Parlament, Tanács és a Régiók Bizottsága szakmai anyagai  

Szakmai konferenciák prezentációi 

• DrSzaló Péter (BM): Új lehetőségek a városfejlesztésben az EU 2014-2020 közötti 

programozási időszakában (2013.04.22) 

• Péti Márton (NTH): Térségi integrációs elképzelések a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában 

• Salamin Géza (NGM): A városokat és vidéküket érintő 2014-2020-as tervezés: stratégiai 

irányok, tervek, programok (2013.04.08) 

•  

 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT  -Principles and 

recommendationsforintegratingclimatechangeadaptation - considerationsunderthe 2014-2020 

ruraldevelopmentprogrammes 

CENTRAL EUROPE 2013 projekt-dokumentumok 

THE  DANUBE LIMES – A ROMAN RIVER FRONTIER – projekt-dokumentumok: www.danube-limes.eu 

THE URBAN SPACES projekt-dokumentumok: www.urbanspaces.eu 

THE ATRIUM projekt-dokumentumok: www.atrium-see.eu 
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HASZNOS LINKEK 

Ezt az összeállítást a „Felhasznált irodalom” fejezet kiegészítéseként abból a célból 

készítettük, hogy az érdeklődő olvasónak lehetőséget adjunk az itt olvasottak részletesebb 

tanulmányozására. Bár a gyors folyamatok révén gyakran zavarba jön az olvasó, nehezen 

egyezteti a különböző források sok esetben eltérő közléseit, illetve mivel sajnos jó pár forrás 

nem közli a publikáció időpontját, megtévesztő lehet a közlések sorrendje is.  

 

• Európai Bizottság Magyarországi Képviselete (magyarul): 

http://ec.europa.eu/magyarorszag/eps/index_hu.htm 

• Európai Unió hivatalos honlapja: http://europa.eu/index_hu.htm 

A legfontosabb intézmények elérhetőségei: 

• Európai Bizottság: www.ec.europa.eu (magyar aloldallal) 

• Európai Unió Tanácsa: www.consilium.europa.eu(magyar aloldallal) 

• Európai Tanács: www.european-council.europa.eu(magyar aloldallal) 

• Európai Bíróság: www.curia.europa.eu (magyar aloldallal) 

• Európai Központi Bank: www.ecb.int (angol) 

• Európai Számvevőszék: www.eca.europa.eu (magyar aloldallal) 

• Régiók Bizottsága: www.cor.europa.eu (magyar aloldallal) 

 

• Európai Uniós közbeszerzések portálja 

(magyarul):http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

• Az EU hivatalos lapja – minden az EU-s jogról (magyarul – nem mindegyik jogszabály 

áll rendelkezésre magyarul) http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

• Régiók Bizottsága (magyarul – egyes esetekben 

)http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx 

• Európai Bizottság portálja (magyarul): http://ec.europa.eu/index_hu.htm 

• Európai Bizottság Európa 2020 

stratégia:http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

• Európai Bizottság Europe 2020kezdeményezése: Innovatív Unió: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home 

• Európai Foglalkoztatási Mobilitási Portál (EURES):  

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu 

• A Kormány 1143/2013. (III.21.) Határozata a 2014-2020 közötti európai uniós 

fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének 
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kialakításával összefüggő aktuális feladatokról --- Magyar Közlöny 2012. évi 171. 

szám  

• A Kormány 1113/2013. (III. 8.) Korm. határozata a Partnerségi Megállapodás, az 

operatív programok, valamint a Stratégiai KörnyezetiVizsgálati Jelentés társadalmi 

egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről 

• A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. határozataa 2014–2020 közötti európai uniós 

fejlesztési források felhasználására vonatkozóPartnerségi Megállapodás 

célrendszeréről 

• A Kormány 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozataa 2014–2020 közötti források területi 

koordinációjának kereteiről --- Magyar Közlöny 2013. évi 40. szám 

www.magyarkozlony.hu 

• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu 

 

EUvonalwww.euvonal.hu 

BruxInfowww.bruxinfo.hu 

Pályázatfigyelő www.pafi.hu 

Pénzforrás www.penzforras.hu 

EU Oldal www.euoldal.hu 

 

EU szintű áttekintés a 2014-2020-as 

költségvetésrőlhttp://ec.europa.eu/budget/mff/commission-proposals-for-the-multiannual-

financial-framework-2014-2020/index_en.cfm 

 


