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Rövidítésjegyzék
ASZT
ATT
CLLD
EFOP
EK
EKF
EMVA
ERFA
ESZA
Étv.
EU
Eütv.
HEP
HFS
IFA
IPA
ITP
ITS
IVS
KMR
KSH
MJV
Mötv
MTA RKK
Nt.
OGY
Ötv
PM
ROP
SEAP
SUMP
Sztv.
TÁMOP
TIOP
TKR
TOP
ÚMFT
ÚSZT
VATT
VEKOP

Antiszegregációs terv
Akcióterületi terv
Community-Led Local Development (Közösségvezérelt helyi fejlesztések)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Európai Közösség
Európa Kulturális Fővárosa
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Európai Unió
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Helyi Fejlesztési Stratégia
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Integrált Területi Program
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Közép-magyarországi Régió
Központi Statisztikai Hivatal
megyei jogú város
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Országgyűlés
1990. évi LXV. törvény
Partnerségi Megállapodás
Regionális Operatív Program
Fenntartható energia akcióprogram
Fenntartható városi mobilitási terv
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
területi kiválasztási rendszer
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Új Széchenyi Terv
Végső Akcióterületi terv
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
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1

BEVEZETÉS

A 2007-2013-as programozási időszakban az integrált városfejlesztés kiemelt hangsúlyt kapott. Az
időszak elején sok város Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készített, amelyre alapozva
igyekezett városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani, s ehhez uniós forrásokat szerezni. Az
időszak végén, a 2014-20-as időszakra felkészülve, szintén uniós forrásból a városok elkészítették az
Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), mely a következő időszak céljait és beavatkozásait jelölte
ki.
A Miniszterelnökség a Terra Stúdió Kft.-t bízta meg, hogy vizsgálja meg a városfejlesztési stratégiák
minőségét, s az azok alapján végrehajtott beavatkozások eredményeit.

Az értékelés feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégiák, az azok keretében megvalósult
Akcióterületi tervek, valamint a 2014-2020-as időszak előkészítését megalapozó Integrált
Településfejlesztési Stratégiák összefüggéseinek feltárása, a folyamatok és belső koherenciák komplex
vizsgálata. Az értékelés ennek keretében nem csupán a stratégiák kereteit vizsgálja, hanem részletesen
kitér a megvalósulás körülményeire, a területi és társadalmi kohézió érvényre jutására.
Az értékelés integrálja a korábbi városfejlesztési értékelések megállapításait, valamint kitekint az
európai uniós és hazai városfejlesztési irányelvek főbb változásaira, azok hatására.

Az értékelés alapját maguk a stratégiai dokumentumok, valamint a 2007-2013-as időszak alatt
megvalósult városfejlesztési projektek képezik, azaz – többek között – részletesen elemezzük:







az integrált szemléletmód megjelenését;
a participációt, a partnerségi tervezés megvalósulását;
a célok koherenciáját;
a területi és társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatást;
az egyes beavatkozásokat;
valamint az eredményességet, annak mérhetőségét.

A vizsgálat időintervalluma a 2007-2015 közötti időszakot öleli fel.

Az értékelés a következő vizsgálati kérdésekre igyekszik válaszokat megfogalmazni:









Hogyan változott meg a városfejlesztés keretrendszere 2007-2013, valamint 2014-2020
között? Miben nyilvánulnak meg a változások?
Az integrált szemléletmód mennyire érvényesült a stratégiákban, valamint a megvalósítás
során? Beszélhetünk-e tényleges ágazati és területi integrációról stratégiai és /vagy terv
szinten?
Történt-e előrelépés a participációt illetően? Mennyire és hogyan tudott megvalósulni a
partnerségi tervezés a stratégiaalkotásban, a megvalósításban és a nyomon követésben?
Felfedezhető-e koherencia vagy szinergia a célrendszerek tekintetében? Kimutatható-e a célok
vertikális és horizontális illeszkedése?
Kimutatható-e a funkcióbővítő városrehabilitációk, egyéb beavatkozások területi
egyenlőtlenséget mérséklő hatása?
A szociális városrehabilitáció hozzájárult-e a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez?
Milyen jellegű beavatkozások valósultak meg 2007-2013 között? Kimutatható-e a soft típusú
beavatkozások előtérbe kerülése a két tervezési időszak alatt?
Megtörtént-e az IVS-ek értékelése? Milyen indikátorok szolgáltak az eredményesség
mérésére?
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A vizsgálat különböző módszereket használ. Egyrészt áttekinti, hogy egyes városok hogyan valósították
meg a városfejlesztési stratégiát, milyen eredmények születtek, s azt hogyan érték el. Az elemzéshez a
dokumentumok vizsgálata mellett a kérdőíves vizsgálat, a terepbejárások és a szakmai interjúk
eredményeit is felhasználtuk. Az értékelési feladatot az érintett szervezetek, Irányító Hatóságok,
Közreműködő szervezetek, szakminisztériumok, szakértők, projektgazdák bevonásával, velük
együttműködésben készítettük el.
A vizsgálatba azokat a településeket vontuk be, amelyek eleget tettek az alábbi három feltételnek:




2007-2013-as ROP pályázati forrásokból sikerrel pályáztak és valósítottak meg szociális és /
vagy funkcióbővítő városrehabilitációs projektet és a projektzárás 2015. december 31-ig teljes
körűen megvalósult;
rendelkeztek Integrált Városfejlesztési Stratégiával
rendelkeznek Integrált Településfejlesztési Stratégiával, amelyet a képviselő-testület (MJV-k
esetén: közgyűlés) 2016. március 31-ig elfogadott.

A vizsgálatba bevont területi egységek lehatárolásánál a szűk keresztmetszetet azok a települések
jelentették, ahol megvalósult és a határidőig lezárult integrált városrehabilitációs projekt. Az így
kiválasztott városok közül elvetettük azokat, ahol nem készült külön IVS, illetve a 2014-2020-as
időszakra nem rendelkeznek integrált településfejlesztési stratégiával. Mindezek alapján a vizsgálat
spektrumát az alábbi települések jelentették:
A 2007-13 között megvalósult városrehabilitációs célú beavatkozások területi képe

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés
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Az értékelés során kérdőíves felmérést is végeztünk. A lekérdezés időszaka 2016. október 18. és
november 4. közé esett. A vizsgálatba 138 települést vontunk be, akiktől összesen 64 kitöltött kérdőív
érkezett vissza.
A kérdőíves felmérésben részt vett települések

Az értékelés során egyes mintaterületekhez kapcsolódóan részletesebb vizsgálatokat is végeztünk. A
mintaterület kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy olyan városokat vizsgáljunk meg, amelyek minél
szélesebb kört fednek le méret, jelleg, funkciók tekintetében. A kiválasztott mintaterületeket az alábbi
szempontoknak megfelelően választottuk ki:
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MJV
járásszékhely város
egyéb város
budapesti kerület
nagyváros
középváros
kisváros
agglomerációs térség
sűrű városhálózat
ritka
városhálózat,
erősebb központi jelleg
aprófalvas térség
idegenforgalmi jelleg
ipari jelleg
határmenti térség

X

X

X

X

X

X

X

X

Környező térség jellege
X
X
X
X

X

X

X

Speciális jellemző
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

Szentgotthárd

Békéscsaba

Óbuda

Szeged

Ózd

Közigazgatási beosztás1
X
X
X
X
X
X
Településméret2

X

Százhalombatta

Debrecen

Karcag

Gyula

Siófok

Körmend

Kaposvár

A mintatelepülések kiválasztásának bemutatása

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Az értékelésben nem vizsgáltuk az Európai Kulturális Főváros projekthez kapcsolódó beavatkozásokat,
mivel az mind volumenében, mind jellegében különbözik az összes többi városfejlesztési projekttől.
Ugyanígy a Budapest Szíve projekt is kisebb hangsúlyt kapott a jelentésben.

1
2

2016. január 1-i állapot
Nagyváros - 100 ezer fölött; Középváros – 10-100 ezer között; Kisváros –10 ezer alatt
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2

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007-2013-as programozási időszakban az integrált városfejlesztés kiemelt hangsúlyt kapott. Az
időszak elején sok város Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készített, amelyre alapozva
igyekezett városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani, s ehhez uniós forrásokat szerezni. Az
időszak végén, a 2014-20-as időszakra felkészülve, szintén uniós forrásból a városok elkészítették az
Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), amely a következő időszak céljait és beavatkozásait
jelölte ki. Jelen értékelés ezt a folyamatot vizsgálja: a stratégiaalkotást és megvalósítást, a komplex
megközelítést, a kohéziós célok érvényesülését, s az időszak eredményeit mind a beruházások, mind a
szemléletmód fejlődése tekintetében.
INTEGRÁCIÓ

Integrált városfejlesztés nem létezik stratégia nélkül, kell egy iránytű a városok számára, ami alapján
össze lehet hangolni a gazdaság-, az infrastruktúra- és a szolgáltatásfejlesztést. Az integrációnak
területileg, ágazatilag és a forrásokat tekintve kell(ene) megvalósulnia oly módon, hogy a különböző
szférából érkező érintettek együttműködése is megvalósul. Ennek szintje az egyes városok
tekintetében természetesen különbözött, de a stratégiák ebbe az irányba mozgatták minden város
fejlesztéspolitikai törekvéseit. A 2007-2013-as időszak pozitívuma is ebben mutatkozott meg, azaz a
városok elkezdtek integrált megközelítésben gondolkodni, amelyeket integrált projektekben
próbáltak meg megvalósítani. Ez a szemléletmód az integráció különböző szintjein azonban vegyes
képet mutat. 2007-13 között az infrastrukturális fejlesztési „célokon” túl voltak ugyan társadalmi,
gazdasági, környezeti célok is, de az ágazati integráció leginkább a funkcióbővítő és szociális
városrehabilitációk esetében tudott megvalósulni, ahol a pályázati előírás kikényszerítette. A
területi integráció három szinten tudott megvalósulni. A hierarchikus megközelítés alapján a
stratégiáknak illeszkedniük kell a magasabb szintű, térségi stratégiákhoz, ennek a dokumentumok
eleget is tettek. A térségi megközelítés értelmében a stratégiának ki kell térnie a közvetlen
városkörnyékre is, hiszen a városok szerves kapcsolatban állnak környezetükkel. Ez azonban nem
érvényesült: az önkormányzatok városi szintű dokumentumként értelmezték a stratégiát, a
közigazgatási határt csak ritkán és igen indokolt esetben lépték át. Mindez azt is jelenti, hogy a városés vidékfejlesztés mind területileg, mind ágazatilag élesen elkülönült egymástól. A városon belüli
integráció a célrendszerek szintjén megvalósult, hiszen minden település legalább városrészi szinten
vizsgálta az akcióterületi beavatkozások illeszkedését. Az akcióterületeken belül végrehajtott
beavatkozások azonban – a sok jó példa ellenére – több helyen is pontszerűen valósultak meg egy
területileg körülhatárolt helyszínen, valós integráció nélkül. Az integrált szemléletmód a
fejlesztéspolitikában (így a pályázatok értékelése során) is csak korlátozottan érvényesült. Az IVS-ek
értékelésénél az elvárások szintjén fontos volt a komplexitás, de valójában inkább a korábbi ágazati
fókuszú dokumentumok egységes szerkezetben történő bemutatására és ezek mentén a szükséges
fejlesztések beazonosítására szorítkozott. Az akcióterületi terveknél pedig épp a területiség (területen
belüli kapcsolatok, szinergiák) szorult háttérbe, és sem a források, sem a fenntartás esetében nem volt
kritérium az integrált szemléletmód. Az ITS-ek tervezése hasonlóan szűk keretet biztosított, noha a
fejlesztések beazonosítása már nem csak akcióterület, hanem kulcs- és hálózatos projektek formájában
is megtörtént. Az akcióterületi tervekben a térbeli és ágazati integráltság (új funkciók létrehozása,
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése, foglalkoztatási és gazdasági eredmények
produkálása) feladatainak teljes körű megvalósítása jelentős kihívást jelentett. Szinte nincs olyan hazai
város, amely maradéktalanul eleget tett volna ezen elvárásoknak a városrehabilitációs projekt
megvalósításával. Az akcióterületi tervezés jellemzően ott volt sikeres, ahol a stratégiai tervezésnek
voltak hagyományai, ezáltal a projekttervek is megalapozottan, kidolgozottan és priorizálva kerültek
az IVS-be. A megvalósított beruházások működtetése során a legnagyobb gondot az okozta, hogy a
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megvalósult fejlesztések fenntartása szinte kivétel nélkül és teljes egészében az önkormányzatra
hárult, aki viszont gyakran nem tudta biztosítani a fenntartási többletforrásokat, noha azt a
pályázatban vállalta.
PARTNERSÉG

A városfejlesztésben előtérbe került a participatív, közösségi tervezési módszer, annak jogi háttere is
kialakult. Mivel azonban a stratégiaalkotásra csak pár hónap állt rendelkezésre, ezért a társadalmi
részvétel lehetősége és hatása is korlátos volt, de örömteli, hogy kezd beépülni az önkormányzati
gondolkodásba. Az elmúlt időszak e tekintetben inkább egy tanulási folyamat első fázisának
tekinthető, e téren további szemléletformálásra van szükség. A partnerségben igazán csak az
önkormányzati munkatársak és a különböző intézmények képviselői voltak aktívak, a vállalkozói kör
egy-egy település kivételével a vártnál alacsonyabb aktivitást mutatott, csakúgy, mint a szomszédos
települések képviselői. Ebben szerepet játszott, hogy a bevonás módszereinek egy része is alacsony
hatékonyságú volt (pl. lakossági, vállalkozói fórum). Továbbra is probléma, hogy a partnerségi
folyamat még mindig tervekhez kapcsolódik és ad hoc jellegű, nem folyamatos tevékenység. Az
akcióterületi terveknél az önkormányzatok határozták el a beavatkozásokat, szűk teret adtak a
külső szereplőknek, különösen a gazdasági funkció fejlesztéséhez szükséges partner bevonása volt
nehéz. A projektek fenntartásában is alacsony szintű volt a kooperáció, noha azok hatékony
kihasználásához fontos lenne a létrehozott infrastruktúrák funkciókkal, programokkal való megtöltése,
hatékonyabb használata.
CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

A városok hosszabb távú jövőképei elsősorban az élhető városi miliő megteremtésére, a térségi
szerepkör erősítésére, a versenyképes gazdaság megteremtésére fókuszáltak. Speciális, az adott
városra jellemző egyediség csak néhány esetben jelent meg, uniformizált víziók voltak jellemzők. Több
település esetében az átfogó célok inkább jövőképként kerültek megfogalmazásra, ezáltal a tematikus
célok vették át az átfogó célok szerepét, amely a célrendszer struktúrájának „szétesését”
eredményezte. Az átfogó célok fókuszában leginkább a gazdaságfejlesztés és a humán infrastruktúra
fejlesztés állt, amelyek környezeti aspektusokkal egészültek ki. A célok meghatározásánál szintén
általános megfogalmazásokat használtak, egyediségek, specifikumok ritkán bukkantak fel. A
tematikus célok között pedig elsősorban azok a célkitűzések jelentek meg, amelyeket a ROP forrásból
finanszírozott, városfejlesztéshez kapcsolódó konstrukciókban is kötelezően megjelenítették. Mivel a
stratégiák célrendszerét az IVS-sel párhuzamosan készülő akcióterületi tervekkel összefüggésben
alakították ki, az ebben megjelenő kulcsbeavatkozások „határozták meg” azt. Az IVS-ekben
megfogalmazott célok megvalósulása ugyanakkor pozitív eredményeket mutat, noha jellemzően
csak a célok egy része valósult meg. A célok elérését elsősorban a túlvállalás, a forráshiány, a gazdasági
válság, valamint az önkormányzat, ill. a gazdasági és civil szervezetek közötti együttműködés hiánya
akadályozta. Az IVS-ek és az ITS-ek legfőbb céljai között jelentős különbségek nem voltak, a
hangsúlyok azonban a legtöbb település esetében eltolódtak, megváltoztak. A célok prioritási
sorrendjének változása mögött leggyakrabban az időközben lejátszódó – általában negatív –
társadalmi-gazdasági folyamatok (pl. gazdasági válság, népességvesztés, elöregedés, migráció) állnak
(számos településen a legsúlyosabb problémát a munkanélküliség és a fiatalok elvándorlása jelenti).
Az ITS-ekben a legtöbb településen – az országos fejlesztési irányokhoz illeszkedően – a
gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés kapott kiemelt hangsúlyt. Az akcióterületi terv (ATT) a
funkcióbővítő és/vagy szociális célú városrehabilitációs pályázatok háttérdokumentuma volt, tartalmát
jellemzően az motiválta, hogy minél jobban megfeleljenek a pályázati kiírásoknak, az értékelési
szempontrendszernek, ezáltal forráshoz jussanak. A tervezett beavatkozások leginkább a városi
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környezet minőségének javítását, a közterület-rehabilitációt, illetve a humán közszolgáltatások
minőségének, elérhetőségének javítását célozták meg. A gazdasági hatások elsősorban a begyűrűző
válság miatt elmaradtak, de sok esetben a beavatkozások nem kellően integrált volta is hozzájárult a
sikertelenséghez. A társadalmi kohézió erősítése az életminőséget javító infrastrukturális jellegű
fejlesztésekben érhető tetten, de a tényleges egyenlőtlenségek csökkenését a szociális célú
városrehabilitációk sem tudták elérni. A települések népességmegtartó képességét a
városrehabilitációs fejlesztések nem javították, hiszen a probléma gyökere ennél mélyebb.
FUNKCIÓBŐVÍTÉS

A funkcióbővítő városrehabilitációk egyértelmű pozitívuma a városközpontok, identitást hordozó
területek megújulása volt. A 2007-2013-as időszakban összesen 205 db funkcióbővítő
városrehabilitációs célú beavatkozás valósult meg az országban. Az általuk lehívott ROP források
meghaladták a 140 milliárd forintot, az egyéb hozzájárulásokkal (pl. önerő, privát tőke) pedig közel
190 milliárd forint összértéket tettek ki. A legtöbb projekt a Közép-magyarországi régióban valósult
meg. Pár megyében a források néhány településre koncentrálódtak (pl. Heves, Csongrád, Veszprém,
Tolna), sok megyében azonban kisebb támogatási összeggel, de jóval szélesebb városi kör részesült
támogatásban (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Somogy). Noha az EKF források miatt összességében
nem, de szembetűnő, hogy a dél-dunántúli településeken kevesebb forrásból, kevesebb projekt
valósult meg, s kevesebb egyéb forrást is sikerült mobilizálni. A prosperáló térségek aktívabban és
hatékonyabban pályáztak és nagyobb arányban nyertek ROP-forrást, mint a kevésbé fejlett térségek,
ahol a pályázat benyújtása, a szükséges pályázati dokumentáció megfelelő minőségben való
elkészítése is némely esetben nehézségbe ütközött. A funkcióbővítő fejlesztések jellemzően
infrastrukturális beruházásokat jelentettek és a városi környezet minőségének javítását, közterületrehabilitációt szolgálták. Több helyen történt meg a középületek felújítása és ehhez kapcsolódó
akadálymentesítés, energiahatékony korszerűsítés, valamint közösségi terek kialakítása kapcsán
zöldfelületek felújítása, bővítése, játszóterek létesítése. A gazdasági funkciók keretében leggyakrabban
épületfelújítások, üzlethelyiség-rekonstrukciók valósultak meg. Mivel a beruházások nagy része az
utóbbi 1-2 évben fejeződött be, így a hatások még korlátozottan értékelhetők. A beavatkozások
elsősorban azokon a településeken tudtak valódi gazdasági hatást kiváltani, ahol ennek lehetőségeit
megfelelő gazdasági és vásárlóerő biztosította. Ezek döntően a nagyobb, megyei jogú városok, illetve
a fővárosi kerületek és agglomerációs települések voltak. A kisebb településeken, ahol a gazdasági
szereplők is forráshiánnyal küzdenek, a gyakran pontszerű fejlesztések nem tudtak igazi húzóerőt
jelenteni. Egyes kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő térségközpontok, amelyek jelentősebb iparűzési
vagy idegenforgalmi adóbevétellel rendelkeznek, még képesek voltak jelentősebb önkormányzati
forrásból finanszírozott fejlesztéseket kapcsolni a funkcióbővítő projekthez, de a KKV-k és egyéb
gazdasági szereplők aktivitásának hiányában a gazdasági hatások elmaradtak. Az életminőségben
bekövetkezett változások elsősorban a városi és közösségi funkciók kapcsán érhető tetten. A minőségi
zöldfelületek növelését szolgáló közterület-fejlesztések minden esetben növelték a lakossági
elfogadottságot. A közösségi terek közül leginkább azokat vette használatba a lakosság, ahol a
burkolat megújítása mellett egyéb szolgáltatások is megjelentek (pl. játszóterek, rendezvények,
vendéglátóipari egységek). A belvárosok megújítása jelentősen hozzájárult a településkép, a városi
arculat javulásához, ugyanakkor a fejlesztések ritkán tudtak további, főleg magánerős beruházásokat
indukálni. Ugyanakkor hozzájárultak a városi identitás erősödéséhez, több városban is nőtt a helyiek
„büszkesége”, amely valamelyest hozzájárulhat a népességmegtartó erő javulásához, bár annak csak
egy kis szeletét jelentheti. Mivel a funkcióbővítő városrehabilitációk lokális szinten is csak
korlátozottan voltak képesek multiplikatív hatásokat generálni, valamint a települések közötti
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együttműködés és munkamegosztás sem volt jellemző, ezért a területi különbségek csökkenéséhez
számottevően nem járultak hozzá.
ANTISZEGREGÁCIÓ

Az Antiszegregációs tervek és az ezzel összefüggésben megvalósult szociális városrehabilitációk
legnagyobb haszna az volt, hogy ráirányították a települések figyelmét a leszakadó vagy
leszakadással veszélyeztetett társadalmi csoportok problémáira, a problémák strukturált
végiggondolására.

A szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek vizsgálata, szükség szerinti kijelölése és
fejlesztése mind az IVS-ek, mind az ITS-ek készítése során kötelező volt, mely komoly nóvumként jelent
meg a fejlesztéspolitikában. Az Antiszegregációs tervek (ASZT) megítélése azonban igen vegyes.
Mivel a települések ilyen dokumentummal korábban nem találkoztak, ezért az IVS készítése során az
önkormányzatok nem értették és gyakran feleslegesnek is ítélték. Ezt tovább nehezítette a
minisztérium által kijelölt antiszegregációs szakértők szerepvállalása, akik több önkormányzat
véleménye alapján nem elősegítették, mentorálták a programok elkészítését, hanem inkább
hátráltatták azt. Mindezek ellenére pozitívum, hogy az ASZT-k készítése során a városok
szembesültek a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett lakókörnyezet problémájával. Az
ASZT-k ugyanakkor nagyon sok településen megmaradtak egy papíron létező dokumentumnak. Az
önkormányzatok egyedül a szociális városrehabilitációt tekintették eszköznek a szegregációs
problémák kezelésénél, ez azonban sokkal inkább kapcsolódott az IVS-ben foglalt célok teljesüléséhez,
mint az ASZT-khez. Az antiszegregációs tervek erodálódásához a Helyi esélyegyenlőségi program
(HEP) megjelenése is nagyban hozzájárult, ugyanakkor az ITS-ben továbbra is kötelező jelleggel
foglalkozni kellett a szegregáció kérdéskörével, noha már jóval csekélyebb jelentőséggel bír. A
rendszer ellentmondásosságát tükrözi, hogy azokra a területekre, amelyeket a KSH nem jelöl
szegregátumként és nincsenek benne az ITS-ben, 2014-2020 között nem lehet szociális célú
városrehabilitációs támogatást lehívni, mely a top-down logikát erőlteti a városokra.
A 2007-2013-as időszakban összesen 77 db szociális városrehabilitációs célú beavatkozás valósult
meg, 48 Mrd Ft ROP forrásból, az egyéb hozzájárulásokkal (pl. önerő, privát tőke) közel 53 Mrd Ft
összértékben. A szociális városrehabilitációk beavatkozásai részben a hagyományosan hátrányos
helyzetű megyékre, valamint a fővárosra fókuszáltak. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a funkcióbővítő
városrehabilitációs forrásokból kismértékben részesülő Tolna és Nógrád megye az ilyen típusú
fejlesztési források lehívása tekintetében sem tekinthető sikeresnek, érdekérvényesítő képességük
mellett azonban pályázati aktivitásuk is alacsony volt. A szociális városrehabilitációk általában a
lakóingatlanok felújítására, korszerűsítésére, közterületek megújítására, közösségi terek
kialakítására fókuszáltak. Ezek az infrastrukturális jellegű, hard típusú beruházások egyrészt
látványosak, amelyet az önkormányzat is könnyebben tud kommunikálni és a lakosság is könnyebben
elfogad. A soft beavatkozásokat ezzel szemben a legtöbb esetben nyűgként élték meg az
önkormányzatok, amely napi feladatellátásukat nehezíti, bonyolítja, miközben a hatékonyságát
erősen kérdésesnek vélték. A túlzott adminisztráció a megvalósításba bevonható civil szervezetek
kedvét is eltántorította. Rendszerszintű hiba a soft projektelemek egyszeri finanszírozása, amely az
önkormányzatok forráshiányával társulva előrevetíti a programok fenntarthatatlanságát. Hiába
valósulnak meg sikeres, példaértékű beavatkozások, ha azok hosszú távú finanszírozása helyi szinten
nem megoldott. A programok befejeződésével az érintett lakosság veszti a legtöbbet és ez a
városvezetés irányába történő bizalomvesztést is eredményezi.
Kettős annak a megítélése, hogy a szociális városrehabilitáció mennyire csökkentette a társadalmi
egyenlőtlenségeket. Pozitívum, hogy az infrastrukturális jellegű beruházásoknak köszönhetően javult
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az akcióterületen élők lakhatási helyzete, a leromlott városi terek infrastrukturális állapota, a
lakosok (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve annak esélye. Ugyanakkor a tényleges
integrációhoz a beavatkozások alig tudtak hozzájárulni, amely nem is lehetett reális elvárás, hiszen
évtizedek alatt konzerválódott társadalmi konfliktusokat egy egyszeri beavatkozás nem tud azonnal
megoldani. Voltak előremutató kezdeményezések, különösen az oktatás, foglalkoztatás terén, de a
legtöbb esetben a források elapadásával a programok is befejeződtek. Mivel e beavatkozások hatásai
igen lassan érvényesülnek, különösen a szociális helyzet, képzettség és foglalkoztatás tekintetében,
ezért nem elegendőek az egyszeri városrehabilitációs akciók, ha egyéb források bevonásával (pl.
TÁMOP, EFOP, hazai és egyéb források) ezeket kiegészítve nem jönnek létre folyamatosan működő
programok. Ugyan a városrehabilitációk tényleges városi szintű hatásait még nem lehet megítélni, de
az már most látszik, hogy igen jelentős integrációs problémák vannak, amelyek nem segítik elő a
társadalmi kohéziót, sőt sok esetben tovább mélyítik a különbségeket. Mindez gyakran a város
közigazgatási határán is túlmutat, hiszen a rehabilitációs akciók kiszorító hatással is járhattak, s
dzsentrifikációt eredményezhettek. A probléma másik gyökerét a társadalmi szolidaritással szembeni
közömbösség jelenti, sem a városvezetés, sem a lakosság nem tartja azt igazán fontosnak, és sokan pl.
a közmunka intézményét megfelelő eszköznek tartják annak kezelésére. A szociális városrehabilitáció
legfeljebb hosszabb távon tud hatással lenni a társadalmi egyenlőtlenségekre, azonban a hatások
sajnos sokkal inkább ellentétesek (dzsentrifikáció). Az egyenlőtlenségekre való mérsékelt hatás amiatt
is prognosztizálható, mert többségében nem a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jutottak a
források. A lakótelep-rehabilitációk általában nem a legsúlyosabb helyzetben élő célcsoportot, hanem
egy alacsony-közepes státuszú réteget érintettek, így a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében
is kisebb hatásúak voltak.
SOFT ELEMEK

Az infrastrukturális beavatkozások mellett elvárás volt az ún. soft tevékenységek megjelenése. A
stratégiákban ugyan „étlap-szerűen” megjelentek, de az önkormányzati munkában kevésbé voltak
hangsúlyosak. A pályázati források ugyan segítették egy-két soft projekt megvalósulását, de az
önkormányzati forrásból megvalósítandó policy típusú beavatkozások gyakran elmaradtak. Az ITS-be
beépülő soft tevékenységeknél a tervezők már igyekeztek olyan elemeket meghatározni (beruházásösztönzés, vállalkozásfejlesztés, marketing stb.), amelyek szükségesek ahhoz, hogy a városok stratégiai
céljai jobb hatékonysággal megvalósuljanak, de önkormányzati elköteleződés híján a soft
tevékenységek hatékony megvalósítása továbbra sem realitás. Mindössze azok jelenthetnek kivételt,
amelyekhez pályázati forrás áll rendelkezésre (pl. SUMP), és/vagy meglétük további pályázatok
előfeltétele (pl. kerékpárforgalmi hálózati terv), illetve jogszabályi előírás teszi kötelezővé (pl. HEP). A
városok az akcióterületekhez kapcsolódva is azonosítottak soft tevékenységeket, amelyek elsősorban
a városrehabilitációs tevékenységekhez kapcsolódtak. Ugyanakkor a stratégiák és az akcióterületi
fejlesztések is infrastruktúra központúak voltak, a soft programok felelősei csak külső szereplőként
vettek részt a folyamatban, de legalább az önkormányzatokat rákényszerítették az ebben való
gondolkodásra. A soft tevékenységeket hivatott elősegíteni a városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap. Ezzel kapcsolatban általános kritika volt, hogy a viszonylag kis összegű
pályázatok ellenére hatalmas adminisztrációs teher nehezedett mind az önkormányzatokra, mind a
partnerként bevont civil szervezetekre, így többen inkább elálltak a pályázattól. Néhány
önkormányzat – elsősorban vidéken – ugyanakkor felismerte, hogy a városrehabilitációhoz kötődő
programok szervezése erősítheti a partnerséget a helyi lakosság, civil szervezetek és önkormányzatok
között.
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MONITORING

Az indikátorok megjelenése a korábbi tervezési gyakorlathoz képest új elemként jelent meg. Mivel
azonban az IVS-sek értékelési szempontrendszerében is marginális szerepet kapott, sok stratégia nem
foglalkozott velük kellő mélységben. Ennek ellenére pozitívum, hogy a legtöbb városban a
városvezetés legalább végiggondolta a tervezett beavatkozások hatásait és igyekezett azokhoz
valamilyen – lehetőség szerint számszerűsíthető – mutatót hozzárendelni. Mindezek ellenére a
mutatók meghatározása számos „gyermekbetegséggel” küzdött. A ROP-ban megjelenő, ágazati és
specifikus célokhoz rendelt indikátorokkal az IVS-sek nem voltak összefüggésben, a stratégiákban a
mutatószámokat attól függetlenül alkották meg, miközben a célokat gyakorlatilag ROP-forrásból
tervezték megvalósítani. Általában nem a település egyedi adottságaiból indultak ki, hanem az elvárt,
s gyakran túlzó eredményeket vetették papírra. Az indikátoroknál nem teljesült az output-eredményhatás logika, a bázisérték meghatározása sok esetben hiányzott, tehát a tervezett elmozdulás
mértékét, vagy irányát sem lehet egyértelműen meghatározni. Összességében az indikátorok alapján
nem lehet az IVS eredményességét, a mutatók teljesülését teljes körűen meghatározni. A ROP által
elvárt, az akcióterületi tervekben megjelenített indikátorok elsősorban output jellegűek, azonban
átfogó, országos képet nem nyújtanak a beavatkozások eredményeiről, mivel még a kötelező
indikátorokról sem nyújt átfogó képet a monitoringrendszer. A mutatók jellemzően nem is jelzik, vagy
nem jelzik megfelelően a beavatkozás hatékonyságát. Az akcióterületi tervekben megjelenített
indikátorokkal igyekeztek a városok az IVS-ben meghatározott célokhoz is kapcsolódni, ami nem volt
nehéz, hiszen az IVS-ek tervezése alapvetően a beavatkozás projektelemeihez „illesztette” a
városfejlesztési célokat és az elvárt eredményeket. Az indikátorértékek alapján azonban nem lehet
messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy az IVS-ben megfogalmazott célok hogyan
teljesültek. Mivel az akcióterületi projektek egy jelentős része a ciklus végén fejeződött be, ezért a
projektek kiértékelése sem történt meg (ott sem foglalkoztak igazán vele, ahol hamarabb befejezték a
projektet), s a városok nagy részében nincsenek visszacsatolások sem.
Az ITS-ekben fontos előrelépés volt az indikátorok strukturált azonosítása: egy jól átgondolt, output,
eredmény és hatásindikátorokat is tartalmazó, átfogó, tematikus, városrészi célokhoz,
kulcsprojektekhez, akcióterületi és hálózatos projektekhez illeszkedő indikátorrendszer lett
kialakítva. Ugyanakkor ezeket az operatív programokhoz, Integrált Területi Programokhoz (ITP) kellett
igazítani, s nem igazán nyílt lehetőség arra, hogy a városok a saját adottságaikhoz, lehetőségeikhez
igazított indikátorkészletet alakítsanak ki. Emiatt is kétséges a vállalt célértékek teljesülése azokban
a városokban, ahol egyáltalán meghatározták azokat. Az indikátorok valójában nem töltik be azt a
szerepet, hogy a célok tényleges megvalósulását mérni tudják.
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Sajnos szembetűnő, hogy a hazai városok számára az IVS elsősorban a forrásszerzés eszköze volt, a
városrehabilitációs pályázatokhoz „készítették”, amint a pályázatok beadásra kerültek, az IVS el lett
„felejtve”. Ez jól érzékelhető azon is, hogy gyakorlatilag nem történt meg az IVS-ek felülvizsgálata a
ciklus közben, annak ellenére sem, hogy éppen az IVS-ek első hullámának elkészítését követően
gyűrűzött be a gazdasági válság, ami teljes újragondolást követelt volna meg. Alig volt település, amely
egyáltalán elgondolkodott arról, hogy a stratégiáját néhány év múltán felülvizsgálja. Az integrált
településfejlesztés közel egy évtizedes hazai történelme egy tanulási folyamat minden stációját
megmutatja. A fejlesztéspolitika irányai és a finanszírozási források nagyban befolyásolták azt az utat,
amelyet az egyes városok bejártak, illetve azt a szemléletformálódást, amely a döntéselőkészítésben,
-hozásban történt. Nem lehet általánosítani, de sokhelyütt érezhető, hogy változik a várospolitika,
helyi fejlesztéspolitika. Az extern hatások (pl. jogszabályi előírások, a finanszírozási források
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allokálásánál a stratégiai megalapozottság igénye) a városok nagy részénél is elmozdulást
eredményeztek.
JAVASLATOK



















Az ITS-nek a városfejlesztési döntésekben valódi szerepet kell kapnia, szemléletváltás
szükséges a stratégiaalkotásban és a -használatban is. Kiemelt feladat, hogy a városvezető
aktívan képviselje a stratégiát! A stratégia legfontosabb funkciója, hogy a döntéshozók, a
lakosok és minden érintett számára egyaránt viszonyítási pontot és útmutatót jelentsen.
A projekt alapú gondolkodást fel kell, hogy váltsa a stratégia alapú gondolkodás. Ösztönözni
kell a városokat, hogy a fejlesztéspolitika stratégiai alapokra helyeződjön, nem lehet csak a
támogatások minden áron való megszerzése a város célja. A fenntarthatósági elveket
határozottabban kell érvényesíteni.
Szükséges, hogy a városok a fejlesztések terén ne legyenek ennyire az uniós forrásoktól
kiszolgáltatottak, át kell gondolni az adó- és illetékbevételek jelenleginél magasabb
hányadának a városoknál tartását, s szükséges lenne bizonyos tevékenységekre kiszámítható,
hazai források biztosítása.
Ösztönzőket kell alkalmazni, hogy a városfejlesztési beavatkozásokat a várostérségek egészére
kiterjesszék, mely a szolidaritást, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot is segítheti.
Szemléletformálási eszközökkel is motiválni kell az önkormányzatokat, hogy az ITS-t ne a
városvezetés, hanem a város stratégiájaként alkossák meg és kövessék.
Nemcsak a városrehabilitációs beavatkozásoknál, hanem a város minden fejlesztésénél az ITSre kell alapozni.
A partnerségre továbbra is hangsúlyt kell helyezni a forrásszerzéshez kapcsolódva is, mely
hosszabb távon az önkormányzatok elköteleződését, s a partnerek motivációját is erősítheti.
A közösségi tervezés iránti szkepticizmus miatt is nehezen megy az eredményes bevonás,
ugyanakkor ez fejleszthető, de ehhez elengedhetetlen a hatékony és folyamatos
kommunikáció.
A stratégiaalkotásban a települések egyedi adottságaira, valós helyzetértékelésre, s az ezekre
adott válaszokra kell alapozni, kerülni kell az uniformizált válaszokat, sablonos stratégiákat.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az integrált, komplex fejlesztésekre, amelyek a szinergiákat is
kihasználják.
A döntéshozatalban, a kiválasztáskor a megvalósítás utáni üzemeltetési, fenntartási
szempontokat határozottabban kell érvényesíteni, s előnyben kell részesíteni az alacsonyabb
fenntartási költségű beavatkozásokat. A beruházási költségek finanszírozására „könnyen”
lehet szerezni támogatást, de a fenntartást már az önkormányzatnak/gazdasági vagy civil
szereplőnek kell biztosítania jellemzően szűkös saját forrásaiból. A fenntartható
városfejlesztés elveinek a várospolitikában is határozottabban kell érvényesülnie!
A gazdasági szereplők bevonására, s a gazdasági funkciók kialakítására, fejlesztésére sokkal
nagyobb hangsúlyt kell helyezni, sőt, a városfejlesztés fókuszába kell helyezni.
A közszféra fejlesztései mellett minden településen elő kell segíteni a magán és a civil szektor
fejlesztéseit is. A városok számára komoly feladat, hogy a magánszféra és a közszféra közötti
együttműködés fontosságát elfogadják, s javítsák.
A megújult főtereket rendezvényekkel, eseményekkel tényleges közösségi térré kell
fejleszteni. Az infrastrukturális feltételek megteremtése után a közösségfejlesztést, soft jellegű
programokat kell preferálni, hogy a megújított közterületek identitáshordozók is lehessenek.
A jövőbeli fejlesztéseknél figyelembe kell venni a lakosság zöldfelületek iránti érzékenységét.
Az önkormányzatokat rá kell ébreszteni a soft elemek fontosságára, amelyeket képzésekkel,
ösztönzőkkel kell elősegíteni.
A szociális városrehabilitációnál törekedni kell a tartósabb hatást elérő beavatkozások
megvalósítására, különösen, amelyek a társadalmi kohéziót is erősítik.
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A Programalap hasznos, de annak adminisztratív terheit jelentősen csökkenteni kell.
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a monitoringra és az értékelésre, a stratégiák rendszeres
felülvizsgálatára, esetleges korrekciójára. A 314/2012. Korm. rendelet 7.§ is feladatul adja az
önkormányzat számára, hogy a stratégiát legalább négyévente áttekintse, ellenőrizze, és
döntsön arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat
készít. Ennek betartását meg kell követelni!
Az ITS és a helyi ágazati tervek összhangjának megteremtése kulcsfontosságú, az időközben
megszülető fejlesztési stratégiák, tervek cél- és eszközrendszerét az ITS-nek is figyelembe kell
vennie, ez is szükségessé teszi az ITS folyamatos felülvizsgálatát. Ráadásul a stratégia alapján
folyamatos projektszelekciót is alkalmazni kellene. Egyrészt szükséges a korábbi elképzelések
felülvizsgálata, de emellett a folyamatos projektfejlesztés, projektgenerálás is, különösen a
gazdasági szereplők bevonásával.
A célokhoz olyan indikátorokat (is) kell kapcsolni, amelyek a beavatkozások hatékonyságát is
jelzik.
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A VIZSGÁLAT KERETRENDSZERE

A keretfeltételek vizsgálata során áttekintettük a városfejlesztés nemzetközi és hazai irányelveiben
bekövetkezett változásokat a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as programozási időszak
vonatkozásában. Az értékelés teljes terjedelmében a mellékletben található, e fejezetben a főbb
megállapításokat összegezzük.

Az integrált szemléletmód a 2000-es évek közepétől egyre nagyobb hangsúlyt kapott az Európai Unió
városfejlesztési politikájában. A mérföldkövet a 2007-es Lipcsei Charta jelentette, amely kimondta,
hogy a városfejlesztés szempontjából fontos problémák és érdekek egyidejűleg és méltányos módon
kerüljenek figyelembe vételre. A dokumentum tehát az integrált városfejlesztési stratégia (IVS)
megfogalmazásával egy alapjaiban új szellemiségű városfejlesztési gondolkodást indított el.
Az integrált városfejlesztés egy olyan tervszerű folyamat, amelynek túl kell lépnie a korábban jellemző
ágazati- és terület-specifikus megközelítésen, azaz az integrált szemléletmód elsősorban egy
holisztikus megközelítés- és gondolkodásmód alkalmazását igényli. Ez azt jelenti, hogy a szokásos
ágazati vagy egy-dimenziójú megközelítéseket a különféle politikai területek és források
összehangolásával új transzverzális, illetve több-dimenziójú megközelítéseknek kell felváltani.
Eközben a városra, mint egy egész egységre kell tekinteni: a stratégiáknak és műveleteknek
egységeseknek kell lenniük és a városfejlesztés teljes komplexitásával kell foglalkozniuk úgy, hogy
az egyes városrészeknek az egész térségi struktúrában játszott szerepét kell számításba venni.
Az Európa 2020 stratégiában megjelölt kihívások európai városokra gyakorolt hatását a
fenntarthatóság különféle (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi, kulturális és kormányzati)
dimenzióinak klasszikus szempontjából kiindulva kell vizsgálni, azaz a “városfejlesztésnek” valóban
stratégiai szerepet kell játszania Európa jövőjében, és az európai városok előtt álló kihívásokat ezen
többsíkú perspektíva mentén kell kezelni.
Magyarországon az integrált szemléletmód, ezen belül is az integrált városfejlesztési stratégia a
Nemzeti Stratégiai Referencia Keretben (NSRK) jelent meg először. A dokumentum az integrált
megközelítés keretrendszerét a fenntartható fejlődés középpontba állításával rögzítette. Az
integrált tervezés az IVS-ek révén itt került be a köztudatba, de annak lényegét a városrehabilitációs
beavatkozásokban (szociális városrehabilitáció és településközpontok megújítása) határozta meg és
erősen a hard-típusú, infrastrukturális fejlesztésekre fókuszált, azaz az integráltság, mint módszertan,
avagy megközelítés ezen a szinten még kevésbé érvényesült.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) nem foglakozott kiemelt prioritásként a településfejlesztéssel, leginkább
az egyes beavatkozások vonatkozásában horizontális célként jelent meg, mint az egyes fejlesztések
földrajzi kerete. Az integrált szemléletmód ezáltal nem jutott érvényre, hanem lényegében ágazatibeavatkozási fókuszú dokumentum maradt. A szociális és funkcióbővítő jellegű városrehabilitációk
tartalmukban megegyeztek az NSRK-ban definiált célokkal és beavatkozásokkal. A soft-elemek
megjelentek ugyan, de a fejlesztések továbbra is a fizikai infrastruktúra megújítására korlátozódtak.
További hátrány, hogy a beavatkozások között nem jelent meg hangsúlyosan a felhagyott, barnamezős
területek megújítása, funkcióbővítő fejlesztése.

A Partnerségi Megállapodás a korábbi fejlesztéspolitikai dokumentumoknál részletesebben és
nagyobb hangsúllyal kezeli az integrált településfejlesztés kérdéskörét. A fókuszában elsődlegesen a
területiség áll, de megjelennek az ágazati és módszertani tématerületek is. Az egyes beavatkozásoknál
középpontba állítja az éghajlatváltozást, a környezeti fenntarthatóságot és a közösségi részvételt. A

19

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE
korábbi funkcióbővítő jellegű beavatkozások helyére éppen ezért az integrált és fenntartható
városfejlesztési akciók kerültek.

A magyarországi régiók 2004-ben kezdték meg a 2007-2013-as tervezési időszakra vonatkozó
stratégiáik előkészítését, az erre épülő Regionális Operatív Programok (ROP) tervezését. A programok
figyelembe vették az egyes régiók sajátos adottságait, valamint azt az elvet is, hogy az önálló, bottomup rendszerben készülő régiós operatív programok lehetővé tegyék az európai uniós, elsősorban
Strukturális Alapból rendelkezésre álló források hatékony felhasználását. A ROP-ok pozitívuma, hogy
az integrált városrehabilitációs beavatkozások a városfejlesztési prioritástengelyek jelentős részét
kitették. Az integrált szemléletmód azonban - akárcsak az NSRK esetében – itt is beavatkozásifókusszal jelent meg, így a tényleges komplexitás, mint alkalmazni kívánt módszer csak
korlátozottan tudott érvényesülni. A tervezett beavatkozásoknál, azok tartalmánál a funkcióbővítő
jellegű fejlesztéseket kevésbé részletezték, leginkább a szociális célú városrehabilitációk kerültek a
középpontba. A régiók többségében ugyanakkor megjelent a humán kapacitás fejlesztésének igénye
is, amely a soft-típusú beavatkozásokat vetítette előre.
Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásáról tíz operatív
program keretében rendelkezik. Ezek közül a településfejlesztés a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban
(VEKOP) kapott helyet. A 2014-2020-as időszak operatív programjai közül a TOP és a VEKOP az
önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő településfejlesztési akcióit támogatja. A
TOP a kevésbé fejlett régiók tekintetében fogalmazza meg a prioritásokat, célkitűzéseket és
intézkedéseket. Az integrált szemléletmód megjelenik a tervezett beavatkozások (funkcióbővítő és
szociális jellegű) tekintetében, amely elsősorban a komplex, egymásra épülő fejlesztések
ösztönzésében érhető tetten. A TOP az integrált területfejlesztési megközelítés keretében
részletesebben foglalkozik a városfejlesztést célzó integrált intézkedésekkel is. A VEKOP célja, hogy
biztosítsa a Közép-magyarországi régió (KMR) fejlődését, gazdasági versenyképességének további
növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését. A TOP-hoz képest
jelentős különbség, hogy a KMR-ben a jelenlegi tervezési ciklusban uniós forrásból csupán szociális
célú településrehabilitáció valósulhat meg.
Az integrált jellegű városfejlesztési beavatkozások a 2007-2013-as időszakban jellemzően szociális és
funkcióbővítő beavatkozások révén, egy-, kétfordulós és kiemelt eljárásrend keretében valósultak
meg. Ezek mellett megjelentek a kisléptékű fejlesztések, valamint egyéb, jellemzően regionális
adottságra épülő beavatkozások (pl. Pécs EKF, árvíz sújtotta települések). Területi lehatárolás
szempontjából általánosságban elkülönültek a megyei jogú városok, a kistérségi központok, egyéb
városok, illetve kisebb települések (5000 fő állandó lakosságszámú és 100 fő/km2 népsűrűség fölötti
települések), majd 2009-től az LHH kistérségek.

A 2014-2020-as programozási időszakban szintén megvalósulnak funkcióbővítő jellegű, illetve szociális
városrehabilitációk, de a korábbi időszakhoz képest tematizáltabb bontásban. A funkcióbővítő, illetve
-megújító jellegű beavatkozások a TOP 2.1.2.-15, illetve TOP-6.3.2-15: Zöld város kialakítása, valamint
a TOP 2.1.1.-15 és TOP-6.3.1-15: Barnamezős területek rehabilitációja kiírásokban jelennek meg. A
leromlott vagy leromlással fenyegetett területek rehabilitációját érintő beavatkozások a TOP 4.3.1-15,
illetve TOP-6.7.1-15: Leromlott városi területek rehabilitációja, valamint a TOP 5.2.1-15, illetve TOP6.9.1-15: Társadalmi együttműködés elősegítését szolgáló helyi szintű komplex programok keretében
jelennek meg. Az előző ciklushoz képest eltérés, hogy a leromlott városi területek rehabilitációja csak
olyan akcióterületek esetében alkalmazható, amelyek a komplex programok megvalósítására
irányuló pályázat támogatói döntésével rendelkeznek. (vagyis előbb a soft-jellegű beavatkozásokról
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lesz döntés, amelyet később hard-típusú fejlesztésekkel lehet kiegészíteni.) A VEKOP-ból csupán
szociális jellegű városrehabilitációs, beavatkozások támogatottak, amelyen belül egy projekt keretében
valósíthatóak meg az infrastrukturális és az ESZA-típusú soft tevékenységek is.

Az integrált városfejlesztési beavatkozásokat megalapozó IVS-sekhez, illetve az Akcióterületi tervekhez
a Városfejlesztési Kézikönyv (2007, illetve 2009), valamint a 2014 decemberében kiadott Útmutató3
nyújtott segítséget. A 2007-ben készült, majd 2009-ben felülvizsgált Kézikönyv jelentősége leginkább
abban állt, hogy átfogó képet nyújtott az integrált városfejlesztési stratégiák megvalósításáról.
Hátránya, hogy elsősorban maga a dokumentum került a fókuszba, a szemléletmód, mint
módszertan kevésbé tudott érvényesülni. A 2007-es Kézikönyv kellő részletezettséggel taglalta a
stratégia tartalmi követelményeit, külön hangsúlyt fektetve a helyzetelemzés fejezetére. Szintén
részletesen kitért a pályázati konstrukciókra, eljárásrendekre. Mindenképpen hiánypótló
dokumentumnak tekinthető, de a kezdeti gyermekbetegségeket még magán hordozta (túl
szerteágazó, több célcsoportot megcélzó, stb.). A 2009-ben átdolgozott változatba már beépültek a
korábbi évek tapasztalatai, ezáltal a módszertan is tovább strukturálódott.
A 2014-ben készült Útmutató a megváltozott uniós és hazai várospolitika eredményeként jelentős
változást hozott a stratégiák felépítésében. A kizárólag akcióterületekben való gondolkodást
felváltották a speciálisabb beavatkozások (hálózatos projektek, kulcsprojektek, de az akcióterület is
megmaradt), valamint a mérhetőség szempontjából az indikátorok is hangsúlyosabb szerepet kaptak.
Külön ki kell emelni a partnerség és participáció jelentőségét, amely egyre inkább kulcstényezőjévé
vált a fejlesztések megvalósításának.
A hazai várospolitikában bekövetkezett változások és a jogszabályi környezet kölcsönösen hatottak
egymásra. Ezek közül a leglényegesebbek:








3

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), amely az
Alaptörvénnyel összhangban rendelkezett a helyi önkormányzatok szabályozásáról;
az 1299/2011.(IX.1.) Korm. határozat, amelynek értelmében a járás vált az állam szervezetének
legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységévé;
a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet a járások területi fejlettség alapján történő
besorolásáról, amelynek 8. §-a a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.
17.) Kormányrendeletet 2015. január 1-vel hatályon kívül helyezte;
az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, amely az Étv-t egészíti ki és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezik;
a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,
amely a települések helyi esélyegyenlőségi programjáról rendelkezik; valamint
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.

Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 elkészítéséhez
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4

AZ INTEGRÁLT SZEMLÉLETMÓD ÉRVÉNYESÜLÉSE

A Lipcsei Charta szerint az integrált városfejlesztési politika azt jelenti, hogy a városfejlesztés
szempontjából fontos problémák és érdekek egyidejűleg és méltányos módon kerülnek figyelembe
vételre. A városfejlesztésben kiemelt szempont a társadalmi-gazdasági-környezeti értelemben vett
fenntarthatóság, amely a várospolitikában az integrált megközelítést igényli. Az integrált
városfejlesztési politika a közösségi fenntartható fejlesztési stratégia végrehajtásának kulcsfontosságú
előfeltétele, amely a várospolitika központi területeinek térbeli, ágazati és időbeli szempontjait
koordinálja. A stratégiaalkotás folyamatába a gazdasági szereplők, az érdekeltek és a lakosság is
bevonásra kerül. Az integrált városfejlesztési politika révén növelhető a közpénzek felhasználásának
hatékonysága, s jobban koordinálhatók a köz- és magánberuházások is.

4.1 Az integráció fogalmi megközelítése

Az integráció szó a latin nyelvből származik, és "egységesülés"-t, "egyes részek egy egésszé való
egyesülése"-t, "nagyobb egységbe foglalás"-t, vagy – eredetileg matematikai értelemben - "magasabb
rendű összegződés"-t jelent. A többféle jelentéstartalom miatt az integrált fejlesztéseket is különböző
szinteken és vonatkoztatási rendszerekben lehet értelmezni.
A VÁTI tanulmányában az integráció típusait a következőképpen határozza meg:




különböző térségi szintek esetében a települések és a különböző területi szintek
együttműködését jelenti. (pl. város-vidék, város-agglomeráció, kistérségi vagy járási
együttműködések, stb.)
különböző ágazatoknál és tématerületeknél az egyes szakpolitikák, tématerületek
összekapcsolását jelenti (pl. gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális, építészeti aspektusok
szinkronba hozása)
különböző szférából érkező érintettek esetében a közszféra együttműködik a vállalkozásokkal,
civil szereplőkkel, a helyi lakossággal.

Az MTA RKK tanulmánya a fentiek mellett kiemeli a források integrálásának fontosságát is, azaz hogy
a tervezett fejlesztések megvalósításához minél többféle forrás bevonására kell törekedni.

Az integrációnak három területen kell(ene) megvalósulnia: területileg, ágazatilag és a forrásokat
tekintve. Ennek szintje az egyes városok tekintetében természetesen különbözik, de a stratégiák
ebbe az irányba mozgatják minden város fejlesztéspolitikai törekvéseit. Ehhez természetesen
hozzátartozik a különböző stakeholderek integrációja is, az azonban része a többi területnek is.




TERÜLETI INTEGRÁCIÓ – különböző léptékek mentén valósítható meg. Egyrészt a stratégia a
város egészét és egyes részeit önmagában is, komplex módon fejleszti. Területi célokat
határoz meg (városrészekre, szegregátumokra stb.), amelyhez területi eszközöket rendel. Az
akcióterületi tervezés lehetővé teszi, hogy a beavatkozások szintjén megvalósuljon a területi
koncentráció. Ugyanakkor, különösen a 2014-20-as időszakban emellett egy másik léptékben
is előtérbe került a területiség. A stratégiaalkotás elméletben már túlmutat a város
közigazgatási határain és a funkcionális várostérséget veszi alapul, így a városkörnyék
tervezésbe és végrehajtásba történő bevonása, valamint a beavatkozások városhatáron túlra
történő kiterjesztése a térbeli kohézióra is hangsúlyt helyez.
ÁGAZATI INTEGRÁCIÓ – a stratégia egyik legfontosabb célja, hogy megteremtse az ágazati
elképzelések közötti harmonizációt. Az egyes településeken rengeteg eltérő célú, időtávú és
hatású ágazati stratégia van, ezek közös mederbe terelése, integrálása azonban korábban nem
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kapott megfelelő hangsúlyt. Pedig ez is szükséges ahhoz, hogy a városok komplex
beavatkozásokat tudjanak végrehajtani, s azok szinergiáit ki tudják aknázni. Ez a
koordinációs szerep teszi lehetővé, hogy a városfejlesztési projektekben a különböző ágazati
szempontok és célok érvényesülhessenek, megjelenhessenek, és ne akadályozzák egymást. Így
az infrastruktúrafejlesztések, s az egyre inkább előtérbe kerülő gazdaságfejlesztési fókusz
mellett a környezeti és szociális jellegű fejlesztések is integráns részei tudnak lenni nemcsak a
stratégia célrendszerének, hanem intézkedéseinek is. Az ITS-nek a különböző stratégiák közötti
összehangolást, valamint - különösen a városkörnyéki települések esetében - a vidékfejlesztés
és a településfejlesztés közötti kohézió elősegítését is fel kell vállalnia. Noha az eszközrendszer
és finanszírozási háttér vonatkozásában a város és a vidék fejlesztése az elmúlt időszakban
eléggé elkülönült, a stratégiának segíteni kell a funkcionális várostérségre vonatkozóan a
fejlesztéspolitikai elképzelések összefogását.
FORRÁSINTEGRÁCIÓ – Az egyre inkább csak az európai uniós támogatásokra szorítkozó
fejlesztéspolitika nem lehet igazán sikeres, ha nem tud bevonni addicionális forrásokat a
településfejlesztésbe. Fontos lenne eljutnia oda a városfejlesztésnek, hogy ne a finanszírozási
lehetőségekhez keressék a projekteket, hanem a célokhoz kapcsolják a bevonható
eszközöket, akár közvetlen európai uniós, hazai költségvetési, vagy magánforrásból
származnak. Az ITS-nek fontos feladata, ami sajnos a legtöbb településen nem, vagy csak
nyomokban valósult meg, hogy az önkormányzati elképzeléseken túl integrálja a magán és
civil szektor fejlesztéseit is a meghatározott célok mentén.

Az integrációnak területileg, ágazatilag és a forrásokat tekintve kell(ene) megvalósulnia oly módon,
hogy a különböző szférából érkező érintettek együttműködése is megvalósul. A területi
integráltságnak a dokumentumok területi jellege, a forrásintegrációnak a támogatásalapú
szemléletmód, valamint a magántőke passzivitása jelenti akadályát. Az ágazati integráció nagyrészt
szintén csak elvben valósul meg.

4.2 A stratégiák területi és ágazati integráltságának vizsgálata

Integrált városfejlesztés nem létezik stratégia nélkül, hiszen kell egy iránytű, ami alapján össze lehet
hangolni a gazdaság-, az infrastruktúra- és a szolgáltatásfejlesztést. A Városfejlesztési Kézikönyv (2009)
definíciója szerint „az IVS/ITS4 olyan középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált tervezési
dokumentum, amely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált
városfejlesztési stratégia tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel
készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl.
gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.),
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság)
céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az
integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási, megvalósítási és
fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.” Azaz az integrált szemléletmód megvalósítja a
különböző ágazati fejlesztési elképzelések összehangolását s térben gondolkodva is fókuszál.

Az ITS legfontosabb szerepe azonban az, hogy a stratégiai gondolkodás meghatározóvá váljon a
várospolitikában, amelyhez éveken keresztül sorvezetőként szolgál a dokumentum. Az abban
megfogalmazott célrendszer igazodási pontot nyújt az intézkedések meghatározásához,
felülvizsgálatához, végrehajtásához. Az ITS ideális esetben egy operatív dokumentum, amely
A jelentésben a stratégiát ITS néven rövidítjük, IVS-ként akkor használjuk, ha a 2007-2013-as időszakra
vonatkozó megállapításoknál többlettartalma van.
4
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meghatározza a végrehajtás kereteit (intézményrendszer, menedzsment, intézkedési terv), a
feladatokat, a tennivalókat, s azok indikatív ütemezését és költségbecslését. A megvalósíthatóság
azonban nagyban függ a fentebb bemutatott magatartásformáktól. Az integrált városfejlesztés iránt
elhivatott településeken fontosnak tekintik, hogy átláthatóan, strukturáltan álljon össze az a
dokumentum, amely alapján nem csak a projektek előkészítése támogatható, hanem a végrehajtástól
a kommunikációig minden fázis. Az ITS egyik fontos feladata ezeken túl, hogy biztosítsa a
számonkérhetőséget is, hiszen a stratégiában megfogalmazott, elérni kívánt eredmények az
indikátorok révén számszerűsíthetők, nyomon követhetők. Ez természetesen lehetőséget nyújt a
visszacsatolásra, a stratégia megvalósításába történő beavatkozásra, esetleg a stratégia korrekciójára
is.
Összességében a stratégia legfontosabb funkciója, hogy a döntéshozók, a lakosok és minden érintett
számára egyaránt viszonyítási pontot és útmutatót nyújtson.

A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy mennyire tudott az ágazati és a területi integráltság megvalósulni. A
forrásintegráció vizsgálata itt kisebb súlyt kap, mivel a multifund finanszírozás a 2007-13-as időszakban
is, s a 2014-20-as időszakban is háttérbe szorult. (A 2014 és 2020 közötti időszakban a városfejlesztést
integrált műveleteket felvázoló stratégiák útján kell megvalósítani - az ERFA-rendelet 7. cikke -,
valamint az ESZA-rendelet 12. cikke azt is rögzíti, hogy mekkora hányaddal köteles az ESZA hozzájárulni
ezekhez a stratégiákhoz). Az integrált területi kezdeményezés (ITI) lehetett volna egy olyan új
támogatási mód, amelynek segítségével összevonhatók lettek volna az egy vagy több operatív program
különféle prioritási tengelyeihez kapcsolódó támogatások (KA, ERFA, ESZA). Az ITI-t a Kormányzat végül
elvetette, mert az ERFA-rendelet a döntéshozatali mechanizmust és a végrehajtást a városra delegálta,
azaz erősen decentralizált rendszer jött volna létre. A CLLD tekintetében Magyarország szorgalmazta
az ERFA, ESZA és EMVA források integrálását, ettől azonban az EU elzárkózott.

4.2.1 A stratégiák ágazati integráltsága

A Lipcsei Charta is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az ágazati és műszaki tervek, valamint politikák
összehangolása megtörténjen. A stratégiák tervezésének alapja, hogy a városban rendelkezésre álló
ágazati koncepciók/stratégiák/tervek közötti összhangot, a szinergikus kapcsolódási pontokat
megteremtse, ugyanakkor felhívja a figyelmet az ellentmondásokra, az egymást kioltó célokra. Ehhez
természetesen az is szükséges, hogy a település ágazati dokumentumait a településfejlesztési
koncepcióhoz igazítva határozzák meg. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőkép,
illetve a hosszú távú célok a későbbiekben kiinduló pontot jelentenek a középtávú ágazati stratégiai
dokumentumok kidolgozásához.

Már a Városfejlesztési Kézikönyv is megfogalmazta, hogy nem cél a városi ágazati koncepciók
helyettesítése, „inkább azok egymásra hatásának vizsgálata a feladata és ennek alapján hozzájárulás
az ágazati fejlesztési irányok szükség szerinti aktualizálásához vagy korrekciójához.” Az ágazati
fejlesztések összehangolása városonként különböző ágazatokra, rendszerekre terjedhet ki, a város
sajátosságainak és céljainak megfelelően. Jellemzően azért azokon a területeken állnak rendelkezésre
stratégiai dokumentumok, ahol a város számottevő beavatkozást tervez, azaz fontos prioritásként
tekint az ágazatra.
Az integráció egyik nehézségét jelenti azonban a rendelkezésre álló dokumentumok időbeli
relevanciája. Az ágazati dokumentumok időtávja, elkészítésének ideje a legritkább esetben illeszkedik
az ITS-hez, az abban megfogalmazottak gyakran túlhaladottak, vagy részben/egészben megvalósultak,
az új elképzelések pedig még nem kerültek elfogadásra. Mindezekhez kapcsolódva, ajánlott a
stratégiák, ágazati dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása. Ezáltal érhető el, hogy a tervek
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dinamikusan reagáljanak a megváltozott külső vagy belső tényezőkre, adottságokra. Ez
garantálhatja, hogy a város a fejlesztéseit az ITS célrendszeréhez, nem pedig a pályázati kiírásokhoz
igazítja.

Sok településen, különösen a kisvárosokban, a kisebb járásszékhelyeken az ágazati tervek és
programok hiánya miatt egyes szakterületek fejlesztési céljai és tervezett beavatkozásai nem kerültek
részletesen kidolgozásra, ill. már gyakran a megalapozó vizsgálatok kidolgozottsága sem volt
megfelelő, mivel adatok, információk hiánya miatt a jelenlegi helyzet sem kellően ismert. Ez esetben
gyakran e szakterületek integrálása is csak részben sikerült, sikerülhetett.

Az ágazati integráltság tekintetében sok esetben gondot okoz, hogy ugyan rendelkezésre állnak a
dokumentumok, hiszen annak meglétét jogszabályi kötelezettség írja elő, de annak minősége elmarad
a kívánatostól. Ezekben az esetekben tulajdonképpen a városfejlesztési stratégia fogalmazta meg az
ágazati célkitűzéseket is, nyilvánvalóan kevésbé fókuszáltan és árnyaltan, mint ahogy azt egy, csak az
adott szakterülettel foglalkozó stratégiai dokumentum tette volna. Az igazi problémát azonban az
okozza, hogy az ITS-ek elfogadása után sem történt meg az elavult vagy hiányzó stratégiák pótlása,
azok minőségi felülbírálása.

A stratégiák eredménytelenségének (vagyis a kitűzött célok el nem érésének) gyakori oka a
fejlesztések ágazati összehangolatlansága, azaz a későbbi ágazati beavatkozások nem követik az ITSben megfogalmazott célokat, tervezett intézkedéseket (sőt, amennyiben létezett, a korábbi ágazati
stratégiában megfogalmazottakat sem – hiszen ezekhez elvileg kapcsolódik az ITS célrendszere). Ennek
hátterében gyakran a pályázati rendszerben támogatott tevékenységek, s az azokhoz elnyerhető, nem
feltétlenül a város igényeihez, szükségleteihez, így céljaihoz, prioritásaihoz kapcsolódó források okozta
„eltérülések” állnak. Ez nagymértékben rontja az ITS relevanciáját.
Az ITS célrendszere az infrastrukturális fejlesztési célokon túl tartalmazott társadalmi, gazdasági,
környezeti célokat is, noha az IVS-ek célstruktúrája, logikai felépítése igencsak változatos képet
mutatott (részletesen ld. 6. fejezet). Az ágazati integráció leginkább a funkcióbővítő és szociális
városrehabilitációk esetében tudott megvalósulni, de a legtöbbször ott is a pályázati tartalom
kényszerítette ki.
Az ITS-ek tervezésének alapja, hogy a városban rendelkezésre álló ágazati
koncepciók/stratégiák/tervek közötti összhangot, a szinergikus kapcsolódási pontokat
megteremtse, ugyanakkor felhívja a figyelmet az ellentmondásokra, az egymást kioltó célokra. Az
ágazati integráltság tekintetében korlátot jelentett a rendelkezésre álló ágazati stratégiák és tervek
mennyisége és minősége. Az ITS-ben a célrendszer az infrastrukturális fejlesztési célokon túl
tartalmazott ugyan társadalmi, gazdasági, környezeti célokat is, de az ágazati integráció leginkább
a funkcióbővítő és szociális városrehabilitációk esetében tudott megvalósulni, ahol a pályázati
tartalom kikényszerítette.

4.2.2 A stratégiák területi integráltsága

A stratégiák területi integráltsága több léptékben vizsgálható. Egyrészt a térségi (regionális, megyei,
térségi/agglomerációs, kistérségi/járási stb.) stratégiák fejlesztési céljaihoz való illeszkedése fontos,
hiszen a hierarchikus tervezési rendszerben szükséges alkalmazkodni bizonyos irányokhoz, a magasabb
szintű területi tervekhez. Elvben a stratégiák ezen kapcsolódást igazolják s alátámasztják. Másrészt a
települések közvetlen térségükkel való szoros interakciói miatt is egy város fejlesztési stratégiája ki kell,
hogy térjen a közvetlen városkörnyékre, hiszen az ott lakók életét befolyásoló beavatkozásokat is
megvalósít. A város-falu, a centrum és periféria közötti együttműködés különösen a kisebb települések
érdeke. Harmadrészt a stratégiák a területi integrációt a városon belüli részstratégiák
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vonatkozásában is megvalósítják. Az egyes városrészek, speciális területek (pl. városközpont,
szegregátum, barnamezős terület stb.) céljai és beavatkozásainak egymásra hatását, s az azok közötti
priorizálást is figyelembe kell venni a tervezésnél.
A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az IVS-ek mennyiben vették figyelembe a városkörnyék igényeit, s
céljaik ill. tervezett beavatkozásaik mennyiben érintik, vonják be a környező településeket ill. azok
lakosságát. Ahogy az alábbi ábrából látszik, a két tervezési időszak között kisebb részeredményeket
sikerült elérni a területi integráltság tekintetében. Míg az IVS-sek a területiséget leginkább a
helyzetfeltárás referenciaadataiban jelenítették meg (országos vagy megyei adatoktól való eltérés
vizsgálata), addig az ITS-ek nagyobb része már a szomszédos települések releváns fejlesztéseit is
tartalmazza. A térségi adottságok jellemzése korábban szintén KSH adatok szintjén jelentek meg, az
ITS-ben ugyanakkor részletesebb kvantitatív jellemzések is akadnak.
4.2-1. ábra: A területi szempontok változó megjelenése a stratégiákban
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Forrás: IVS és ITS dokumentációk

Mindezek ellenére az ITS-sek is maradtak városi szintű dokumentumok, azaz a fejlesztések – talán a
vonalas infrastruktúrafejlesztések kivételével – nem lépik át a települések közigazgatási határát. Ezt az
elnevezése is predesztinálja (városfejlesztési/településfejlesztési stratégia), de a 314/2012.
Kormányrendelet tartalmi előírásában is sok helyen a városi szint jelenik meg: (pl. A település
társadalma vagy a település gazdasága, stb.)

A városon belüli integráció a célrendszerek szintjén – annak hibáival együtt – megvalósult, hiszen
minden település legalább városrészi szinten vizsgálta az akcióterületi beavatkozások illeszkedését. Ha
azonban megvizsgáljuk, hogy az egyes akcióterületeken belül végrehajtott fejlesztések egymással
területileg is szinergiában voltak-e, már nem ilyen kedvező a kép. Születtek akciótervek szintjén
kiemelkedően jó tervek, de több helyen is végeredményben pontszerű fejlesztések valósultak meg
egy területileg körülhatárolt helyszínen.

A területi integráció három szinten tud megvalósulni. Hierarchikus megközelítés alapján a
stratégiáknak illeszkedniük kell a magasabb szintű, térségi stratégiákhoz. A térségi megközelítés
értelmében a dokumentumnak ki kell térnie a közvetlen városkörnyékre is, hiszen a városok nem
önmagukban létező entitások, hanem szerves kapcsolatban állnak környezetükkel. A települési
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szintű szemléletmód egyrészről a városon belüli célrendszer egymásra épülését jelenti, másrészt
pedig az akcióterületen belül megvalósuló fejlesztések integráltságát.
A stratégiák a hierarchikus megközelítésnek eleget tesznek, amely a korábbi időszakok tervezési
gyakorlataival is magyarázható. A térségi megközelítés azonban továbbra sem tud érvényesülni.
Ennek oka, hogy az önkormányzatok városi szintű dokumentumként értelmezik a stratégiát és
közigazgatási határt ezért csak ritkán és igen indokolt esetekben lépik át. A városon belüli integráció
a célrendszerek szintjén megvalósult, hiszen minden település legalább városrészi szinten vizsgálta
az akcióterületi beavatkozások illeszkedését. Az akcióterületeken belül végrehajtott beavatkozások
– a sok jó példa ellenére - több helyen is pontszerűen valósultak meg egy területileg körülhatárolt
helyszínen.

4.2.3 A stratégiák integráltságának vizsgálata

A városfejlesztés s a stratégiaalkotás is dinamikus rendszerben zajlik, ahol sokféle körülményt kell
figyelembe venni, sokféle elképzeléshez kell igazodni. Kompromisszumok, iteratív folyamatok
vezetnek el ahhoz, hogy minden érintett számára elfogadható stratégia szülessen. Az Európai Unió
irányelvei, alapelvei, a nemzeti fejlesztéspolitikát meghatározó keretek (2007-13 között az országos
Fejlesztéspolitikai Koncepció és a Országos Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti Stratégiai
Referencia Keret és az operatív programok, s elsősorban a Regionális Operatív Programok, 2014-20
között pedig az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a Partnerségi Megállapodás és az
operatív programok, különös tekintettel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP), a
megyei fejlesztési tervek, a járási/városkörnyéki elvárások, netalán speciális jogszabályok (mint például
a Balaton vagy a Budapesti agglomeráció esetében) felülről terelik a városi célokat. Az önkormányzati
fejlesztési elképzeléseken túl azonban „illendő” figyelembe venni a helyi lakossági és vállalkozói, vagy
a civil ötleteket is. Minden városnak fel kell ismerni, hogy az önkormányzati beavatkozások
önmagukban nem elegendőek a város által kitűzött célok teljesítéséhez. A közszféra fejlesztései
mellett minden településen elő kell segíteni a magán és a civil szektor fejlesztéseit is. A városok
számára komoly feladat, hogy a magánszféra és a közszféra közötti együttműködés fontosságát
elfogadják, s javítsák.
A településfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedés minden ITS-nek alapkövetelménye. Maga az ITS
a hosszú távú („koncepcionális”) városfejlesztési célok középtávon reálisan megvalósítható
programokká és projektekké való lebontása kellene, hogy legyen. Mivel több település sem fordít arra
gondot, hogy hosszú távú fejlesztési irányait felülvizsgálja, ezért is fogalmazódott meg az a kimondatlan
elvárás, hogy 10 évente szükséges lenne felülvizsgálni a koncepciót. Noha a Városfejlesztési Kézikönyv
kimondta, hogy az IVS elkészítése jó alkalmat kínál a koncepció módosítására, felülvizsgálatára („lévén
a tapasztalatok alapján sok esetben a jövőkép vagy nem elégíti ki a fenti feltételeket, így a további
munka megalapozására nem alkalmas, vagy az idő múlásával a jövőképet egyébként is felül kellene
vizsgálni a városi szándékok és külső gazdasági és egyéb környezeti lehetőségek változása miatt”)5,
2007-13 között az IVS-ek készítésekor szinte sehol nem történt meg új koncepció kialakítása.
Ugyanakkor az IVS több városban is átszabta (ha volt korábban koncepció), vagy megszabta (ha nem
volt korábban koncepció) a település hosszú távú jövőképét és célrendszerét. Ez viszont részben azt
is jelentette, hogy valójában gyakran a rövid- és középtávú célokhoz igazították a hosszú távú
jövőképet, mert a városnak – a forrásszerzés miatt – ezen érdekek voltak a meghatározóak, s a távoli
Ebben természetesen nagy szerepe volt a finanszírozásnak, hiszen míg az IVS tervezési költsége elszámolható
volt a városrehabilitációs pályázatokból, a koncepció készítésénél erre nem volt lehetőség, azt saját erőből kellett
(volna) megvalósítani. S mivel ehhez közvetve forrásszerzési lehetőség sem kapcsolódott, így a települések nem
voltak motiváltak a koncepció felülvizsgálatában vagy új alkotásában.
5
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jövő a „homályba veszett”. Természetesen nagyban befolyásolta mindezeket a koncepció
kidolgozottsága, részletezettsége. Némely településen annyira általános célok vannak a
koncepcióban, amihez nem nehéz illeszkedni bármilyen fejlesztési céllal vagy prioritással. Máshol a
koncepcióban részletesen ki lettek dolgozva egyes szakterületeken a célok, s felvázolva a fő
beavatkozási irányok, esetleg területileg is specifikálva azok helyét. Ezekben az esetekben az IVS
alapján történő városrehabilitáció nem feltétlenül került meghatározásra a legfontosabb
beavatkozások között, noha a legtöbb esetben a városközpont megújítása, élhetővé tétele azért ígyúgy a hosszú távú koncepciókban is megjelent.

2014-20 között sokat változott a mentalitás, egyrészt a finanszírozási források miatt is (az MJV-k
dedikált keretet kaptak, amiből a koncepciót is megújíthatták, a járásszékhelyek között pedig azok,
akiknek korábban egyáltalán nem volt településfejlesztési koncepciójuk, szintén kaptak erre forrást)
több város készített koncepciót. Ugyanakkor a rendelkezésre álló rövid idő, s párhuzamosan készülő
hosszú és közép távú dokumentumok gyakran a hangsúlyt eltolták a belátható időtávú ITS készítésére,
s gyakran a két dokumentum ugyanazzal a célrendszerrel került véglegesítésre, számottevő priorizálás
nélkül. Pedig mint az Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési
Stratégia 2014 – 2020 és a fővárosi kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez
c. dokumentum is kimondta, hogy „A koncepció célrendszere értelemszerűen tágabb, mint az ITS
célrendszere, hiszen a megvalósítás időtávja is nagyobb. Az ITS-nek, ebből fakadóan, nem szükséges a
koncepció minden célkitűzéséhez kapcsolódóan középtávú célokat állítania vagy beavatkozásokat
előirányoznia, hanem az ITS időtávján, az adott környezeti feltételek között megvalósítható fejlesztési
szükségletekre kell összpontosítania.”
Az ITS összhangja más komplex fejlesztési stratégiákkal nem feltétlenül valósult meg. A Leader
térségekre, így a városkörnyéki településekre készült Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) és a városra
készült IVS között a legritkább esetben volt csak egyeztetés, hiszen más volt a két stratégia területi
fókusza is. A város és a vidék teljesen elkülönült egymástól, nemcsak a célrendszer, hanem a
beavatkozások tekintetében sem történt harmonizálás6. Ez végülis oda vezetett, hogy 2007-13 között
a városkörnyéki települések fejlesztése teljesen elvált a város fejlesztésétől. 2014-20-ban ezt
igyekezett korrigálni a rendszer, az ITS már eleve funkcionális várostérségre készült (elvileg), miközben
a CLLD eszköz révén a városok is készíthettek – a Leader alapelvekhez és tematikához hasonló – Helyi
Közösségfejlesztési Stratégiát (HKFS). Azonban a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva sok esetben
továbbra sem fedezhető fel tényleges kapcsolat a CLLD és ITS között, ami komoly gond, mert így a
várostól függ, hogy a CLLD-re vonatkozó stratégia egyáltalán illeszkedik-e az ITS-hez (annak ellenére,
hogy értékelési szempont a két stratégia kapcsolatának bemutatása). Ráadásul a CLLD-ben igazából
nincs integrált elvárás, amely ellentmond az ITS elveinek is, sőt az sem követelmény, hogy a „hard és
„soft” beavatkozási elemeket ténylegesen összekössék. Az integráltságot gyengíti a forrásintegráció
hiánya is, hiszen a HKFS megvalósítására egy pályázati forrás van, egyéb pénzügyi eszközök nem állnak
rendelkezésre. Hovatovább, a városi HKFS és a Leader-stratégia közötti kapcsolat is gyenge, legtöbb
esetben nem foglalkoznak egymással, nincsenek kapcsolódási területek, annak ellenére, hogy a HKFSmódszertan elvárja a területre vonatkozó hatályos stratégiák illeszkedésének megteremtését.

Ez azt is jelenti, hogy noha az IVS/ITS révén lehetőség teremthető a város-vidék (város és funkcionális
térsége) kapcsolatrendszer megerősítésére is, a város és funkcionális térségének közös alapokon
Ebben természetesen szintén nagy szerepe volt a támogatáspolitikának, hiszen az ÚMVP forráselosztása
teljesen elkülönült a Kohéziós és Strukturális Alapoktól, nemcsak az integráció, hanem a harmonizáció is
hiányzott.
6
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nyugvó fejlesztésére, a valóságban jellemzően ez egyáltalán nem történt meg. Az együttműködés a
kistérségek keretein belül is egyre inkább szétmorzsolódott, s erejét vesztette.
A város- és vidékfejlesztés mind területileg, mind ágazatilag elkülönül egymástól, amelyen a 20142020 közötti időszakra bevezetett CLLD sem tudott érdemben változtatni. Noha az IVS/ITS révén elvi
lehetőség nyílt a város-vidék (város és funkcionális térsége) kapcsolatrendszer megerősítésére, a
város és funkcionális térségének közös alapokon nyugvó fejlesztésére, a gyakorlatban ez egyáltalán
nem tud megvalósulni

Kérdés, hogy egyáltalán hogyan mélyülhetett el az integrált szemléletmód? A minisztérium, az IH
konferenciákon, tájékoztatókon keresztül igyekezett a polgármesterek, főépítészek elérésére,
szemléletformálására, de valójában leginkább a tervezőkön keresztül volt a legnagyobb esély
megjeleníteni a távlatos, integrált gondolkodást. Az IVS-ek minősége nagyban függött a tervezők
személyétől, s a rövid idő alatt megvalósult tervezési folyamat hatékonyságától. Ebben viszont az
önkormányzati vezetők és munkatársak hozzáállása meghatározó volt, s a személyi feltételek
mindvégig fontos szerepet töltöttek/töltenek be a stratégia kidolgozásának, végrehajtásának és
felülvizsgálatának folyamatában (jellemzően a főépítész vagy a műszaki/pályázati iroda vezetője).
Ugyanakkor a polgármester elköteleződése nagyban befolyásolta a stratégia súlyát és végrehajtását,
különösen a kisebb városokban.

Az önkormányzati törvény változásával adminisztratív feladatok kerültek el a településektől, s a
feladatok felsorolásakor is – végre – első helyre került a településfejlesztés és a településrendezés. A
település (és a polgármester számára) tehát kiemelt feladat lett a település jövőjén gondolkodni,
stratégiát alkotni, az alapján befektetőket vonzani és a befektetőkkel tárgyalni. Azaz egy jó
polgármester a stratégiát egy élő dokumentumnak tekinti, amely segíti céljai elérését, de szükség
esetén korrigálható.
2007-13 között, az IVS-ekben megfogalmazott programok sok esetben nem a városok hosszú távú
fejlesztési elképzelésein alapultak, hanem kifejezetten az uniós pályázatok elnyerését célozták. Az
akcióterületek kijelölése sok esetben ötletszerű volt, nélkülözte a rendszerben való gondolkodást.
Ezért több városban nem szolgálhatták kellő hatékonysággal az adott város által kitűzött valóban
fontos célok elérését

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS-ek célrendszerét és beavatkozási struktúráját alapvetően
meghatározza, hogy a települések gyakorlatilag csak EU-s forrásokból terveznek fejlesztési
projekteket megvalósítani, s elsősorban a TOP forrásaira fókuszálnak. Mivel a finanszírozási
szempontok erősen befolyásolják a stratégiát, ill. annak megvalósíthatóságát, így az operatív
programok céljaihoz, a támogatható tevékenységekhez illeszti a legtöbb város a stratégiai
elképzeléseit.

Az a kormányzati szándék, hogy a források nagyobb része gazdaságfejlesztési célra jusson, a
városokat is az integráció elmélyítése felé orientálja, hiszen az infrastrukturális fejlesztéseken felül
a gazdaságfejlesztés előtérbe kerülése nemcsak a vállalkozói szféra erőteljesebb bevonását, hanem
a vállalkozó önkormányzatok kialakítását is ösztönzi. Mindez viszont azt is jelenti, hogy a városok
nem a célok megvalósításához keresik a forrást, hanem a finanszírozást nyerhető projektek alapján,
azokhoz igazítva alakítják a célokat, határozzák meg a stratégiát. Ez éppen ellentétes a stratégiai
tervezési szemlélettel. Ugyanakkor néhány település esetében az ITS készítés folyamata abból a
szempontból rendkívül fontos volt, hogy a célrendszer strukturális átgondolása a város számára
világossá tette, hogy mely területeken lenne szükséges a beavatkozás és projektgenerálás.
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4.3 A
komplex/integrált
szemléletmód
megjelenése
dokumentációkban, pályázati értékelésekben

a

pályázati

A komplex szemléletmódnak, azaz a területi és ágazati integráltságnak nem csupán a stratégiákban,
hanem a pályázati dokumentációkban, pályázati értékelésekben is követelményként kell megjelenniük.
Ez az állítás éppen úgy igaz volt a 2007-2013 közötti ROP kiírásokra, mint a 2014-2020-as ciklus TOP és
VEKOP pályázataira. Fontos áttekinteni, hogy a pályázati kiírásokban mennyire jelent meg, s mennyire
tudott érvényesülni követelményként az integrált szemléletmód.
Az IVS-ek értékelésének főbb szempontjait a Városfejlesztési kézikönyv is tartalmazta, azok
konkretizálása pedig a városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódva történt meg. A vizsgálathoz a
pályázatokhoz kapcsolódó legjellemzőbb értékelési szempontrendszert soroltuk be az integráció
formája szerint. Ennek eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze.
4.3-1. ábra: Az integrált szemléletmód megjelenése az IVS értékelési szempontrendszerében7
Területi integráció

Ágazati integráció
ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT
Az
IVS
illeszkedik
a
településfejlesztési koncepcióhoz
(0-3)
Az IVS illeszkedik a szerkezeti és
szabályozási tervekhez (0-2)
Az IVS illeszkedik a térségi stratégiák elképzeléseihez. (0-3)
HELYZETÉRTÉKELÉS
A város egészére vonatkozó
A
városrész
szintű helyzetértékelés kitér minden
helyzetértékelés az egész fontos területre, az abból levont
várost lefedi (0-4).
következtetések kitérnek minden
fontos ágazatra. (0-5)
A városrészekre meghatározott célok illeszkednek egymáshoz (0-5)
AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE
A kijelölt akcióterületek fejlesztési
céljai összhangban vannak az IVS
célrendszerével (0-4)

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
Bemutatta az adott városrészekre
kitűzött célok hatásait, a negatív
környezeti hatások kompenzálására
tervezett intézkedéseket (0-2)
Bemutatta IVS időtartama alatt
fejleszteni kívánt ingatlanokkal
kapcsolatos elképzeléseit (0-5)

7
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Egyéb

Az
akcióterületi
fejlesztéseknél
bemutatta tervezett önkormányzati,
illetve magán fejlesztési lehetőségeket,
esetleg megjelölte a kapcsolódó „soft”
elemeket (0-4)
Nagyságrendi pontossággal bemutatta,
hogy a költségeket milyen forrásból
szándékozik fedezni (0-4)
Az önkormányzat városrehabilitációs
célok elérését szolgáló, nem fejlesztési
jellegű tevékenységei bemutatásra
kerültek (0-3)
Az
akcióterületi
fejlesztések
menedzseléséhez rendelt intézményi,
szervezeti
megoldásokat
egyértelműen, az eredményes és
hatékony működést elősegítő módon
bemutatja (0-6)
Az IVS által megfogalmazott célok
megvalósulásának nyomonkövetésére
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Területi integráció

Ágazati integráció

A szomszédos települések között történt egyeztetés, biztosított,
hogy a fejlesztések illeszkednek a vonzáskörzet településeinek
fejlesztéseihez (0-2)

Egyéb
kialakított mechanizmus bemutatásra
került (0-2)
Biztosították az IVS nyilvánosságát (0-2)

Forrás: pályázati kiírások és Városfejlesztési kézikönyv (2009)

Az IVS-ek minden értékelési szempontrendszere kapcsolatban volt az integráltsággal, noha a források
és célcsoportok integrációja kisebb hangsúllyal szerepelt. Ugyanakkor az is látható, hogy a
ténylegesen komplex, egymásra épülő, valóban integrált megközelítés egyelőre mozaikszerűen jelenik
meg. Például a „város egészére vonatkozó helyzetértékelés kitér minden fontos területre, az abból
levont következtetések kitérnek minden fontos ágazatra” követelmény nem tartalmazza azt az
elvárást, hogy az ágazatok ne szektorálisan jelenjenek meg, hanem azok egymásra hatását mutassa be.
A gyakorlatban az IVS-ek külön alfejezetekben foglalkoztak a társadalom, a gazdaság, az épített és a
természeti környezet, valamint az egyéb infrastrukturális jellemzőkkel, azokhoz kapcsolódva különkülön vontak le következtetéseket és fogalmaztak meg fejlesztési szükségleteket. Ez tehát nem
integrált megközelítés, hanem ágazatonkénti áttekintést jelentett.
A területi integráció leginkább a városon belüli akcióterületek kijelölésében érhető tetten, de a
várostérségi beágyazottság, a város és közvetlen környezetének a kapcsolata teljesen hiányzik. Egy
halvány utalás történik ugyan ennek szükségességére (A szomszédos települések között történt
egyeztetés, biztosított, hogy a fejlesztések illeszkednek a vonzáskörzet településeinek fejlesztéseihez),
de a tényleges területi integráció nem épült be követelményként.

Az akcióterületek szempontrendszerét az IVS-sel azonos módszer szerint vizsgáltuk (4.3-2. ábra). A
legszembetűnőbb változás, hogy a területi integráltság nem jelenik meg a kritériumok között,
továbbá számos szempontot nem lehetett az integráltság semmilyen szintjére bekategorizálni (pl.
kockázatkezelés). A területi integráció hiánya azért is problémás, mert nem tűzi ki célul a tervezett
fejlesztések szinergiahatásainak érvényre juttatását, vagyis integrált címszó alatt az egymástól
elkülönülten létező, pontszerű fejlesztések is meg tudnak valósulni.
Alapvető hiányosság, hogy a források közötti komplexitást sem a megvalósítás, sem a fenntartás
esetében nem vizsgálta, csupán az önkormányzat által biztosított pénzeszközök rendelkezésre állását
nevezte meg.
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4.3-2. ábra: Az integrált szemléletmód megjelenése az akcióterületi tervek értékelési
szempontrendszerében8

Ágazati integráció
Egyéb
ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT, INDOKOLTSÁG
Az akcióterületi helyzetértékelés alapos, feltárja az
akcióterület fizikai, szociális és gazdasági problémáit Célcsoportok differenciálása megtörtént (0-3)
és a piaci viszonyokat (0-6)
A feltárt problémák alapján indokoltak-e a tervezett
beavatkozások, illetve együttesen hozzájárulnak-e a
célok eléréséhez (0-10)
Az output és eredmény indikátorok összhangban
vannak a kitűzött célokkal és a tervezett
beavatkozásokkal (0-8)
A projekt integráltsága: a fejlesztés az előírtnál több
típusú beavatkozást is tartalmaz (ide értve az ESZA
típusú programokat is) (0-16)
Elősegíti a területi kohéziót (0-4)
Fenntartható területhasználaton alapul (0-9)
MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
a teljes projektütemterv és az egyes tevékenységek
egymáshoz viszonyított tervezett ütemezése alapján
reális (0-3)
Az önkormányzat a projekt szintjén teljes körűen
bevonta a partnereket mind a tervezésbe, mind a
végrehajtásba (0-6)
PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZEMPONT
Az önkormányzat költségvetése illetve az egyéb
rendelkezésre álló pénzeszközei alapján a fejlesztési
célra elkülönített források összhangban vannak a
jelenleg megvalósítás alatt lévő, vagy tervezett
projektek forrásigényével (0-2)
FENNTARTÁS
Megalapozottan bemutatott a megvalósított
tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves)
működtetése és fenntartása (0-4)

Forrás: pályázati kiírások

Az ITS-sek készítésénél a minőségbiztosítás és véleményezés két szinten zajlott. A 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet nevezte meg a stratégia egyeztetésének és elfogadásának általános szabályait.
Ennek értelmében a dokumentumokat a polgármester az államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal, illetve a helyi önkormányzat partnerségi rendelete vagy
határozata alapján a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel
egyezteti. Mindezek mellett a Kormányrendelet 9. melléklete határozza meg az egyeztetési eljárásában
résztvevő államigazgatási szervek körét. Ezek azonban ágazati szempontból véleményezik a
stratégiákat, és olyan államigazgatási szervezet nincs, amely a társadalmi-gazdasági kérdéseket
vizsgálja, holott ez adja az ITS törzsét.
A városok ITS-einek készítésekor a Belügyminisztérium az alábbi szempontok alapján értékelte, vette
minőségbiztosítás alá a dokumentumokat (4.3-3. ábra). Látható, hogy az ágazati szempontú integráció
8
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kerül előtérbe, a forrásintegráció továbbra is marginális szerepet tölt be. A területiségnél érintőlegesen
megjelenik a városkörnyéki szerepkör, de annak jelentősége minimális. Összességében tehát az ITSben sem érvényesülnek az integráltság, előrelépés talán ágazati szemszögből történik, de a
314/2012-es Kormányrendelet tartalmi előírásából adódóan ez továbbra is csak az ágazatok
tematikus áttekintését jelenti. Integráltság szempontjából ugyanakkor előrelépés, hogy az
akcióterületek mellett kulcs- és hálózatos projekteket is be kellett azonosítani, ugyanakkor az
értékelés során csak az akcióterületek kijelölése, jellemzése került előtérbe.
4.3-3. ábra: Az integrált szemléletmód megjelenése az ITS-sek értékelési szempontrendszerében9
Területi integráció

Ágazati integráció
ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT
Az ITS illeszkedik-e a Magyarország
Partnerségi Megállapodásához
Az ITS illeszkedik-e az Operatív
Programok által támogatni kívánt
prioritásokhoz, valamint az ágazati
operatív
programok
célrendszeréhez.

Egyéb

Az ITS összhangban van az OFTK-val.
Az ITS illeszkedik megyei területfejlesztési koncepciók és programok
tervezetéhez.
Az ITS középtávú céljai összhangban
vannak
a
településfejlesztési
koncepció átfogó, hosszútávú
célrendszerével
TARTALMI SZEMPONTOK
Az ITS helyzetértékelése kitér a
város
és
vonzáskörzet
kapcsolatára, figyelembe veszi a
A
helyzetértékelés
térségi
szerepkörből
adódó
összefoglalójából levezethető-e a
problémákat és lehetőségeket,
jövőkép és a célrendszer
valamint
a
szomszédos
települések
fejlesztési
elképzeléseit
Az ITS átfogó és tematikus céljai a
város
hosszútávú
jövőképét
szolgáló középtávú eszközök.
Az ITS kijelöli a középtávon
fejlesztendő akcióterületeket, azon
belül a megvalósításra kerülő
fejlesztéseket.
A kijelölt akcióterületek és a projekt
javaslatok a városi és városrészi
célok elérését szolgálja.
Elkészült az egyes akcióterületek fejlesztéseinek összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése,
valamint a településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi tervének a bemutatása.
Elkészült
a
projektek
forrásbecslése
a
projektek
megvalósítói szerint.
Elkészült az anti-szegregációs program, amennyiben a településen Az
ITS
nyilvánosságának
található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület
biztosítása bemutatott
9
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A 2014-2020-as TOP és VEKOP pályázatok szempontrendszere jóval összetettebb, mint a korábbi
időszak ROP kiírásaié. Ebben jóval nagyobb szerepet kap az integráció, különösen a beavatkozási
területekhez kapcsolódó szinergiahatások tekintetében (pl. egyéb fejlesztések bemutatása, térbeli és
funkcionális kapcsolódások, stb.). A gazdasági szereplők bevonása, valamint a fenntartás szerepe
viszont továbbra sem tölt be jelentős szerepet. (A 2016 év elején benyújtott, első körös pályázatok
értékelése még folyamatban van, ezért gyakorlati tapasztalatokról nem tudunk beszámolni.)

Az integrált szemléletmód a pályázati értékelésekben is csak korlátozottan érvényesül. Az IVS-sek
értékelésénél elvárások szintjén megjelent a komplexitás, de valójában a korábbi ágazati fókuszú
dokumentumok egységes szerkezetben történő bemutatására és ezek mentén a szükséges
fejlesztések beazonosítására szorítkozott. Az integráció leginkább az akcióterületeket érintő
fejlesztésekben jelent meg, de ott a szinergiákra nem fordítottak kellő figyelmet. Az akcióterületi
terveknél a területiség (területen belüli kapcsolatok, szinergiák) valójában háttérbe szorult, illetve
sem a források, sem a fenntartás esetében nem volt kritérium az integrált szemléletmód. Az ITS-ek
tervezése hasonlóan szűk keretet biztosított, noha a fejlesztések beazonosítása már nem csak
akcióterület, hanem kulcs- és hálózatos projektek formájában is megtörtént. A TOP és VEKOP
funkcióbővítő és szociális jellegű beavatkozásai azonban akcióterületi szinten maradtak meg,
viszont a szinergiahatások érvényesítésére nagyobb hangsúlyt helyezett.

4.4 Az akcióterületi tervek integrált szemléletű megközelítése

Fontos megvizsgálni, hogy a konkrét tervezési folyamat során mennyire sikerült a komplex
szemléletmódot érvényesíteni. Az akcióterületek tekintetében a területi fókuszú integráció két
aspektusból értelmezhető. Egyrészről az akcióterület, a megvalósítani kívánt fejlesztések is szervesen
illeszkednek a városrész által definiált célokhoz, másrészt pedig az akcióterületen belül tervezett
beavatkozások szintén egymást erősítik, nem pedig csak egy „körberajzolt” beavatkozási terület
pontszerű fejlesztéseit valósítják meg. Ehhez elengedhetetlen magának az akcióterületnek a megfelelő
lehatárolása, amelyet gyakran a tervezett fejlesztések – esetenként az elmaradt beruházások –
határoztak meg. Itt az ágazati integráció szerepe is előtérbe kerül, azaz nem elég a beavatkozásokat
egy területi egységen belülre koncentrálni, hanem azoknak egymással szoros kapcsolatban kell állniuk.
Jellemzőek voltak olyan beavatkozások, amelyeknek a fókuszában a Városháza homlokzatfelújítása és
energetikai korszerűsítése állt, amelyhez mintegy kiegészítésképpen hozzárendelték a fő tér
díszburkolattal történő ellátását, illetve egy irodaként szolgáló ingatlan, vagy piacépület külső
felújítását. Ezek első ránézésre ágazatilag integráltnak tűnhetnek, hiszen közszféra, városi és gazdasági
funkció fejlesztése is megvalósul, ám ha ezek között nincs fizikai kapcsolat, akkor csak pontszerű
beruházások maradnak. Ez utóbbi különösen ott volt tapasztalható, ahol a városrehabilitációs források
terhére az elmaradt fejlesztések megvalósítását helyezték a fókuszba.
A főtérrehabilitációk egyik hiányossága volt, hogy a fizikai megújításuk megvalósult, de a helyi lakosság
mégsem vette birtokba a teret. Ennek leggyakoribb oka volt, hogy a hard-típusú beavatkozások mellett
vagy azt követően nem fordítottak kellő figyelmet a terek vonzóvá tételére, programokkal való
megtöltésére. Pozitív példaként említhető Balassagyarmat, ahol a felújított főteret először a
vállalkozók, majd utána a helyi lakosság is birtokba vette és megszerette, melyet rendszeres
programok, akciók segítségével is generáltak.
A városrehabilitációk komplexitását hátráltatták az elmaradt forgalomcsillapítások is. Ezek egy része a
meg nem valósult térségi utakkal, elkerülő utakkal függ össze, mindezek ellenére a nagy átmenő
forgalom zavaróan hat a tér használatára is.
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A fenti tapasztalatokat a HÉTFA tanulmánya is alátámasztja: „A térbeli és funkcionális integráltság
biztosítása, új funkciók létrehozása, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése,
foglalkoztatási és gazdasági eredmények produkálása feladatainak teljes körű megvalósítása jelentős
kihívást jelentett városok számára. Szinte nincs olyan hazai város, ami maradéktalanul eleget tett volna
ezeknek az elvárásoknak projektje megvalósításával.” (p.183.)
A források integrációját a magántőke, valamint ERFA és ESZA források fúziója jelentette. Ez utóbbi
kettőt a pályázati kiírások kezelték, míg a privát források bevonását az önkormányzat saját
hatáskörében szervezte. A vállalkozók sok esetben egyrészről ódzkodtak részt venni egy lassú,
körülményes és sok előkészítést, majd bürokratikus elszámolást megkövetelő pályázatban, másrészről
pedig – a gazdasági válság begyűrűzésével – megváltoztak a prioritásaik is. Ebben a helyzetben nem
létezett jó döntés: ha az önkormányzatok a kockázatok minimalizálása miatt több vállalkozó bevonása
mellett döntöttek, akkor a jogi-adminisztratív teendők miatt jelentősen csúszott, vagy akár meg sem
valósult a projekt. Ha viszont egy vállalkozást vontak be, akkor fennállt a veszélye a gazdasági szereplő
visszalépésének, ezzel pedig a pályázat ellehetetlenülésének. Ez utóbbi eset az önkormányzatokat is
kiszolgáltatottá tette és előfordultak olyan esetek is, hogy a nyertes pályázat megvalósíthatósága
érdekében az önkormányzat átvállalta a vállalkozó önerejét.

A magánszféra bevonása az ITS készítésénél is nehézségekbe ütközött. Felmerül a kérdés, hogy
hogyan készíthető és valósítható meg városi stratégia a gazdasági szereplők fejlesztési elképzeléseinek
ismerete nélkül? Az előző ciklusban az IVS-ekkel gyakorlatilag párhuzamosan készült akcióterületi
tervekhez az önkormányzatoknak a gazdasági szervezetektől szándéknyilatkozatot is kellett kérni a
megvalósuló projektekhez. Ez már önmagában is javította a kommunikációt és segítette a bevonást. Ez
az érdek 2014-15-ben nem jelent meg, hiszen nem ismertek a pályázati források, s mivel a gazdasági
szervezeteknél az elérhető pályázati források legalább annyira befolyásolják a fejlesztést, mint az
önkormányzatoknál, így a legtöbb esetben nem is kommunikálják fejlesztési elképzeléseiket, vagy ha
igen, akkor ezek mögött gyakran nem áll elegendő gazdasági erő és saját forrás. Ennek a
„hozzáállásnak” a stratégiakészítés szempontjából nehezen tervezhető és felmérhető hatásai vannak.
Nehézzé teszi továbbá annak az uniós elvnek az érvényesülését is, hogy a pályázati források
generáljanak további fejlesztéseket. Ugyanakkor az is igaz, hogy a tervezés szűk időkerete miatt
gyakran tényleges idő sem volt arra, hogy a magánszektor érdemben megismerje a fejlesztéseket,
beavatkozásokat, s át tudja gondolni, azokhoz hogyan tud kapcsolódni, illetve azokra épülve milyen
fejlesztéseket érdemes megvalósítania. Ez különösen abból a szempontból aggasztó, hogy egyre
nagyobb hangsúlyt kap a fejlesztési források elosztásánál a kooperáció, különösen például a
vállalkozások és az oktatási-kutatási intézmények együttműködése (pl. K+F, szakképzés).
Már önmagában nehéz fejlesztéspolitikai dilemma, hogy az önkormányzatok által hogyan
generálható hatékony kooperáció, de városfejlesztési szempontból mindenféleképpen fontos lenne,
hogy legalább a város középtávú stratégiájának meghatározásakor egy asztal mellé üljenek a
különböző területek képviselői. Ez, sajnos, mindössze néhány településen tudott úgy megvalósulni,
hogy valóban előremutatónak tekinthető.
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4.5 Az akcióterületi projektek megvalósulásának, működtetésének jellemzése

Megállapítható, hogy az IVS azokon a településeken lehetett sikeres, ahol a stratégiai tervezésnek a
megelőző időszakban is voltak hagyományai, a projekttervek így megalapozottan, kidolgozottan és
priorizálva kerültek be az IVS-be, amelynek elkészítésében döntő szerepet játszottak a helyi
döntéshozók, szakértők, civilek, azaz széleskörű partnerség valósult meg. Financiális oldalról vizsgálva
a sikeres végrehajtás elengedhetetlen feltétele volt a pályázati forrás, valamint a szükséges önerő
rendelkezésre állása. Az IVS-ek eredménytelenségének leggyakoribb okai között a városvezetés
agilitásának hiánya, a nem a településhez méretezett tervek, a hiányzó kapcsolati tőke, a
fejlesztések ágazati összehangolatlansága sorolható fel.

A működtetés során a legnagyobb gondot az okozta, hogy a megvalósult fejlesztések fenntartása
szinte kivétel nélkül és teljes egészében az önkormányzatra hárult. A civil szervezetek a soft elemek
megvalósításában vettek részt, ugyanakkor a pályázati pénzek kimerülésével a társadalmi akciók,
közösségépítő tevékenységek nem tudtak forrást szerezni, így azok javarészt befejeződtek. (Ez
különösen a szociális városrehabilitációknál okozott problémát, részletesebben ld. 8. fejezet). A
rendezvények, események közül azok tudtak hosszú távon is gyökeret verni, amelyek viszonylag sok
embert mozgattak meg, kvázi nagy reklámértéket hordoztak. Ilyenkor az önkormányzat és/vagy
gazdasági szereplő is szívesen vállalta fel a rendezvények szponzorálását.

A megvalósult projektek működtetését, fenntartását az akcióterületi tervekben mind szervezeti, mind
pénzügyi szempontból be kellett mutatni, azaz az önkormányzatoknak előzetesen kalkulálniuk kellett
az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségekkel. Mindezek ellenére több esetben is jelentősen
megnövekedtek a fenntartási költségek, azaz az önkormányzatok alábecsülték az újonnan megvalósult
fejlesztések működtetésére szánt keretét. Gyakran hangzott el kritikaként, hogy az energetikai
korszerűsítések révén megspórolt közüzemi díjakat az új rendszerek karbantartása, működtetése
emésztette fel, azaz nem sikerült költségmegtakarítást elérni. Hasonló gond merült fel a
díszkivilágítások esetében is, emiatt később sok városban a folyamatos éjszakai világítást rövidebb
időtartamúra vagy időszakosra cserélték. Ugyanígy gyakori probléma volt, hogy a létrehozott
infrastruktúrák jó minőségű fenntartása, karbantartása nehézkes volt, melyet a lakossági panaszok is
jeleztek (jellemző probléma volt sok városban a tönkrement, s nagyon lassan kijavított térkövezés).
A funkcióbővítő projektek eredményeként több városban is felélénkült a kereskedelem. Különösen a
vendéglátóipari egységek megjelenése volt szembetűnő, ezek azonban csak az akcióterületen
éreztették hatásukat. A közszféra beavatkozásai azonban a gazdaságban közvetett módon
jelentkeztek, s jellemzően lokális jelentőségűek maradtak. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ezek a
tapasztalatok a nagyobb gazdasági erővel bíró, alapvetően prosperáló környezetben elhelyezkedő
településekre voltak jellemzőek.
Összefoglalásként megállapítható, hogy Magyarországon a stratégiaalapú városfejlesztés
kérdésében az egyes városok és stratégiák viszonyrendszere, a városok hozzáállása különböző, de
két jellemző magatartásforma különíthető el:


A városok egy részében a stratégia valós koncepcionális alapokra helyezkedik, a helyi
szereplőknek, a városvezetésnek világos elképzelései vannak, s a kijelölt célok eléréséhez
ezeket igyekeznek megvalósítani különböző fejlesztési források bevonásával. Ezen városok
egy részében a külső, jellemzően európai uniós források mellett a belső erőforrások is komoly
szerepet kapnak a fejlesztések finanszírozásában. Ez a „hozzáállás” is hozzájárul(hat) ahhoz,
hogy a megvalósított beruházások, fejlesztések volumene, hosszú távon történő üzemeltetése
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és fenntarthatósága a meglévő igényekhez és lehetőségekhez igazodjon, valamint újabb
beruházásokat generáljon. A stratégia megvalósítása számukra annak a lehetőségét jelenti,
hogy településükön több, jobb városi funkció legyen, s ezek átgondoltan, egymásra épülve,
egymáshoz illeszkedve elégítsék ki a szükségleteket. E városok hangsúlyt helyeznek az egyes
fejlesztési célok közötti priorizálásra, hogy a források valamilyen szinten történő
koncentrációjával biztosítsák a nagyobb hatást és eredményességet. Azaz e városok számára
az ITS a fejlesztéspolitika letéteményese.
Más városok a stratégiát inkább csak egy olyan dokumentumnak tekintik, amely
hozzájárulhat a jobb forrásszerző-képességhez. Mivel számos pályázati forrás csak akkor
nyerhető el, amennyiben a város tudja bizonyítani a stratégia létét, így előállítják a szükséges
dokumentációt (pláne, ha ennek költségét is külső forrásból finanszírozzák). Annak későbbi
használatára, a városfejlesztési döntések „stratégiához” való illesztésére azonban már csak
ritkán kerül sor. Természetesen a pályázati rendszer is hozzájárul, hogy a stratégia
bagatellizálódjon az opportunista közegben, azonban a felelősség elsősorban a városoké. S
e tekintetben lassú a fejlődés a 2007-13 és 2014-20-as időszak városfejlesztési stratégiái
között. A 2007-13-as időszakban a városrehabilitációs pályázatok elnyeréséhez volt szükség
az IVS-re, a pályázat mellékleteként. A későbbiekben e városok nagy része már nem is vette
elő a dokumentumot. A 2014-15-ben elkészült stratégiák esetében, a pályázati felhívások
megjelenését követően is láthatóan gyakori az ITS módosítása, a pályázati felhívásokhoz
igazítása, amennyiben ez szükséges az eredményességhez. Egyébként a stratégia e városokban
általában a fiókban pihen, s az új önkormányzati szereplők gyakran nem is ismerik.
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5

A PARTNERSÉGI TERVEZÉS

A participatív, közösségi tervezési forma az Európai Unió egyik legfontosabb tervezési módszere, amely
a koncepcióalkotástól az operatív programozásig a tervezés minden fázisában megjelenik. Több
településen már sikeres lépések történtek egy-egy célcsoport megfelelő elérésében és hatékony
bevonásában, de ez a folyamat még mindig gyerekcipőben jár.

5.1 A partnerség jelentősége

A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztésben egyre inkább előtérbe került a stratégiák
kidolgozása és megvalósítása tekintetében. A társadalom és a gazdaság érdemi szereplőinek
széleskörű bevonásával kialakított stratégia elfogadottsága, az iránta való elköteleződés
számottevően nagyobb. A partnerségnek azonban az egész fejlesztési folyamatra ki kell terjednie, a
tervezés, a megvalósítás és az értékelés során is szükséges a részvétel biztosítása. A tervezett
beavatkozásokkal kapcsolatban a társadalmi konszenzus csak úgy jöhet létre teljes körűen, ha abba az
önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett az érintett partnerek
(üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljai, elvárásai is megjelennek. A
stratégiaalkotás és -megvalósítás teljes folyamatában szükséges az átláthatóság biztosítása. Ahogy a
2014-es Útmutató is meghatározza, a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítése
elengedhetetlen




a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük alakulását,
a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a pályázatok tárgyát,
volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési dokumentumok
tervezési folyamatában;
a megvalósítása folyamán;
majd a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során.

A partnerek szerepe a folyamatban több területen is kiemelt jelentőségű:
 igények, szükségletek, helyi értékek és problémák feltárása,
 ötletek, javaslatok megismerése,
 sajátos fejlesztési érdekek és célok megismerése és összehangolása
 a partnerek megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységükkel illetve
fejlesztéseikkel segítsék a stratégia megvalósulását
 a partnerek együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről.
A partnerség számos előnyt biztosít a tervezés során:
 A tervezés értékválasztást tükröz: Egy térség fejlesztése, tervezése szempontjából számos
lényegi kérdést nem lehet csak szakmai, racionális módon megválaszolni. Az, hogy mi
értékelhető pozitív és mi negatív tényezőként, sokszor az adott térség lakosságának
értékválasztásától függ.
 Integrált és komplex nézőpont: Az érintettek bevonása a helyzetfeltárásba, tervezésbe
mindenképpen komplexebb megközelítést és precízebb helyzetképet ad, mint a szakértői
tervezés.
 Innovatív megoldások, többféle kompetencia, tudás, készség, tapasztalat stb. hasznosítása: A
szaktervező, aki gyakran a szakmai múltjából adódó előítéletekkel, megoldási sémákkal áll a
feladat elé, a legjobb szándék mellett sem tudja a probléma hátterét olyan alaposan feltárni,
mint ami a közös tervezés során, az eltérő tudású, hátterű emberek párbeszéde,
együttműködése révén felszínre kerül. Ilyenkor a „tudományos” és a helyi tudásformák,
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kompetenciák egyaránt beépülnek a tervezésbe, ami nyilvánvalóan kedvez a helyi
viszonyoknak leginkább megfelelő innovatív megoldások feltárásának.
Valós, helyi igényű fejlesztés: A jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza a fejlesztés által
érintett személyek, érdekcsoportok valós igényeit. Ezen kívül pedig az alulról történő valós
szerveződések bárki számára nyitottak, így egyéni elképzeléseket is tartalmaznak, ezek
lehetnek a későbbi helyi fejlesztési közösségek kezdeményezői, illetve a hosszú távú
együttműködések mozgatói
Konfliktusok felszínre kerülése, konszenzus: Egy település alapvető érdeke, hogy a tervezett
beavatkozások, fejlesztések minél kevesebb konfliktussal valósuljanak meg. Ennek érdekében
a tervezőknek a folyamat korai szakaszától együtt kell működniük az érintettekkel, s az
érdekkonfliktusokra elfogadható megoldásokat kell keresni.
A helyi szereplők elköteleződése: A társadalom és gazdasági csoportosulások partnerségbe való
minél szélesebb körű bevonásával az érintett társadalmi csoportok magukénak érezhetik a
város jövőjét meghatározó dokumentumokat és fejlesztési elképzeléseket, a város vezetése jó
kapcsolatot alakít ki az egyes csoportok szereplőivel, meghallgatja és akár be is építi fejlesztési
elképzeléseiket a város jövőjét meghatározó koncepcionális és stratégiai dokumentumokba.

Mindezek mellett a partnerség jogi háttere is átalakult. Míg 2007-13 között a Városfejlesztési
Kézikönyv adott javaslatot a partnerség lebonyolítására, tartalmára és módszerére, ez 2013-tól
jelentősen módosult. Az Országgyűlés 2012 októberében az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) rendelkezéseit jelentős mértékben módosította. Ezzel
összefüggésben 2013. január 1-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. Az új jogszabály
nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés minél szélesebb körű nyilvánosságának megteremtésére, ezért
bevezette, illetve nevesítette a partnerségi egyeztetés intézményét, amelyet a településfejlesztési
dokumentumok (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és a
településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv)
készítésének, módosításának véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni. A változás lényege,
hogy a nyilvánosság bevonását szabályozott formában, a partnerségi egyeztetés helyben
megállapított és előre rögzített szabályai szerint kell megvalósítani, azaz ez alapján kell történnie a
jövőben a lakossággal, különböző érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal
történő egyeztetésnek Az egyeztetésben részt vevő érintettek körébe a lakosságon túl indokolt
bevonni a településfejlesztésben és településrendezésben érdekelt civil szervezeteket, egyházakat,
gazdálkodó szervezeteket is. A bevonás módját az önkormányzatok helyi partnerségi rendeletben
vagy határozatban rögzítik.
2014-2015-ben az Integrált Településfejlesztési Stratégiák már e jogszabály illetve a helyi partnerségi
határozatok/rendeletek szerint lettek megalkotva.

5.2 A partnerségi tervezés a stratégiaalkotás során

A partnerség részeként fontos a fejlesztési stratégia nyilvánosságának és a tervezési folyamat
átláthatóságának biztosítása. 2008-2009-ben, az IVS-ek nagy részének elkészítése idején a partnerség
már egy kötelezően elvárt feladat volt. A Városfejlesztési Kézikönyv is megfogalmazta, hogy valós, a
társadalom és a gazdaság érdemi szereplőinek széleskörű bevonásával kialakított stratégiát kell
megalkotni. A pályázati felhívásokban pedig az IVS szakmai értékelése során több szempontból is
vizsgálták a partnerséget:
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megtörtént-e a különböző szakpolitikai területek koordinációja, módszertana és az egyeztetés
kerete bemutatott-e
megtörtént-e a magánszféra és a közszféra közötti koordináció, annak módszertana és az
egyeztetés kerete bemutatott-e, hatékony volt-e a bevonás?
megtörtént-e a lakosság bevonása, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott-e,
hatékony volt-e a bevonás?

A partnerség megvalósulását a workshopok és lakossági fórumok emlékeztetőivel kellett
alátámasztani, s mindezeket 0-6 ponttal értékelték (mivel 70 pontból legalább 56 pontot kellett
megszerezni, ezért e téren a legtöbb város igyekezett a maximális pontra törekedni, legalábbis a
dokumentáció szintjén).
A partnerségi folyamat végrehajtását a stratégiaalkotás különböző fázisaihoz illesztették minden
városban, így jellemzően a következő mérföldkövek voltak a bevonás során:






Tájékoztató az IVS készítéséről
Helyzetelemzés, értékelés
Célok (ill. jövőkép) meghatározása
Beavatkozások, akcióterületek meghatározása
Tájékoztatás az elkészült stratégiáról

Mivel a stratégiaalkotásra csak néhány hónap állt rendelkezésre, ezért a városok és a tervezők
igyekeztek ezeket a témákat összevonni, s néhány alkalmakat kialakítani a bevonásra. A
munkacsoportok a tervezési munka főbb fázisaihoz kapcsolódóan kerültek összehívásra,
településenként átlagosan 2-3 alkalommal.

5.2.1 Partnerek bevonása

A pályázati feltételek miatt is minden településen megtörtént a lakosság bevonása, nem volt olyan
település sem az IVS-ek, sem az ITS-ek készítésekor, ahol legalább szűk körben, ill. a dokumentálás
miatt nem tartottak volna partnerségi egyeztetéseket. (2014-15-ben már jogszabályi kötelezettség is
volt erre). Ám a dokumentációkból is kirajzolódik, hogy néhány esetben a partnerek bevonása
valószínűsíthetően csak papíron történt meg, ill. a bevonás hatékonysága, a partnerektől érkező
inputok nagyon alacsony szinten maradtak. Ebben ugyan jelentős elmozdulás történt az ITS időszakra,
de még akkor is több város csak kötelezően teljesítendő, de nem vágyott feladatként fogta fel a
bevonást.

Ugyan már a Városfejlesztési Kézikönyv is kimondta, hogy a stratégiakészítés során a partnerség
működését tervezni szükséges, de 2007-08-ban még nagyon sok városban ad hoc módon zajlott a
bevonás. 2014-15-ben már sokkal tervezettebb volt a partnerek megszólítása, egyrészt a helyi
partnerségi határozatnak/rendeletnek megfelelően, s kialakított partnerségi terv alapján történt. Ettől
függetlenül a partnerek meghatározása és módszertana sok városban nem lett sokkal tervszerűbb, csak
papíron vált jobban dokumentálttá. A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a valódi és hatékony
társadalmasításnak a legtöbb településen alig van „hagyománya”, gyakran a különböző
munkacsoportok, személyek ad hoc jelleggel kerülnek összehívásra.
Természetesen mindezek mellett nagyon sok olyan település volt, ahol nagyon komolyan vették a
bevonást, s széleskörűen igyekeztek megszólítani a különböző társadalmi csoportokat, gazdasági és
civil szervezeteket. Ennek hátterében nagy szerepet kapott a pályázati értékelés motiváló szerepe, de
több település valóban úgy gondolta, hogy meghallgatja és felhasználja a stakeholdervéleményeket.
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Kaposvár az IVS készítése során teljes körű és folyamatos partnerségi egyeztetéseket folytatott,
Ahogy a dokumentumban is rögzítették: „A kommunikációs folyamatok intézményesítésének célja,
hogy önállóan működő információáramlást hozzon létre, amely a város számára lehetőséget teremt
a privát szférával való kapcsolattartásra, céljainak, és lehetőségeinek bemutatására és az
információk felhasználásával az együttműködés létrehozására - azaz a partnerségre.” (IVS, p. 335)
A kaposvári IVS készítésének során a partnerségi modell a városfejlesztési szervezet működési
logikáját követve került kialakításra.
5.2-1. ábra: Partnerségi modell Kaposvár Integrált Városfejlesztési stratégiájának készítése során

Forrás: Kaposvár IVS, p. 336
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A HÉTFA tanulmánya megállapítja, hogy az IVS készítésében 80% feletti volt a részvételi gyakorisága a
lakossági célcsoportoknak, helyi civil szervezeteknek, és a helyi vállalkozásoknak, akik a partnerség és
a társadalmi egyeztetés kötelező tevékenységének részesei. Ebben természetesen a pályázati rendszer
motivációs ereje is meghatározó volt. A vizsgálat szerint alacsonyabb részvételi gyakoriság jellemezte
az önkormányzati cégek és intézmények, valamint a kistérségi települések önkormányzatainak
képviselőit. Mindez azonban csak a fizikai bevonást jelentette, az aktivitás, a hatékonyság rendkívül
alacsony volt egyes településeken, hiába vettek részt akár többen is a partnerségi rendezvényeken,
érdemi hozzászólás, javaslat is alig volt.

5.2.2 A bevonás módja

A célcsoportok bevonására különböző módszerek állnak rendelkezésre. A leghatékonyabb
társadalmasítási módszernek a munkacsoportok találkozói, a workshopok bizonyultak, ezek során
érdemi párbeszédek is kialakultak. A társadalmasítás eszközéül szolgáltak még az internetes
felületeken és hirdetőtáblákon elhelyezett lakossági tájékoztató anyagok és felhívások, amelyek
esetében azonban közvetlen visszacsatolás nem volt lehetséges. Az internetes felületek a 2014-2015ös tervezési időszakban már nagyobb szerepet kaptak. Az IVS, illetve a stratégia készítésének főbb
állomásait jellemzően az önkormányzatok honlapjukon nyilvánosságra hozták, sőt sok esetben rövid,
lényegi összefoglalókat juttattak el az érdekeltekhez, igazodva azok információs helyzetéhez (pl.
szórólap, ahol az internet-használat nem volt jellemző, helyi vagy megyei napilapokban való cikk
megjelenése stb.).
Mind az IVS-ek, mind az ITS-ek készítésére vonatkozóan állítható, hogy az alkalmazott tervezési
partnerségi eszközök (lakossági fórumok, kérdőívek, egyéb véleményezési lehetőségek, egyeztetési
formák) gyakorlatilag minden városban elegendő lehetőséget nyújtottak ahhoz, hogy mindenki
elmondhassa véleményét, javaslatait. Már az MTA RKK tanulmány is kimutatta, hogy ezeken
túlmenően az önkormányzatok nemigen láttak további eszközöket a participáció kiszélesítésére a
tervezés folyamatában.

A társadalmasítás folyamatával kapcsolatos legfőbb hátráltató tényező az idő szűkössége volt, a feszes
munkatempó miatt csak rövid idő jutott a dokumentumok véleményezésére. Emiatt a partnerek
részéről inkább az inputok voltak lényegesebbek, az elkészült dokumentumok véleményezése,
észrevételezése a minimálisra redukálódott, s jellemzően a tervezőn és az önkormányzat néhány
munkatársán múlott, hogy végül milyen minőségű és milyen tartalmú stratégia készült el.
A legtöbb településen mindkét tervezési időszakban rendeztek lakossági fórumot, elsősorban a
dokumentumok társadalmi véleményeztetése céljából, azonban ezek eredményessége rendkívül
csekély volt, csak néhányan jelentek meg rajtuk, s érdemi hozzászólások alig voltak. A lakossági
fórumok alacsony hatékonyságához sok helyen az is hozzájárult, hogy gyakran olyan fázisban
tartották ezeket, amikor érdemben már nem lehetett hozzászólni, vagy egyszerűen csak
tájékoztatást szolgált.

5.2.3 A partnerség feladata a stratégiaalkotás során

A partnerek bevonására szükséges és már a Városfejlesztési Kézikönyvben is ajánlott legfontosabb
területek:





a jelenlegi helyzet értékelése
igényfelmérés – az érintett társadalmi csoportok és törekvéseik, érdekeik azonosítása
célok, beavatkozási területek közös meghatározása
a stratégia végrehajtása
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elkötelezettség kialakítása - stratégia fő üzeneteinek széleskörű megértése, megismerése, a
változással kapcsolatos ellenállások megszűnése, együttműködő környezet a tervek
végrehajtásához

A partnerség egyik fontos feladata volt ugyanakkor a megvalósításban való részvételi lehetőségek
feltárása, ösztönzése, bemutatása, ezzel a stratégia számára rendelkezésre álló intézményi és humán
végrehajtó kapacitások bővítése is.

A jelenlegi helyzet értékeléséhez, s részben az igényfelméréshez a partnerek még aránylag aktívan
tudtak hozzájárulni akár számszerűsíthető, akár kvalitatív információkkal, a hiányterületek
meghatározásában, az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek (SWOT) körbejárásában.
Ebben a fázisban már ismertté váltak azok a fejlesztési szándékok, igények, amelyek a stratégia
kialakítását is segítették. Ez az a fázis, ahol a leghatékonyabbnak bizonyult a partnerek bevonása,
minden vizsgált településen, minden tervezőkkel történt interjú során megállapításra került, hogy a
különböző partnerek elsősorban az információk gyűjtésével és nyújtásával tudtak leginkább
hozzájárulni a stratégiához. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy a participáció során számos olyan
adat, információ, tudás juthatott volna a tervezők kezébe, amely során az IVS-ek színvonala
növekedhetett volna. Ennek szerepe különösen fontos lett volna a városrészi elemzéseknél, mivel a
legtöbb tanulmány, terv, dokumentum legfeljebb városi szinten készül, városrészi kitekintésű alig van
közöttük. Ez leginkább a társadalmi fejezetek esetében hátrány, mivel a fizikai miliő könnyebben
felmérhető, megismerhető.
Siófok ITS-nek elkészítése során a tervezők 11 műhelytalálkozót szerveztek, amelyen az ún. külső és
belső munkacsoport tagjai vettek részt. Ahogy az alábbi ábrából is látható, a részvétel a
helyzetfeltárás és helyzetértékelés során volt a legaktívabb, míg a jövőkép definiálásánál, a
beavatkozások meghatározásánál, majd az elkészült dokumentumok véleményezésénél már
jelentősen csökkent a részvételi hajlandóság. Különösen elgondolkodtató, hogy a lakossági fórumon
mindössze 2 személy vett részt.
5.2-2. ábra: A résztvevők számának alakulása a siófoki ITS partnerségi tervezése során, fő
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Az önkormányzatok és a partnerségbe bevont szereplők arányaiban több időt töltöttek a
megalapozó vizsgálat tökéletesítésével, mint a stratégiával. Sok esetben a stratégia célrendszeréhez,
prioritásaihoz, beavatkozásaihoz már kevésbé szóltak hozzá érdemben, holott éppen ez lett volna a
leghasznosabb.

Általánosságban megállapítható, hogy az alapos, partnerségi egyeztetéssel alátámasztott
helyzetelmést készítő települések IVS-ei magasabb színvonalat képeztek, ahol a célstruktúra, a forrásés indikátortáblák kidolgozottsága is kiemelkedő volt.
A partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő támogatottsággal, legitimitással
bír-e, és így középtávon megvalósítható-e.

Megállapítható, hogy a stratégiakészítés során az egyes szereplők tervezésbe történő bevonása
nagyon sok városban nehezen haladt, a leghatékonyabb módszernek a workshopok tekinthetők,
ahol a stakeholderek személyes részvétele és vitája hozzá tudott járulni a megfelelő információkhoz
való jutáshoz, s a fejlesztési irányok körvonalazódásához. Ezzel szemben különösen a lakossági, de
sok esetben a vállalkozói fórumok sem bizonyultak hatékony módszernek, nemcsak a célcsoport
elérésében, ha nem az onnan érkező inputok ill. észrevételek tekintetében sem.
A participáció legfontosabb hiányossága még ma is az, hogy a döntéshozók jelentős része nem
tekinti ezt fontosnak, nem elkötelezett ezirányban, inkább problémaforrásként, mint segítő
módszerként azonosítja a társadalmi bevonást. Szintén probléma, hogy a partnerségi
egyeztetéseken a résztvevők aktivitása és a részvétel aránya is csökken, s éppen a legfontosabb, a
jövőt meghatározó szakaszoknál, a stratégia kialakításában, a fejlesztési feladatok
megfogalmazásában gyakran nincs valódi érdemi részvétel és reakció.

Fontos lenne a motivációk ösztönzése, amelyhez mind az intézményi/önkormányzati, mind a
partnerek oldalán szemléletformálásra lenne szükség.

5.2.4 A bevonás hatékonysága az egyes partnerek vonatkozásában

A városok nagy részénél a lakosság bevonása és tájékoztatása elsődlegesen lakossági fórum
keretében valósult meg, a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően. A lakossági fórum
alapvetően fontos eszköz a „köz megnyilatkozásához” - a vélemények és álláspontok megismeréséhez,
az érdekek ütköztetéséhez. A lakossági fórumok célja az volt, hogy a városok személyesen és
közvetlenül tájékoztassák az érintett lakosságot arról, hogy a város milyen célok mentén, várhatóan
milyen terveket, fejlesztési elképzeléseket fog megvalósítani az elkövetkezendő években.

A városok egyöntetű tapasztalata alapján azonban megállapítható, hogy a fejlesztési
dokumentumok iránt alacsony volt a lakosság érdeklődése. Ez egyrészről betudható a stratégiák
jellegének, vagyis a lakosság nehezen tud véleményt formálni 5-8 éves fejlesztési tervekről. Másrészről
azonban az alacsony érdeklődésből az is leszűrhető, hogy a városok többsége nem kommunikál
hatékonyan a lakossággal, a helyi térhasználók nincsenek bevonva a városokat érintő döntésekbe. A
lakossági fórumok mindehhez nem nyújtanak megfelelő kommunikációs csatornát, s az
infokommunikációs csatornák pedig ritkán hatékonyak.
A lakosság és a civil szféra gyakran nem, vagy nem jól értelmezte a stratégia lényegét. Ez azért is
problémás, mert nincsenek bevonva a különböző tervek megvalósításába, monitoringjába,
visszacsatolásba (nem kérik ki a véleményüket), így nem is tudják értelmezni, hogy a stratégia egyes
részei mit jelentenek, milyen hatásúak.
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Ahogy a Városfejlesztési Kézikönyv is kiemeli, a vállalkozói partnerségek kialakítása és működtetése
során elengedhetetlen a partnerségi együttműködés nyílt, átlátható kezelése. Ennek ki kell terjednie a
fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos információ egységes és könnyű hozzáférhetőségére, a
fejlesztésekben való részvétel iránt érdeklődő vállalkozások azonos módon való kezelésére, és a
befektető kiválasztási követelményrendszerének szakszerűségére, átláthatóságára is. Sajnos, a
magánszférával való együttműködés továbbra is nehézkes, nem szervezett, e tekintetben
mindenféleképpen előrelépésre van szükség.

Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdasági szereplők alig kommunikálnak az
önkormányzatokkal. A gazdasági szereplőket a társadalmasításba is nehéz volt bevonni, sok
településen egyáltalán nem vettek részt a stratégiaalkotásban. Mindenféleképpen javítani, ösztönözni
kellene az önkormányzatok és a helyi gazdasági szereplők együttműködését a stratégia
megvalósításában. 2015-ben több városban is beépült az ITS-be a magánbefektetőkkel való
együttműködés lehetőségeinek kialakítása, rendszeressé tétele (pl. folyamatos kommunikáció,
tájékoztatás, közös projekt-lehetőségek, támogatás stb.).
A HÉTFA vizsgálatai alapján megállapítható, hogy







Az adat és információ szolgáltatás esetében a legfontosabb szerep az önkormányzati
hivatalra, az önkormányzati cégekre és intézményekre hárult, de jelenős adatszolgáltatók a
helyi civilek, vállalkozások és a kistérségi települések önkormányzatai.
A helyzetértékelés elkészítésében a külső szakértő cég szerepe a meghatározó, de a hivatali
osztályok is jelentős arányban részt vesznek e tevékenységben. A többi (nem hivatali osztály)
adatszolgáltató jelentősége erőteljesen lecsökken, különösen a kistérségi önkormányzatoké.
A célok és beavatkozások meghatározásánál tovább erősödik a szakértők jelenléte, és
némileg csökken a hivatali osztályoké. Jelentősen erősödik a polgármesteri kabinet és a
bizottságok (testület) szerepe, hiszen itt már akár politikai szempontok által vezérelt
fejlesztési irányválasztásról is szó lehet. A legkisebb szerep ebben a tevékenységben a helyi
célcsoportoknak, vállalkozásoknak és a szomszédos településeknek jut – ez a feladat leginkább
szakmai része, amit persze a politikai vezetés preferenciái áthatnak.
A társadalmi egyezetések és nyilvánossági akciók szervezése esetében a polgármesteri
kabinet és a hivatali osztályok a leggyakoribb szereplők. A külső szakértők még részt vesznek,
de erősen csökkenő gyakorissággal – többnyire, mint a nyilvánossági akciók technikai
bonyolításában részt vállalók.
Az IVS véleményezésénél a bizottságok és a testületek szerepe meghatározó. Jelentősen
felerősödik a társadalmi szereplők (lakosság, civilek) és a kistérségi települések szerepe.
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5.2-3. ábra: Az egyes szereplők részvételi gyakorisága az IVS készítéséhez kapcsolódó
tevékenységekben a szereplők részvételét jelző városok arányában.

Forrás: HÉTFA-tanulmány, 2013

A különböző vizsgálatok szerint a partnerségben összességében a legaktívabbnak az önkormányzati
munkatársak és a különböző intézmények képviselői mutatkoztak, a vállalkozói kör egy-egy
település kivételével a vártnál alacsonyabb aktivitást mutatott, csakúgy, mint a szomszédos
települések képviselői.

Az alkalmazott formák közül a személyes egyeztetések, workshopok eredményesebbnek
bizonyultak, különösen az írásos illetve internetes véleményezési lehetőségekhez és lakossági
fórumokhoz képest.

5.2.5 A bevonás jelentősége egyes tématerületek vonatkozásában

A helyi társadalom – amennyiben mutatott bármiféle aktivitást – az adott település szempontjából
legfontosabb tématerületeket emelte ki. A foglalkoztatás kérdése valamennyi település esetében
kulcsfontosságúnak bizonyult. Az egyéb tématerületek közötti eltérések jól visszatükrözik a városok
társadalmi-gazdasági helyzete közötti különbségeket is. Míg sok városban kiemelt tématerületnek
számított az elvándorlás és az elöregedés mérséklése, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak
megoldása, addig máshol jellemzően a közlekedés, a közművesítés, az épített és természeti környezet
védelme kapott nagyobb hangsúlyt. Megállapítható azonban, hogy összességében a települések és a
partnerek is (egy-két civil szervezettől eltekintve) kisebb hangsúllyal veszik figyelembe a
fenntarthatósági kérdéseket, azoknak maximum az energetikai oldala szerepelt a célok között.
Az ASZT-vel kapcsolatban erős fenntartások vannak, nemcsak az önkormányzatok, hanem a további
szétvevők és érintettek részéről is. Ez természetesen visszavezethető a források nem hatékony
felhasználására is. Noha sok település alig foglalkozott érdemben a kérdéssel, egyes településeken
komoly visszhangja volt az antiszegregációs beavatkozásoknak, s vitákat is kiváltott.
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5.2.6 A partnerek bevonásának időtávja

Az MTA RKK tanulmánya is megállapítja, hogy a partnerség több stratégia esetében csak a tervezés
fázisára korlátozódott, a megvalósítás partnerségi feltételeiről egyáltalán nem esett szó (pl. Ráckeve,
Bátonyterenye IVS-e). Ugyanez megmaradt az ITS-ek időszakára is.

Fontos lenne, hogy megvalósuljon a folyamatos párbeszéd a közszféra, a magánszféra és a lakosság
között. Ezzel egyrészt a beavatkozások elfogadottságát, másrészt az identitástudatot, s az
önkormányzati döntéshozók iránti bizalmat is lehet erősíteni. A létrehozott, tárgyiasult fejlesztések
megóvását, a szolgáltatások igénybe vételét, azok fenntarthatóságát hatékonyabban biztosíthatja a
helyi közösség iránti felelősség tudatosítása, akár a civil szervezetek aktivizálása, a példamutatás, a
nevelés terén. Ugyanígy fontos lenne, különösen a szociális indíttatású, társadalmi kohézió erősítését
célzó beavatkozások kapcsán a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal, mint erős közösségszervező
erővel bíró intézményekkel való célirányos együttműködés. A fenntartáshoz így részben anyagi
támogatás, illetve a lakosság fokozottabb szerepvállalása illetve elkötelezettsége is biztosítható.
A partnerségi folyamatot nem tervekhez kell kapcsolni ad hoc jelleggel, hanem folyamatos
tevékenységnek kellene lennie. A hosszú távú hatások elérése érdekében elengedhetetlen a
partnerség fenntartása a stratégia megvalósításában. Noha 2012-től a szabályozás előírta a
partnerségi rendelet/határozat megalkotását, de valójában az nem igazán szolgálja a tényleges és
folyamatos partnerséget, annak csak az adminisztratív hátterét biztosítja.

5.3 Participáció a projektfejlesztés során

A partnerségi tervezés a projektfejlesztést, a későbbi megvalósítás sikerességét is döntően
meghatározhatja. Így fontos megvizsgálni, hogy az egyes városfejlesztési beavatkozások mennyire
voltak közösségvezérelt fejlesztések, mennyire elégítették ki a megcélzott célcsoport igényeit.

Az akcióterületi tervezésben nagy hangsúly helyeződött a konzorciumi partnerek bevonásával bizonyos
társadalmi csoportok és szervezetek (különösen az egyházak, egyes civil és gazdasági szereplők) aktív
szerepvállalására, hiszen részben az ő ingatlanukon és azok környékén valósultak meg fejlesztések,
részben a gazdasági és szoft tevékenység végső kedvezményezettjei ők voltak. Ennek ellenére a topdown tervezés általában jellemző volt az akcióterületi tervekre, az önkormányzatok határozták el a
beavatkozásokat, s a kötelezően fejlesztendő funkciók (gazdasági, közösségi, városi, közszféra)
konkrétumait. Ebbe csak néhány esetben tudott más szervezet (jellemzően egyházak, civilek)
érdemben beleszólni.
Az akcióterületi tervezésnél, a gazdasági funkcióhoz megfelelő partner bevonása továbbra is
nehézkes. Az akcióterületi tervekhez az önkormányzatoknak a gazdasági szervezetektől
szándéknyilatkozatot is kellett kérni a megvalósuló projektekhez. Ez már önmagában is javította a
kommunikációt és segítette a bevonást. Ez az érdek az ITS tervezés során nem jelent meg, hiszen nem
voltak ismertek a pályázati források, s mivel a gazdasági szervezeteknél az elérhető pályázati források
legalább annyira befolyásolják a fejlesztést, mint az önkormányzatoknál, így a legtöbb esetben nem is
kommunikálták fejlesztési elképzeléseiket, vagy ha igen, akkor ezek mögött gyakran nem állt elegendő
gazdasági erő és saját forrás. Ugyanakkor az is igaz, hogy a tervezés szűk időkerete miatt gyakran
tényleges idő sem volt arra, hogy a magánszektor érdemben megismerje a fejlesztéseket,
beavatkozásokat, s át tudja gondolni, azokhoz hogyan tud kapcsolódni, illetve azokra épülve milyen
fejlesztéseket érdemes megvalósítania. Ez különösen abból a szempontból aggasztó, hogy egyre
nagyobb hangsúlyt kap a fejlesztési források elosztásánál a kooperáció, különösen például a
vállalkozások és az oktatási-kutatási intézmények együttműködése (pl. K+F, szakképzés). Már
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önmagában nehéz fejlesztéspolitikai dilemma, hogy külső szereplők, például az önkormányzatok által
ez hogyan generálható.

A Városfejlesztési Kézikönyv is felhívta a figyelmet, hogy különösen a szociális városrehabilitációs
program előkészítése során nagyobb a szerepe a széles körű partnerségnek, mert a fenntartható
programok kialakítása több szervezet, intézmény összefogását igényli. Mivel ezen projektek céljuk
szerint minél több lakos életét kívánják közvetlenül pozitívan befolyásolni, ehhez a lakosokkal, a
lakóház tulajdonosokkal kapcsolatba kell lépni. A társadalmi helyzet felmérése, a széleskörű partnerség
kialakítása, a célcsoport megszólítása, a felújításra kijelölt lakóépületekkel való kapcsolat kiépítése
időigényes feladat. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem kellően előkészített szociális
városrehabilitáció a megvalósítás – és különösen a pályázati rendszer feltételei közé szorított
megvalósítás – szakaszában konfliktusokat eredményezhet. Az MTA RKK tanulmánya is megállapítja,
hogy a partnerségnek különösen fontos terepe az antiszegregációs terv készítése és az ez alapján
megvalósuló fejlesztések. Mivel a szociális célú városrehabilitáció sok konfliktusforrással terhelt
kérdés, különösen fontos, hogy miként megy végbe az érintettek megszólítása, a konfliktusok
kezelése és a különböző érdekek egyeztetése. S ez még inkább igaz a konkrét szociális
városrehabilitációs tervezésre. A helyi lakosság, civilek akarata és közreműködése ellenére senki
számára nem alkotható hosszú távon is fenntartható városfejlesztési modell. Adott esetben valamely
beavatkozás ellenérzést kelthet, félreértést okozhat egyes társadalmi csoportokban (pl. szegregátum
kommunális infrastruktúrájának fejlesztése), amennyiben a beavatkozást nem kíséri megfelelő
kommunikáció. A beavatkozások kiegyensúlyozott (különböző városrészek, csoportok közötti)
elosztásával, a tervszerű kommunikációval az ilyen konfliktusok szintén mérsékelhetők.
A funkcióbővítő és szociális városrehabilitációs pályázatok előkésztésébe az önkormányzatok
leggyakrabban a civil szervezeteket és a helyi önkormányzat dolgozóit vonták be. A szociális jellegű
beavatkozásoknál az akcióterület lakosságát és a kisebbségi önkormányzatokat is nagyobb
gyakorisággal szólították meg, míg a funkcióbővítőknél elsősorban az akcióterület gazdasági
szereplőire és a városi lakosságra fókuszáltak. Ez összhangban van a pályázati kiírások céljaival. Igen
szembetűnő azonban, hogy a szociális városrehabilitációk keretében a válaszadó önkormányzatok
több mint 10%-a csak a konzorciumi partnereket vonta be a partnerségi egyeztetésekbe.
5.3-1. ábra: A bevont partnerek körének alakulása a funkcióbővítő városrehabilitációk
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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5.3-2. ábra: A bevont partnerek körének alakulása a szociális városrehabilitációk előkészítésébe
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)

Előrelépés, hogy a 2014-2020-as tervezési ciklus fejlesztési projektjeinél már hangsúlyos szerepet
kapnak a valódi igényeken alapuló fejlesztések. A 2015-ös városfejlesztési pályázatokban nagy
szerepet kapott a kapacitásvizsgálat és igényfelmérés. Ennek alátámasztására az egyes projektekhez
széles körű igényfelmérést és célcsoportvizsgálatot várnak el, a célcsoportokhoz leginkább illeszkedő
kommunikációs eszközök alkalmazásával. A projektelőkészítő tanulmányokban minderre kiemelt
hangsúlyt kell helyezni, mely közösségi bevonás nélkül nehezen valósítható meg.

5.4 Együttműködés a projekt működtetése során

A participációnak nem szabad a projektfejlesztés, legfeljebb a projektvégrehajtás végénél megállnia,
fontos, hogy a létrehozott infrastruktúrák, programok, szoft elemek fenntartása, működtetése terén
is megmaradjon a kapcsolat az egyes érintettek, célcsoportok, ill. a kezelők között. Fontos lenne az
érintett célcsoportok bevonása magába a projekt (vagy legalábbis bizonyos projektelemek)
fenntartásába, üzemeltetésébe, s akár a kapcsolódó monitoring tevékenységbe.

Ehhez célszerű lenne intézményesíteni a partnerség megnyilvánulási fórumait is, például az
önkormányzati hivatal által működtetett partnerségi fórumok rendszeres időközönkénti
megtartásával, ahol az érdekelt civil, vállalkozói csoportok is kinyilváníthatják véleményüket akár a
megvalósult projektek hasznosításával kapcsolatban is. Nagyon fontos lenne a létrehozott, fejlesztett
funkciók hatékonyságának javítása, a programok, szoft elemek hosszabb távon történő fenntartása,
a létrehozott kulturális/gazdasági/közösségi funkcióinak javuló kihasználása akár alulról jövő
kezdeményezésekkel, a partnerek ötleteinek, forrásainak bevonásával, hogy valóban élő, működő
maradjon a létrehozott projekt, projektelem. Ilyenekre egyáltalán nincsenek ma példák
Magyarországon.

Ennek egyik eszköze lehet, különösen a közösségi funkciók esetében a potenciális használók bevonása
a működtetés rendszerének, szabályainak kialakításába, illetve magába a fenntartásba. Bizonyított,
hogy a közösen létrehozott érték védelme, fenntartása a közösség számára sokkal nagyobb
jelentőséggel bír, s nagyobb rá a fogadókészség is.
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Több városban is probléma volt, hogy a gazdasági válság beszűkítette az együttműködési
lehetőségeket a magánszereplőkkel. Ennek olyan hatása is volt, hogy az önkormányzat is az
alacsonyabb kockázat irányába mozdult azzal, hogy csak stabil gazdasági szereplőket vont be
konzorciumi tagként, hogy azok részvétele ne veszélyeztethesse az egész projektet. A válság azonban
több településen is érintette a gazdasági konzorciumi tagok szerepvállalását, amelyet aztán nagyon
nehezen tudott az intézményrendszer kezelni.
A tapasztalatok és interjúk azt bizonyítják, hogy a monitoring területén gyakorlatilag sehol nem
valósult meg a bevonás, igazából alig van olyan település, ahol egyáltalán beszélhetünk monitoringról,
s ott is az önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozik e tevékenység, s legfeljebb a polgármesteri
kommunikáció alátámasztását szolgálja. Civil vagy lakossági részvétel e téren egyáltalán nincs. Még
lakossági elégedettségmérés sem történt, így a térhasználók felé alig van visszacsatolás, még a
sikerkommunikáció sem történt meg a városok döntő többségében a projekt átadását követő
időszakban (azaz a zárórendezvény utáni tapasztalatokról nincs számszerűsíthető tudása a
döntéshozóknak, a lakosoknak stb.).
Összefoglalásként megállapítható, hogy a közösségi tervezés előtérbe kerülése még sok városban
nehezen talál utat, a participáció még nem valósul meg kellő hatékonysággal. A
problémafelvetésben, a gyengeségek meghatározásában még jobban aktivizálhatók a szereplők,
különösen az önkormányzati munkatársak mellett az intézmények képviselői, de a
célmeghatározásban, a beavatkozások tervezésében már leszűkül a hatékonyan bevonhatók köre.
Egyöntetű tapasztalat, hogy a fejlesztési dokumentumok iránt alacsony a lakosság érdeklődése. Ez
egyrészről a koncepciók és stratégiák jellegének is köszönhető, mivel a lakosság nehezen tud
véleményt formálni 5-10 éves, az egész városra vonatkozó fejlesztési tervekről. Ugyanakkor az is
megállapítható, hogy a városok többsége nem kommunikál megfelelően a lakossággal, a helyi
térhasználók nincsenek bevonva a városokat érintő döntésekbe (a lakossági fórumok ehhez nem
nyújtanak megfelelő csatornát, az infokommunikációs megoldások pedig ritkán hatékonyak). A
vállalkozók bevonása talán még nehézkesebb, bár vannak jó példák számos városban.
Összességében megállapítható, hogy a közösségi tervezés iránti szkepticizmus miatt is nehezen
megy az eredményes bevonás, ugyanakkor ez fejleszthető, de ehhez elengedhetetlen a hatékony és
folyamatos kommunikáció. Ehhez kapcsolódóan minden városban kiemelt feladat, hogy a
városvezető aktívan képviselje a stratégiát!
A konkrét beavatkozások, akcióterületi projektek esetében sem egyszerű a bevonás, még azoknál
sem, akik konzorciumi tagként kedvezményezetté válnak. Ebből a szempontból talán az egyházak
bevonása ment a legegyszerűbben, gyakori volt, hogy a város a civil és gazdasági szereplők között
priorizált, amely a partnerség intézményét is sérülékennyé tette.
A projektek fenntartásába nagyon nehéz a partnerek bevonása, pedig azok hatékony
kihasználásához fontos lenne a létrehozott infrastruktúrák funkciókkal/programokkal/stb. való
megtöltése, hatékonyabb hosszú távú használata. Ebben az önkormányzatnak katalizátor szerepet
kell felvállalnia, mert nélküle szinte reménytelen a partnerek aktivizálása, elérése.
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6

CÉLOK KOHERENCIÁJA

6.1 A célrendszer illeszkedésének vizsgálata

A célrendszer vizsgálata kiterjed mind a horizontális, mind a vertikális szintű értékelésre, azaz vizsgáljuk
az IVS és ITS folytonosságát, valamint az IVS-ek és Akcióterületi tervek egymáshoz való viszonyát is.

6.1.1 A célstruktúra jellemzése

Az IVS-ek célrendszerének tartalmi elvárásait a Városfejlesztési Kézikönyv határozta meg. A
dokumentum értelmében a jövőkép a város - funkcionális kapcsolatban lévő környezetével együtt
értelmezett - hosszú távon (15-20 év alatt) elérendő céljait határozza meg. Ezzel összhangban három
szintű célrendszer kialakítását irányozta elő:




Az IVS (így a település) átfogó célja a jövőkép rövid, középtávú értékválasztáson alapuló
megfogalmazása.
7-8 évre szóló, középtávú tematikus célok, amelyek tematikus jellegűek (pl. ágazati jellegű) és
városi szintűek, másrészt területi jellegűek és városrészi szinten meghatározottak
városi, vagy városrészi szintű részcélok, megadása is szükségessé válhatott, amennyiben azt a
városfejlesztési források rendje indokolta.

A célok meghatározásának alapelveként a Kézikönyv azt fektette le, hogy azok a megfelelő szintű
helyzetértékelésből világosan levezethetőek legyenek, általánosságban a feltárt problémák
(gyengeségek) oldását, vagy a lehetőségek erősségekre támaszkodó kihasználására irányuljanak.

Célszerűen a jövőképben differenciáltan megjelenik a városi társadalom számára legfontosabb
tématerületek kívánatos jövőbeli állapota is. Elméletileg a város településfejlesztési koncepciója
tartalmazta a hosszú távra kitűzött, követendő jövőképet vagy ennek elemeit. Sok esetben azonban
szükség volt a településfejlesztési koncepció jövőképének érdemi felülvizsgálatára, mert abban vagy
nem jelent meg a városi társadalom számára legfontosabb tématerületek kívánatos jövőbeli állapota,
vagy az idő múlásával a jövőképet egyébként is felül kellett vizsgálni a városi szándékok, külső
gazdasági és egyéb környezeti tényezők változása miatt.
6.1-1. ábra: A jövőkép meghatározása

beavatkozásokat nevesít jövőképként

30%

tematikus célokat nevesít jövőképként

64%

átfogó célokat nevesít jövőképként

90%

Megfogalmazza a jövőképet ("szlogen")

41%
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Forrás: a városok IVS-e alapján, saját feldolgozás és szerkesztés
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A vizsgált IVS-ek több mint fele nem tartalmazott egyértelmű jövőképet, míg döntő többségük átfogó
célokat nevesített jövőképként. Másképpen fogalmazva: az átfogó célok határozták meg a városok
hosszú távú célkitűzéseit. Mindezek ellenére ebben az esetben sokkal jobban megjelentek a
településspecifikus jövőképi elemek, míg az önmagukban „szlogent” alkotó városok jövőképe vagy túl
általános volt, vagy egyáltalán nem felelt meg a jövőképpel szemben támasztott követelményeknek.
6.1-2. ábra: A jövőképek megfogalmazása néhány város példáján keresztül

















Szlogen
Miskolc, az élhető város
Csak a Bicske!
Legyen Balatonalmádi az a város, ahol
érdemes élni, ahová élmény ellátogatni!
Balmazújváros egy önálló arculatú
település, bolygóváros a debreceni
településegyüttesben.
A kerület, ahol jó élni, lakni, tanulni,
dolgozni, kikapcsolódni (Budapest, IX.
kerület)
A sokszínű Európa Tisza-parti békés
mezővárosa (Csongrád)
Szegregált Hajdúhadház útja az integrált
kisvárossá válás felé
Térségi ökopólus (Hatvan)
Nyugodt kisvárosi élet a rohanó
nagyváros szomszédságában (Monor)
Mórahalom, a fenntartható növekedés
városa
Putnok – Gömör kapuja
Ráckeve, ahol kikötni érdemes
Megújuló,
vonzó
középváros
(Salgótarján)
Kulturális kisváros erős gazdasággal és
fenntartható
kistérségi
szolgáltatásokkal (Szécsény)
Tatabánya, a megújuló város

Forrás: IVS-ek alapján








Átfogó célból levezetett jövőkép
Budakeszi természeti és épített környezetének,
építészeti
és
táji
örökségének
védelme,
hagyományok
révén
kialakult
arculatának,
szanatóriumi és turisztikai jellegének megőrzése,
erősítése
Csepel az értékek szigeteként kihasználja gazdasági
és környezeti potenciálját, jövőorientált, dinamikus
gazdasági szerkezetet alakít ki, a városszerkezeti
problémák kezelésével új Budapest-alközpontot hoz
létre, valamint fenntartható társadalomszerkezetet
valósít meg.
Kaposvár harmonikusan fejlődő, emberléptékű
középváros,
amely
versenyképességének
növekedését alapvetően a gazdaságfejlesztésre
helyezi
Nagykanizsa az É–D és K–NY irányú fejlesztési tengely
megújuló gazdasági-innovációs pólusává válik,
logisztikai-kereskedelmi, informatikai, valamint
nemzetközi
idegenforgalmi
központokkal,
tartalmasan és széles körűen felhasznált természeti
erőforrásokkal, megújhodott, emberi értékre
koncentrált ellátásokkal, szolgáltatásokkal, a térségi
kapcsolatokban aktív, kezdeményező szereppel.
Nagykanizsa hagyományaira építő dinamikus
gazdasági és szolgáltató központ, fejlődő
foglalkoztatási szerkezettel, amely a lakossága
számára kedvező életkörülményeket biztosít, ezzel is
elősegítve a lakosságszám növekedését.

A jövőképek leginkább az élhető városi miliő megteremtésére, a térségi szerepkör erősítésére, a
versenyképes gazdaság megteremtésére fókuszáltak. Speciális, az adott városra jellemző egyediség
csak néhány esetben és a területiséggel összefüggésben jelent meg, sokkal jellemzőbb volt az
általános célkitűzések jövőképpé formálása.

Átfogó célok a dokumentumok többségében megjelentek. Azon települések, ahol nem került sor
átfogó célok meghatározására, ott vagy a jövőkép tölti be az átfogó célok szerepét (pl. Szeghalom),
vagy a tematikus célok sokkal általánosabbak (pl. Fonyód). A vizsgált települések közel harmada
mindösszesen egy átfogó célt definiált. Ezek leginkább szintén a jövőkép szerepét töltik be vagy azt
egészítik ki.
Az átfogó célok vizsgálata alapján (6.1-3. ábra) kijelenthető, hogy a gazdaságfejlesztés volt a
legnépszerűbb tematikus terület, amely csaknem valamennyi település esetében megfogalmazódott
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átfogó célként. Leggyakrabban a „versenyképes gazdaság” és „fenntartható gazdaság” fogalom jelent
meg, amelyekhez településspecifikus tartalom ritkán társult.

A második leggyakoribb átfogó cél valamilyen formában a társadalmi fejlesztésekkel volt
összefüggésben. Gyakori a humán infrastruktúra fejlesztése és a helyi/települési identitástudat
erősítése cél a vizsgált dokumentumokban. Több alkalommal említették átfogó célként az elöregedés
és az elvándorlás megállítását.

Szintén igen népszerűek voltak az átfogó célok között a környezeti fejlesztések. Ide sorolható
valamennyi, a természeti és az épített környezet védelmével, megőrzésével és fenntartható
fejlesztésével foglalkozó cél. Itt leginkább az „élhető város”, „vonzó városi környezet” fogalomkör köré
épültek a meghatározások és néhány kivételtől eltekintve (pl. Csongrád: „a mezővárosi hagyomány
pozitív tartalmait modernizáló településépítés”) általános célokat fogalmaznak meg.

A turizmusfejlesztést ritkán definiálták átfogó célként. Ez leginkább a már ismert és bejáratott
turisztikai desztinációk esetében jelent meg (pl. Balaton-parti települések, Gyula, Hajdúszoboszló,
Kalocsa, Tokaj), annak ellenére, hogy az idegenforgalmat kisebb-nagyobb mértékben, de mindegyik
város kiugrási pontként határozta meg. Sokszor azonban itt is túlságosan általános, konkrét
elképzeléseket nélkülöző célkitűzés jelenik meg („turisztikai célponttá válás”, „magas turisztikai
színvonalat biztosító vonzó település”, „sokszínű, minőségi turizmus”), csak néhány város esetében
találkozhatunk ennél konkrétabb megfogalmazással (pl. Vásárosnamény: „Európai színvonalú
turisztikai termékek és fogadófeltételek megteremtése”, vagy „Kőszeg és a környező települések
gazdasági és turisztikai vonzerejének növelése”).
A közlekedési fejlesztések csak néhány városnál jelentek meg átfogó célként és itt is csak az
infrastruktúrafejlesztés keretein belül (pl. Érd: „közcélú közlekedés fejlesztése, intermodális
csomópontfejlesztés”, Szikszó: „közlekedésfejlesztés bizonyos területek tehermentesítésével”). Ez
persze nem jelentette azt, hogy ne lett volna fontos, ám jellemzően inkább a tematikus céloknál
jelennek meg a közlekedéssel, elérhetőséggel kapcsolatos célok.
6.1-3. ábra: Az átfogó célok tématerületek szerinti megjelenése
egyéb fejlesztés

50%

közlekedésfejlesztés

6%

turizmusfejlesztés

13%

környezeti fejlesztés

40%

társadalmi fejlesztés

56%

gazdaságfejlesztés

61%
0%

20%

40%

Forrás: IVS dokumentumok alapján, saját feldolgozás és szerkesztés

60%

Több település esetében az átfogó célok inkább jövőképként kerültek megfogalmazásra, ezáltal
pedig a tematikus célok vették át az átfogó célok szerepét, amely a célrendszer struktúrájának
„szétesését” eredményezte. Az átfogó célok fókuszában leginkább a gazdaságfejlesztés és a humán
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infrastruktúra fejlesztés állt, amelyek környezeti aspektusokkal egészültek ki. A célok
meghatározásánál leginkább általános megfogalmazásokat használtak, az egyediségek,
specifikumok csak ritkán jelentek meg.
A tematikus, azaz a város egészére vonatkozó, 7-8 éves célokat a vizsgálat során 10 témakörbe
soroltuk és ez alapján vontunk le következtetéseket (6.1-4. ábra). A témakörök az alábbiak:












Elérhetőség, közlekedési kapcsolatrendszer javítása (elérhetőség)
A vállalkozások működéséhez közvetlenül kapcsolódó („üzleti”) infrastruktúra fejlesztése
(üzleti infrastruktúra)
Vállalkozások közvetlen fejlesztése, vállalkozások versenyképességének javítása, munkahelyek
létrehozásának ösztönzése a versenyszférában (vállalkozásfejlesztés)
A környezet- és természet védelme, környezeti infrastruktúra bővítése (környezet- és
természetvédelem)
Foglalkoztathatóság javítása, emberi erőforrások fejlesztése (emberi erőforrás)
Humán közszolgáltatások elérhetősége, minőségének javítása (humán közszolgáltatások)
Városi környezet minőségének javítása, közterület-rehabilitáció (városi környezet)
Természeti és kulturális örökség turisztikai hasznosítása (turisztika)
Intézményfejlesztés, kapacitásépítés (intézményfejlesztés)
Soft elemek, egyéb (egyéb)

A vizsgált IVS-ekben szereplő tematikus célok sok esetben átfogó jelleggel kerültek megfogalmazásra,
ezért az egyes települések városi szintű céljainak tematikus besorolása meglehetősen nehéznek
bizonyult vagy annak általános jellege miatt, vagy mert a túlságosan összetett megfogalmazása révén
számos tématerületet érintett. Az ilyen típusú célok a megfogalmazásuk alapján tehát sokkal inkább
tekinthetők átfogó céloknak. Szintén jellemző volt, hogy tematikus célként tényleges fejlesztési
eszközöket fogalmaztak meg (pl. Hatvan: „teljes életút-program” vagy „Integrált városfejlesztési
stratégia kidolgozása”).

Összességében megállapítható, hogy az IVS-ek tematikus céljait nagyjából lefedte a 10 meghatározott
témakör. A módszertani különbségekre azonban jól rávilágít az a tény, hogy míg például Kazincbarcikán
vagy Hajdúnánáson kettő, addig Pannonhalmán 34 tematikus cél fogalmazódott meg.

A vizsgált témakörök az egyes régiókban eltérő hangsúllyal jelennek meg (6.1-4. ábra). A leggyakoribb
célkitűzés a „Városi környezet minőségének javítása, közterület-rehabilitáció (városi környezet)” volt,
amely a Dél-Dunántúl kivételével 80% feletti relevanciával jellemezhető. Ebből is kiemelkednek az
Észak-Alföld városai, ahol minden település konkrétan nevesítette a városi környezetének megújítását.
A közterület-rehabilitációk felülreprezentáltsága azzal magyarázható, hogy az IVS-eket a
városrehabilitációs pályázatok szükséges mellékleteként dolgozták ki.
Szintén gyakran jelentek meg az üzleti infrastruktúrával, illetve a vállalkozásfejlesztéssel összefüggő
célkitűzések, különösen a gazdaságilag kevésbé prosperáló Észak-Magyarországon. Ezzel ellentétes
tendencia figyelhető meg Közép-Magyarországon, míg a vállalkozások közvetlen fejlesztése,
vállalkozások versenyképességének javítása a Dél-Dunántúl városainál sem volt népszerű célkitűzés. A
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó célkitűzések a legtöbb esetben teljesen általános megfogalmazással
jelentek meg (pl. „helyi gazdaság diverzifikációja” vagy „gazdasági fejlesztések”), de voltak olyan
települések, ahol a fő hangsúlyok is megjelentek (pl. Mosonmagyaróvár: iparfejlesztés, logisztika,
környezetipar” vagy Kiskunfélegyháza: „logisztikai szerepkör erősítése, versenyképes mezőgazdaság és
élelmiszeripar kiépítése”).
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Az önkormányzati hatáskörbe tartozó intézményfejlesztés és a humán közszolgáltatások
elérhetősége, minőségének javítása az évtizedes elmaradások miatt a települések többségénél
kulcsfontosságú szerepet játszott.
A turizmus fejlesztése a települések közel háromnegyedében megjelenik. Itt jellemzően a bejáratott
desztinációkhoz kapcsolódóik, ez alól Közép-Magyarország jelent kivételt. Ennek magyarázata, hogy a
turizmus fővároson belüli koncentráltsága miatt a külső kerületekben nem ez az elsődleges fejlesztési
célterület, illetve sok esetben a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódva jelenik meg.

A környezet- és természet védelme nevesítetten a természeti értékekben gazdagabb településeken
jelent meg hangsúlyosan.
Érdekesség az elérhetőség, közlekedési kapcsolatrendszer javításának viszonylagos
alulreprezentáltsága. Ennek magyarázata, hogy a nagyobb volumenű, régiós vagy országos szintű
közlekedési fejlesztések nem az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, azaz a befolyásuk az ilyen
jellegű beavatkozásokra igen csekély.

A tematikus célok tématerületenkénti vizsgálatából kiderül, hogy leginkább azok a célkitűzések
jelentek meg, amelyeket a ROP forrásból finanszírozott, városfejlesztéshez kapcsolódó
konstrukciókban is kötelezően megjelenítették. Másképpen fogalmazva: a célrendszerek az IVS-sel
párhuzamosan készülő akcióterületi tervekkel összefüggésben készültek és az ebben megjelenő
kulcsbeavatkozások „határozták meg” a városok közép távú céljait.
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Vállalkozásfejlesztés

100

6.1-4. ábra: A tematikus célok tématerületenkénti megoszlása régiónként, %
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A 2007-2013 közötti célok kijelölése a város hosszútávú jövőképének az elérését kellett, hogy
szolgálja. Ehhez először a város 15-20 év alatt elérendő céljait kellett rögzíteni az IVS-ben.
Megállapítható, hogy az elkészült IVS-ekben az önkormányzatok különböző módon értelmezték a
jövőkép megfogalmazását. Egyes esetekben valós jövőkép, valós cél(ok) egyáltalán nincsenek
meghatározva. Gyakran az IVS-ben megjelenő jövőkép a hosszú távú cél szlogenszerű
megfogalmazása, konkrét elemeket nem rendeltek hozzá. Ennek alátámasztottsága is kérdéses, a
szlogen legtöbbször csak önmagában, magyarázat és indoklás nélkül áll. Ehhez kapcsolódnak a
2007-2013-as időszakban megvalósítani kívánt projektek, azonban a közöttük lévő kapcsolat
esetleges, hiányos. Valódi célok elérése ebben az esetben nehezen értékelhető – mivel maguk a célok
sem voltak világosak –, így legfeljebb a tervezett projektek megvalósulása vizsgálható.

A célstruktúrák nem megfelelő megalapozottságát támasztja alá, ha például megvizsgáljuk, hogy az
egyes települések hogyan tervezték térségi szerepkörüket erősíteni. Míg jövőkép szintjén a városok
háromnegyede célul tűzte ki azt, addig a konkrét beavatkozások szintjén már csak 31%-uk számolt vele.
A szomszédos települések fejlesztéseit már csak a városok ötöde vette figyelembe a célstruktúra
kialakításában.
6.1-5. ábra: A célstruktúrák térségi beágyazottsága

A célstruktúra számol a szomszédos
települések fejlesztéseivel

20%

A beavatkozások között szerepel térségi
együttműködésben tervezett fejlesztés
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A tematikus célok között szerepel a
központi szerepkör valamilyen szempontú
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Forrás: IVS dokumentumok alapján, saját feldolgozás és szerkesztés

Egyes esetekben a jövőkép szerepét a tematikus célok ismertetése tölti be. Jobb megoldás volt, mikor
a középtávú és hosszabb időtávú célok meghatározása során a teljes folyamatot, a lehető legtöbb
jövőbeli tényezőt figyelembe vették, s erre a stratégia részletesen kitért. Ha nem is célok, de
szcenáriók elkülönítésével láthatóvá vált, hogy a város fejlődése hol tart, milyen úton halad, milyen
beavatkozások szükségesek. Egyes esetekben azonban ez csak a 2007-2013-as tervezési időszak alatt
megvalósítandó projektek felsorolását jelenti. Ezen esetekben sem a célok, hanem a projektek
megvalósulása mérhető, mivel konkrét cél nem került meghatározásra.

A célok kialakítása gyakran nem támaszkodott a helyzetfeltárásra. Különösen fontos lett volna a
helyzetfeltárás során megalapozott SWOT analízisekre való reagálás a célok meghatározásakor. Így
sok esetben a célok kialakításakor azok az egyedi sajátosságok tűntek el, amelyekre alapozva a
városi célok elérhetők lettek volna, s a jövőkép beteljesülhetett volna. Ezen adottságok, azaz a
településre ható külső és belső tényezők megismerése szembesíthette volna a városokat saját
korlátjaikkal, de fejlődésük lehetséges pályáival, kiugrási lehetőségeikkel is. Ezzel elő lehetett volna
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segíteni azt is, hogy már a közép- és hosszú távú célok meghatározása során megjelenjen, hogy a
felvetett célok milyen problémákra adnak választ, mivel indokolható beépítésük a stratégiába.
Ennek köszönhetően egyes esetekben a tematikus cél meghatározása a város reális lehetőségeivel
kevéssé számol, annál jóval pozitívabb képet fest a település jövőjéről. Ez visszavezethető oda, hogy
a helyzetértékelés és problémafeltárás az előzőekben leírtak szerint történt, így nincs és sok esetben
nem is lehet összhangban a hosszú távú célokkal, mivel olyan tényezők nem jutottak a tervezők
birtokába, amelyek az IVS célrendszerét nagymértékben módosíthatták volna. Ez az MTA RKK
tanulmányának megállapítása szerint több esetben – bizonyos mértékben – szakmailag hiteltelenné
teszi az IVS-ek célrendszerét!
A tematikus középtávú célok megfogalmazásánál többször előforduló hiba, hogy csak vázlatosan
vannak kifejtve, és illeszkedésük a célhierarchia más elemeihez nincs megfelelően alátámasztva.
Emiatt úgy tűnik, mintha kapcsolódások és indoklás nélkül lógnának a levegőben. A stratégia
megfelelő alátámasztásához szükséges lett volna a célok részletezése és indoklása. Szintén
probléma, hogy a városi szintű célok tematikusan széles spektrumúak, a célok közötti érdemi
priorizálásra sok esetben nem került sor. A települések többségénél valamennyi témakörhöz
kapcsolódóan fordultak elő célok az IVS-ben.
A célok rendszerének kuszaságát tovább fokozták (ahol relevánsak voltak) a városrészi célok. A
városrészi céloknak illeszkedniük szükséges a rövid és középtávú célokhoz, azok elérését kellene,
hogy elősegítsék. Ennek ellenére leginkább az IVS általános céljai jelennek meg városrészi célokban,
és nem a városrészek önálló céljai.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2007-2013-as időszak céljai gyakran nem teljes körű
helyzetfeltáráson alapultak, így azok elérése, vagy el nem érése több esetben irreális volt. A célok
meghatározása leginkább az önkormányzat által tervezett projektek összegyűjtését, a hasonlók
egymáshoz társítását, egy halmazba való gyűjtését jelentette. Ennek oka, hogy az IVS-ek pályázati
pénzek elnyerését szolgálták, így e támogatás lehívását kellett, hogy elősegítsék, alátámasszák a
városok számára. Az IVS-ek színvonalát, kidolgozottságát növelhette volna, ha az IVS elválik a
konkrét pályázatoktól, ugyanis ebben az esetben jobban lehet a város valós és elérhető céljaihoz
igazítani a tervezett fejlesztéseket.

6.1.2 A célok megvalósulása

Az IVS-ek eredményessége az alapján határozható meg, hogy a települések miként és milyen
mértékben tudták a kitűzött célokat megvalósítani. Ehhez fontos megvizsgálni, hogy a célok elérésére
az IVS-ekben milyen eszközrendszert, milyen beavatkozásokat fogalmaztak meg. Településenként,
szakértői becsléssel, illetve interjúk segítségével meghatároztuk, hogy az egyes témakörökbe sorolt
célok milyen mértékben teljesültek.
Elérhetőség, közlekedési kapcsolatrendszer javítása kapcsán a projekteket három nagyobb
csoportban lehet összesíteni:
1. Elkerülő- és összekötő utak
2. Kerékpáros- és gyalogos infrastruktúra
3. Forgalomcsillapítás és közösségi közlekedés

Az intézkedések tekintetében kitűzött célok viszonylag alacsony szinten teljesültek. Ez egyrészt annak
köszönhető, hogy a jelentősebb és nagyobb volumenű közlekedésfejlesztési projektek általában nem
helyi kompetenciába tartoztak, másrészt a helyi önkormányzatok elsősorban kisebb, belterületi utak,
járdák felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésre, kerékpárutak kiépítésére fókuszáltak. E
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tekintetben a települések részéről jelentkező fejlesztési igények lényegesen magasabbak voltak a
rendelkezésre álló forrásoknál, így a kitűzött célok megvalósulása tekintetében szinte mindenütt
részeredmények születhettek csupán. A települések külső kapcsolatainak kiépítettségét támogató
fejlesztések előkészítési munkálatai ugyanakkor a tervezettnél lassabb mértékben haladtak. A
közösségi közlekedés integrált fejlesztését célzó projektek esetében a tervezetthez képest időben
elhúzódó pályázati felhívások, illetve az integráltságból fakadó egyeztetési folyamatok viszonylagos
elhúzódása jelentette a főbb akadályokat.
Pozitív példaként említhetjük Zala vagy Vas megyét, ahol jellemzően KözOP forrásból megvalósuló
jelentősebb projektek (pl. GySEV fejlesztései vagy a 86. sz. főút) nagyban hozzájárultak a tematikus
célok teljesüléséhez. Ugyan ez a tendencia figyelhető meg Szeged, Debrecen, Óbuda
(villamosfejlesztések), vagy Békéscsaba (vasútfejlesztés) esetében is.

A vállalkozások működéséhez közvetlenül kapcsolódó („üzleti”) infrastruktúra fejlesztése (közvetett)
és a Vállalkozások közvetlen fejlesztése, vállalkozások versenyképességének javítása, munkahelyek
létrehozásának ösztönzése a versenyszférában (közvetlen) témakörbe tartozó projekteket öt nagyobb
csoportba soroltuk:
1.
2.
3.
4.
5.

Ipari park és infrastruktúrafejlesztése
Inkubátorház
Barnamezős övezetek fejlesztése/revitalizáció
Új cégek betelepítése
Együttműködések

A gazdaság fejlesztésének céljait az önkormányzatok és a gazdasági élet szereplőinek aktív
együttműködésére alapozottan jelölték ki, de ezek megvalósulása területi specifikumként elsősorban
a turizmus (ld. később), a járműipar, mechatronika terén mutatható ki. A tervezett
munkahelyteremtésnek és bevétel-növekedésnek alapvetően gátat szabtak a tervezési időszakban
jelentkező általános gazdasági válság közvetlen és tovagyűrűző hatásai, amelyek több nagyberuházás
elmaradását is eredményezték.

A gazdasági fejlődés érdekében történtek ugyan előkészítési (pl. gazdasági területek kijelölése) és
szervezetfejlesztési (klaszterek) lépések, azonban jelentős változás a 2015-20-as időszakban várható elsősorban a magasabb hozzáadott értéket termelő gazdasági ágazatok és az innováció előtérbe
helyezésével. A megvalósult projektek döntő többsége ipari parkot érintő fejlesztés volt, míg a
legkevésbé az inkubátorház-projektek voltak sikeresek.
A környezet- és természet védelmét, a környezeti infrastruktúra bővítését érintő projekteket hat
csoportba soroltuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hulladékgazdálkodás
Szennyvíz, csapadék, csatorna
Oktatás, szemléletformálás
Ivóvíz
Természet- és élőhelyvédelem
Energetika

A környezet- és természet védelmének, a környezeti infrastruktúra bővítésének eredményességét
elsősorban a közüzemi infrastruktúrát, közműveket érintő fejlesztések, a közintézmények
energiahatékonyságának / ellátottságának javulása (utólagos szigetelések, hűtő/fűtőrendszerek
korszerűsítése), a közvilágítás korszerűsítése jelentette, a természeti környezet fenntartható
fejlesztései többnyire zöldfelület-növelésre irányultak, illetve turisztikai fejlesztésekkel párhuzamosan
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mutatkoztak meg leginkább. Területi szempontból kiemelkednek azok a döntően alföldi települések,
ahol KEOP forrásból jelentős szennyvízhálózat-bővítő és/vagy ivóvízminőség-javító projektek
valósultak meg. A célok teljesülésekor problémát okozott a projektek időbeli elhúzódása, a pályázati
kiírások teljesíthetősége, továbbá az engedélyezési folyamatok – főként a védett vagy NATURA 2000
területek esetén tapasztalható – irreálisan magas időigénye. Az energiagazdálkodásra, hatékonyságra
irányuló célok teljesülésének gátjaiként a települési intézményrendszer időközbeni átalakulását
(önkormányzati tulajdonú szolgáltatók összevonása, új intézmények kialakítása) is meg kell említeni.

Foglalkoztathatóság javítása, emberi erőforrások fejlesztése gyakorlatilag az összes településen
zajlott, pl. tréningek, képzések, munkaerő-piaci integrációt segítő programok. Jellemzően az oktatás
színvonalának fejlesztése, a közfoglalkoztatás bevezetése és képzések indítása történt meg, amelyek
fókuszában az elmaradott társadalmi rétegek álltak. Ezek összességében azonban csak
részeredményekkel jártak, ugyanis hosszú távon nem oldották meg az állástalanok munkaerő piaci
integrációját. A képzések terén valósultak meg főként projektek, a települések nagy része számos ilyen
típusú projekt megvalósítására nyert el pályázati forrást, így összességében a célkitűzéseik a részben
eredményes és eredményes kategóriákba sorolhatóak. Ezeknél a projekteknél a fenntarthatóság
kérdésköre sokkal hangsúlyosabb szerepet kap, hiszen a források elmaradásával a programok is
veszélybe kerülhetnek.
A humán közszolgáltatások elérhetősége, minőségének javítása jellemzően az alábbi témakörökre
fókuszált:
1. Antiszegregáció, társadalmi egyenlőtlenségek
2. Intézmények-soft projektjei
3. Identitás, lokálpatriotizmus

A társadalomfejlesztési célok kevésbé támaszkodtak a gazdasági élet szereplőinek bevonására,
elsősorban az állami és az önkormányzati közoktatási, humán szolgáltatásokat nyújtó szereplőkre, a
civil szervezetekre, közösségépítő műhelyekre fókuszáltak. Összességében átlagos eredmények
születtek, elsősorban a szociális jellegű városrehabilitációk, valamint a TÁMOP és TIOP forrásait
kihasználva.
A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása terén megfogalmazott célok terén egyfelől a kapcsolódó
pályázati lehetőségek definiálásának és rendelkezésre állásának időbeli csúszása jelentett akadályt,
másfelől a kapcsolódó szervezetekkel és a lakossággal való aktív együttműködés kialakítása jelentett –
elsősorban időbeli eltolódást jelentő – problémákat.

A legtöbb beavatkozás az intézmények fejlesztését, a kapacitások bővítését és minőségi fejlesztését
tartalmazta, alapvetően infrastrukturális beavatkozásokkal párosulva. Jelentős eltérés mutatkozott
azonban a települési igények és a rendelkezésre álló források között, a szociális- és egészségügyi
ellátórendszerekhez kapcsolódó konstrukciók pénzügyi kereteinek megemelése sem volt elegendő a
tervezett fejlesztések megvalósításához.
Az identitásfejlesztés, a közösségépítési (kulturális, ifjúsági, civil, vallási, aktív szabadidős, stb.) célok
számos esetben infrastrukturális fejlesztések (szabadtéri és fedett helyszínek, város(rész)központok)
megvalósulását feltételezték és a szociális városrehabilitációkkal karöltve valósultak meg.

A vizsgált települések a városi környezet minőségének javítása, közterület-rehabilitáció tekintetében
az elmúlt években jelentős eredményeket értek el. Leginkább a városközpontok komplex megújítása,
a közterek felújítása és a környező, önkormányzati fenntartású közintézmények (polgármesteri
hivatalok, művelődési házak, iskolák, óvodák) külső és belső felújítása, energetikai korszerűsítése
valósult meg. A városi környezet minőségének megújítására irányuló magas átlagértékek mögött tehát
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elsősorban a városközponti megújítások állnak, azonban fontos megjegyezni, hogy a központi
területeken túl néhány kivételtől eltekintve már nem lennének ilyen kedvezők a városi környezet
megújítása terén elért eredmények, itt lényegesen kevesebb és kisebb volumenű fejlesztések
megvalósítására nyílt lehetőség. A magas célelérési érték, és látványos fejlesztési eredmények
ellenére több település esetén csak részeredmények születtek. A város(rész)központok vonzerejének
növelése terén a rendelkezésre álló önkormányzati önerő (részleges) hiánya, a projektszintű
fejlesztések előkészítésének elhúzódása, a pályázati kiírások tervezettnél későbbi megjelenése és a
rendelkezésre álló támogatási források elégtelensége jelentett problémát.
A természeti és kulturális örökség turisztikai hasznosítását az alábbi bontásban vizsgáltuk:
1. Infrastruktúra
2. Programok, rendezvények
3. Szolgáltatások, turisztikai termékek

Az intézkedések nagy része az infrastrukturális, valamint a szolgáltatások és a turisztikai termékek
fejlesztését tartalmazta. Eredményeket leginkább a már prosperáló turisztikai desztinációk tudtak
felmutatni (pl. Balaton, Velencei-tó, fürdővárosok, stb.). (Ki kell emelni ugyanakkor Sátoraljaújhelyet,
ahol a Zemplén Kalandpark országos látványossággá fejlődött.) A többi város esetében az
idegenforgalom nem tartozik az elsődleges bevételszerzési lehetőségek közé. A támogatási források
kimerülésével és a magánforrások beszűkülésével azonban a tervezett fejlesztések egy része még
mindig megvalósítás előtt áll.
Intézményfejlesztéshez, kapacitásépítéshez kapcsolódóan számos projekt megvalósult, ezzel javítva
a településeken élők életkörülményeit, a számukra nyújtott szolgáltatások minőségét. Az

intézményfejlesztés terén a járások kialakításával együtt járó intézmény-delegálási,
feladatlehatárolási- és definiálási folyamatok kidolgozása jelentett kisebb késlekedést.
A célok megvalósulásának tematikus értékelését követően megvizsgáltunk néhány települést
is, hogy összességében mennyire sikerült az IVS-ben rögzített célokat realizálni.
Zalaegerszeg az IVS-ben 2 specifikus célt és ehhez kapcsolódóan 5 prioritást határozott meg. A
legnagyobb volumenű fejlesztés a 76. sz. főút burkolati megújítását célzó KözOP projekt volt,
emellett a „Megújuló gazdasági környezet és új energiák fejlesztése” valamint a „Környezetminőség,
egészségvédelem” emelkedik ki. A város alapvetően az IVS céljai érdekében és valós fejlesztési
szükségletek kielégítésére (azaz „jól”) használta fel az EU által társfinanszírozott operatív
programok forrásait, de a célkitűzések túlságosan sokrétűnek és ambiciózusnak bizonyultak, így
teljes körű megvalósulásuk nem lehetett reális cél.
Forrás: Zalaegerszeg ITS

A célok teljesülését az akcióterületeken megvalósult fejlesztések és a tematikus célok közötti
összefüggésben is lehet vizsgálni.
Ezt a módszert alkalmaztuk Debrecennél, ahol a város a stratégiájában kilenc akcióterületet határolt
le, amelyek funkcióbővítő és szociális típusú csoportra osztottak. Az alábbi értékelésből látható,
hogy míg a funkcióbővítő akcióterületeken egy kivételével mindegyik esetében érdemi előrelépés
történt, addig szociális típusú városrehabilitációra – leginkább a rendelkezésre álló források
szűkössége miatt kizárólag Nagymacson került sor. Az összképet természetesen jelentősen
árnyalja, hogy a szociális szempontból hátrányos helyzetben lévő akcióterületeken élők
életminősége is javult a lakóhelyük közelében, vagy a távolabb, ám az egész várost érintően
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megvalósuló (pl. az egészségügyi intézmények fejlesztései, a 2-es villamos beruházása, a rekreációs
lehetőségek bővülése, a közlekedési kapcsolatok javulása stb.) projektek révén.













Belváros – funkcióbővítő: a kitűzött célok csaknem teljes egészükben megvalósultak; az
akcióterület fejlesztéseihez kapcsolt középtávú tematikus célok mindegyike teljesült, egyegy célkitűzés elérését minden esetben több projekt is szolgálta
Nagyállomás környéke – funkcióbővítő: a kijelölt indikatív tevékenység és a kapcsolódó
középtávú tematikus célokban időarányosan megfelelő előrelépés történt.
Nagyerdő – funkcióbővítő: a városrész stratégiában meghatározott célnak megfelelően
jelentős forrásokat sikerült szerezni a felsőoktatásban és a kutatás-fejlesztésben betöltött
szerep erősítésére, az idegenforgalmi potenciál növelésére, illetve a környezettudatos
szemléletmód előtérbe helyezésével a természeti környezet értékeinek megóvására. Az
akcióterület vonatkozásában megjelölt középtávú tematikus célok mindegyike teljesült.
Déli iparterület – funkcióbővítő: Magán az akcióterületen az elmaradt Európai
Neutronkutató Központ (ESS) beruházás következtében eddig nem valósultak meg konkrét
projektek.
DE – Tudományos, Technológiai és Innovációs Park – funkcióbővítő: Az Ipari Park
infrastrukturális beruházásainak köszönhetően sikerült megvalósítani az indikatív
tevékenységeket.
Nagymacs - szociális: A kijelölt indikatív tevékenységek az általános iskola épületének
korszerűsítését leszámítva megvalósultak, így a kapcsolódó középtávú tematikus célok
közül valamennyi teljesült.
Nagysándortelep – Vulkántelep – szociális: az akcióterületre elkészült az akcióterületi terv
és a pályázat is, amely azonban forráshiány miatt nem kapott támogatást. Ennek hiányában
csak a korszerű játszótér valósult meg, akadálymentesen elérhető lett a családsegítő
szolgáltatás, illetve néhány kisebb útfelújítás készült el, így a középtávú tematikus célok
összességében nem tudtak teljesülni.
A Dobozikert AT és a Sóház AT estében a Panelprogram révén történt néhány lakóépület
energetikai felújítását lehet megemlíteni a tervezett indikatív tevékenységek
megvalósulását illetően.
Dobozikert – szociális: A Panelprogram révén történt néhány lakóépület energetikai
felújítása, de a tematikus célok nem teljesültek.
Sóház – szociális: A Panelprogram révén történt néhány lakóépület energetikai felújítása,
de a tematikus célok nem teljesültek.

Forrás: Debrecen ITS

Összességében megállapítható, hogy az IVS-ekben megfogalmazott célok megvalósulása
előremutató. A települések jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani a rendelkezésre álló EU-s
támogatási források sikeres lehívásával, kisebb részben pedig a rendelkezésre álló saját vagy
magánforrások bevonásával. A célok megvalósulásának mértéke ugyanakkor tématerületenként és
településenként is eltérő, a teljes megvalósulás még a nagyobb települések esetén is nagyon ritka.
A célok megvalósulását leginkább a forráshiány akadályozta, de a gazdasági válság is útját állta a
fejlesztéseknek. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy az IVS-ek alapvetően két városfejlesztési célú
pályázati konstrukció (funkcióbővítő és szociális célú városrehabilitáció) elvárásaihoz igazodóan
kerültek kidolgozásra, ami a középtávú célrendszer, de még inkább a fejlesztési elképzelések, IVSekben nevesített projektek megfogalmazását is determinálta. A célokhoz rendelt, azok
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megvalósítását célzó fejlesztések beavatkozási területei az IVS-ekben az akcióterületek voltak, ezért
az azokban megjelenő, nevesített projektek elsősorban akcióterületekhez kapcsolódtak. Az IVS-ek
vizsgálata során a fentiek következtében általánosan megállapítható, hogy a városrehabilitációs
célú akcióterületek projektjei kerültek legrészletesebben kidolgozásra, az egyéb fejlesztési célú
akcióterületek projektjei sok esetben csak ötletszerűen kerületek nevesítésre.

Problémát jelentett az is, hogy a települések több olyan fejlesztést vállaltak előzetesen fel, mint
amennyit reálisan teljesíteni tudtak volna. A települések nem mérték fel reálisan a jövőbeni
fejlesztéseikhez szükséges önerőt, továbbá azzal számoltak, hogy a pályázati kiírások által nyújtott
támogatások magasabb összegűek. Az IVS-ekben megfogalmazódó fejlesztési elképzeléseket
azokon az akcióterületeken definiálták pontosabban és részletesebben, amelyre a város pályázatot
kívánt benyújtani (funkcióbővítő, illetve szociális célú városrehabilitációs projektek
megvalósítására). A célok elérését biztosító projektek hiánya, illetve azok ötletszerű
megfogalmazásai különösen a város egyéb területeit, városrészeit érintő akcióterületek és a város
egészét érintő egyéb fejlesztések esetén szembetűnő.
A célok el nem érése nem tekinthető kizárólag az önkormányzatok hibájának. Ezt a fajta
stratégiakészítést Magyarországon a szakember gárda, a tervezők is csak tanulták. Mivel
legtöbbször műszaki végzettséggel rendelkező tervezők dolgoztak a tanulmányok elkészítésében, így
ezen részek, célok váltak fontossá. Ugyanakkor a műszaki infrastruktúra fejlesztésével elérendő pozitív
társadalmi, gazdasági hatások másodlagos szempontot töltöttek be.
További okok között említhető a tervezett fejlesztések volumene és forrásigénye, valamint a
rendelkezésre álló forráslehetőségek közötti markáns különbség. Ez különösen jellemző volt a
közlekedésfejlesztési projektek esetén, ahol a települési kompetenciába tartozó belterületi
útfejlesztések, kerékpárút építések iránti igény lényegesen magasabb volt a rendelkezésre álló
támogatási forrásokhoz képest. Az önkormányzatok az anyagi lehetőségeikhez mérten
természetesen kisebb fejlesztéseket önerőből is próbáltak megvalósítani, de az elért eredmények a
legtöbb esetben a célok részleges teljesülését hozták.
Szintén markáns különbség mutatkozott a turisztikai fejlesztések esetén a települések részéről
jelentkező igények és a rendelkezésre álló források között. A támogatási időszak második felében a
turisztikai célú fejlesztésekre lényegesen kevesebb és korlátozottabb forráslehetőségek álltak
rendelkezésre.
Az intézmények felújítása, megújítása terén szintén megállapítható az igények és a források közötti
különbség, számos település azonban, tudatos és lépésről-lépésre haladó stratégiát követve, helyi
igényeket érdemben priorizálva, igen jelentős eredményeket tudott elérni.

A 2008-ban kezdődő gazdasági válság miatt az önkormányzatok anyagi lehetőségei jelentősen
beszűkültek, a fejlesztések helyett a napi működési feltételek biztosítása, vállalkozások esetén a
talpon maradás került fókuszba. A magánszféra fejlesztésekre fordítható forrásai jelentősen
lecsökkentek. Ezekben az években számos településen gondot jelentett a pályázatokhoz szükséges
önerő előteremtése, mind a közszféra magasabb támogatási intenzitású és jelentősebb volumenű
projektjei, mind a magánszféra kisebb támogatási intenzitású, magasabb önerőt igénylő projektjei
vonatkozásában.
Általánosan megállapítható, hogy az IVS-ek támogató oldali elfogadását követően annak szerepe
háttérbe szorult, gondozására, időközi aktualizálásra kevés figyelmet fordítottak. A változó külső és
belső körülmények miatt a települések több esetben eltértek az IVS-ben megjelenített projektektől,
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ott megfogalmazott fejlesztési elképzelésektől. A kínálkozó lehetőségek kihasználása érdekében
számos egyéb projektet valósítottak meg.

A célok megvalósulását gátolta a települési vezetés és a gazdasági-, valamint a civil szervezetek
közötti együttműködések hiánya. Az említett három szféra képviselői között - főként a túlterheltség,
érdektelenség, a megfelelő szemléletmód hiánya miatt - sok esetben még a kapcsolatfelvétel sem
történt meg. Több település esetében is megfigyelhető volt, hogy a város fejlődésében fontos
szerepet játszó szervezetek sok esetben nem voltak tisztában sem egymás fejlesztési terveivel, sem
a városvezetés fejlesztési céljaival. Az információhiány miatt a gazdasági szektor jelentősebb
képviselői, illetve a lakosságot is bevonni képes civil szektor nem tudott csatlakozni a város által
tervezett fejlesztésekhez, így a célok megvalósítása hiányos maradt, és a szinergiahatások sem
tudtak érvényesülni. Az önkormányzatok, a gazdasági és civil szféra összefogásának hiánya miatt a
településeken nem jöttek létre olyan beruházások, amelyekben több szféra képviseltethette volna
magát. Sok esetben a fejlesztések egymástól elkülönülten zajlottak és ezért csak kis számban
valósultak meg, például befektetés-ösztönző beruházások, komplex turisztikai fejlesztések, illetve a
munkaerő-piaci igényekhez igazodó hatékony képzési-oktatási rendszer kialakítása, melyek a
leginkább igényelnék e három szektor összefogását.

6.1.3 A célrendszer változásának vizsgálata

A célstruktúra kialakítását az IVS-ek készítésének időszakában a Városfejlesztési kézikönyvek
határozták meg, míg az ITS-ek tervezésénél a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint az
Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020
elkészítéséhez c. dokumentum adott iránymutatást. A kormányrendelet 2. melléklete úgy rendelkezik
a célhierarchiáról, hogy az ITS-ben (1) stratégiai fejlesztési célok és (2) tematikus és területi célok
meghatározása és azok összefüggéseinek magyarázata szükséges. A 2014-ben készült útmutató szerint
azonban a stratégiában szerepeltetett középtávú városi célok illeszkedését a koncepcióban megjelenő
átfogó célokkal kell biztosítani, és nem említi a stratégiai célokat. Megállapítható tehát, hogy a
városok által használt módszertani segédletek, majd a 314/2012 (XI.8). Korm. rendelet kevéssé
összehangoltan és következetesen használja a vonatkozó terminológiát.
A legnagyobb változás az átfogó célok definiálásában történt. Az ITS-ben megfogalmazott átfogó
célok sokkal tömörebbek, fókuszáltabbak lettek és településenként jellemzően 1-3 célt határoztak
meg. A gazdaságfejlesztés, a társadalmi kohézió szinte minden városban megjelent. Itt leginkább a
megfogalmazásban, szóhasználatban lehet a változást mérni: leginkább a térségi gazdasági szerepkör
erősítése, a versenyképes helyi gazdaság fejlesztése, az innováció, illetve a népességmegtartó
képesség erősítése került a fókuszba. A környezetet érintő átfogó célok nagyobb arányban jelentek
meg, mint a korábbi IVS-ekben és a fenntarthatóság és élhetőség fogalmak köré fókuszáltak.

A tematikus célok tekintetében a változások ennél sokkal árnyaltabbak, itt kevéssé jellemzőek a
változások, azok leginkább a célok számának csökkenésében érhetőek tetten. Megjelentek, illetve
hangsúlyosabbá váltak új témakörök is, mint az energiahatékonyság, környezeti fenntarthatóság,
megújuló energia hasznosítása és általában a komplexebb fenntarthatóbb működési rendszerben
való gondolkodás.
A célok viszonylagos kontinuitása abból is adódik, hogy a korábbi fejlesztési időszakban kitűzött célok
vagy túltervezettek voltak, vagy a rendelkezésre álló időben nem sikerült kihasználni a fejlesztési
forrásokat. A célok állandóságának másik magyarázata az IVS-ben megfogalmazott célok átfogó,
általános jellege, ugyanis a célokat igyekeztek úgy megfogalmazni, hogy ahhoz minden jövőbeni
potenciális pályázati projekt illeszkedjen. Ebből adódóan a célok nem voltak városspecifikusak,
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különböző szóhasználattal ugyan, de gyakorlatilag mindenhol ugyanazokat a célokat definiálták. Az
ITS-ek esetében a változások egyik tipikus iránya éppen az, hogy a célokat igyekeztek a korábbiaknál
konkrétabban, a helyi sajátosságokhoz igazodóan, nem feltétlenül minden tématerületet tökéletesen
lefedve meghatározni. A specifikusabb megfogalmazására irányuló törekvéseknek azonban komoly
gátja volt, hogy a várható pályázati forrásokról és feltételekről az ITS készítése során még nem álltak
rendelkezésre információk, így a városok igyekeztek minden szükségesnek ítélt fejlesztést
betömöríteni a stratégiába. Ebből adódóan az ITS-ekben definiált célrendszer tekintetében a
kívánatosnál kisebb változások következtek be. Mindemellett a céloknak a megváltozott gazdasági és
szabályozási környezethez, valamint az operatív programokhoz is idomulniuk kellett, ezek szintén
változtatásokat tettek szükségessé. Az IVS-hez képest az ITS célrendszere azokon a településeken
mutat jelentősebb változást, ahol a Területfejlesztési Koncepció irányai is megváltoztak.
A célstruktúra kisebb mértékű változását idézte elő a települések működési környezetének
megváltozása is. Érdekesség azonban, hogy az önkormányzatok feladat- és hatáskörének módosulása
(oktatás, egészségügy) nem generált érdemi változásokat a célokban, annak ellenére, hogy ezeken a
területeken a jogszabályi és intézményi változások nyomán az önkormányzatok eszközei és lehetőségei
jelentősen beszűkültek. Mindezt tovább nehezítette, hogy az oktatási ágazatban további változások is
várhatóak (gimnáziumok szerepe, szakképzés átalakítása), amiről azonban konkrét információk az ITS
tervezése során nem álltak rendelkezésre. Mindezek ellenére a célokban a humán erőforrások
fejlesztése, a képzettség, a szakképzett munkaerő biztosítása, az egészségi állapot javítása
változatlanul jelen van ugyan, de a célok megvalósulása kikerült az önkormányzatok hatásköréből.
A járási rendszer kialakítása sem hatott érdemben a célrendszerre. Ennek oka, hogy a vizsgált
települések többsége korábban is központi funkciókat láttak el a térségükben, amely funkciók erősítése
eddig is a célok közt szerepelt. Jelentősebb változásokat ez inkább ott generált, ahol a járási
szerveződés felülírta a meglévő kistérségi társulás határait.

A vizsgált stratégiai dokumentumok elemzése alapján összességében megállapítható, hogy az ITSek és az IVS-ek legfőbb céljai között igazából jelentős különbségek nem rajzolódnak ki, a hangsúlyok
azonban a legtöbb település esetében eltolódtak, megváltoztak. A célok prioritási sorrendjének
változása mögött leggyakrabban az időközben lejátszódó társadalmi-gazdasági folyamatok (pl.
gazdasági válság, népességvesztés, elöregedés, migráció) állnak (számos településen a legsúlyosabb
problémát a munkanélküliség és a fiatalok elvándorlása jelenti). Az ITS-ekben a legtöbb településen
– az országos fejlesztési irányokhoz illeszkedően – a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
kapott kiemelt hangsúlyt.
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Kaposvár stratégiai dokumentumainak célrendszerét összehasonlítva megállapítható, hogy a korábbi, 2008-ban megfogalmazott stratégiai célokhoz képest
a célok száma csökkent, ugyanakkor – főleg tartalmukban – sokkal konkrétabbá, fókuszáltabbá váltak. A jövőkép és az átfogó célok a város hosszú távú
koncepciójában fogalmazódtak meg, s a 2030-ig tartó időszakra jelölnek meg célállapotot és fejlesztési irányt. Az ITS-ben rögzített célok sorrendje egyfajta
priorizálást, fontossági sorrendet is jelent, hiszen a szűkebben értelmezett gazdaságfejlesztés lehet az alapja a környezet fenntartható fejlesztésének és a
társadalom, a lakosok biztonságos megélhetésének. A jövedelemszerzési képesség visszahat a helyi gazdaság életképességére, többek között a kiskereskedelmi
fogyasztásra, építőipari tevékenységekre, a kultúrafogyasztásra. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a humán szolgáltatások fejlesztései adott esetben
hátrébb sorolhatók lennének. Különösen az oktatás és az egészségügy az a két fejlesztési terület, amely hosszú távon is meghatározza az itt élők jólétét,
munkaerőpiaci esélyeit, s később az időskori életminőséget. (Kaposvár ITS, p. 6.)

IVS

6.1-6. ábra: A célrendszer változása Kaposváron

Kaposvár harmonikusan fejlődő, emberléptékű középváros, amely versenyképességének növekedését alapvetően a gazdaságfejlesztésre helyezi.
PÓLUSsá válás: A város épített környezetének és természeti adottságainak harmonikus
fejlesztése és működtetése.

Kaposvár legyen
gazdaságilag,
társadalmilag és
ökológiailag
egyaránt
fenntartható
emberi léptékű
középváros

Kaposvár legyen
erős helyi
gazdasággal
rendelkező
település, mely
elsősorban a
tudásalapú
gazdaság
erősítésére
törekszik.

Kaposvár legyen a
régió logisztikai
bázisa.

Kaposvár legyen a
régió
idegenforgalmi és
kultúrközpont,
(konferencia-,
gyógy- és
termálturizmus,
vendéglátás,
szolgáltatás)

POLISZ fejlesztés: A város regionális társközpont szerepének
erősítése és a kistérségi központ feladatainak városon belüli
bővítése
Kaposvár a megye,
a kistérség
oktatási,
Kaposvár legyen a
tudományos, sportkaposváriak
, kulturális és
otthona, megfelelő
művészeti
életminőséget;
központja, a régió
biztosító „lakható
társközpontja,
város”
részleges
regionális központ
egyetemi város.

Kaposvár legyen a
régió erős
társközpontja,
másodlagos
erőközpont

Forrás: Kaposvár IVS és ITS
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Jövőkép
Átfogó
cél

Tematiku
s cél

ITS

Térségi erőforrásokra és együttműködésre alapozott gazdasági központ; egészséges családokban gyarapodó zöld
város
Versenyképesség és foglalkoztatás

Térségi erőforrásokra és
együttműkö- désre
épülő erős helyi
gazdaság

Vonzó üzleti
környezet

Fenntartható ökológiai
és energetikai
rendszerek

Korszerű,
energiahatékony és
környezetbarát városi
infrastruktúrák és
szolgáltatások

Minőségi városi környezet, aktív,
egészséges, összetartó társadalom

Harmonikus város:
vonzó városi
környezet és aktív,
egészséges
társadalom

Szolidáris,
családbarát város
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6.2 Az akcióterületi tervek illeszkedése az IVS célrendszerébe

Az IVS készítése során a városoknak ki kellett jelölniük azt a - városmérettől és városszerkezettől
függően - maximálisan 8-10 akcióterületet, amelyek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelkedő
fejlesztési célterületei lehetnek. Ezek kijelölése indikatív jelleggel történt, amelynek pontosítására az
akcióterületi tervekben nyílt lehetőség. Az akcióterületi terv (ATT) az akcióterület fejlesztését
megalapozó településrendezési tervekben, valamint, az integrált városfejlesztési stratégiában
meghatározott önkormányzati városfejlesztési elképzelés összehangolt megvalósítási terve.
(Városfejlesztési kézikönyv, 2009., p. 59.). Az ATT tartalmazta a településrendezési terv alapján
megvalósítandó műszaki, valamint az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési,
foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akció pénzügyi
tervét is. Az akcióterületi terv műszaki tartalma a gyakorlatban az önkormányzatok által jóváhagyott
településrendezési tervek által elhatározott fejlesztések összehangolt megvalósítási tervét
tartalmazta. A településfejlesztési akcióterületi tervet az önkormányzat képviselő-testülete hagyta
jóvá határozat formájában.
Az akcióterületi terv tartalmi felépítését a Városfejlesztési Kézikönyv határozta meg. Ennek értelmében
az ATT stratégiai fejezetében kellett röviden bemutatni akcióterületi fejlesztés integrált
városfejlesztési stratégiához, elsődlegesen annak célrendszeréhez való illeszkedését. (Azok a
városok, amelyek nem készítettek IVS-t, azoknál ez a fejezet szolgálta annak funkcióját, azaz ez
tartalmazta a város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelést, a városrészek kijelölését, a városi és
városrészi szintű célkitűzések meghatározását, valamint a 2007-2013 során középtávon fejleszteni
kívánt akcióterületek kijelölését.)

A megvizsgált akcióterületi tervekben az illeszkedés bemutatása megtörtént. A tervezett
beavatkozások leginkább a városi környezet minőségének javítását, a közterület-rehabilitációt,
illetve a humán közszolgáltatások minőségének, elérhetőségének javítását célozták meg, amely
azért nem meglepő, mert az ATT-ket a városok a konkrét funkcióbővítő és/vagy szociális
városrehabilitációs pályázatokhoz készítették el. Az ATT-k IVS-hez való igazítása, illeszkedése szinte
minden esetben szövegesen alátámasztott volt, de ez nem az akcióterületi fejlesztések
átgondoltságából és integráltságából adódott, sokkal inkább az IVS célrendszerének általános
megfogalmazásából, vagy a tematikus célok projekt-szintű definiálásából. Ugyanakkor, ha a szöveges
alátámasztásokat részletesebben megvizsgáljuk, sok esetben ellentmondás tapasztalható. Az MTA
RKK tanulmánya is megállapítja, hogy „A kijelölt akcióterületek néhány esetben nem többek, mint a(z)
(esetleg már hosszabb ideje tervezett) projektek, indikatív tevékenységek megvalósítási helyei egy-egy
nagyobb csokorba fogva. Nem pedig a célrendszerhez kapcsolódóan kerültek meghatározásra (pl.
Ráckeve esetében több, hasonló célt szolgáló, de térben elkülönülő projekt elnevezését szolgálja az
„integrált alközpont” vagy a „funkcióbővítő rehabilitáció” akcióterülete elnevezés)” (MTA
Zárótanulmány, p. 32-33.)
Karcag Akcióterületi Tervének 2009 decemberében történt elkészítését megelőzően 2008
májusában elkészítette Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az IVS-ben a célrendszer
meghatározása elvileg a célok hierarchikus rendszerében történt, a hosszú távú célokból kiindulva
egészen a közép és rövid távú programokig, illetve ezt kiegészítve horizontális célokat is
meghatároztak. A hosszú távú célokat általánosságban határozták meg (versenyképesség,
fenntarthatóság, kohézió erősítése, életminőség javítása), amelyekhez 7 szakterületi részcélt, mint
tematikus célt rendeltek. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az ATT a városrészi célok relevanciáját
nem tartalmazza!) Ezek közül az Akcióterületi Terv szempontjából a „Komplex terület rehabilitációs
programok” célkitűzésnek való megfelelés volt az elsődleges szempont. Látható tehát, hogy a
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leginkább releváns tematikus cél eleve beavatkozásokat határozott meg, amely 6 alprogramot
tartalmazott. Ezek között szerepelt a Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, amelynek
tartalmáról az IVS az alábbiakban rendelkezett:

„Egy 21. századi, modern mezővárosi arculat kialakítása a cél, a megfelelő és célszerű funkcionális
lehatárolásokkal, amely jól tükrözi a város kistérségi központ szerepét. A városközpont esetében
egy egységes arculat, illetve kulturális övezet kialakítására van szükség a Városháza felújításával és
új funkciók kialakításával, a városközpont közlekedési és parkolási rendszerének átalakításával,
és a tágabb környezettel (környező terekkel, utcákkal) történő hatékonyabb funkcionális
integrálásával. (utcabútorok, burkolt felületek).”

Az akcióterületi terv keretében megvalósítani kívánt projektek a Kossuth tér díszburkolatának
kiépítésére, a piac felújítására, valamint a Városháza felújítására (belső udvar felújítása, tető
felújítás, külső homlokzat felújítás befejezése, akadálymentesítés) terjedtek ki. Az ATT stratégiai
fejezete ezek mellett kiemeli, hogy a tervezett beavatkozások a szociális-egészségügyi
ellátórendszer, az oktatási intézmények és a kulturális létesítmények fejlesztéséhez is
kapcsolódnak, de a konkrét illeszkedésre nem tér ki.
Látható tehát, hogy a célrendszer bemutatása papíron megtörtént, de számos ponton
ellentmondás tapasztalható, amely a célrendszer strukturális hibáira vezethető vissza. Az
akcióterület céljai az IVS-ben általánosságban szerepelnek, konkrétumként egyedül a Városháza
felújítása jelenik meg. Már itt körvonalazódik azonban a tervezett beavatkozások pontszerű
volta, amely az Akcióterületi tervben tovább aprózódik és mindössze három, egymástól
tulajdonképpen független, infrastrukturális jellegű beavatkozást határoz meg. Ez azonban már
nem segíti elő sem a hosszú távú, sem a horizontális célok teljesülését.

A stratégiai célokhoz való illeszkedés ellenére az akcióterületekkel kapcsolatos problémák
determinálhatóak voltak. Sok esetben a beavatkozási területek kijelölése a 2007-2013 között
tervezett fontosabb beavatkozások területi lehatárolását eredményezte, amely komplett városrészek
– jellemzően a történelmi belvárosok – akcióterületként való meghatározását jelentette. A problémát
itt az jelentette, hogy a fejlesztéseket pontszerűen, egymástól függetlenül tervezték végrehajtani (ld.
karcagi példa), nem számoltak azok pozitív vagy negatív szinergiahatásaival, azaz az integrált
szemléletmód az akcióterület „körberajzolásában” kimerült.

Más esetekben viszont éppen az elaprózás miatt (10-15 akcióterület) úgy tűnik, mintha az
akcióterületek egy-egy nagyprojekt területére és ennek környezetére korlátozódnának (pl. Pomáz IVSében: elkerülő út és környéke, Wattay-Teleki kastély és környéke, Magyar vár és környéke stb., de
Balatonfüred és Keszthely akcióterületeinek kijelölése is hasonló logikát követ).(MTA RKK tanulmány,
p. 33.)

Az akcióterületi terv – szükség esetén az IVS-sel kiegészülve – a funkcióbővítő és/vagy szociális célú
városrehabilitációs pályázatok háttérdokumentumaként szolgált, és elkészültét, tartalmát több
esetben is az motiválta, hogy megfeleljenek a pályázati kiírásoknak, az értékelési
szempontrendszereknek, ezáltal pedig forráshoz jussanak. Az ATT-k IVS-hez való illeszkedésének
bemutatása a kötelező tartalmi elvárás miatt tulajdonképpen megtörtént. Mivel a tényleges
illeszkedésvizsgálat az értékelési szempontrendszerben is csak marginálisan szerepel10, ezért az ATTk stratégiai fejezete sok esetben nem támasztja alá kellő mértékben a fejlesztések indokoltságát.
pl. DAOP-5.1.1.-2F konstrukció keretében: Az akcióterületi fejlesztés meghatározott tevékenységei
hozzájárulnak-e a kitőzött célok eléréséhez? Az akcióterületi terv keretében tervezett beavatkozások mennyire
10
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6.3 A megvalósult projektek illeszkedése az IVS célrendszerébe

A 2007-2013-as időszak során a legfőbb településfejlesztést érintő európai uniós forrásokat
funkcióbővítő és/vagy szociális célú városrehabilitációk keretében használták fel. A megvalósult
beavatkozások ugyan az egész országot lefedték, de Közép-Magyarországon, illetve KeletMagyarország néhány megyéjében (különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye
esetében) erős koncentráció figyelhető meg (6.3-1. ábra).
6.3-1. ábra: A megvalósult városrehabilitációs célú beavatkozások leszerződött támogatásai

Az egy főre jutó támogatások tekintetében is kirajzolódik egyfajta kelet-nyugat megosztottság, annak
ellenére, hogy Vas, Zala és Veszprém megye a térségéhez képest nagyobb fajlagos költségű
beavatkozásokat valósított meg a vizsgált időszakban (6.3-2. ábra). A megvalósult városrehabilitációs
forráskeret nagyobb hányadát Budapest kivételével minden megye a funkcióbővítő beavatkozásokra
allokálta.

relevánsak a területen feltárt problémák megoldása szempontjából? A tervezett tevékenységek komplex
eszközrendszerrel, integrált módon reagálnak a feltárt problémákra és biztosítják a kitőzött célok elérését?
(0/2/5 pont)
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6.3-2. ábra: A megvalósult városrehabilitációs célú beavatkozások megyei szinten

Mivel a városrehabilitációs célú projektekhez kapcsolódó forráselosztás során igyekeztek minél több
település számára támogatást adni, így jellemzően alacsony volt az egy főre vetített támogatás
volumene. A relatíve nagyobb támogatást kapó települések többségében kis- és középvárosok voltak.
6.3-3. ábra: A megvalósult városrehabilitációs célú beavatkozások járási szinten
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A megvalósult fejlesztések sikerességét nagyban befolyásolta az egyes projektek integrált jellege, azaz
hogy mennyire tudtak érvényesülni a beavatkozások közötti szinergiák. Általánosságban
megfogalmazható, hogy a városrehabilitációk a társadalmi kohézió erősítését, a népességmegtartó
képesség javítását, a gazdasági prosperitás növelését helyezték a fókuszba. Ezzel összefüggésben
számos látványberuházás valósult meg, de nem volt ritka az évek óta elmaradt fejlesztések,
karbantartások pótlása sem.

A városrehabilitációs célú beavatkozások leginkább a városi környezet minőségére hatottak, annak
javulását segítették elő. A projektek szinte mindegyike tartalmazott zöldfelületi és
közterületfejlesztési beavatkozást. A zöldfelületi fejlesztések a városközponti kisebb zöldfelületektől
egészen a több, egybefüggő elemből álló zöldfelületi rendszerig terjedt. A közterületfejlesztések
azonban néhány esetben zöldfelületvesztéssel is jártak (pl. fakivágások), amely a köztérfejlesztések
lakossági megítélését is negatívan befolyásolta. Megállapítható, hogy míg a zöldfelületek érintő
beavatkozások jellemzően kedvező megítélés alá estek, addig a köztérprojekteknél többször merültek
fel esztétikai problémák, hibás kivitelezés. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a köztérmegújítások
önmagukban nem eredményezték a közösségtudat vagy az identitás erősödését.
A funkcióbővítő projektek felhívásaiban kötelező elemet jelentettek a gazdaságfejlesztést szolgáló
tevékenységek és ezzel a vállalkozói szféra bevonásának szükségessége is. Ezektől a projektelemektől
és a városrehabilitáció egyéb beavatkozásainak közvetett hatásaitól várták el a helyi gazdaság
élénkülését is, amely azonban elmaradt. Ennek részben oka, hogy az első pályázati kiírással
párhuzamosan jelentkező gazdasági pénzügyi válság kiterjedt hatása pontosan akkor vált érezhetővé
(fogyasztás csökkenése), amikor a beavatkozások kedvező hatásának érvényesülnie kellett volna a
városok helyi gazdaságában. (A harmadik kiírás gazdaságélénkítő hatása jelenleg még nem
érzékelhető.). A válság hatására több városban is munkahelyek szűntek meg, azaz a globális, negatív
gazdasági hatások erősebbek voltak, mint a funkcióbővítő beavatkozások kedvező eredményei. Ilyen
pozitív hatásként említhető, hogy a köztérrehabilitációhoz, épületfelújításokhoz kapcsolódóan több
városban is vendéglátó egységek, ritkább esetben rendezvényközpontok létesültek az akcióterületen.
A projektbe bevont vállalkozók többsége azonban jellemzően csak homlokzatfelújítást hajtott végre.

A társadalmi kohézió hatásai leginkább a szociális célú városrehabilitációs projektek esetében
kimutathatóak. (A funkcióbővítő projektek az esélyegyenlőséget, mint horizontális célkitűzést vették
figyelembe, amely az akadálymentesítésre korlátozódott). A szegregátumokon végrehajtott
beavatkozások általában nem a városközponthoz kapcsolódtak és döntően közösségi terek
kialakítását, infrastruktúrafejlesztést és a lakhatási feltételek javítását tartalmazta. A projekt
keretében kötelező volt soft elemek végrehajtása, amelyek a társadalmi felzárkóztatást,
közösségformálást segítették elő. Ezek hatékonysága azonban erősen kérdéses, hiszen a legtöbb
esetben egyszeri tevékenységről beszélhetünk, azaz a projekt lezárultával, az erre szánt forráskeret
elapadásával a szegregátum lakosságát ismét magukra hagyták. A szociális célú városrehabilitációk
tehát alapvetően a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett lakosság életminőségében idézett elő
pozitív változást, de a társadalmi különbségek tényleges csökkentéséhez jóval átfogóbb és
komplexebb szemléletű, hosszabb időszakon átnyúló fejlesztésekre volna szükség, amely képes a
több évtizede konzervált viszonyokat kedvező irányba elmozdítani.
A közlekedés fejlesztése az akcióterületi projektek során nem minden esetben tudott megvalósulni.
Több város esetében szükség lett volna elkerülő utak megépítésére, amely az integrált projekteket
érintő központi területek forgalomcsillapítását segíthette volna elő. A nagyobb volumenű
közútfejlesztések azonban nem tartoznak az önkormányzat kompetenciájába, így a lobbierőn kívül a
településnek nincs ráhatása az ilyen jellegű, jellemzően KözOP-ból megvalósuló beavatkozásokra. Ezek
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elmaradása azonban a városrehabilitációs beavatkozásokra is negatívan hatott (a növekvő forgalom
miatti zaj- és légszennyezés, amely a közterek alulhasznosítását eredményezi). Közlekedésfejlesztés
tekintetében leggyakrabban sétálóutcák, parkolóhelyek kialakítása valósult meg, illetve ennek
kiegészítésére kerékpárforgalmi létesítmények létesültek. Kisebb arányban, illetve a
városrehabilitáció kiegészítéseként valósultak meg körforgalmi csomópontok, amely a
közlekedésbiztonságot segítette elő.

Az intézményfejlesztés tekintetében az épületek külső megújítása a településképhez járult hozzá,
önmagukban nem növelték az intézmények kihasználtságát. Ehhez szükség volt az épületek belső
megújítására és a tartalomfejlesztésre is, különösen a kulturális vagy közösségi létesítmények
esetében. A közszférát érintő beavatkozások jellemzően a lakosság életminőségét, a szolgáltatások
jobb elérhetőségét szolgálták. Az intézményfejlesztésekkel párhuzamosan sok esetben valósult meg
térfigyelő kamerarendszer kialakítása is, amely a közbiztonság erősödését szolgálta.

A megvalósult városrehabilitációk lakossági elfogadottsága vegyes képet mutat. A közterületek
esetében azok váltak igazán népszerűvé, amelyek a gyermekes családokat (pl. játszóterek) és a
fiatalokat célozták meg. A megújult főterek főleg ott váltak találkozóhellyé, amelyek már korábban is
betöltötték ezt a funkciót, vagy rendszeres rendezvényekkel oda tudták vonzani a lakosságot.
Ugyanakkor az általános lakossági elfogadottság mellett – különösen a hátrányosabb helyzetű
településeken – megjelentek olyan vélemények is, amelyek feleslegesnek érzik az ilyen jellegű
beavatkozásokat, azokat látványberuházásnak értékelik és az általánosan alacsony életszínvonal miatt
nem is tudják igénybe venni a megújult szolgáltatásokat.
A megvalósult városrehabilitációs fejlesztések leginkább a városi környezet minőségének, valamint
az életminőségnek a javulásához járultak hozzá. A gazdasági hatások elsősorban a begyűrűző válság
miatt elmaradtak, de sok esetben a beavatkozások nem kellően integrált volta is hozzájárult a
sikertelenséghez. A társadalmi kohézió legjobban az életminőséget javító infrastrukturális jellegű
fejlesztéseken érhető tetten, a tényleges egyenlőtlenségek csökkenését a szociális célú
városrehabilitációk sem tudták elérni. A települések népességmegtartó képességét a
városrehabilitációs fejlesztések nem javították, a probléma gyökere ennél mélyebb eredetű.
Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása számos városi és városrészi szintű,
hosszú-, közép- és rövid távú cél elérését szolgálja. Az IVS-ben megfogalmazott jövőkép értelmében
Körmend jó hírű, sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt kisvárossá válik, amely tágan értelmezett
kistérségének egyértelmű kulturális, ipari, kereskedelmi és oktatási központja lesz. A kulturálisturisztikai funkció középpontjában a Batthyány-kultusz áll, amely a 2014-2020-as időszakban is a
város legfontosabb fejlesztési projektjét jelenti. A jövőképben meghatározott célok közül a
Szabadság tér megújítása elsősorban a kulturális szerepkör erősödését segíti elő (rendezvénytér,
épített örökség megújítása), szinergiahatást teremtve a Batthyány-kastély tervezett
megújításával.

A funkcióbővítő városrehabilitáció a stratégiában megfogalmazott öt átfogó cél közül négy
teljesüléséhez járult hozzá. Ezek közül leginkább a helyi kultúrához és közművelődéshez kapcsolódó
turisztikai kínálat bővülését, valamint a minőségi életkörülmények kialakítását kell kiemelni, de
közvetett módon hozzájárult Körmend térségi szerepkörének erősítéséhez (rendezvények,
idegenforgalom, járási-közigazgatási funkciók), valamint a vonzó gazdasági környezet kialakításához
(vonzó és megújult épített környezet, amely kereskedelmi funkciók koncentrált jelenlétét
eredményezi).
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A városi szintű tematikus célok közül már a stratégia is kiemelte a városon belüli közlekedési
problémákat, amely a belvárosban nagy átmenő forgalmat, bizonyos útszakaszokon
túlzsúfoltságot eredményezett (Somogyi Béla utca, Hunyadi utca, Mátyás király utca, Rákóczi utca,
a Bástya utca, Vasútmellek utca). A forgalom folyamatos növekedése – a kedvezőtlen környezeti és
egészségügyi hatások mellett - gátolták a városmag központi funkcióinak kiteljesedését is. A
tematikus cél (T1: város külső elérhetőségének és belső közlekedésének javítása) elérését az alábbi,
a Szabadság tér megújításához kapcsolódó fejlesztések segítették elő:





Az Óváros főterén a felszíni központi autóparkoló megszüntetése (a vizsgált projekt
részeként)
A Narancsházak mellett közparkoló kiépítése (a kapcsolódó Kapuprojekt részeként)
A régi Rába hídhoz vezető útról és a Mátyás király útról az átmenő nehézgépjármű forgalom
kitiltása, a híd felújítása (kapcsolódó ROP projektként)
86. sz. főút megerősítése (ezzel az IVS-ben szereplő IV. Béla király út kiépítése és új Rábahíd építése okafogyottá vált)

Az idegenforgalom fejlesztése a város egyik fő kitörési pontja lehet. Ezzel kapcsolatban az IVS-ben
szereplő tematikus célkitűzés (T5. A fenntartható turizmus kialakítása és Körmend versenyképes
idegenforgalmi célterületté fejlesztése) helyileg a Batthyány- kastélyt és parkját, a belvárost,
valamint a Rába-parti pihenőövezetet nevesítette, kihangsúlyozva, hogy az épített és kulturális
örökség megújításával a városlátogató és kulturális turizmus dinamizálódása érhető el. A cél
elérésének megítélése kettős előjelű. Pozitívum, hogy az Óváros és Fő tér, valamint a város
kapcsolódó részei a parkokkal és a zöldterületekkel együtt, egységes koncepció mentén újultak meg,
vonzó városi térkapcsolatokat teremtve, amelyekhez soft elemként megfelelő programok, közösségi
események is társultak. Negatívumként említhető ugyanakkor a Batthyány-kastély elhúzódó
felújítása, amely döntően befolyásolja Körmend turisztikai adottságait.

Körmend településszerkezetével és az épületállománnyal kapcsolatos tematikus cél (T6.
Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet védelme) a kisvárosi
életforma hosszú távú felértékelődését hivatott szolgálni. Az IVS értelmében ennek előfeltétele az
épített környezet olyan fejlesztése, amely összhangba hozza a város gazdasági – társadalmi –
környezeti hatékonyságának növelését, az életminőség javítását és a város középkori karakterének
megtartását. A karaktermegőrző fejlesztés elsődleges célterülete a többfunkciós városközpont volt,
ahol kiemelt célként fogalmazódott meg a közterületek humanizálása és állapotuk javítása, a
városközpont köztereinek tudatos bővítése, minőségének emelése és „élettel telítése”, az
épületállomány megújítása. A tematikus cél elérése – összhangban az előző ponttal – a Szabadság
tér tekintetében sikerült. További pozitívumként kell ugyanakkor kiemelni, hogy a történelmi
városszövet megvalósult és folyamatban lévő rehabilitációjával az elszigetelt megújítási
folyamatok rendszerbe szervezése, integrációja valósul(t) meg.

A beavatkozás kisebb mértékben, de hozzájárult a kulturális és szabadidős kínálat minőségi és
mennyiségi fejlődéséhez is (T4. A társadalom és a gazdaság igényeivel összhangban álló humán
erőforrás fejlesztés, a kulturális értékek széleskörű érvényesítése), azaz a műemlékek védelméhez,
megújításához (műemléki épületek felújítása), a civil közösségek kulturális kezdeményezéseinek
támogatásához (rendezvénytér kialakítása), a sportolási és egyéb szabadidős szolgáltatások
infrastrukturális feltételeinek javításához (Sportcsarnok bővítése).
Forrás: Akcióterületi terv és lefolytatott interjúk alapján
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2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan az IVS-ek számos, jellemzően ágazati jellegű beavatkozást is
definiáltak, amelyeket ROP források mellett ágazati operatív programokból, kisebb mértékben pedig
magántőkéből hajtottak vére. Összességében azok a települések voltak sikeresek, amelyek ezeket a
forrásokat hatékonyan és eredményesen tudták lehívni, azaz az önkormányzatok és egyéb szereplők
(vállalkozók, civilek) forrásszerző képessége volt meghatározó. Ha az egyes fejlesztések
szinergiahatásait ki tudták használni, akkor az IVS-ben rögzített célok nagyobb hatékonysággal tudtak
teljesülni.
Szécsényben szociális városrehabilitáció ugyan nem szerepelt az IVS-ben, ennek ellenére
megvalósított ilyen típusú projektet is a település. A projekt elemei az alábbiak voltak:







szociális önkormányzati bérlakások felújítása;
ifjúsági szolgáltató iroda létrehozása az akcióterületen a célcsoport szociális kohéziójának
biztosítása érdekében;
infrastrukturális beruházások: a Városi Rendőrfőkapitányság épületének felújítása,
önkéntes tűzoltóőrs kialakítása,
a projekt keretében létrehozott önkéntes tűzoltó épület, és a rendőrségi épület
megközelíthetőségét biztosító útburkolatok felújítása;
helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő, illetve javító programok
megpályáztatása helyi civil szervezetek számára, amelyek keretében hátrányos társadalmi
rétegek segítésére van lehetőség;
egyéb soft elemek az önismeret és személyiségfejlesztés képzési program a társadalom
perifériájára szorult emberek számára, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai
felzárkózásának elősegítése.

Szécsényben a szociális városrehabilitáció mellett több, ehhez tartalomban kapcsolódó projekt is
megvalósításra került, amelyek kedvezményezettjei szociális szövetkezetek voltak. A projektek
keretében a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével a hátrányos
helyzetű célcsoportok foglalkoztatása, illetve az önfenntartást célzó szociális gazdaság fejlesztése
történt. E projektek a soft elemként megvalósított képzési, felzárkóztatási, foglalkoztatási
programok, akciók kapcsán hozzájárultak a társadalmi fenntarthatóság biztosításához, továbbá
az épületek energiahatékonysági megújításához. A kialakított zöldfelületek kedvező hatással
vannak a környezeti fenntarthatóságra, illetve a korszerűbb épületek alacsonyabb üzemeltetetési
költsége miatt a gazdasági fenntarthatósághoz is hozzájárulnak.
Forrás: Regionális Összefoglaló Tanulmány - Észak-Magyarország, 2015, p. 44.
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7

A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VIZSGÁLATA

A területi egyenlőtlenségek alakulását, illetve változását elsősorban a funkcióbővítő jellegű
városrehabilitációkon keresztül vizsgáljuk, arra keresve a választ, hogy ezek a beavatkozások
hozzájárultak-e a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

7.1 A funkcióbővítő beavatkozások területi jellemzése

A 2007-2013-as időszakban 205 db funkcióbővítő városrehabilitációs célú beavatkozás valósult meg
az országban. Ezek közül 13 település 26 projektje esetében ütemezett megvalósítás történt.

A funkcióbővítő városrehabilitációk révén lehívott ROP források meghaladták a 140 milliárd forintot,
az egyéb hozzájárulásokkal (pl. önerő, privát tőke) pedig közel 190 milliárd forint összértékben
valósultak meg ilyen jellegű beavatkozások. A területi eloszlásuk viszonylag egyenletesnek
mondható, azaz az ország minden megyéjében találkozhatunk kisebb-nagyobb volumenű
fejlesztésekkel (7.1-1. ábra). Az alábbi térkép alapján Baranya megye alulreprezentáltnak tűnhet, de itt
az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekthez kapcsolódóan valósultak meg funkcióbővítőnek
tekinthető beruházások elsősorban Pécsen, valamint néhány környező településen11. Ezen fejlesztések
leszerződött összege meghaladta a 31 Mrd Ft-ot, teljes költségük pedig közel 40 Mrd Ft-ot tett ki.
7.1-1. ábra: A megvalósult funkcióbővítő városrehabilitációk és azok volumene

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés
DDOP-4.1.3/A: Pécs EKF 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása, valamint DDOP-4.1.1/D: A pécsi
Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati
konstrukciók keretében
11
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A funkcióbővítő városrehabilitációk jelentős koncentrációja látható a Pest megyei agglomerációs
településeken, amely hozzájárult az elmúlt évtizedekben felduzzadt települések városiasodásához.
Projektszám szempontjából Szabolcs-Szatmár-Bereg (21 db), Hajdú-Bihar (17 db) és Borsod-AbaújZemplén megye (15 db), valamint Budapest (15 db) kiemelkedik, míg Tolna megyében mindössze 3
városban valósult meg funkcióbővítő beavatkozás. Megállapítható, hogy a megvalósult projektek
közül a legtöbb a kevésbé fejlett kelet-magyarországi megyékben realizálódott, míg egy igen
jelentős hányaduk Budapestre és a főváros környéki agglomerációra koncentrálódott. Szembetűnő
ugyanakkor a Dél-Dunántúl 3 megyéjének lemaradása, amely csak részben magyarázható az EKF
projekt keretében megvalósuló fejlesztésekkel.
Ezeket a területi jellegzetességeket támasztja alá az is, ha a területi eloszlást a megítélt
támogatások tükrében vizsgáljuk. Érdekesség azonban, hogy míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 21
megvalósult projektjére 10,5 Mrd Ft ROP-forrást kötött le, addig Hajdú-Bihar vagy Borsod-AbaújZemplén megye kevesebb fejlesztésre több támogatást hívott le (11,6, illetve 11,2 Mrd Ft). Ennek oka
elsősorban a két megyeszékhelyen, Debrecenben és Miskolcon megvalósított 4-5 Mrd Ft-os
fejlesztések meghatározó szerepe. Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább a kisebb,
1 Mrd Ft körüli vagy az alatti fejlesztések voltak jellemzőek. A funkcióbővítő városrehabilitációk egyik
jellegzetessége volt, hogy a ROP forrás mellett egyéb, önerőt vagy magánforrást is mobilizálni kellett.
Ebben szintén Pest megye járt élen, valamint Budapesten vontak még be jelentősebb egyéb forrást.
Miközben a Közép-magyarországi régióban sikerült bevonni az összes saját erő 28%-át, addig az összes
többi régióban ez az arány kevesebb volt. Ennek hátterében természetesen a regionális támogatási
térkép különböző intenzitást elváró tényezői is álltak, de e térségekben hatékonyabban sikerült a külső
szereplők bevonása is (a Közép-magyarországi régióban megvalósuló funkcióbővítő városrehabilitációs
akciók összesen 15 Mrd Ft-ot meghaladó magántőkét és egyéb forrást tudtak mobilizálni).
7.1-2. ábra: A ROP-forrás és az egyéb forrás nagyságának alakulása a funkcióbővítő
városrehabilitációknál megyénként, millió Ft
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Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés
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Ha a megvalósult városrehabilitációs pályázatok átlagos költségét vizsgáljuk (7.1-3. ábra), akkor
látható, hogy Baranya mellett Somogy és Vas megye realizálta a legalacsonyabb költségű
beavatkozásokat, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kisebb projektek voltak jellemzőek. A
lista élén olyan megyék foglalnak helyet, hol kevés számú (3-6 db) városrehabilitációs beavatkozás
valósult meg, azaz a forrásokat koncentráltan használták fel.
7.1-3. ábra: Egy funkcióbővítő városrehabilitációs projekt átlagos költsége megyénként, eFt
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Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés

A funkcióbővítő városrehabilitációs projektek területi képét meghatározta, hogy mely régióban
milyen feltételekkel, milyen forráskeretre lehetett benyújtani pályázatokat. Emiatt a legtöbb projekt
a Közép-magyarországi régióban valósult meg, e források gyakorlatilag az összes az elmúlt években
jelentősen felduzzadt lakosságszámú, támogatásra jogosult fővárosi agglomerációs településen
nagymértékben hozzájárultak a városiasodáshoz, a városi imázs kialakulásához. Néhány megyében
a források erősen koncentrálódtak néhány településen (pl. Heves, Csongrád, Veszprém, Tolna),
néhány megyében, sok megyében azonban kisebb támogatási összeggel, de jóval szélesebb városi
kör részesült támogatásban (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Somogy). Noha az EKF források miatt
összességében nem, de szembetűnő, hogy a dél-dunántúli településeken kevesebb forrásból,
kevesebb projekt valósult meg, s kevesebb egyéb forrást is sikerült mobilizálni.

7.2 A funkcióbővítő városrehabilitáció legfontosabb beavatkozásai

A funkcióbővítő városrehabilitáció beavatkozásainak keretét a pályázati kiírások határozták meg, azaz:



A projektekben a fő tevékenységek 4 funkciócsoporthoz (gazdasági, közösségi, városi,
közszféra) kapcsolódhattak
A 4 funkciócsoportból minimum 2 típushoz kapcsolódóan, minimum 4 tevékenységet kellett
megvalósítani.
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A projekt kötelező 4 tevékenységei közé legfeljebb 1 tevékenységet lehet a közszféra funkciót
erősítő tevékenységek közül kiválasztani.
A projekt kötelező 4 tevékenységéből legalább 1 kötelezően a gazdasági funkciót erősítő
tevékenységekbe kellett tartoznia
A projektnek legalább két kapcsolódó soft tevékenységek kellett tartalmaznia
Az ún. kapcsolódó projektelemek közül legalább egy közösségfejlesztő, illetve a fejlesztések
elfogadtatását elősegítő beavatkozásnak kellett lennie

A pályázati előírások mellett a megvalósított beavatkozások körét az igényelt és megítélt
támogatások közötti eltérés is meghatározhatta. Azoknál a városoknál ugyanis, ahol a tervezetthez
képest alacsonyabb forráskeret állapítottak meg, ott a beavatkozások körét vagy volumenét is
csökkenteni kellett. Ez leginkább Pest megyében és Budapesten, valamint Nyugat-Dunántúlon volt
jellemző, ahol a pályázatok odaítélésénél fontos szempont volt, hogy lehetőség szerint minél több
város kaphasson támogatást. Ez a rendelkezésre álló forráskeret kötöttsége miatt a támogatások
csökkenését eredményezte. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon ezzel ellentétes tendencia
figyelhető meg: itt nem ritka a támogatások több mint 10%-os emelkedése sem (7.2-1. ábra).
7.2-1. ábra: A leszerződött és igényelt támogatások aránya a funkcióbővítő városrehabilitációs
beruházások esetében

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés
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Tóth (2015) vizsgálatai szerint az egyes
résztevékenységeket foglalták magukban:






beavatkozás-csoportok

jellemzően

az

alábbi

A gazdasági funkciót erősítő tevékenységek keretében általában piacépület, KKV által
tulajdonolt/üzemeltetett üzletek külső felújítása, rendezvény- és konferenciaközpont
átalakítása, mozi felújítása valósult meg.
Közösségi funkciót erősítő tevékenység esetében funkcióbővülést eredményező,
igényfelmérésen alapuló felújításokat, építést támogattak. Ennek keretében könyvtár,
kulturális központ, színház, múzeum, sport célú létesítmény, rendezvénycsarnok külső belső
felújítása átalakítása volt lehetséges. Az egyházi partnerek részére templom, egyházi
fenntartású intézmények épületének felújítására, átalakítására is mód nyílt
Városi funkciókat erősítő tevékenységek esetében döntően közterek, parkok, játszóterek,
települési zöldfelületek felújítása, közvilágítás kialakítása, a közlekedésfejlesztéshez
kapcsolódóan sétálóutcák, járdák, parkolók kerékpárutak, belterületi utak pormentesítése és
térfigyelő rendszer kiépítése volt támogatott.
Közszféra funkcióinak megerősítését támogató fejlesztések a közigazgatási, igazgatási,
rendészeti, bírósági, tűzoltósági épületek felújítását foglalta magában és lehetőség nyílt
közoktatási és szociális alapellátást nyújtó intézmények külső megújítására is.

A fenti funkciók közül a városok saját maguk határozták meg, hogy a pályázati előírások figyelembe
vétele mellett milyen jellegű beavatkozásokat helyeznek fókuszba.
Ahogy az az alábbi ábrákból is látható, jellemzően a városi és közösségi funkciók domináltak, míg a
gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások háttérbe szorultak. Utóbbi tekintetében üdítő kivételt
jelent Debrecen, ahol egy parkolóház kialakítása mellett a pályázat részeként, de a magánszféra
fejlesztéseként szálloda és irodaház építése is megvalósult. A fenti tendenciák tekintetében nincsen
lényeges különbség sem településméret (ld. kisvárosok), vagy közigazgatási besorolás (ld. kerület,
MJV), sem pedig regionális szinten, mivel ez jellemzően attól függött, hogy adott városban milyen
hiányok, elmaradt fejlesztések esetleg igények voltak. Örvendetes azonban, hogy a közszféra funkció
fejlesztése kisebb hangsúlyt kapott, azaz az önkormányzatok egy jelentős része nem a saját
ingatlanainak a megújítását tartotta a legfontosabbnak, s a közösségi célok jobban érvényesültek.
7.2-2. ábra: A funkcióbővítő városrehabilitáció tervezett összköltségeinek funkció szerinti
megoszlása településtípusonként
Kisvárosok

Körmend

67,4%

Gyula

30,0%

28,8%

0%

Városi

66,1%

20%

Közösségi

40%

Közszféra
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Gazdasági

1,4% 1,2%

3,5% 1,6%

80%

Soft

100%

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE
Forrás: Előzetes és végleges akcióterületi tervek

Kerület és megyei jogú város

Óbuda

78,8%

Debrecen

21,1%

0%

4,4% 13,5% 3,3%

6,3%

Városi

72,4%

20%

Közösségi

40%

Közszféra

60%

Gazdasági

0,2%

80%

Soft

100%

Forrás: Előzetes és végleges akcióterületi tervek

Közép-Dunántúl

Pápa

64,5%

Tapolca

2,8%

44,6%

0%

20%

Városi

Közösségi

37,2%

40%

Közszféra

60%

Gazdasági

26,1%

6,4% 0,2%

6,4% 10,6% 1,1%

80%

Soft

100%

Forrás: Tóth, 2015

A funkcióbővítő fejlesztések jellemzően infrastrukturális beruházásokat jelentettek és a városi
környezet minőségének javítását, közterület-rehabilitációt szolgálták. Több helyen történt meg a
középületek felújítása és ehhez kapcsolódó akadálymentesítése, energiahatékony korszerűsítése,
valamint közösségi terek kialakítása kapcsán zöldfelületek felújítása, bővítése, játszóterek,
létesítése. A gazdasági funkciók keretében leggyakrabban épületfelújítások, üzlethelyiségrekonstrukciók valósultak meg.
Az önkormányzati kérdőíves felmérés alapján a leglátványosabb és legnagyobb hatású
beavatkozásnak egyértelműen a térrendezés (térkövezés, utcabútorok kihelyezése, megújítása,
zöldfelület rendezése, szobrok, szökőkút létesítése, stb.) minősült. A közintézmények felújítását is
jelentős hatásként értékelték, de az ehhez kapcsolódó akadálymentesítést, energetikai korszerűsítést
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már kevésbé tartották fontosnak. Az üzlethelyiségeket, kereskedelmi célú épületek felújítását, azaz a
gazdasági funkciók erősítését szinte minden második válaszadó hasznosnak ítélte meg. Ha ehhez
hozzávesszük a gazdasági funkciók költségekből való részesedését (ld. korábban), megállapítható,
hogy a ráfordítások arányában ezek generálták a legnagyobb hatást.
7.2-3. ábra: Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen?
térrendezés
közintézmények felújítása
kereskedelmi célú épületek felújítása
kulturális intézmények felújítása
rendezvénytér kialakítása
rendezvények szervezése
akadálymentesítés
energetikai korszerűsítés
forgalomcsillapítás
civil kezdeményezések felkarolása
nyilvános illemhely kialakítása
egyéb
sportpályák, sportlétesítmények felújítása

55,6%
48,1%
40,7%
37,0%
35,2%
35,2%
27,8%
16,7%
9,3%
9,3%
7,4%
7,4%

0%

20%

40%

60%

92,6%

80%

100%

Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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7.3 Hatásvizsgálat

A funkcióbővítő városrehabilitációk hatásainak vizsgálatakor korlátot jelentett, hogy számos
beavatkozás az utóbbi 1-2 évben fejeződött be, azaz azok hatásai egyelőre csak korlátozottan
érvényesülhetnek. Ezek leginkább a keleti országrészre jellemzőek, míg nyugaton, valamint KözépMagyarországon gyakoribbak voltak a 2012-ig megvalósított fejlesztések.
7.3-1. ábra: A funkcióbővítő városrehabilitációs beruházások megvalósulásának dátuma

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés

7.3.1 Gazdaságfejlesztési hatások

A HÉTFA tanulmányának megállapításai szerint a legfontosabb problémák a projektek gazdasági
fejlődést célzó elemeivel akadtak. Az általuk megkérdezett regionális ügynökségek véleménye szerint
nem vették figyelembe, hogy az ország jelentősen eltérő adottságokkal rendelkezik, mint Budapest,
azaz „ezeken a településeken más rehabilitációs közegek jellemzőek. Itt nem fog fellendülni a gazdaság
egy köztérfelújítástól, nem nyílik kávézó, nem újítanak fel homlokzatokat mellette. Itt nincs
forrástermelési lehetőség az ingatlanokkal való játékkal, nincsenek plusz forráslehetőségek, sőt,
jelentős gazdasági lecsúszás zajlik, így a városrehabilitáció is csak output indikátorokat tud hozni, de
eredményeket csak minimálisan.” (HÉTFA tanulmány, 2013, p. 183.)
Ez a jelenség a kisebb megyei jogú városokra, illetve a kis- és középvárosokra jellemző, míg ilyen
jellegű problémák a nagyobb gazdasági erővel bíró régióközpontoknál kevésbé jelentkeztek. A
járásközpontok ITS készítése során készített közép-magyarországi szintézisjelentés alapján a
fővárosban és Pest megyében megvalósult funkcióbővítő városrehabilitációk többségében
eredményesek voltak és a gazdasági megújulást is elősegítették. A dokumentum szerint a
rehabilitációval érintett területeken leginkább a gazdasági, közösségi és kereskedelmi funkciók
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erősödtek meg. Pozitív eredményként értékelték a magánfejlesztések generálását, a KKV-k fejlődését
és az ezzel összefüggő a munkahelyteremtést. A városok szerint az ilyen kisebb nagyságrendű és
közvetett jellegű gazdasági hatások az életszerűek, igazolva azt az általános tételt, hogy a közszféra
beavatkozása a gazdaságba közvetett kell, hogy legyen.

Az általunk megkérdezett önkormányzatok a gazdaságfejlesztést segítő legfontosabb beavatkozásnak
a kereskedelmi célú épületek felújítását és a térrendezést értékelték (7.3-2. ábra). Ezt követték az
intézményfelújítások, a rendezvénytér kialakítása. Érdekesség ugyanakkor, hogy a forgalmat generáló
rendezvények szervezése, civil kezdeményezések felkarolása a lista hátsó felében kapott helyet.
7.3-2. ábra: Melyik az a legfontosabb akcióterületi beavatkozás, amelyik mind a mai napig a
leginkább pozitívan hat a város gazdaságára?
kereskedelmi célú épületek felújítása
térrendezés

kulturális intézmények felújítása

25,5%

közintézmények felújítása

25,5%

rendezvénytér kialakítása

21,6%

energetikai korszerűsítés

15,7%

rendezvények szervezése

11,8%

forgalomcsillapítás

5,9%

civil kezdeményezések felkarolása

2,0%

sportpályák, sportlétesítmények felújítása

2,0%

akadálymentesítés

nyilvános illemhely kialakítása

41,2%

51,0%

2,0%

0%

0,0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)

A várt gazdasági hatásokat tehát sok esetben a kereskedelmi célú ingatlanok, piacok külső
homlokzatának felújításában látták. Ez azonban a városok többségében nem eredményezett gazdasági
megújulást. Ennek egyik oka az időközben begyűrűzött gazdasági válság volt, amely nem csak a KKVk pénzügyi helyzetét befolyásolta negatívan, hanem a fogyasztást is visszavetette. A másik ok azonban
abban keresendő, hogy az épületfelújítások önmagukban még nem generálnak gazdasági fellendülést,
különösen akkor nem, ha ezek a beavatkozások nem integráltan valósulnak meg. A harmadik ok
abban keresendő, ha a gazdasági funkcióbővítést olyan helyen tervezték a városok, amelyet a helyi
lakosság kevésbé használ, azaz a potenciális kereslet máshol összpontosul. Szintén gátló tényezőnek
számított, hogy az önkormányzatok nem voltak tisztában a vállalkozók tényleges fejlesztési
igényeivel és lehetőségeivel. Ez néhol már a funkcióbővítő rehabilitációk előkészítésénél is
bebizonyosodott (pl. a gazdasági szereplők nehezen vesznek részt egy nehézkes, lassú, bonyolult
előkészítést és végül elszámolást igénylő pályázatban, amikor a külső tényezők erősen befolyásolják a
döntéseiket), de különösen ott volt szembetűnő, ahol a főtérrehabilitáció eredményeképpen, annak
hatásaként várták a kereskedelem fellendülését. Ennek elmaradását nem lehet csak a válság
számlájára írni, hiszen például az elmaradt forgalomrendezés, a nagy áthaladó forgalom könnyen
elriasztotta a vállalkozásokat forgalomvonzó, teraszos vendéglátóipari egységek megnyitásától.
A tervezett gazdasági hatásokat sok esetben a fejlesztéssel érintett terület ingatlanainak
felértékelődésétől remélték. Ahogy az alábbi ábrákon is látszik, ez a hatás elmaradt, csupán néhány
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település (pl. Körmend, Kaposvár) esetében volt kisebb mértékű, rövid ideig tartó fellendülés,
elsősorban a fejlesztés zárásának időszakában. Óbuda két vizsgált városrésze ez alól kivételt jelenthet,
bár itt számos egyéb fejlesztés is megvalósult, azaz az ingatlanpiaci felértékelődést nem lehet
egyértelműen a funkcióbővítő városrehabilitációnak betudni. A várt hatás tehát elmaradt, amely a
hátrányos helyzetű, alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések esetében (pl. Ózd,
Karcag) még szembetűnőbb.
7.3-3. ábra: Az ingatlanárak alakulása a funkcióbővítő városrehabilitációt érintő városrészekben
Átlagos négyzetméterárak a 2012-ben lezárult projekteket érintő városrészekben, Ft/m2
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45 000

Kaposvár Belváros

Körmend Belváros

Ózd Városközpont

országos átlag

Jelmagyarázat:
projekt zárása
Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Magyarorsz%C3%A1g

Átlagos négyzetméterárak a 2013-ban lezárult projekteket érintő városrészekben, Ft/m2
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Szeged Belváros

Óbuda (városrész)

Óbuda - Újlak

Jelmagyarázat:
projekt zárása
Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Magyarorsz%C3%A1
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Átlagos négyzetméterárak a 2014-ben lezárult projekteket érintő városrészekben, Ft/m2
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Gyula - Belváros
országos átlag

Ózd Béketelep

Jelmagyarázat:
projekt zárása
Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Magyarorsz%C3%A1g
Összességében megállapítható, hogy a beavatkozások azokon a településeken tudtak gazdasági
hatást kiváltani, ahol ennek lehetőségeit megfelelő gazdasági- és vásárlóerő biztosította. Ezek
döntően a nagyobb, megyei jogú városok, illetve a fővárosi kerületek és agglomerációs települések
voltak. A kisebb településeken, ahol a gazdasági szereplők is forráshiánnyal küzdenek, a pontszerű
fejlesztések nem tudnak húzóerőt jelenteni. Egyes kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő
térségközpontok, amelyek jelentősebb iparűzési vagy idegenforgalmi adóbevétellel rendelkeznek
még képesek voltak jelentősebb önkormányzati forrásból finanszírozott fejlesztéseket kapcsolni a
funkcióbővítő projekthez, de a KKV-k és egyéb gazdasági szereplők aktivitásának hiányában a
gazdasági hatások elmaradtak.

7.3.2 Életminőségben bekövetkezett változások

A funkcióbővítő városrehabilitációk deklarált célja a – különösen az akcióterületen élő – lakosság
életminőségének javítása volt. A megkérdezett önkormányzatok ebből a szempontból leginkább a
térrendezést tartották kiemelkedő fontosságúnak, amelyet az intézmények, épületek felújítása
követett (7.3-4. ábra). Ezek összességében a városi arculat, településkép javítását szolgálták.
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7.3-4. ábra: Melyik az a legfontosabb akcióterületi beavatkozás, amelyik mind a mai napig a
leginkább pozitívan hat a város életminőségére?
térrendezés

közintézmények felújítása

34,6%

kulturális intézmények felújítása

26,9%

kereskedelmi célú épületek felújítása
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Elsősorban a városi és közösségi funkciók kapcsán érzik a helyiek az életminőség tekintetében
történt változást, noha a projektek elhúzódása és a nagyobb mértékű beavatkozások a „hagyományos,
megszokott” struktúrákba menetközben sok panaszt eredményeztek, de jellemzően a projektek
megvalósulását követő időszakban e beavatkozások végül a legtöbb városban növelték az
elégedetlenséget.
A beavatkozások szinte kivétel nélkül a zöldfelületek növekedését, minőségi zöldfelületek kialakítását
célozták meg, ez azonban több esetben nem tudott megvalósulni. A fejlesztések sokszor idős fák
kivágását, értékes zöldfelületek degradálását, zöldfolyosók megszakítását követelte meg és a
visszapótolt zöldfelületi elemek sem minőségben, sem mennyiségben nem tudták pótolni a korábbi
funkciókat. A főterek térkövezése ugyan javított a korábbi állapotokon, de ezek túlzott előtérbe
kerülése sok esetben csak látványberuházást generált és sok esetben a nem megfelelő kivitelezés miatt
minőségbeli problémák is jelentkeztek.

Az épületek, intézmények külső homlokzatának felújítása leginkább az egységesebb városképi arculat
kialakítását szolgálták. Ezek főleg ott voltak látványosak, ahol a főteret övező térfalak megújítása
történt meg. Mindazonáltal a közösségi vagy kulturális funkciót betöltő intézmények akkor tudtak
ténylegesen hozzájárulni a lakosság életminőségének javításához, ha a belső felújítással,
tartalomfejlesztéssel is párosultak. Ez utóbbi esetben tehát nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a
rendezvények, események szervezésére. Ezek ugyanis egyrészről növelik az intézmények
látogatottságát, másrészt a lakosság szabadidejének minőségi eltöltését is elősegítik.
A megvalósított forgalomcsillapítások hozzájárultak az érintett területek zaj- és
légszennyezettségének csökkentéséhez. Ott, ahol a beavatkozások részeként csökkentették az átmenő
forgalmat, nagyobb eséllyel vette birtokába a lakosság a megújított közösségi tereket is, illetve
nagyobb arányban tudtak a vendéglátóipari vagy kereskedelmi egységek is megmaradni. A közlekedést
érintő fejlesztések mellett sokszor korszerűsítették közvilágítást, illetve térfigyelő kamerarendszert is
kiépítettek, amely a lakosság biztonságérzetét növeli.
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A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a minőségi zöldfelületek növelését szolgáló
közterület-fejlesztések minden esetben növelték a lakossági elfogadottságot. A közösségi terek
közül leginkább azokat vette használatba a lakosság, ahol a burkolat megújítása mellett egyéb
szolgáltatások is megjelentek (pl. játszóterek, rendezvények, vendéglátóipari egységek).

7.3.3 A funkcióbővítő városrehabilitáció városi szintű hatásai

A megvalósult funkcióbővítő városrehabilitációk városi szintű hatásait nehéz önmagában mérni.
Általánosságban az állapítható meg, hogy a belvárosok megújítása jelentősen hozzájárult a
településképhez, a városi arculat javulásához. Ugyanakkor az is látható, hogy a várt hatások nem
teljesültek teljes mértékben, hiszen a fejlesztések nem tudtak további, főleg magánerős
beruházásokat indukálni.
A városrehabilitációk gazdaságra gyakorolt hatásai között ki kell emelni a turisztikához kapcsolódó
desztinációfejlesztést. A főterek megújítása hozzájárult a városok attraktivitásának növeléséhez, és
több helyen is piaci turisztikai szolgáltatók jelentek meg. Ha ez a városok, térségek részéről megfelelő
városmarketinggel, termék- és imázsfejlesztéssel társul, akkor hosszabb távon elérhető a
vendégéjszakák számának és az idegenforgalmi adóbevételek növekedése is.
A gyulai Göndöcs-kert funkcióbővítő megújítása a kulturális és turisztikai területet érintette. Bár
a fejlesztések elsősorban a helyi lakosság igényének kielégítését célozták, de nem tekinthetünk el a
turisztikai hatásaitól sem.
Gyula 2015-ben az eltöltött vendégéjszakák száma alapján Magyarország tizenegyedik, míg a DélAlföld legnépszerűbb turisztikai célpontja volt. Jellemző az is, hogy a Békés megyében eltöltött
vendégéjszakák számának is több mint felét Gyula adja.
Bár az egyes turisztikai fejlesztések hatását a település látogatottságában külön-külön nem lehet
meghatározni, a komplex szolgáltatási mix eredményességét lehet mérni a vendégéjszakák
számának alakulásában.
7.3-5. ábra: A vendégéjszakák számának alakulása a 2008-as érték százalékában
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A statisztikák szerint a válság erőteljesebben érintette a települést, mint a teljes országot, bár az
eltöltött vendégéjszakák számát a gazdasági hatások mellett 2009 környékén jelentősen
befolyásolta, hogy éppen ekkor végezték a két nagy szálloda felújítását is, ezért a kapacitások
csökkentek. 2010 óta azonban egyértelműen a gyulai turisztikai fejlesztések sikere köszön vissza
az adatokból. Az országos és a megyei átlagot jelentősen meghaladó mértékben, 2010-hez képest
csaknem hetven százalékkal növekedett a Gyulán eltöltött vendégéjszakák száma.
Ez a népszerűségnövekedés elsősorban nem városrehabilitációs beavatkozásoknak köszönhető,
azonban középtávon ez is hozzájárulhat a település sikeréhez. A turizmus területén a település
erőfeszítései sikeresek, az IVS-ben is meghatározott célt szolgáló turisztikai és egyéb fejlesztések
eredményesek voltak.

A városfejlesztési beavatkozásokkal erősítendő lakosságmegtartó képesség ugyanakkor nem tudott
érvényesülni. Ez a probléma nem csak a periférikus helyzetben lévő városok esetében jelentkezett,
hanem a nagyvárosokat, megyei jogú városokat is sújtja a magasabban képzett, munkaképes korú
lakosság nagy arányú elvándorlása. Ezt a tendenciát a közterületi rehabilitációkkal nem lehet
megállítani és sok esetben már a helyi gazdaság viszonylagos fellendülése sem elegendő a munkaerő
helyben tartásához.
A legnagyobb hatást azok a beavatkozások tudták generálni, ahol forgalomcsillapításra, a forgalom
átszervezésére is sor került. Ez ugyanis egyrészről felszabadította az akcióterületet, másrészt viszont
városi szinten a zaj- és forgalomterhelés átrendeződését jelentette.
A jelentős városi szintű hatások elmaradása ellenére a megkérdezett önkormányzatok alapvetően
elégedettek voltak az elért eredményekkel.

Megállapítható, hogy a funkcióbővítő városrehabilitációk városi szintű hatásai leginkább a
belvárosok fizikai megújításában jelentkeznek. A megvalósult beavatkozások volumenükben kicsik
voltak ahhoz, hogy jelentős városi szintű gazdasági hatást generáljanak és önmagukban a népesség
elvándorlását sem tudták mérsékelni. Ugyanakkor hozzájárultak a városi identitás erősödéséhez,
több városban is nőtt a helyiek „büszkesége”, mely valamelyest hozzájárulhat a népességmegtartó
erő javulásához, bár annak csak egy kis szeletét jelentheti.

Arra a kérdésre, hogy milyen egyéb beavatkozások lettek volna szükségesek, amelyekkel a
beavatkozások hatékonyságát növelni lehetett volna, a megkérdezett önkormányzatok többsége a
közútfejlesztést (út- és járdafelújítások, kerékpárforgalmi létesítmények, további közlekedési hálózati
fejlesztések), valamint az épületfelújításokat emelte ki. A gazdaságot érintve szükség lett volna az
iparterületek nagyobb arányú fejlesztésére, a vállalkozások támogatására, de a program- és
tartalomfejlesztés szükségességét is megemlítették. Ki kell emelni a sportfunkciók fejlesztésének
igényét, amely elsősorban sportlétesítmények felújítását tartalmazta.
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7.3-6. ábra: Milyen egyéb fejlesztésre/beavatkozásra lett volna szükség, amely pozitív hatást
gyakorolt volna a város gazdaságára, társadalmára, valamint életminőségére?
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Arra a kérdésre, hogy a funkcióbővítő városrehabilitációkat hogyan lehetne hatékonyabbá tenni,
viszonylag kevés válasz érkezett. Ezek közül a leglényegesebb megállapításokat az alábbiakban
foglaljuk össze:






Terület- és ingatlanvásárlás céljára nagyobb mértékű támogatás biztosítása lett volna
szükséges.
Több zöldfelületet kialakítását kell preferálni, a „faltól falig” történő térburkolás háttérbe
szorításával.
Mindenképp fontos lenne (a lépték miatt újabb pályázati forrás bevonásával) folytatni a
megkezdett munkákat
Erősíteni kell a komplexitást, komplex szemléletmódot hatékonyabban kellene érvényesíteni,
hogy a projektek ne csak a fizikai infrastruktúra megújítását tartalmazzák.
Érdemes volna a "funkcióbővítést" és az alapinfrastruktúra fejlesztését külön kezelni. Sok
helyen ugyanis ez utóbbiakra kellene először fókuszálni.

Az ingatlanvásárlással kapcsolatban a megkérdezett szakértők részéről kritikaként merült fel, hogy a
szociális városrehabilitációkat mennyire ellehetetleníthette a 2%-os ingatlanvásárlási korlát. Könnyen
előfordulhat, hogy az önkormányzatnak például egy telepfelszámolásnál szükséges a szegregátum
területén lakóingatlanok megvásárlása és lebontása, továbbá az integrált területen a beköltöztetéshez
is ingatlant kell venni, de a 2%-os korlát ezt jelentősen akadályozza. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
a helyi politika számára is az egyik legnépszerűtlenebb beruházás típus, ezáltal különösen nehézkes az
önkormányzatnak a saját forrását ingatlanvásárlásra fordítani. (A 272/2014 Korm. rendelet által
megengedett átcsoportosításnak nincs gyakorlati relevanciája, mert egyrészt Kormányjóváhagyás kell
hozzá, másrészt további, szintén szükséges költségektől venné el az összeget, így utóbbiakat lenne
kénytelen saját forrásból finanszírozni. Egy ERFA beruházás esetében az 5%-os projektelőkészítési
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költség éppen elegendő a minimálisan szükséges feladatokra, vagyis nem életszerű ezekről az
ingatlanvásárlásra átcsoportosítani.)

7.4 A területi különbségek változásának vizsgálata

A HÉTFA tanulmány megállapításai szerint a funkcióbővítő projektek nem járultak hozzá a városok
közötti területi különbségek kiegyenlítéséhez. A források odaítélésénél a pályázati dokumentációk
minősége volt döntő, az egyes települések fejlettségi szintjét nem vették figyelembe (egyedül az LHH
besorolás jelentett plusz pontot). A megyei jogú városok esetében a Regionális Fejlesztési Tanács
döntött a városfejlesztési célú kiemelt projektek forrásainak megosztásáról. Több régióban a
forrásokat nem lakosságarányosan, hanem egyenlő vagy ahhoz közelítő arányban osztották el, de ezt
a törekvést felülírhatta az országos jelentőségű fejlesztések (mint például az Európai Kulturális
Főváros) finanszírozási igénye. Mindezt az alábbi ábra is alátámasztja.
7.4-1. ábra: A megvalósult funkcióbővítő városrehabilitációs célú beavatkozások az egy lakosra jutó
támogatások és az egy lakosra jutó jövedelem szerint
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Ha a megítélt támogatás nagyságát összevetjük a 106/2015. Kormányrendeletben definiált fejlettségi
mutatóval, akkor megállapítható, hogy a prosperálóbb járások több forráshoz jutottak, mint a kevésbé
fejlett térségek. Ez önmagában nem jelent hátrányt, hiszen a fejlett régió képes dinamizálni a kevésbé
fejlettet. Különösen igaz lehet ez a funkcióbővítő beavatkozásokra, ahol a gazdaság prosperitásának
elősegítése deklarált célként fogalmazódott meg. A probléma itt leginkább abban mutatkozik, hogy
a funkcióbővítő városrehabilitációk lokális szinten is csak korlátozottan voltak képesek pozitív hatást
generálni, valamint a települések közötti együttműködés és munkamegosztás sem volt jellemző.
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7.4-2. ábra: A megvalósult funkcióbővítő városrehabilitációs célú beavatkozások járási szinten
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8

TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK VIZSGÁLATA

A vizsgálat fókuszában a szociális városrehabilitációs beavatkozások álltak, arra keresve a választ, hogy
ezek a beavatkozások hozzájárultak-e a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

8.1 A szegregátumok értékelése

A 2009-ben kiadott Városfejlesztési Kézikönyv értelmében „területi alapú szegregációnak nevezzük azt
a jelenséget, amikor a különböző csoportok közötti társadalmi távolság egyúttal térbeli távolsággá
válik, pl. egy-egy településen a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen
elkülönül egymástól. A szegregáció állandósítja a jövedelmi viszonyok, a települési infrastruktúra, és a
különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit. Magyarországon a lakóhelyi
szegregáció térségek, települések között és településeken belül is megjelenik.” (p. 117).
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet értelmében a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan
élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi
beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de
részét képezheti egy vagy több településrésznek is.
Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően két típusa határozható meg:



A városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (telepszerű környezet)
A városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött
szegregátumok (telepek)

A szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek vizsgálata és szükség szerinti kijelölése
mind az IVS-ek, mind az ITS-ek készítése során kötelező volt. A két időszak eredményeit összevetve a
beazonosított, szegregált területek esetében a következő esetek fordultak elő:







a szegregátumok kiterjedésükben nagymértékben megegyeztek;
a korábbi szegregátum eltűnt vagy területe jelentősen lecsökkent;
a korábbi szegregátum felaprózódott;
a korábbi szegregátum területileg kiterjedt;
korábban nem volt szegregátum a településen, most viszont veszélyeztetett és/vagy szegregált
területtel lehet találkozni;
kevés az egyezőség a két időszak lehatárolása között.

A területek kijelölése egyrészről a KSH adatközlése alapján történt, ám – ritkább esetben - az
önkormányzatok saját hatáskörben, saját adatbázisaik alapján további területeket is kijelölhettek. A
szegregátumok lehatárolásának éppen az jelentette a szűk keresztmetszetét, hogy számos helyen
található olyan zárvány, ahol az alacsony státuszú lakosok rossz lakhatási körülmények között élnek,
de az egyes tömbök nagy lakosságszáma miatt a statisztikai adatok nem jelezték a területet
szegregátumnak. Az antiszegregációs tervezők egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy a KSH
lehatárolásai sok esetben nem fedik a valóságot (vagy nem mutatta meg a valós szegregátumokat, vagy
a szegregátumként megjelölt terület a valóságban nem volt az). Az ilyen településrészek tényleges
beazonosításához – a tervezők részéről is - megfelelő helyismeret, az önkormányzatok részéről pedig
elköteleződés volt szükséges. Az IVS-ek esetében helyi adatok, ismeretek alapján is lehetett lehatárolni
szegregátumokat akcióterületként (részben azért is, mert 2008-ban a 2001-es népszámlálás adatai már
eléggé túlhaladottak voltak), a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján azonban a rendszer
merevebbé vált, amelyre a fejlesztéspolitika is ráerősített, s a 2014-20-as ciklusban a KSH által nem
92

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE
jelzett problématerületeken egyáltalán nem lehet szociális városrehabilitációt európai uniós forrásból
megvalósítani. Ez abban az esetben okoz gondot, ha az előző ciklusban megkezdődött beavatkozások,
akciók folytatása szükséges lenne, de forráshiány miatt elmarad, az antiszegregációs folyamat
megreked (ez lehet a statisztikai lehatárolás „hibái” pl. lecsökkent népességszám miatt is). Meg kell
jegyezni ugyanakkor, hogy a 2015-ös TOP felhívásokban (TOP-5.2.1-15 és TOP-6.9.1-15) lehetőség volt
a korábbi ROP-os vagy TÁMOP/TIOP akcióterületeken megkezdett programok ESZA-beavatkozásokkal
történő folytatására, erősítésére, amelyek révén a 2007-13 időszak fejlesztései fenntarthatóbbá
válhatnak.

Nagyon kevés település dolgozott ki cselekvési tervet a KSH által nem jelzett problémás területekre
(pozitív példaként ilyen volt pl. Körmend). Mivel a KSH lehatárolás a népszámlálási adatokra alapozott,
amihez képest 2015-re már jelentős változás történhetett, ezért a túlságosan merev jogszabályi
környezet akadályozó tényezőt is jelentett.

Nagyon sok településen jellemző volt a városvezetők negatív hozzáállása az antiszegregációs
kérdéskörhöz. Gyakori volt a tagadó álláspont, azaz váltig állították, hogy annak ellenére, hogy a KSH
jelezte a problématerületeket, ott valójában ők nem is érzékelnek társadalmi gondokat, nem tartanak
szükségesnek beavatkozást, illetve forrásokat nem akarnak fordítani „nem létező problémákra”. Még
inkább jellemző volt az a városvezetői mentalitás, amely azt akarta elérni, hogy a stratégia szintjén
egyáltalán ne jelenjen meg ez a kérdéskör (különösen jellemző volt ez a választások idején készülő
stratégiák esetében), mert az túlságosan reflektorfénybe emel olyan kérdéskört, amivel az
önkormányzat nem akar, nem tud mit kezdeni. Más településeken csak annak köszönhetően lett
nyitottabb a városvezetés a téma iránt, mert megértette, hogy forrásokat csak úgy kaphat,
amennyiben a stratégiában feltárja a problémát és beavatkozásokat fogalmaz meg. S mivel ezek
megvalósulását korábban sem kérte senki számon, s ezután sem várható, így alacsony kockázatot
jelent, ha minimális szinten „megfelelnek az elvárásoknak”. Ezt az is lehetővé tette, hogy az
antiszegregációs terv a stratégián belül is jól elkülönült a céloktól, intézkedésektől.
A városok kisebb része tekinthető olyannak, amely – akár külső hatásra, akár saját ismeretei alapján –
valóban aktívan igyekezett megoldásokat találni a szegregációs helyzet megoldására. Ugyanakkor a
nagy sajtóvisszhangot kapott negatív tapasztalatok (különösen pl. miskolci avasi, pesterzsébeti stb.)
sok várost eltántorítottak a határozottabb beavatkozásoktól, s sokszor a társadalmi ellenállás miatt
igyekeztek nem nagyon kinyitni a szegregációs problémákat. Természetesen sok eredményes akció is
történt, akár szociális városrehabilitációs projekt részeként, akár közösségépítési céllal (pl. TÁMOP
forrásból, de sokszor önkormányzati erőforrásokból).
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Budapest XX. kerületében a 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Terv fejezete a KSH lehatárolás alapján mindössze
egyetlen veszélyeztetett területet jelölt ki (ez a jelenlegi 2. sz. szegregátum tömbje), míg a 2015-ben készült ITS már 4 szegregátumot és további 12
veszélyeztetett területet azonosított. Ebben az esetben tehát jelentős eltérés tapasztalható a két időszak területi lehatárolása között, amelyet nem lehet
csupán az eltérő módszertannal magyarázni. A kijelölés másik problematikája felveti a kérdést, hogy a kvázi egymás melletti, elaprózódott tömböket
érdemes-e külön területi egységként vizsgálni, ha azok adottságai, jellemzői megegyeznek (ld. pl. a jobb oldali ábra északi-északnyugati területeit)
8.1-1. ábra: A szegregátumok (balra) és szegregációval veszélyeztetett területek Budapest XX. kerületében

Forrás: ITS, p. 63., p. 65.
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8.2 Antiszegregációs terv értékelése

Az IVS-ek egyik lényeges, tulajdonképpen ágazati szintű programozási fejezetét jelentette az
Antiszegregációs terv (ASZT). A Kézikönyv értelmében az antiszegregációs terv két fő fejezetből állt: a
helyzetelemző részből és a beavatkozásokat tartalmazó program részből. „Az anti-szegregációs terv az
IVS szerves részét képezi, éppen ezért az IVS szerkezetén belül a helyzetértékelés részben, a
városrészek elemzése után foglal helyet a szegregátumok helyzetelemzésére vonatkozó fejezet, míg az
anti-szegregációs program a stratégiai részben kap helyet az akcióterületek bemutatását követően” (p.
118.). A városoknak tehát kötelező jelleggel foglalkozniuk kellett a szegregátumok problémájával,
amelyre a korábbi tervezési metodikák során nem volt példa. Mindebből következően az
önkormányzatok nem is értették ennek jelentőségét és szükségességét, és az IVS készítése során
szembesültek a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészek régóta „szőnyeg alá söpört”
problematikájával. Az antiszegregációs tervek egyik hozadéka pont ebben a „szembesítésben”
keresendő.
Mindezek ellenére az antiszegregációs munkarészek és az IVS tartalmi felépítése nem volt
összhangban. Az ASZT-t több település is különálló dokumentumként kezelte, és a stratégia egy
különálló mellékletét képezte. Mindez azt eredményezte, hogy sem a helyzetfeltárás nem illeszkedett
szervesen a városi szintű elemzésekhez, sem pedig az antiszegregációs célokat és beavatkozásokat
nem lehetett az IVS célrendszerének megfeleltetni. Ez alól a szociális városrehabilitáció
egyértelműen kijelölt akcióterülete jelent(het)ett kivételt.
8.2-1. ábra: Az IVS és ASZT kapcsolatrendszere

Forrás: MTA RKK, p. 43. alapján átdolgozva

95

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE
A helyzetelemzés a KSH által a 2001-es népszámlálás alapján szolgáltatott, szegregációt alátámasztó
adatok, valamint az önkormányzatok segélyezési adatbázisából előállítható segélyezési mutatók
vizsgálatán alapult. Ez a gyakorlatban leginkább az érintett területek demográfiai és szociális
helyzetének statisztikai mutatókra épülő bemutatását jelentette, amely kiegészült az egyes
szegregátumok városon belüli területi elhelyezkedésével, valamint az infrastrukturális jellemzőkkel. A
helyzetelemzés és helyzetfeltárás egyik legnagyobb hiányossága tehát, hogy azok nem tértek ki a
szegregátumok kialakulásának okaira, városon belüli súlyára, a tényleges konfliktusokra. A másik
hiányosság alapvetően rendszerszintű hibákból adódik. Mivel a KSH adatszolgáltatása a 2001-es
népszámlálási adatokra tudott támaszkodni, ezért az elemzések is 2001-re vonatkoztak és csak ritkán
vették figyelembe az azóta eltelt időszak során bekövetkező változásokat. A másik probléma a
területiség kérdésköréből fakad: mivel az IVS-ek városi szintű dokumentumokként készültek, ezért a
tervezési terület is a város közigazgatási határáig terjedt. A szegregálódás, mint folyamat azonban
túlmutat a települési határokon, és sok esetben a környező falvak lakosságát sújtja (pl. alacsony
státuszú lakónépesség az olcsóbb lakhatást biztosító falvakba költözik ki, ahol megkezdődik a lakosság
deprivációja). Ennek a kezelésére azonban az antiszegregációs tervek sem nyújtottak megoldást.
Az anti-szegregációs program tartalmazta a helyzetelemzésben meghatározott szegregátumokkal,
szegregációval veszélyeztetett területekkel kapcsolatos fő beavatkozási irányokat. Mivel a Kézkönyv
csak a tematikát határozta meg, ezért eltérő mélységű és minőségű dokumentumok születtek. Néhány
város konkrét telepfelszámolások mellett kötelezte el magát, míg mások általános beavatkozások
szintjén maradtak.

Az ASZT-ben meghatározott beavatkozások nagy része az oktatásra, a lakhatási feltételek javítására,
a foglalkoztatásra, illetve kisebb arányban a szociális ellátások javítására irányult (8.2-2. ábra).
Pozitívum, hogy a beavatkozások nagy része soft-jellegű volt, azaz a szegregálódott lakónépesség
életfeltételeinek javítását, életesélyeinek növelését nem a beruházás-jellegű épületfelújításokban
keresték (ez alól leginkább a lakhatási feltételek javítása jelent értelemszerűen kivételt). Negatívum
ugyanakkor, hogy a beavatkozásokat teljesen általánosan fogalmazták meg és leginkább az elvárt és
divatos kifejezések köszöntek vissza (pl. oktatási integráció biztosítása, életkörülmények javítása,
foglalkoztatási program, munkaerőpiaci integráció, stb.).
A közösségi terek kialakítása főleg a szociális városrehabilitáció intézkedéseihez kapcsolódva jelent
meg. Itt már előtérbe kerültek az infrastrukturális jellegű beavatkozások és a programszervezés,
tartalomfejlesztés ennek árnyékában maradt.

Az antiszegregációs tervekben jóval kisebb arányban fogalmazódtak meg (vonalas)
infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó elképzelések (úthálózat fejlesztése, csatorna, ivóvíz, járdaépítés,
kerékpárút építés stb.), de ezeknél hiányzik a városi rendszerekhez való igazodás bizonyítása.
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8.2-2. ábra: Az IVS aniszegregációs terveinek beavatkozásai
Egyéb

Zöldterület rendezése

9,0%

Közlekedés

Közüzemi infrastruktúra

27,1%
19,5%
19,5%

Egyéb soft elemek

Közösségi terek kialakítása,…

28,6%
28,6%

Szociális ellátás

53,4%

Foglalkoztatás

60,2%

Lakhatás

Oktatás

62,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

73,7%
80%

Forrás: saját feldolgozás

Az ASZT-k elkészítését a minisztérium által kijelölt antiszegregációs szakértők koordinálták és
minőségbiztosították, hogy mind a helyzetelemzés, mind a programozás megfelelő színvonalon
készüljön el. Ahhoz, hogy az ASZT-t el lehessen fogadni, a szakértők aláírására, azaz jóváhagyására is
szükség volt. Maga az elképzelés előremutató volt, de a szakértők a túlterheltség miatt csak a tervezés
későbbi fázisában tudtak bekapcsolódni a munkába. Ahogy az MTA RKK tanulmánya is megállapítja, a
legtöbb esetben a már szinte kész anyagok első egyeztetésein derült ki, hogy egyes IVS-eket és
antiszegregációs terveket gyakorlatilag az alapoktól kellett újrakezdeni. Rendkívül nagy különbségek
voltak a szakmai színvonalat illetően, ami esetlegesen elkerülhető lett volna a szakértők értő és
participatívabb szerepvállalásával. (MTA RKK, p. 41.). Azokon a településeken, ahol a szakértőket a
munka viszonylag korai fázisában sikerült bevonni - azaz nem csak értékeltek és minősítettek, hanem
akár a helyszínbejárásokon, interjúkon is részt vettek – ott jobb minőségű, átgondoltabb, tényleg a
város sajátos adottságait szem előtt tartó dokumentumok születtek. Ugyanakkor a tervezők arról
számoltak be, hogy az egyes szakértők eltérő szemléletmóddal közelítették meg az antiszegregáció
kérdéskörét és hiába fogadtak el bizonyos intézkedéseket, beavatkozásokat az egyik városnál, ha a
másik város szegregációs szakértője azokat problémásnak ítélte és nem hagyta jóvá. A szakértők
felkészítésére sokkal nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, mert sok esetben inkább egyéni
véleményeket fogalmaztak meg, ill. próbáltak keresztülvinni a terven, semmint stratégiailag
megalapozott gondolkodást.

Az ASZT-k tehát az IVS készítésének időszakában dokumentum-szinten markáns szerepet kaptak, de
megvalósításuk, gyakorlati alkalmazásuk elmaradt. Mivel nem működött szakmai monitoring, az ASZTben foglalt vállalásokhoz nem társultak sem szankciók, sem ösztönzők, ezért a legtöbb helyen csak egy
lepapírozott feladat lett a funkciója. Néhány település belső motiváltsága miatt teljesítette a
vállalásokat, mondván, ha így tesz, az a település egészének javára válik. Összességében az
aniszegregációs terveknek a gyakorlatban szinte semmiféle hatása nem volt a városok fejlesztési
prioritásaira és fejlesztési tevékenységére. Az elkészült dokumentumok eredményei tehát nem a
bennük foglaltak megvalósulásában keresendőek, hanem rávette az önkormányzatokat a helyi – és
eddig javarészt kezeletlen – problémák végiggondolására, megoldások kidolgozására, civilek,
kisebbségi önkormányzatok bevonására.
Ez a folyamat mindenképpen előremutatónak ígérkezett. A társadalmi és épített környezetben
leképeződő szociális problémák oldásának módjára azonban az Esélyegyenlőségi törvény nem az
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antiszegregációs tervek eszközéhez fordult, hanem a városokat 2013. július 1-ig helyi esélyegyenlőségi
program (HEP) elkészítésére kötelezte12 (ennek hiányában 2013 után bizonyos pályázati konstrukciókat
nem vehetnek igénybe az önkormányzatok). (Városhálózati hatásértékelés, p. 186) A HEP-ek készítése
tehát megelőzte az ITS-ek tervezését, ami több szempontból is problémát vetett fel. Egyrészről a HEPek fókusza jóval bővebb volt, mint az ASZT-ké, azaz a tágabban értelmezett esélyegyenlőségi
célcsoportok jelennek meg a dokumentumokban, ahol a szegregációval veszélyeztetett lakosság csak
egy szegmenst takar. Másrészről a KSH az ITS tervezéséhez kapcsolódva jelölte ki a szegregátumokat,
tehát azok csak a HEP felülvizsgálata során kerülhettek be az esélyegyenlőségi dokumentumokba.
Harmadrészt – a rendelkezésre álló idő rövidsége, s egyéb okok miatt is – a HEP-ek nagy része rendkívül
általános, gyakran a helyi sajátosságokat egyáltalán nem figyelembe vevő dokumentumként készült el
(jellemző, hogy egyes városok HEP-jei szinte szó szerint megegyeznek).
Mindez azt eredményezte, hogy az ITS-ek készítésekor az antiszegregációs tervek súlya jelentősen
csökkent az IVS-ekhez képest. Mivel az ASZT kialakítását támogató hivatalos szakérői hálózat is
megszűnt, az ITS-eknél hiányzott a minőségbiztosítás, s az államigazgatási véleményezés során sem
vizsgálta egy szervezet sem az ASZT-k minőségét. Így csak az önkormányzat, de gyakran inkább a
tervezők elkötelezettségén múlott, hogy az ASZT milyen színvonalon, s milyen intézkedéscsomaggal
készült el. Több város, amely komolyan vette az ASZT-t az előző ciklusban, már működő intézkedések
továbbvitelével, kiterjesztésével operált. Jellemző, hogy a szegregációs problémákkal már korábban is
küzdő városok átgondoltabb beavatkozásokat terveztek, viszont azon városok, ahol nem voltak
korábban ilyen problémák (ill. nem voltak lehatárolt szegregátumok), gyakran nehezen tudnak mit
kezdeni a kérdéssel. A városok nagy része elfogadta a tervezők ajánlásait, amelynek azonban az egyik
oka az volt, hogy nem akartak érdemben foglalkozni a témával.
Az Antiszegregációs tervek megítélése igen vegyes. Mivel a települések ilyen jellegű és mélységű
dokumentummal korábban nem találkoztak, ezért az IVS készítése során az önkormányzatok nem
értették és ezért feleslegesnek is ítélték az ASZT-ket. Ezt a helyzetet tovább nehezítette a
minisztérium által kijelölt antiszegregációs szakértők szerepvállalása, akik több önkormányzat
véleménye alapján nem elősegítették, mentorálták a programok elkészítését, hanem inkább
hátráltatták azt. A szakértőkkel szemben általános kritikaként fogalmazták meg, hogy a helyi
specifikumok ismerete nélkül mondtak véleményt a tervekről, és mivel a jóváhagyásukra szükség
volt az ASZT elfogadásához, ezért azokat nem lehetett felülbírálni. (pl. más eszközökhöz kell nyúlni
egy fővárosi, belső kerületi szegregátum és egy periférikus megyében elhelyezkedő szegregátum
esetében). Mindezek ellenére pozitívum, hogy az ASZT-k készítése során a városok szembesültek a
szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett lakókörnyezet problémájával.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1)
bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot
fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia. 2013. július 1-jét követően a települési önkormányzatok a hazai,
uniós társfinanszírozású vagy egyéb forrásból finanszírozott pályázatokon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP). A helyi esélyegyenlőségi programokat, az erre a feladatra
kijelölt települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítették, képzésüket, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) által
fenntartott esélyegyenlőségi mentorhálózat segíti (321/2011 Korm. rendelet)
12
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Az ASZT-k ugyanakkor nagyon sok településen megmaradtak egy papíron létező dokumentumnak,
amelynek teljesülését monitoringozás hiányában nem vizsgálták. Az önkormányzatok egyedül a
szociális várorehabilitációt tekintették eszköznek a szegregációs problémák kezelésénél, ez azonban
sokkal inkább kapcsolódott az IVS-ben foglalt célok teljesüléséhez, mint az ASZT-khez.

Az antiszegregációs tervek erodálódásához a HEP-ek megjelenése is nagyban hozzájárult
mindamellett, hogy az ITS-ben továbbra is kötelező jelleggel foglalkozni kellett a szegregáció
kérdéskörével. Itt azonban már jóval csekélyebb jelentőséggel bír. Ugyanakkor a rendszer
ellentmondásosságát tükrözi, hogy azokra a területekre, amelyeket a KSH nem jelöl
szegregátumként és nincsenek benne az ITS-ben, 2014-2020 között nem lehet szociális célú
városrehabilitációs támogatást lehívni. (Ez főleg azokon a településrészeken jelent problémát, ahol
2007-2013 között sikeres beavatkozásokat hajtottak végre és ennek folytatása kívánatos lenne, de a
terület statisztikai értelemben nem minősül szegregátumnak).
Az Antiszegregációs terv tehát elvesztette jelentőségét, annak helye, szerepe sem a települési
dokumentumok, sem a forrásszerzés rendszerében nem tisztázott.

8.3 A szociális városrehabilitációk területi értékelése

Általánosságban elmondható, hogy a funkcióbővítő rehabilitációk népszerűbbek voltak, mint a
szociális célú városmegújítások. Ennek oka egyrészt, hogy a települések között a funkcióbővítő
városrehabilitációs forrásokért sokkal nagyobb volt a verseny, így minden város előbb ott akart
forráshoz jutni, másrészt az alapvetően hátrányos (vagy hátrányosabb) helyzetűeket célzó projektek
politikailag kevésbé voltak népszerűek és nagyobb kockázattal jártak. Ennek eredményeként a
lehetséges források kihasználtsága is alacsony volt, kisebb versenyhelyzet keletkezett a települések
között, annak ellenére is, hogy a megyei jogú városoknak kötelező volt szociális rehabilitációt
végrehajtani. (A megkérdezett szakértők szerint ez azt eredményezte, hogy a maximális
forrásfelhasználás érdekében a gyengébb minőségű pályázatok is támogatáshoz jutottak, különösen
az időszak elején)
A 2007-2013-as időszakban összesen 77 db szociális városrehabilitációs célú beavatkozás valósult meg
az országban. Ezek közül 3 település 7 projektje esetében ütemezett megvalósítás történt.
 Sátoraljaújhely: Szociális városrehabilitáció I-II. ütem
 Budapest/Józsefváros: Magdolna Negyed Program (MNP) II-III. ütem
 Budapest/Újpalota: Zsókavár utcai akcióterület fejlesztése I-II-III. ütem

A szociális városrehabilitációk révén lehívott ROP források megközelítették a 48 milliárd forintot, az
egyéb hozzájárulásokkal (pl. önerő, privát tőke) pedig közel 53 milliárd forint összértékben
valósultak meg ilyen jellegű beavatkozások. Területi eloszlásuk kevésbé egyenletes - annak ellenére,
hogy minden megyében találkozhatunk szociális jellegű beavatkozásokkal –; elsősorban SzabolcsSzatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyére, valamint Budapestre koncentrálódtak.
(8.3-1. ábra). Nyugat-Magyarországon és Pest megyében ugyanakkor a megyei jogú városok kivételével
szinte egyáltalán nem hajtottak végre szociális városrehabilitációt, annak ellenére, hogy a KSH 2011-es
népszámlálási adatai, s az ezek alapján történt szegregátum-lehatárolások e térségekben is több
helyen jeleztek problémákat.
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8.3-1. ábra: A megvalósult szociális városrehabilitációs célú beavatkozások leszerződött
támogatásai

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés

Budapesten összesen közel 17 milliárd forintból valósult meg szociális városrehabilitáció, amely a teljes
funkcióbővítő városrehabilitációra fordított összeg egyharmadának megfelelő. (Önmagában csak a
Magdolna Negyed fejlesztése meghaladta az 5,5 milliárd forintot!). Érdekesség, hogy Vas, Tolna és
Nógrád megye, amely a funkcióbővítő városrehabilitáció kapcsán is viszonylag kevés forrást tudott
lehívni, a szociális célú beavatkozások tekintetében is a lista végére került.
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8.3-2. ábra: A ROP-forrás és az egyéb forrás nagyságának alakulása a szociális
városrehabilitációknál megyénként, eFt
Budapest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Fejér
Baranya
Hajdú-Bihar
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
Somogy
Heves
Békés
Csongrád
Komárom-Esztergom
Pest
Jász-Nagykun-Szolnok
Bács-Kiskun
Zala
Nógrád
Vas
Tolna

0

5 000 000

ROP forrás

10 000 000

Egyéb forrás

15 000 000

Ha megvizsgáljuk az egy projektre jutó költségeket (8.3-3. ábra), akkor Budapest mellett KomáromEsztergom, Fejér és Pest megye fejlesztései haladták meg átlagban az 1 milliárd forintot. A főváros
esetében a több, kiemelkedően magas összegű beruházás a magyarázat (ld. később), míg a többi
megye esetében jellemzően 1, maximum 2 város realizálta a fejlesztéseket.

A lista végén található megyék két markáns csoportra különíthetőek el. Az egyik csoportban több város
valósított meg kisebb vagy közepes volumenű szociális városrehabilitációt és itt a megyei jogú városok
beavatkozásai is ebbe az intervallumba sorolhatóak, azaz nincs nagy szórás a költségek között (pl.
Baranya vagy Békés megye). A másik csoportba tartozó megyéknél (pl. Tolna, Nógrád) mindössze egy
vagy két településen valósult meg kisebb értékű szociális városrehabilitáció. Ebből a szempontból
tehát ezeket a megyéket tekinthetjük forrásszerzés, forráslekötés tekintetében veszteseknek.
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8.3-3. ábra: Egy szociális városrehabilitációs projekt átlagos költsége megyénként, eFt
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Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés
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A szociális városrehabilitációk beavatkozásai részben a hagyományosan hátrányos helyzetű
megyékre, valamint a fővárosra fókuszáltak. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a funkcióbővítő
városrehabilitációs forrásokból kismértékben részesülő Tolna és Nógrád megye az ilyen típusú
fejlesztési források lehívása tekintetében sem tekinthető sikeresnek, érdekérvényesítő képességük
mellett azonban pályázati aktivitásuk is alacsony volt.
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Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósított szociális városrehabilitációs akciók költségek szerinti eloszlása egymástól eltérő
tendenciákra világít rá. Míg a fővárosban mind a kifejezetten nagyértékű13 mind a kis- vagy közepes volumenű fejlesztésekkel találkozhatunk, addig
Borsodban a sátoraljaújhelyi ütemezett beavatkozás sem érte el az 1 milliárd forintot. Az eltérés oka legfőbbképpen a beavatkozások jellegében (hard és
soft elemek aránya) keresendő, valamint a szegregált lakókörnyezet beépítési jellemzőitől (pl. bérházak, lakótelepek) függött.
8.3-4. ábra: A megvalósult szociális városrehabilitációk költségének megoszlása Budapest és BAZ megye településein, eFt
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Forrás. EMIR alapján, saját szerkesztés

13

a korábban említett Magdolna Negyed mellett, az ütemezett Zsókavár utcai és a ferencvárosi rehabilitációk haladták meg a 2 milliárd forintot
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8.4 A szociális városrehabilitáció legfontosabb beavatkozásai

A szociális rehabilitáció keretében három típusú akcióterületet lehetett kijelölni:




leromlóban lévő lakótelepet,
leromlott, hagyományos beépítésű városrészeket és
szegregált telepeket.

A Városfejlesztési Kézikönyv ezekhez a területekhez megoldási modelleket is kidolgozott. Ennek
értelmében a lakótelepeken a beavatkozások prevenciós célt szolgálnak és kulcselemük a
lakóépületek felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése. A közterületek felújítását célcsoportspecifikusan kell végrehajtani, figyelembe véve a lakossági csoportok érdekeit. Fontos eszköze lehet a
lakótelepek által biztosított életkörülmények javításának a zöldfelületek tudatos gondozása,
fejlesztése, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, megszervezése, illetve egyéb környezetfejlesztési
tevékenységek (pl. komposztálás) megszervezése is. A szociális jellegű, ESZA típusú beavatkozásoknál
célszerű a közösségépítésre, a fiatalok értelmes időtöltésének megszervezésére, az idősek
programjainak kialakítására koncentrálni. Azokon a lakótelepeken, ahol fajsúlyosabb szociális
beavatkozásokra van szükség, célszerű egy közösségi intézményt is kialakítani.
Ajka a szociális városrehabilitáció keretében az alábbi beavatkozásokat valósította meg:







Lakófunkció: 5 lakóépületet felújítása (Kossuth u. 12., Kossuth u. 2. Kossuth u. 4, Petőfi u.
1-7, Petőfi u. 9-15), összesen 218 lakás bevonásával: homlokzati hőszigetelés és a
nyílászárócsere, hőszabályozás (Kossuth utca), egyedi fűtésszabályozás (Petőfi u.)
Városi funkció: közterületek, Kaszinó park megújítása
Gazdasági funkció: Petőfi u. üzleteinek homlokzatfelújítása
Közösségi funkció: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermének
megújítása, a városháza épületében többfunkciós termek kialakítása
Közszféra funkció: Városháza épületének felújítása
Képzések, programok

Ajka szociális városrehabilitációja kapcsán meg kell jegyezni, hogy a pályázat tényleges célját
szolgáló hátrányos helyzetű embereknek, illetve az általuk lakott épületeknek csak további
támogatás mellett volt lehetőségük részt venni a projektben. A lakóknak ez elsősorban azért érte
meg, mert a pályázat kedvezőbb feltételeket biztosított, mint a panelprogram, az önkormányzat
részéről pedig a panelprogramhoz képest nem kellett a 33% önerőt biztosítania. Ezért érte meg Ajka
esetében további 15%-os önerő biztosítása egy épület esetében.
Forrás: Tóth, 2015

A nagyobb kiterjedésű hagyományos beépítésű leromlott városrészek a város szövetében
helyezkednek el, gyakran a belvárosi vagy ahhoz közeli területeken. Mivel itt az alsó középosztály és az
alacsonyabb státuszúak együttes koncentrációja jellemző, ezért a beavatkozásoknak egyrészt a
lakásállomány, infrastruktúra és a lakókörnyezet felújítására, másrészt a szociális problémák
kezelésére és a társadalmi kohézió javítására kell irányulniuk.
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A Magdolna-negyed Budapest VIII. kerületében található és a főváros legnagyobb kiterjedésű
krízisterülete. Az önkormányzat 2005-ben indította el a 15 évre szóló szociális városrehabilitációs
programját. A 2005 novemberében megkezdett és 2008. december végéig tartó MNP I. projekt a
Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett integrált szociális városrehabilitációs modellkísérlet
egyik helyszíne volt. Ennek folytatása, az MNP II. projekt, amely kiemelt projektként 2008
augusztusában indult és az alábbi projektelemeket valósította meg:






Környezeti programok: önkormányzati tulajdonú bérházak, társasházak megújítása
Közterületi program: Mátyás tér és a hozzá kapcsolódó közterületek megújítása,
sportudvarok kialakítása
Gazdasági program: felnőttek általános iskolai felzárkóztatása, szak- és készségfejlesztő
képzések, fórumok, állásbörzék, szolgáltatásbővítési program
Társadalmi programok: szabadidős programok az iskolában, Kesztyűgyár Közösségi Ház
programjai
Szociális és bűnmegelőzési programok

Az MNP III. projekt szervesen illeszkedett a korábbi fejlesztésekhez, nagyrészt folytatva azokat.
Tartalma az előző ütemek során felhalmozódott tapasztalatok beépítésével, a korábbi ütemek
továbbfejlesztéseként született:





Épületfelújítás alprogram: felújítások folytatása, energiahatékonyság növelése
Közterületi program: Teleki László tér és környezetének, Kálvária tér rehabilitációja,
útfelújítások, térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési programok: társadalmi akciók
megszervezése, zöld udvarok kialakítása, vagyonkezelő munkatársak szociális,
kommunikációs képzése, Tehetséggondozás, köztérmegújításokhoz kapcsolódó szociális
programok
Gazdasági, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési programok.

A 15 évre tervezett program első felében elért fontosabb eredmények az alábbiakban foglalhatóak
össze:








széles körben elfogadottá vált a városrész elnevezése, ami javította a negyed imázsát;
létrejött, és egyre népszerűbb a negyed közösségi központja, a Kesztyűgyár;
a Mátyás térből kiindulva jelentősen javult a közterületek minősége, kedvezően átalakult a
közterület-használat módja;
megújult számos önkormányzati tulajdonban lévő bérház, sok lakás vonatkozásában
jelentősen emelkedett a lakhatás minősége
kialakulóban van a városrészhez kötődő, önálló civil „mozgalom”, helyi érdekvédelem
(alapítványok, blogok, civil szervezetek és magánszemélyek közötti együttműködések, stb.);
csökkent az elköltözési hajlandóság;
a lakosság helyben tartása mellett nőtt a városnegyed vonzereje

Forrás: http://rev8.hu/lezart-projektek/
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A szegregált telepek elsősorban a roma lakosságot koncentrálják és vagy a városszövetbe ékelődve,
vagy attól elkülönülten helyezkednek el. A beavatkozások a területi elhelyezkedéstől függően
magukban foglalhatják a szegregált területek rehabilitációját (beágyazott) vagy a telepfelszámolást. A
kézikönyv a modell ismertetésénél a megtartó típusú beavatkozásra fókuszál, és a cél a mindenkori
szegregáció oldása. Ennek érdekében meg kell előzni, hogy további hátrányos helyzetű lakosság
költözzön be a területre, méghozzá úgy, hogy a lakossági mobilizáció ne eredményezze újabb
telep(szerű) képződmények kialakulását. A telepprogramokkal szemben általános követelmény, hogy
fokozottan a város- és térségfejlesztési, lakás-, szociális és foglalkoztatási politikák összhangján kell
alapulniuk, vagyis a rehabilitációs programok integráltságának ebben az esetben kell a legmagasabb
fokúnak lenniük.
Kazincbarcikán a Herbolya-Régi telepen valósult meg teleprehabilitáció, amelynek legfontosabb
elemei:
 közterület rehabilitáció: játszótér és sportpálya kialakítása, parkosítás
 közösségi ház és családsegítő központ kialakítása a meglévő épületek felújításával;
színházterem, közösségi helyiségek, olvasószoba, konditerem, pingpongterem, öltözők, stb.
kialakítása. A Családsegítő Központban játszószoba, közösségi helyiségek, mosókonyha,
varrószoba és szabadon használható zuhanyzók is találhatóak.
 új képzőközpont építése: 3 tanterem és négy műhely (lakatos, festő, hegesztő, kőműves)
kialakítása. A szűrőszobában hetente orvosi rendelés zajlik, illetve a védőnői szolgálat is itt
működik.
 út- és közműhálózat (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés) kiépítése:
 képzések, foglalkoztatottságot javító programok: Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) –
Munkaszervező Iroda felállítása, „Vissza a munkába” program, Tanoda program, Pedellus
program, stb.
Kazincbarcikán a szociális célú városrehabilitációs projekthez kapcsolódóan ugyancsak sor került az
önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatására a nonprofit szervezetek foglalkoztatási
kapacitásának erősítésével, illetve a szociális gazdaság fejlesztésében is voltak előrelépések az
önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatásán keresztül.

A vizsgált települések a felsorolt lehetőségek közül a lakótelepeket részesítették előnyben, annak
nagyobb politikai lehetőségei és kevésbé komplex problémái miatt. A szociális városrehabilitációk
akcióterületei hasonló arányban helyezkedtek el a belvárosban és a külső(bb) városrészekben (8.4-1.
ábra). Azaz a települések egy jelentős része nem csak a jól látható belvárosi problémákat igyekezett
orvosolni, bár ezek voltak többen, hanem a jellemzően közvetlenül kevesebb „választót” érintő,
perifériálisabb területekre koncentrált.
8.4-1. ábra: Hol helyezkedett el a szociális rehabilitáció célterülete?
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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A pályázati előírások mellett a megvalósított beavatkozások körét az igényelt és megítélt támogatások
közötti eltérés is meghatározhatta. Azoknál a városoknál ugyanis, ahol a tervezetthez képest
alacsonyabb forráskeretet állapítottak meg, ott a beavatkozások körét vagy volumenét is csökkenteni
kellett. Ez leginkább Budapesten volt jellemző, míg az ország többi részében vagy nem változott, vagy
növekedett a megítélt támogatás. Ugyanakkor jelentős volt azon települések száma, ahol az igényelt
támogatásnál végül is jelentősen nagyobb, akár 10%-kal több forrást is megítéltek (főleg néhány jó
érdekérvényesítő képességű megyei jogú városban).
8.4-2. ábra: Az igényelt és leszerződött támogatások aránya a szociális városrehabilitációs célú
beavatkozások esetében

A szociális városrehabilitációs tevékenységek az esetek döntő többségében vagy a városi funkciókra
(közterületek megújítása), vagy a lakófunkcióra (lakóépületek felújítása, energetikai korszerűsítése),
illetve a közösségi funkciókra fókuszáltak. A kötelező jelleggel végrehajtandó soft programelemeket a
legtöbb város nyűgként kezelte és a minimálisan szükséges, vagy azt éppen meghaladó mértékben
„árazta be” a költségvetésbe. A soft elemek háttérbe szorulását nem lehet teljes egészében az
önkormányzatok számlájára írni. Több város vezetése is felismerte, hogy az egyszeri, ad-hoc jellegű
akciók és programok nem segítik elő a szegregátum életfeltételeinek javulását, sőt az ott élők joggal
érezhetik azt, hogy csak kellékek mindehhez. Szintén problémás a pályázaton túli finanszírozás,
amelyet az önkormányzat önerőből nem tud bevállalni, így a pályázat végeztével és a források
elapadásával párhuzamosan a helyi lakosságot megint magára hagyják, amely negatív fényben
tünteti fel a városvezetést. A soft projekteket a túlzott adminisztrációs terhek és a bürokrácia miatt
(pl. Programalap) a civil szervezetek is túlbonyolítottnak ítélték és sok esetben ezért nem vettek részt
a megvalósításukban.
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8.4-3. ábra: A szociális városrehabilitációk összköltségeinek funkció szerinti megoszlása néhány
város esetében
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Forrás: Tóth, 2015; és ATT dokumentációk alapján
A fenti eredményekkel összhangban nyilatkoztak a megkérdezett önkormányzatok is. Válaszaik alapján
a legnagyobb hatású beavatkozásnak a közterek megújítása, lakóingatlanok felújítása, az
infrastruktúra-fejlesztések és a közösségi terek kialakítása bizonyult. Ezek mind beruházás-jellegű
programelemek, azaz a puha beavatkozások - a rendezvények, események szervezését kivéve – a
fontossági lista második felében találhatóak. A megkérdezett antiszegregációs tervezők véleménye
alapján a lakosság körében is az óvodák, oktatási intézmények, a vonalas infrastruktúra fejlesztése volt
kiemelten fontos, míg a soft programokkal, azok hasznosságával kapcsolatban szkeptikusak voltak.
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8.4-4. ábra: Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen?
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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A szociális városrehabilitációk általában a lakóingatlanok felújítására, korszerűsítésére,
közterületek megújítására, közösségi terek kialakítására fókuszáltak. Ezek az infrastrukturális
jellegű, hard típusú beruházások egyrészt látványosak, amelyet az önkormányzat is könnyebben tud
kommunikálni és a lakosság is könnyebben elfogad. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a jelentős
forrásból megvalósult rehabilitációk eredménye ne az legyen, hogy az önkormányzat szűkös forrásai
miatt ezek „fenntartása” elmarad, vagy csak a pályázatban vállalt időn belül minimális ráfordítással
történik, mert akkor újratermelődik a már megoldott probléma, ami sajnos sok településen
megjelent. Ugyanígy veszélyt jelent, hogy a kötelező fenntartás „vállalása” elvonja a többi területtől
a „karbantartási” forrásokat, amely szintén az esélyegyenlőség érvényesülése ellen hat, s más,
beavatkozással nem érintett területek gyorsuló degradálódását eredményezi. A soft
beavatkozásokat ezzel szemben a legtöbb esetben nyűgként élték meg az önkormányzatok, amely
napi feladatellátásukat nehezíti, bonyolítja, miközben a hatékonyságát erősen kérdésesnek vélték.
A túlságosan bürokratikus adminisztráció a megvalósításba bevonható civil szervezetek kedvét is
eltántorította.
Rendszer szintű hiba a soft projektelemek egyszeri - akár hosszabb időtávot is felölelő finanszírozása, amely az önkormányzatok forráshiányával társulva előrevetíti a programok
fenntarthatatlanságát. Másképpen fogalmazva: hiába valósulnak meg sikeres, példaértékű
beavatkozások, ha azok hosszú távú finanszírozása helyi szinten nem megoldott. A programok
befejeződésével az érintett lakosság veszti a legtöbbet és ez a városvezetés irányába történő
bizalomvesztést is eredményezi.

A szociális városrehabilitáció alapvető problémája a rövid távú, projekt alapon történő, merev
szabályozási feltételrendszerben történő forrásfelhasználás, ugyanakkor hiányoznak azok a
működési mechanizmusok, intézményi megoldások is, amelyek lehetővé teszik a hosszabb távú,
komplex jellegű, szakmailag mentorált és monitoringolt projektek megvalósítását. (Roma
integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése, p.50.) Mindebben sajnos a civil és roma szervezetek
szerepvállalása sem segített.
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8.5 Hatásvizsgálat

A szociális jellegű beavatkozások célja a lakosság életszínvonalának, életminőségének javítása és a
szegregáció megállítása. A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a megvalósult beavatkozások mennyiben
járultak hozzá a terület felzárkóztatásához.

A szociális városrehabilitációk hatásainak vizsgálatakor korlátot jelentett, hogy a beavatkozások döntő
többsége csak 2015-ben fejeződött be (8.5-1. ábra), így azok hatásai még eleve csak korlátozottan
érvényesülhettek, számszerűsíthető mutatók pedig nem kimutathatók.
8.5-1. ábra: A szociális városrehabilitációs célú beavatkozások befejezésének ideje

Forrás: EMIR alapján, saját szerkesztés

8.5.1 A szociális városrehabilitáció hatása a társadalmi egyenlőtlenség alakulására

A társadalmi egyenlőtlenség változását először a roma integráció szemszögéből vizsgáljuk, amelynek
leginkább a leromlott, hagyományos beépítésű városrészeket és a szegregált telepeket magukban
foglaló akcióterületek vonatkozásában van relevanciája. A Pannon Elemző, a HÉTFA és a Városkutatás
(Teller et al. 2012) 2012-ben készített tanulmánya ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy „a roma
integrációs hatás szempontjából a projektek csak korlátozott eredményeket voltak képesek elérni,
amelyek elsősorban a lakókörnyezet javulását eredményezték, és csak kisebb mértékben és néhány
esetben az integráció szempontjából lényeges, hiányzó szolgáltatások megteremtését.” (p. 47.).
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Mindennek hátterében több tényező áll, amelyek a tanulmánnyal összefüggésben, a helyszíni interjúk
és a kérdőíves felmérés tapasztalatai alapján a következőkben azonosíthatók:










A (közösségi) infrastrukturális fejlesztések támogatásával gyakran párhuzamos szolgáltatások
épültek ki, amelyeket a szegregálódott csoportok – köztük romák is – használták. A fejlesztések
eredményeképpen tehát szegregált szolgáltatások jöttek létre, amelyek a lakosság további
elkülönülését eredményezi.
Néhány esetben a szociális városrehabilitációs projektek dzsentrifikációs folyamatot
generáltak. (Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy erről a témáról az önkormányzatok eléggé
szűkszavúan nyilatkoztak.)
Több szociális városrehabilitációs projekt nem érte el a leghátrányosabb helyzetben lévőket.
Ennek egyik legjellemzőbb példája, hogy a fizikai beruházások elsősorban az elmaradt
infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazták és nem vették figyelembe, hogy a hátrányos
helyzetű lakosság egyáltalán igénybe tudja-e venni a kiépült szolgáltatást (pl.
szennyvízelvezetésnél a rákötés költsége, a havi rezsiköltség, stb.).
A projektekben foglalt soft elemek nem vették figyelembe a célcsoport igényeit.
A helyi kohézió erősítését, az eredmények fenntarthatóságát segítheti elő a közösségépítés.
Ez azonban a gyakorlatban csak látszattevékenységek szintjén valósult meg, azaz
adminisztratív módon teljesítették a pályázatban vállaltakat. Ennek klasszikus példája a
lakossági fórumok szervezése, vagy „falunapok”. Ezek az események, mivel nincsenek
rendszerbe szervezve, hanem egyedi esetek, nem szolgálják hatékonyan és fenntarthatóan a
közösség bevonását.
A létrejövő beruházások, pl. közösségi házak hosszabb távú működtetésére csak szűkösen áll
rendelkezésre forrás. A fenntarthatóság kérdéskörét a pályázati források odaítélésénél sem
vizsgálták kellő alapossággal, ezért az önkormányzati források beszűkülésével a fenntartás is
veszélybe kerül.
A szociális városrehabilitációs projektek esetén nincs utánkövetés, azaz a projektek zárásával
a soft programelemek lezárulnak, és gyakorlatilag mire megerősödik a helyi közösségben a
fogadókészség ezekre a tevékenységekre, a támogatás elapad, a programokat senki sem viszi
tovább. Jellemző, hogy forrás hiányában pont azok a soft programok – foglalkoztatást,
lakhatást és oktatást célzó programok - nem valósulnak meg, illetve nem tarthatók fenn,
amelyek leginkább szolgálnák a leszakadó társadalmi csoportok integrálódását.

A társadalmi különbségek csökkentésében kiemelt szerepük van a szociális városrehabilitációknak, de
rövid távon nem várható az adott városrész presztízsének, így az ott élő közösség társadalmi
státuszának javulása akkor sem, ha olyan beavatkozásokra került sor, amely a közszolgáltatások
elérhetőségét, a lakosság munkaerő-piaci helyzetét javító intézkedésekkel társult. A szegregációs
folyamatok tényleges megállításában, a szociális helyzet, képzettségi és foglalkoztatási mutatók
tekintetében nagy előrelépés a megvalósult és tervezett beavatkozások eredményeként nem várható.
Összességében kettős annak a megítélése, hogy a szociális városrehabilitáció mennyire csökkentette
a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az infrastrukturális jellegű beruházásoknak köszönhetően javult
az akcióterületen élők lakhatási helyzete, a leromlott városi terek infrastrukturális állapota, a
lakosok (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve annak esélye. Ez mindenképpen pozitívum.
Ugyanakkor a tényleges integrációhoz a beavatkozások alig tudtak hozzájárulni, amely nem is
lehetett reális elvárás, hiszen hosszú évek, évtizedek alatt konzerválódott társadalmi konfliktusokat
egy egyszeri beavatkozás nem tud azonnal megoldani. Voltak előremutató kezdeményezések,
különösen az oktatás, foglalkoztatás terén, de a legtöbb esetben a források elapadásával a
programok is befejeződtek. Hosszú távon pedig éppen az ilyen jellegű beavatkozások
eredményezhetnének pozitív elmozdulást a társadalmi kohézió tekintetében. Fontos lenne, hogy a
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projektfinanszírozás helyett programfinanszírozás valósuljon meg, amely ciklusokon átívelően
biztosíthatja a beavatkozásokat egyazon szegregációval érintett területen. Mivel e beavatkozások
hatásai igen lassan érvényesülnek, különösen a szociális helyzet, képzettség és foglalkoztatás
tekintetében, ezért nem elegendőek a városrehabilitációs egyszeri akciók, ha egyéb források
bevonásával (pl. TÁMOP, EFOP, hazai és egyéb források) ezeket kiegészítve nem jönnek létre
folyamatosan működő programok.
Szintén negatívum, hogy több településen a „többségi társadalom” nem nézte jó szemmel, hogy a
leszakadó városrészekre az önkormányzat jelentős fejlesztési forrást költ (ez még akkor is igaz volt,
ha funkcióbővítő városrehabilitáció is megvalósult az adott településen). Ez rendszerint a nem
megfelelő kommunikációra vezethető vissza, amelyet szintén nem projektszinten kell kezelni, hanem
a lakosság folyamatos, interaktív tájékoztatásával. Ebben azonban még mind a mai napig jelentős
a városok elmaradása.

A társadalmi felzárkóztatást eleve nagyban megnehezíti, hogy a városvezetés a politikai-társadalmi
tiltakozástól tartva nem meri a ténylegesen szegregálódott társadalmi rétegek problémáját kezelni,
illetve úgy érzi, hogy „darázsfészekbe nyúl”, s többet veszít, mint nyer a beavatkozás révén. Ez a
szociális városrehabilitáció akcióterületének kijelölésekor is nyilvánvalóvá vált (bár szakmailag
indokolt lehet a kevésbé problémás területek – lakótelepek – felzárkóztatását preferálni).
Ugyanakkor, ha meglenne mindehhez a politikai elköteleződés, akkor is be kell látni, hogy a
konfliktusok felszámolása túlnyúlik egy választási időszakon, és rövid távon nem lehet látványos
eredményeket felmutatni. A szociális városrehabilitációknak éppen az lett volna a feladatuk, hogy
beindítsák azokat a folyamatokat, amelyek hosszú távon vezetnek eredményre. Ez azonban csak
nagyon kevés helyen tudott megvalósulni, sőt, a 2014-2020-as pályázati kiírás adott esetben
önmaga gátolja a szociális városrehabilitáció folytatását.

8.5.2 A szociális városrehabilitáció városi szintű hatásai

A városrehabilitációk tényleges hatásait még nem lehet megítélni, de az már most látszik, hogy igen
jelentős integrációs problémák vannak, amelyek gyakran a város közigazgatási határán is túlmutatnak,
hiszen a rehabilitációs akciók a rehabilitációs akciók kiszorító hatással is járhattak, s dszentrifikációt
eredményezhettek. Ez több esetben kedvező helyzetet jelent az adott város számára, de a
szegregációs probléma ezzel nem oldódik meg, csak más településre vagy kerületbe helyeződik át. A
probléma másik gyökerét a társadalmi szolidaritással szembeni közömbösség jelenti, vagyis sem a
városvezetés, sem a lakosság nem tartja azt fontosnak, és sokan pl. a közmunka intézményét megfelelő
eszköznek tartják annak kezelésére.
Mindezek ellenére a megkérdezett önkormányzatok döntő többsége sikeresnek ítélte meg a szociális
városrehabilitációt (8.5-2. ábra), amelynek zálogát leggyakrabban a közösségi terek kialakítása, a
közterületek rendezése és az épületfelújítások jelentették.
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8.5-2. ábra: Összességében mennyire bizonyult sikeresnek a szociális városrehabilitáció?
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Az önkormányzatok a szociális városrehabilitációk legfontosabb célkitűzéseit inkább teljesültnek
értékelték (pl. erősödött a civil aktivitás, megvalósult az oktatási integráció, stb.). Egyedül a lokális
gazdasági szervezetek létrejöttében nem sikerült eredményt elérni. A vállalkozói aktivitás
növekedésére gyakorlatilag nem volt hatása eddig a beavatkozásoknak, de az ott élők munkaerőpiaci
esélyeit a legtöbb településen ma már pozitívabban ítélik meg. Mindezek mellett mind az
önkormányzati szereplők, mind a megkérdezett helyi lakosok és civil szervezetek részéről egyöntetű a
vélemény, hogy azzal, hogy a helyiek érzik az önkormányzat/a közösség gondoskodásának
növekedését, szolidaritását, kedvező folyamatokat indított, indíthat el a településeken. Ezek csak kis
lépésekkel fognak megvalósulni, érvényesülni, de a bizalom megjelenése már egy fontos lépést
jelentett. Mindehhez persze szükséges, hogy a megkezdett akciók folytatódjanak. A kérdőívre választ
adók döntő többsége megerősítette, hogy ez így lesz a 2014-20-as ciklusban, mely előrevetítheti, hogy
a megvalósult beruházások is hatékonyabban hasznosulnak.
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8.5-3. ábra: Mi változott a beavatkozás eredményeképpen?
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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8.5-4. ábra: Terveznek-e további beavatkozásokat az akcióterületen 2014-2020 között?
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Forrás: Önkormányzatok kérdőíves felmérése (2016. október 18 – november 4. között)
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8.6 A társadalmi különbségek változása

Mivel a szociális városrehabilitációk nagy része 2015-ben fejeződött be, így kevés a rendelkezésre álló
tapasztalat és tényadat a valódi hatásokról. A helyszíni vizsgálatok alapján azonban egyelőre nem
látszanak olyan átütő hatások, amelyek akár a városokon belüli társadalmi különbségek változását
jelzik. Amennyiben vannak ilyen hatások, azok is jellemzően a célokkal ellentétesek, s a
dzsentrifikálódás jeleit mutatják. A megújult lakóépületekben hol gyorsabban, hol lassabban
kicserélődik a lakónépesség.

Ugyanakkor a társadalmi egyenlőtlenségekre való mérsékelt hatást az is előrevetítette, hogy
többségében nem a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jutott a források nagy része, hiszen azok
jelentős része városhiányos, alacsonyabb érdekérvényesítő képességű. Természetesen, különösen a
nagyobb városokban meglévő különbségek valamelyest oldódhattak, elsősorban a lakótelepek
rehabilitációja révén, de a lemaradás számottevően nem változhatott ilyen rövid idő alatt. Mivel a
lakótelep rehabilitációk általában nem a legsúlyosabb helyzetben élő célcsoportot, hanem egy
alacsony-közepes státuszú réteget érintettek, így a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében is
kisebb hatásúak voltak.
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8.6-1. ábra: A megvalósult szociális városrehabilitációs célú beavatkozások járási szinten

Ugyanakkor a helyszíni vizsgálatok kimutatták, hogy a társadalmi különbségek változásában az ország
jelentős részén sokkal inkább más folyamatok játszanak szerepet, s sokszor a nivellálódás irányába
hat ugyan, de ez korántsem kedvező. 2007-15 között a hazai települések nagy részének
népességmegtartó képessége sokat romlott. A természetes fogyás és a demográfiai folyamatok (pl.
elöregedés) a jövőre vonatkoztatva is komoly problémákat vázolnak, s az elvándorlás is igen erőteljes.

Magyarországon egyre több a folyamatosan népességet vesztő település, e települések aránya már
meghaladta a településállomány 10%-át, s egyre több megyei jogú várost is folyamatos
népességcsökkenés jellemez (Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Kaposvár, Békéscsaba, Nagykanizsa,
Dunaújváros, Hódmezővásárhely), Salgótarján népessége már 35 ezer főre, Szekszárdé 32 ezerre
csökkent. Egyes térségek egyre jobban kiürülnek (8.6-2.ábra), népességnövekedés csak a dinamikusan
fejlődő térségeket, a budapesti agglomerációt, az északnyugati határmenti térséget, a Balaton keleti
medencéjét, Kecskemét térségét, illetve mindezek mellett az ukrán határmenti térséget jellemez.

A külföldre történő kivándorlás is felerősödött, de a migrációs folyamatokat még elsősorban az
országon belüli mozgási folyamatok határozzák meg. Az elmúlt évtizedben a belföldi vándorlást
elsősorban a fővárosi agglomerációba és nagyobb, megyei jogú városokba történő költözés
jellemezte. Különösen a szomszédos megyékből (pl. Nógrád, Heves és Pest) volt jelentős a fővárosba
és az agglomerációba költözés. Az elvándorlás leginkább az északkeleti és keleti országrészt érinti
erőteljesen. A fő vonzó centrumok a nagyobb városok, a fővárosi agglomeráció települései, valamint
néhány dunántúli terület (elsősorban Fejér, Győr-Moson-Sopron és Vas megye).
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8.6-2. ábra: A lakónépesség számának változása 2007-2014 között

Azaz olyan kép rajzolódik ki, hogy Magyarországon jelentős forrásokat fordítanak szociális
városrehabilitációra olyan térségekben, ahol eleve jelentősen csökken a népesség, nő az üresen álló,
nem lakott ingatlanok száma. Az elvándorlásban, noha pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre,
de több városvezető véleménye szerint is nagyobb az aránya fiatal, képzett, magasabb státuszú, jobb
lakhatási körülmények között élő társadalmi csoportok aránya. Azaz a városokban a gyakran jobb
minőségű lakásállomány kiürül, amortizálódik, miközben jelentős forrásokat fordítanak a gyengébb
(vagy leggyengébb) minőségű lakásállomány megújítására.
Noha jelentős összefüggés nem mutatható ki, de jellemzően az alacsonyabb jövedelmi szinttel
jellemezhető kisebb településekre fajlagosan jóval nagyobb fejlesztési források jutottak szociális
városrehabilitációs célokra, mely a kohéziós célokhoz illeszkedik, ugyanakkor ebből több következtetés
is levonható:



bizonyos településeken sokkal nagyobb forrásigénnyel sikerült egységnyi beavatkozást
megvalósítani, mely ráadásul nem függ össze a hatásossággal,
az alacsonyabb jövedelmi színvonalú településeken eleve kisebb volumenű projektek
valósultak meg (s csak részben azért, mert ezek általában kisebb városok voltak), itt azonban
a beavatkozások jobban hozzá tudnak járulni a településen belül meglévő társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
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8.6-3. ábra: A szociális városrehabilitációt megvalósító városok pozíciója az egy lakosra jutó
támogatások és az egy lakosra jutó jövedelem szerint
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Megjegyzés: a körök nagysága a támogatás nagyságával arányos
A szociális városrehabilitáció legfeljebb közép és hosszú távon tud hatással lenni a társadalmi
egyenlőtlenségekre, azonban a hatások sajnos sokkal inkább ellentétesek a dzsentrifikáció miatt. A
hatás az alacsonyabb jövedelmi színvonalú településeken nagyobb lehetne, ahol eleve sokkal
nagyobb fajlagos forrásigénnyel sikerült egységnyi beavatkozást megvalósítani. Ugyanakkor
Magyarországon jelentős forrásokat fordítanak szociális városrehabilitációra, a gyengébb (vagy
leggyengébb) minőségű lakásállomány megújítására olyan térségekben, ahol eleve jelentősen
csökken a népesség, nő az üresen álló, nem lakott ingatlanok száma, miközben a gyakran jobb
minőségű lakásállomány kiürül, amortizálódik. Kérdés, hogy ez-e a legjobb útja a társadalmi
szolidaritásnak, vagy a meglévő ingatlanállományhoz igazítva más jellegű beavatkozások
hatásosabbak lehetnek-e? A társadalmi egyenlőtlenségekre való mérsékelt hatás amiatt is
prognosztizálható, mert többségében nem a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jutottak a
források, hiszen azok jelentős része eleve városhiányos, alacsonyabb érdekérvényesítő képességű. A
lakótelep rehabilitációk pedig általában nem a legsúlyosabb helyzetben élő célcsoportot, hanem egy
alacsony-közepes státuszú réteget érintettek, így a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében is
kisebb hatásúak.
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9

A BERUHÁZÁS-JELLEGŰ ÉS A SOFT TÍPUSÚ BEAVATKOZÁSOK

A fejezetben megvizsgáljuk, hogy a beruházás-jellegű beavatkozások mellett milyen arányban jelentek
meg ún. soft-jellegű beavatkozások a stratégiákban, illetve az akcióterületi tervekben.

9.1 A stratégiák soft-típusú beavatkozásai

A stratégiákban a soft-típusú tevékenységek vagy a város egészére vonatkozóan jelenhettek meg
(Célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek c. fejezet) vagy az
akcióterületekhez kapcsolódtak. Mindkét esetre találunk példát, de az ilyen jellegű beavatkozások
mindkét esetben a hard-típusú tevékenységek árnyékában maradtak. Ebből a szempontból az ITSek tervezésekor sem történt lényegi előrelépés: noha a soft elemek súlya nőtt (a várható forrásszerzés
lehetősége miatt), azonban az integráltságuk továbbra sem javult.
9.1-1. ábra: A város egészére vonatkozó soft-típusú tevékenységek megjelenése a stratégiákban
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Az önkormányzatok részéről a leggyakrabban felvállalt tevékenységet mindkét időszakban a
marketingstratégia elkészítése jelentette (9.1-1. ábra), de ezek megvalósítása az előző ciklus alatt a
legtöbb esetben elmaradt. A gazdaságfejlesztési tevékenységek leginkább a befektetés-ösztönzésre és
az adópolitikára vonatkoztak, ám ezzel kapcsolatos konkrétumokat kevés város fogalmazott meg (pl.
Hajdúnánás: mezőgazdasági vállalkozások támogatása). A fejlesztési dokumentumok kidolgozása az
ITS-ek idején nagyobb hangsúlyt kapott és a két időszak alatt megfigyelhető a rendezési szemlélettől
való lassú elmozdulás is: míg az IVS-ekben a legtöbbször a szabályozási környezet kiszámíthatósága,
esetenként a HÉSZ módosítása jelent meg, addig 2014-2020 között a vagyongazdálkodási,
ingatlangazdálkodási koncepciók vagy a kerékpárforgalmi hálózati tervek is megjelentek. A
fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) és a fenntartható energia akcióprogramok (SEAP)
egyértelműen a TOP pályázati kiírásaihoz igazodva kerültek be a dokumentumokba. Az egyéb
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beavatkozások alatt az előző tervezési időszakban általában a TDM szervezetek létrehozását, az
ingatlangazdálkodási tervet, míg a jelenlegi stratégiák a térségi együttműködés erősítését definiálták.
Hajdúböszörmény a funkcióbővítő városrehabilitációhoz kapcsolódóan készítette el városmarketing
stratégiáját. A dokumentumban az IVS-ben megfogalmazott átfogó célból indul ki (A
Hajdúböszörményben élők életkörülményei és megélhetési viszonyai jelentősen és tartósan
javuljanak, egészséges és biztonságos környezet álljon rendelkezésükre; a város őrizze meg egyedi
arculatát, hagyományaira építve bővítse központi funkcióit, mint a „Hajdúk fővárosa”), azaz az
átfogó cél a városfejlesztési tevékenységben nyilvánul meg, amelynek eleme a központi szerepkör
és városi kötődés erősítése, a foglalkoztatás bővítése, a gazdaságélénkítés, valamint az
infrastruktúra fejlesztése.
A konkrét célokban a funkcióbővítő városfejlesztési projekt eredményeinek kommunikálása
prioritást élvez, minden egyéb cél, illetve a későbbiekben részletezett marketingakciók is ennek a
fejlesztésnek vannak alárendelve.
Összességében tehát az elkészült városmarketing stratégia sokkal inkább a funkcióbővítő
városrehabilitáció kommunikációs terve lett, kiegészülve rendezvénymarketinggel,
arculatépítéssel és befektetésösztönzéssel. Mindezek ellenére a dokumentum elkészülte egy
pozitív tendencia része.
Forrás: http://www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat/download/varos_marketing.pdf

Noha a városfejlesztési kézikönyv előírta annak bemutatatását, hogy a városi szinten azonosított soft
eszközök milyen módon segítik a fejlesztési célok elérését, a stratégiák erre nem tértek ki, csupán
felsorolásszerűen tartalmazták a tervezett intézkedéseket. Sem az IVS-ben, sem az ITS-ben nem
szerencsés, hogy a soft elemeket bemutató fejezet a dokumentumok végére került, és az azokban
foglalt vállalásokat tulajdonképpen nem kérték számon a településeken, így a városok egyértelműen
az infrastrukturális beruházásokat preferáltak. Különösen a közösség- illetve gazdaságfejlesztési
beavatkozásoknál hiányzott az infrastrukturális beruházások „soft” tartalommal való megtöltése.

Mindez azt eredményezte, hogy a stratégiákban a soft tevékenységek tág teret kaptak, mintegy
„étlap-szerűen” felsorolták őket, de gyakran csak a dokumentumban jelentek meg, az
önkormányzati munkában kevésbé voltak hangsúlyosak. A pályázati források ugyan segítették egykét soft projekt megvalósulását, de az önkormányzati forrásból megvalósítandó policy típusú
beavatkozások gyakran elmaradtak. Az ITS-be beépülő soft tevékenységeknél a tervezők igyekeztek
olyan elemeket meghatározni (beruházásösztönzés, vállalkozásfejlesztési politika, marketing stb.),
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a városok stratégiai céljai kellő hatékonysággal megvalósuljanak,
de önkormányzati elköteleződés híján a soft tevékenységek megvalósulása továbbra sem lesz
realitás. Ezek közül azok jelenthetnek majd kivételt, amelyekhez vagy pályázati forrás fog
rendelkezésre állni (pl. SUMP), és/vagy meglétük további pályázatok előfeltétele lesz (pl.
kerékpárforgalmi hálózati terv), illetve jogszabályi előírás teszi kötelezővé (pl. HEP).

121

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE

9.2 Az akcióterületeken megvalósult soft típusú beavatkozások

A városok az akcióterületekhez kapcsolódva is azonosítottak soft-jellegű tevékenységeket, amelyek
elsősorban a 2007-2013 közötti időszak alatt megvalósítani kívánt funkcióbővítő vagy szociális célú
városrehabilitációs tevékenységekhez kapcsolódtak. Jellemző probléma ugyanakkor, hogy a
stratégiák és az akcióterületi fejlesztések is infrastruktúra központúak voltak, és a soft programok
felelősei csak elvétve kaptak helyet a programok tervezésében, akkor is elsősorban külsősként vettek
részt a folyamatokban.
A soft típusú tevékenységeket hivatott elősegíteni a városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap. Erre nonprofit jelleggel működő szervezetek pályázhattak, akik a település lakosságával
kapcsolatban állnak, a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban
már konkrét akciókat végrehajtottak. A mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák,
szemléletformáló képzések, tájékoztatók elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhattak:








az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok,
képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és
foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok
megvalósítása stb.);
munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását
elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez,
parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok.

A programban részt venni kívánó szervezeteknek pályázniuk kellett, és a projektkiválasztás
jogosultsági, formai és tartalmi követelmények mentén zajlott. A tartalmi követelmények
értékelésénél a költségek kaptak nagyobb szerepet, a szakmai célok és a célcsoportok definiálása
kevésbé volt fajsúlyos.
A programalappal szemben általános kritikaként fogalmazódott meg, hogy a viszonylag kis összegű
pályázatok ellenére hatalmas adminisztrációs teher nehezedett mind az önkormányzatokra, mint
kedvezményezettekre, mind a partnerként bevont civil szervezetekre, így többen elálltak a
pályázattól.
A soft típusú programok tekintetében a vizsgált városok két jellemző csoportba sorolhatóak. Az egyik
csoport teljes elánnal vetette bele magát a szervezésbe és partnerek bevonásával, aktivizálásával
szinte „rázúdították” a soft programokat az akcióterületekre. A másik típusba azok a települések
tartoztak, akik kötelezően teljesítendő feladatként a legcsekélyebb energiabefektetéssel a
legminimálisabb követelményeknek akartak megfelelni. Mindkét esetben igaz, ha a programok
kitalálását, megvalósítását kreatív szervezőgárda végezte, amelyhez előzetes igényfelmérés is
társult és az érintett célcsoportot is megfelelően szegmentálták, akkor sikeresen végre lehetett őket
hajtani.
A soft programelemekkel szemben szintén nehézségként értékelték, hogy rövid időszakra szólt, azaz
hosszabb távon fenntartható rendezvényeket, eseményeket csak további forrásbevonással lehetett
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megvalósítani. Forrásokat viszont csak olyan rendezvényekhez lehetett bevonni, amelyek tömegeket
mozgattak meg és ezáltal reklámértékkel is bírt (ez mind az önkormányzati, mind a privát
finanszírozású eseményekre igaz). Ez különösen a képzések esetén jelentett problémát, hiszen
egyrészről a pár hónapos képzések nem tudtak valódi és biztos szakmai tudást átadni, illetve a
későbbiekben folytatni sem lehetett a programot.
Gyula szociális városrehabilitációjához kapcsolódó ESZA típusú tevékenységek összesen 45,8 millió
forint értékben valósultak meg és széles spektrumot lefedve a következő projektelemekből álltak:










Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése (3 710 000 forint): Az Északi városrész
bűnmegelőzési programjában aktívan részt vettek az önkéntes lakosok, a Városi
Rendőrkapitányság munkatársai, valamint a helyi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület tagjai.
„Nyitott ajtók” ismeretterjesztő program (7 497 336 forint): a hátrányos helyzetű emberek
és csoportok felzárkóztatását, társadalmi esélyeinek növelését, ismereteinek bővítését
hivatott szolgálni.
Szociális földprogram (2 000 000 forint): szociálisan hátrányos helyzetű családoknak
kedvezményes szolgáltatásokkal, juttatásokkal lehetőséget teremt háztáji jellegű
kistermelésre, illetve állattartásra, az egyéni és közösségi, valamint a helyi erőforrások
kihasználásával.
Környezettudatos nevelési program: (8 160 860 forint): Az oktatási intézmények környezeti
nevelési programjukkal példaértékűek lehetnek a családok, más oktatási intézmények, sőt
kapcsolódó kulturális intézmények és önkormányzatok felé is.
Képzési program: (9 841 000 forint): a városrészben élők közül a tanulni hajlandó és akaró,
alacsony, vagy nem piacképes végzettséggel rendelkezők oktatása, képzése.
Őszidő Idősprogram: (3 333 000 forint): A program legfőbb célja, hogy az idősebb
generációt is bevonja az információs társadalom kínálta lehetőségekbe – így az internetes
kommunikációba is – emellett pedig hozzásegítse őket az aktív gondolkodásra serkentő
időtöltésre.
Rendezvények szervezése az akcióterületen: (8 300 000 forint)
Családi szövetkezet program (1 500 000 forint): az akcióterületen, nehéz helyzetben élő
lakosság életkörülményeinek javítása egy speciális és komplex program által, amely
figyelmet fordít az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosság életkörülményeinek
javítására.
Gyermekvédelmi program: (1 500 000 forint): az akcióterületen élő gyermekek számára
olyan speciális és komplex program, amely figyelmet fordít a szabadidő hasznos eltöltésére.

A soft projektelemek legalább részben és időlegesen elősegítették a városrehabilitációk céljait.
Pozitívum, hogy az infrastruktúra-központú városfejlesztési beavatkozások mellett kötelező
jelleggel megjelentek a soft elemek, azaz az önkormányzatokat rákényszerítették az ebben való
gondolkodásra. Mindez azonban hátrányt is jelentett és a felülről irányítottság rányomta a bélyegét
a megvalósításra. Néhány önkormányzat ugyanakkor már az előző ciklusban felismerte, hogy a
városrehabilitációhoz kötődő programok, események megszervezése erősítheti a partnerséget a
helyi lakosság, civil szervezetek és önkormányzatok között. Ez azonban leginkább vidéken tudott
megvalósulni, Budapesten a helyiek bekapcsolódására csak ritkán volt példa.
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10 MONITORING ÉS INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA
10.1 Az IVS indikátorai

Az IVS-ben rögzített célok megvalósulásának nyomonkövetését a Stratégia megvalósulásának
monitoringja című fejezetben kellett bemutatni. A 2007-ben kiadott Városfejlesztési kézikönyv ezzel
kapcsolatban még nem fogalmazott meg ajánlásokat, de a két évvel későbbi változatban már
számszerűsített mutatók használatát írták elő: „Az átfogó célhoz egy-két hatás-, az egyes tematikus és
városrészi célokhoz célonként egy hatás és 2-3 eredmény jellegű indikátor hozzárendelése javasolt.
Konkrét output jellegű célok viszonylagos pontosságú kitűzésére – azaz az indikátor célértékének
meghatározására – csak az IVS végrehajtására szolgáló források ismeretében kerülhet sor.”
(Városfejlesztési kézikönyv, 2009, p. 53.)

Az IVS-sek értékelésekor a monitoring fejezet kevéssé volt hangsúlyos: ha a dokumentum bemutatta
a célrendszerhez kapcsolódó számszerűsített célokat, valamint a projekthez kapcsolódó monitoring
mutatók nyomonkövetését, a mérés módját és gyakoriságát, akkor maximálisan 2 pont volt adható.
Mindebből következően a városok az IVS-sek monitoring fejezetét eltérő mélységben dolgozták ki.

A Kézikönyvben megfogalmazott elvárások alapján a települések igyekeztek az indikátorokat a
célstruktúra szerint besorolni (10.1-1. ábra). A legtöbb mutatót a középtávú célokhoz kapcsolódva
nevezték meg, amelyek többségéhez konkrét célértéket is hozzárendeltek. Az ún. „nem besorolt”
indikátorok is a célstruktúrához kapcsolódtak, de ott – mivel a célérték elérésének dátumát nem
határozták meg - nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy azokat közép- vagy hosszú távon kívánja a
város elérni. Az ilyen típusú mutatószámoknál gyakori volt, hogy célértéket sem határoztak meg.
10.1-1. ábra: Az IVS-ek indikátorainak célokhoz való kapcsolódása
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Az indikátorok tématerületenkénti megosztásából kiderül, hogy a városok viszonylag „logikusan”
különítették el a hosszú távon elérendő, jellemzően a népesedési vagy demográfiai mutatókat,
illetve a közép távon is realizálható infrastrukturális jellegű indikátorokat (10.1-2. ábra).
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10.1-2. ábra: Az indikátorok főbb tématerület szerinti gyakorisága az IVS-ekben
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Forrás: az összes IVS alapján, saját szerkesztés

A népességet, demográfiát jellemző indikátorok többsége a lakónépesség számának növekedésére
(vagy legalábbis nem-csökkenésére), a népmozgalmi mutatók javulására, a képzettségi szint
emelkedésére, a kedvezőbb eltartottsági rátára, illetve öregedési indexre, a várható élettartam
növekedésére fókuszáltak. Itt nagyobb számban jelennek meg a hatásindikátorok.

A foglalkoztatás szinte azonos arányban jelent meg mind közép, mind hosszú távon, de a két időszakra
definiált mutatók megnevezésében nincs különbség, azaz például a munkanélküliségi ráta csökkenése
vagy a foglalkoztatottak arányának növekedése mindkét időtáv esetében megtalálható. A két említett
indikátor mellett több esetben jelent meg valamely gazdasági szektorban foglalkoztatottak számának
emelkedése (pl. K+F, turizmus, tercier szektor, stb.), vagy a városon belül például az ipari park
vállalkozásainál foglalkoztatott állományi létszám növekedése, illetve a magasabban képzettek
foglalkoztatási rátájának emelkedése. Szintén gyakori mutatónak számítottak a jövedelemmel
összefüggő indikátorok (pl. munkajövedelem, SZJA alapot képző jövedelem), illetve ezzel
párhuzamosan bizonyos segélyezési mutatókat is ide soroltunk. Néhány város célul tűzte ki a lokális
foglalkoztatottság növelését is, amelyet általában a helyben lakó és helyben dolgozók számának
növekedésével, vagy az elingázók számának csökkenésével jellemeztek. Ehhez a tématerülethez
kapcsolódóan is a hatásindikátorok felülreprezentáltak.

A gazdasági témájú indikátorok többsége nem volt időtávhoz kötve. Itt jellemzően a vállalkozások
számának növekedését, a kiskereskedelmi üzletek számának emelkedését, a működő
tőkebefektetések intenzitását tűzték ki célul. Voltak városok, amelyek vagy méret (pl.
középvállalkozások), vagy tevékenységi kör (mezőgazdaság, élelmiszeripar, ipar, stb.) alapján
differenciálták a bevonzani kívánt vállalkozásokat. Viszonylag több helyen feltűnt a klaszteresedés is,
illetve a vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése.

A turizmust érintő mutatókat külön tématerületként kezeltük és ide soroltuk a kultúrát, rekreációt,
sportot érintő indikátorokat is. Érdekesség, hogy közép távon sokkal nagyobb arányban azonosítottak
be ilyen jellegű célokat, mint hosszú távon, ugyanakkor a megnevezések vegyesen alakultak: a
vendégéjszakák számának növekedése például mindkét időszakra vonatkozóan sűrűn jelenik meg,
noha ennek eredménye leginkább hosszabb távon érzékelhető. A klasszikusnak számító mutatók (pl.
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vendégszám vagy vendégéjszaka szám növekedése, kereskedelmi szállásférőhelyek bővülése, stb.)
felülreprezentáltak, ezek mellett jóval ritkábban jelennek meg olyan indikátorok, amelyek az
attrakciófejlesztést, termékfejlesztés eredményességét vizsgálják (ezek is leginkább rendezvények
látogatottságához kötődnek). Ezen arra az ellentmondásra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett
beavatkozások logikája gyakran nem koherens, például az attrakció/termékfejlesztés nem jelenik meg
indikátorszinten, de a vendégszám növekedését várják (pl. Edelény esetében). Pozitívum ugyanakkor,
hogy több településnél is megjelenik a városmarketing és a turisztikai koncepció igénye. Itt a hatás- és
eredményindikátorok együttes jelenléte tapasztalható.
A gazdálkodással összefüggő indikátorok döntően az önkormányzati adóbevételek növekedését
jelenti (IFA, IPA), ezek mellett elvétve jelenik meg más jellegű tevékenység (pl. hitelállomány
csökkentése).

Az ellátórendszerre vonatkozó mutatószámok a városok által nyújtott közszolgáltatások minőségében
bekövetkező javulásra utalnak. Ebbe beletartozik a közintézmények tartalomfejlesztése, az oktatási és
szociális intézmények kihasználtságának növelése, a kapacitásbővítés, de ide soroltuk az eközigazgatás tervezett bevezetését, vagy a sport- és szabadidős létesítmények kihasználtságának
növelését is. Noha ezek egy része nagyban összefügg a demográfiai-népesedési tendenciákkal (pl.
oktatási intézmények kihasználtsága), a legtöbb ilyen jellegű indikátort a középtávú célokhoz sorolták.
A tématerülethez hatás. eredmény- és output indikátor is tartozik.
Az infrastruktúra fejlesztését mérő mutatók alkalmazása volt a leggyakoribb. Ebbe beletartoztak a
közszolgáltatási infrastruktúrák, a lakásállomány mennyiségi és minőségi változása, a
közútfejlesztések, illetve a közintézmények, terek fizikai megújítása is. Ezek nagy száma nem csak az
érintett tématerület sokrétűségéből adódik, hanem a megvalósítani kívánt városrehabilitációs
beavatkozások eredményei is sok esetben megjelennek (pl. felújított zöldterületek, megújított utak a
beavatkozási területen). A vállalásokat a legtöbb esetben középtávon igyekeznek megvalósítani, és a
céldátumok alapján a nem besorolt mutatók is 5-7 éven belül teljesülnek. Az infrastruktúrát érintő
indikátorok nagy része output indikátor, hatás- vagy eredménymutató csak elvétve fordul elő.
Az egyéb típusú mutatók döntő többsége a lakossági elégedettségre, az együttműködésekre
vonatkozik és a városrehabilitációs tevékenységekhez kapcsolódik.

A városok az indikátorok egy részéhez céldátumot is meghatároztak, ugyanakkor a célértékeket sok
helyen nem definiálták (10.1-3. ábra). Ezek nagy részét a ciklus végére látták reálisan teljesíthetőnek,
de több mutató a 2020 utáni időszakra is kiterjed. Ez utóbbiak fedik le a tulajdonképpeni hosszú távú
célokat.
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10.1-3. ábra: Az IVS-ekben bemutatott indikátorok teljesülésének tervezett céldátuma, db
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Az indikátorok megjelenése a korábbi tervezési gyakorlathoz képest új elemként jelent meg. Mivel
azonban az IVS-sek értékelési szempontrendszerében is marginális szerepet kapott, sok
dokumentum nem foglalkozott velük kellő mélységben. Ennek ellenére előnyként említhető, hogy a
legtöbb városban a városvezetés végiggondolta a tervezett beavatkozások hatásait és igyekezett
azokhoz valamilyen – lehetőség szerint számszerűsíthető – mutatót hozzárendelni. Mindezek
ellenére a mutatók meghatározása számos „gyermekbetegséggel” küzdött. A regionális operatív
programokban megjelenő, ágazati és specifikus célokhoz rendelt indikátorokkal az IVS-sek nincsenek
összefüggésben, a stratégiákban a mutatószámokat attól függetlenül alkották meg. Hibás volt az az
elképzelés is, hogy a legtöbbször nem a település egyedi adottságaiból indultak ki, hanem az elvárt
eredményeket vetették papírra. Ez a lakosságszám esetében a legszembetűnőbb, ahol a hosszú évek
óta népességvesztéssel küzdő városok is a lakosságszám növekedését prognosztizálták.
Az indikátoroknál nem teljesült az output-eredmény-hatásindikátorok logikája, az infrastruktúrát
érintő beavatkozások döntően műszaki kimeneti, míg a többi tématerületen inkább
hatásindikátorokat azonosítottak. A bázisérték meghatározása nagyon sok esetben hiányzott, tehát
a tervezett elmozdulás mértékét, vagy irányát sem lehet egyértelműen meghatározni.
Összességében az indikátorok alapján nem lehet az IVS eredményességét, a mutatók teljesülését
teljes körűen meghatározni.
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10.2 Az akcióterületi tervek indikátorai

A városfejlesztési beavatkozások az akcióterületi tervekben megfogalmazottak szerint kerültek
meghatározásra. Az akcióterületi tervekben már hangsúlyt kapott, hogy a ROP keretében
megvalósítandó városrehabilitációs projekteknél a célokhoz konkrét indikátorokat rendeljenek.
Minden ROP-ban a következő programszintű indikátorokkal tervezték a városfejlesztési célok
eredményeit értékelni:





A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken
Település-rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
A támogatott projektek eredményeként elért éves energia megtakarítás



A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának
növekedése
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
Teremtett munkahelyek száma
Teremtett munkahelyek száma - nők
Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek
Megőrzött munkahelyek száma
A fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt
által érintett településrésze
Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
Forgalomcsillapított zónák nagysága

A pályázati kiírásokban megjelölték a kötelezően megahatározandó indikátorok körét. A funkcióbővítő
városrehabilitáció esetében a koncvergenciarégióknál a következők voltak az indikátorok (normál
betűvel a KMOP-ban megjelenő további indikátorok):











A szociális városrehabilitáció esetében a koncvergenciarégióknál a következők voltak a kötelező
indikátorok (normál betűvel a KMOP-ban megjelenő további indikátorok):















A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának
növekedése
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
Teremtett munkahelyek száma
Teremtett munkahelyek száma - nők
Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek
Megőrzött munkahelyek száma
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
Támogatással felújított lakások száma
Támogatással felújított önkormányzati bérlakások száma
Új közösségi funkciók betelepedése a projekt által érintett településrészen
Fejlesztések által közvetlenül érintett lakónépesség
Lakóházak száma melyeknél a közös területeket felújították
Felújított önkormányzati szociális bérlakások száma
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A városi funkciók megerősítéseként felújított közterületek alapterülete
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (közösségi, köz- és
profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen
Lakossági elégedettség (reprezentatív minta alapján)

Jól látszik, hogy Közép-magyarországi régióban az indikátorok, különösen a szociális városrehabilitáció
esetében különböznek, sokkal szofisztikáltabbak, minőségi jellemzőket próbáltak megfogni.
Ugyanakkor bizonyos indikátorok (ezeket dőlt betűvel jeleztük) feleslegesen jelentek meg más néven,
hiszen ugyanazokat a célokat igyekeztek kifejezni, mint a konvergenciarégiók indikátorai, viszont
emiatt aggregálásuk nehézkes, mivel némelyiknél (minimális) módszertani különbség is volt.

A ROP indikátorok nagy része az NSRK-ban is megfogalmazott versenyképesség- és foglalkoztatás
javításhoz kapcsolódott, miközben a valóságban a városrehabilitációs akcióknak ezek végül csak
másodlagos, közvetett célját jelentették. Ugyanakkor, bár programindikátor, a támogatott projektek
eredményeként elért energia megtakarítás a konvergenciarégiókban nem kötelező indikátorként jelent
meg, így nem minden akcióterületi terv, ill. pályázat határozott meg erre célértéket, még akkor sem,
ha a beavatkozások révén eredmény lett volna kommunikálható. Mindenféleképpen fontos lenne,
hogy a programindikátorok mindegyike kötelező indikátorként kerüljön meghatározásra a
pályázatokban, mert csak így lehet teljes képet kapni a beavatkozások eredményeiről.

Az akcióterületi tervek döntő többségében egyébként a kötelező indikátorok természetesen
megjelentek, s ezen felül sok nem kötelező indikátort is megjelenítettek. Ugyanakkor kevés olyan
indikátor van, mely jól értékelhető. Ebből a szempontból problémát okoz, hogy az EMIR feltöltöttsége
hiányos, s több indikátornál hibás adatok nehezítik az aggregálást. Mindezek miatt például A
támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése és A
támogatott projektek eredményeként elért éves energia megtakarítás programindikátor az EMIR
adatai szerint csak fenntartásokkal értékelhető. Egyrészt a projektek száma is jelzi, hogy előbbi az
összes projekt háromnegyedénél, utóbbi csak a kétharmadánál jelent meg. Ugyanakkor még inkább
kétségekre ad okot, ha megnézzük, hogy a legnagyobb 10 projekt súlya különösen utóbbi esetben
mennyire domináns, de előbbi esetben is kérdéses ennek valósághűsége.
Elért energiamegtakarítás (TJ)
Projektek száma
Teljes kumulált változás
Legnagyobb 10 projekt értéke
Legnagyobb 10 projekt aránya

170
303,1
227,6
75,1%

Telephellyel rendelkező
vállalkozások számának
növekedése (db)

203
1063
491
46,2%

A támogatott projektek eredményeként elért éves energia megtakarítás a szociális célú
városrehabilitációs beavatkozások és a KMR funkcióbővítő beavatkozásoknál volt kötelező indikátor,
így ez meghatározza az indikátor területi képét is. Mindössze néhány olyan beavatkozás rajzolódik ki
a konvergenciarégiókban, ahol funkcióbővítő beavatkozás eredményeként történt számottevő
energiamegtakarítás, holott bizonyosan több városban jelentős számú ilyen hatású projektelemet
megvalósítottak, csak ezt nem mutatták be számszerűen, indikátorként.
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10.2-1. ábra: A városrehabilitációs fejlesztésekkel elért energia-megtakarítás

A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése az
egyik legfontosabb minőségi mutatószám lehetne a városrehabilitációs beavatkozások értékelésére,
de a fenti kockázatokat figyelembe kell venni a következtetések levonásánál. A ciklus során kiemelt cél
volt a versenyképesség javítása, s a vállalkozói aktivitás növekedése egy olyan indikátor, mely a
beavatkozások multiplikátor hatását is jelzi. Az alábbi ábra alapján jól érzékelhető, hogy a
dinamikusabb térségekben nagyobb növekedés történt (különösen a Közép-magyarországi régióban).
(Az ábrán kiemelkedő néhány város esetében azonban valószínűsíthető, hogy az EMIR hibás, téves
adatokat tartalmaz, mint pl. a zalaegerszegi projekt értékei).
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10.2-2. ábra: Az érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése

A legteljesebb adatok a Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken
indikátor esetében állnak rendelkezésre. Mind a 264 városrehabilitációs projekt esetében
megjelenítették ezt az indikátort, összesen közel 900 ezer főt érintettek a beavatkozások. Ennek 40%át járásszékhelyek, 28%-át MJV-k, 22%-át budapesti kerületek, kevesebb mint 10%-át egyéb
települések hozták. Ugyanakkor, ha összevetjük a támogatások megoszlásával, akkor jól érzékelhető,
hogy az alacsonyabb intenzitású támogatást kapott fővárosi projektekben egységnyi forrásból jóval
több lakost érintettek a projektek, míg a MJV-k esetében jóval kisebb hatékonyság volt: az egy
érintett lakosra jutó támogatás 20%-kal nagyobb volt, mint az átlag (ennél alacsonyabb hatékonyságú
csak a legkisebb városok esetében volt).
A funkcióbővítő és a szociális városrehabilitáció között jelentős különbségek voltak. Az összes érintett
lakos 80%-a funkcióbővítő beavatkozáshoz kapcsolódott, a szociális akciók jóval kisebb kört
érintettek, esetükben az akcióterületek is kisebbek voltak. Mindössze a MJV-kben volt valamivel
jelentősebb a szociális városrehabilitáció aránya, legalábbis ami az indikátort illeti, hiszen Budapesten
a városrehabilitációs támogatások fele e célhoz kapcsolódott. Ugyanakkor az MJV-kben és a kisebb
településeken a funkcióbővítő akciók alacsonyabb hatékonyságát jelzi, hogy relatíve nagyobb
támogatással kisebb lakosszámot sikerült elérni, mint a szociális akciók esetében. Jól érzékelhető az
alábbi táblázatból, hogy a szociális városrehabilitációs akciók esetében egy érintett lakosra több
támogatás jutott, de elsősorban a budapesti beavatkozásoknak köszönhetően: vidéken nemcsak a
források nagy része ment funkcióbővítésre, hanem jóval nagyobb ráfordítást kellett arra költeni,
hogy egy érintett „életminősége” jobb legyen.
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Az egy érintett lakosra jutó támogatás területi különbségeinél jól kirajzolódik, hogy jellemzően kisebb
településeken több támogatásra volt szükség, különösen a budapesti agglomerációban, a szociális
akciók között pedig a nagyobb városok kisebb akcióterületi fókuszú beavatkozásai voltak fajlagosan a
legdrágábbak.
10.2-3. ábra: A funkcióbővítő városrehabilitációs beruházások során érintett lakosság száma

10.2-4. ábra: A szociális városrehabilitációs beruházások során érintett lakosság száma
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Mindez megyei szinten is kimutatja a nagyobb különbségeket, hiszen Heves, Hadú-Bihar és Somogy
megyében az érintett lakossághoz képest relatíve drága funkcióbővítő, Győr-Moson-Sopron megyében
pedig költséges szociális beavatkozások történtek, miközben utóbbi megyében a funkcióbővítő
beavatkozások az elért lakosságszám tekintetében fajlagosan kisebb költségűek voltak (ugyanez igaz a
szociális akciókra a Tiszántúlon).
10.2-5. ábra: A funkcióbővítő városrehabilitációs beruházások során egy érintett lakosra jutó
támogatás

10.2-6. ábra: A szociális városrehabilitációs beruházások során egy érintett lakosra jutó támogatás
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Az EMIR nem ad megbízható adatot arról, hogy végül a tervekhez képest hogyan teljesültek az
indikátorok. Az Equinox vizsgálata (2015) alapján mindössze a Dél-Dunántúlon sikerült teljesíteni a
szerződésekben foglalt tervértékeket, az Észak-Alföldön pedig a terv 90%-át sem érték el. Ugyanakkor
az Észak-Alföldön a tényérték meghaladja az országos átlagot, míg Dél-Dunántúlon az átlag alatt
maradt. Az egységnyi indikátorra jutó támogatás és összköltség szintén a Dél-Dunántúlon volt a
legmagasabb, s Nyugat-Dunántúlon a legkisebb. A tervezett célokat a legtöbb megyében 95% fölött
sikerült elérni, ugyanakkor Komárom-Esztergom megyében csak a célok kétharmada, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a háromnegyede valósult meg. Az egységnyi indikátorra jutó támogatásban
viszont hatalmas területi különbségek voltak: Csongrád megyében 7-szer annyi támogatás jutott egy
elért lakosra, mint Tolnában, s még az átlag 2-szeresénél is nagyobb a csongrádi érték. Ugyanakkor
Tolna alacsony fajlagos értéke azért is figyelemreméltó, mert a régión belül, Baranya és Somogy
megyében szintén az átlag 1,5-2-szerese jutott egy érintett lakosra. Mindez felhívja a figyelmet
egyrészt arra, hogy az akcióterület lehatárolásának módszere és nagysága alapvetően befolyásolja
ennek az indikátornak a részletesebb értékelését, ugyanakkor egyes városok, térségek
érdekérvényesítő-képességét is jelzi.

A másik, minden projektben megjelölt programindikátor, a Település-rehabilitációs beavatkozások
által érintett terület nagysága. Összesen 16,5 ezer hektár városi területet érintettek a
városrehabilitációs akciók, ennek 42%-át a járásszékhelyeken, 28%-át a kisebb településeken, 23%-át
az MJV-kben, s mindössze 7%-át Budapesten. Ez egyből felhívja a figyelmet arra, hogy Budapesten
jellemzően sűrűn lakott kisebb akcióterületek voltak, míg az alacsonyabb hierarchiaszinteken lévő
településeken jóval nagyobb, akár az egész város területére kiterjedők voltak. Miközben Budapesten
180 lakost érintett átlagban egy hektár területen történő beavatkozás, a legkisebb városokban ennek
mindössze tizedét, de még a nagyobb városokban is csak harmadát. Ez azt is jelenti, hogy a fővárosban
az egy hektárra jutó támogatás is kétszeresen meghaladta az átlagot, s több mint ötször akkora volt,
mint a legkisebb településeken. Mint már fentebb említettük, ennek egyik oka az eltérő beavatkozási
struktúra volt: a fővárosban a kisebb akcióterületű, nagyobb érintett lakosságszámú beavatkozások
voltak jellemzőek, elsősorban a szociális, de a funkcióbővítő beruházások esetében is. A legnagyobb
területet érintő szociális akciók a Tiszántúlon, Heves és Zala megyében folytak, itt jellemzően a
fajlagos támogatás alacsony volt. A szigorúbb területi lehatárolást alkalmazó Közép-magyarországi
régióban, Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében viszont az egy hektárra jutó támogatás meghaladta
az átlagot. Az EMIR nem ad megbízható adatot arról, hogy végül a tervekhez képest hogyan teljesültek
az indikátorok. Az Equinox vizsgálata (2015) alapján azonban az indikátor támogatási szerződésekben
vállalt tervértékeit csak a Dél-Alföldön nem sikerült elérni (85%) annak ellenére, hogy a tényérték
meghaladta az 1000 hektárt.
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10.2-7. ábra: A funkcióbővítő városrehabilitációs beruházások során egy érintett terület egy
hektárra jutó átlagos támogatás mértéke

10.2-8. ábra: A szociális városrehabilitációs beruházások során egy érintett terület egy hektárra
jutó átlagos támogatás mértéke
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10.2-9. ábra: Az indikátorok projektenkénti eloszlása

Budapest
Megyei jogú
városok
Járásszékhelyek
Egyéb települések
Összesen

Kifizetés
funkcióbővítő
szociális
17 334 989 311
18 394 348 472
63 170 486 941
16 881 575 195

76 876 198 322
25 781 368 468
183 163 043 041

13 607 897 864
2 882 151 259
51 765 972 790

Kifizetés

Budapest
Megyei jogú
városok
Járásszékhelyek
Egyéb települések
Összesen

funkcióbővítő
17 334 989 311
63 170 486 941

szociális
18 394 348 472
16 881 575 195

183 163 043 041

51 765 972 790

76 876 198 322
25 781 368 468

13 607 897 864
2 882 151 259

Érintett lakosság száma
funkcióbővítő
szociális
159 861
40 189
183 344
70 788
304 554
69 342
717 101

51 235
14 460
176 672

Érintett terület nagysága
(ha)
funkcióbővítő
szociális
865,0
238,0
2 483,0
1 376,0
4 869,3
3 594,5

11 811,8
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2 153,1
951,5
4 718,6

Egy érintett lakosra jutó kifizetés
funkcióbővítő
szociális
108 438
457 696
344 546
238 481
252 422
371 800
255 422

265 598
199 319
293 006

Egy hektárra jutó kifizetés

funkcióbővítő
20 039 801
25 441 002

szociális
77 274 191
12 268 232

15 506 752

10 970 537

15 787 930
7 172 497

6 320 249
3 029 085
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A programindikátorok mellett van néhány olyan output indikátor, amelynek értékelése – bár az EMIR
esetleges téves adatainak kockázatát fenntartva, korlátok között – lehetséges. Mindössze 68 projekt
esetében jelent meg a Megnövekedett zöldfelületek nagysága (m2) és 61 projekt esetében pedig a
Megújított zöldfelületek nagysága (m2) indikátor. Ennél az indikátornál is elég erős a koncentráció, a
legnagyobb 10-10 projekt adja az indikátorértékek kétharmadát. Összesen 656 ezer m2 zöldfelületen
történt beavatkozás. Az indikátor alkalmazása azonban érdekes (részben szemléleti) összefüggéseket
mutat. A Közép-magyarországi régió mellett az Észak-Alföldön, s különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében alkalmazták szívesen a projektek ezt a mutatószámot, holott az ország minden részén a
beavatkozások egyik, még ha nem is elsődleges célja volt az életminőséget javító zöldfelületi
beavatkozás. Aközött sincs igazi összefüggés, hogy melyik városban melyik indikátort alkalmazták.
Ugyanakkor az kijelenthető, hogy a beavatkozások nagyon jelentős hatásúak voltak országszerte.
Fontos lenne, hogy a fejlesztéspolitika igyekezzen a beavatkozások közvetlen kapcsolódó output
indikátorok esetében is elvárni az egységes módszertan szerinti kötelező adatszolgáltatást, hiszen
így nem állapítható meg pontosan, hogy összesen mekkora területre terjedt ki valójában a
zöldfelület-fejlesztés, hiszen csak azon projektre áll rendelkezésre (remélhetőleg pontos) adat, akik
a pályázatukban ezt önként megadták.
10.2-10. ábra: A városrehabilitációs beruházások során megnövelt és megújított zöldfelületek
nagysága

Hasonló indikátornak tekinthető az Akadálymentesített épületek száma, mely szintén szinte minden
projektben meg kellett, hogy valósuljon, mégis csak 128 projekt alkalmazta ezt a mutatót. Ez esetben
viszont már sokkal „hihetőbbek” az EMIR adatai, de ugyanúgy meglepő, hogy nagyon sok projekt nem
határozott meg erre értéket. Ez különösen a szociális városrehabilitációs célú akciók területi képét
tekintve rajzol ki érdekes összefüggést: a főváros mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
alkalmazták előszeretettel e mutatót. Mindez arra is felhívja a figyelmet, hogy az indikátorok
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alkalmazásában vagy nem alkalmazásában nagy szerep hárul mind az intézményrendszer (jelen
esetben KSz) és a tervezők hozzáállására, elköteleződésére.
10.2-11. ábra: A városrehabilitációs beruházások során akadálymentesített épületek száma

A többi, városrehabilitációhoz kapcsolható indikátor megbízhatóan nem értékelhető az EMIR alapján,
mert egyrészt kevés projektre áll rendelkezésre, másrészt az adatok megbízhatósága is alacsonyabb.

Kijelenthető azonban, hogy a vizsgált mutatószámok egyike sem jelzi igazán, hogy mennyire voltak
hatékonyak a beavatkozások: vagy azért mert csak output jellegűek, s nagyban függnek attól, hogy
milyen nagyságú akcióterület lett lehatárolva, vagy azért, mert csak a projektek egy részére lett
megállapítva az indikátor, még akkor is, ha a programindikátorok között is megjelent. Épp ez adja a
hatékonyság mérés korlátját is, hiszen nem feltétlen a vállalkozói aktivitás vagy az energiamegtakarítás
az a jelzőszám, amely legmegfelelőbben jelzi a beavatkozások valódi eredményét és hatását (legalábbis
nem az összes projekt esetében). Különösen előbbi, illetve az ugyancsak kötelező indikátorként
megjelenített foglalkoztatásbővítés nagymértékben ki volt téve a külső (gazdasági, politikai stb.)
változásoknak, melyek jobban befolyásolták ezt, mint a projektek másodlagos hatása. Mivel
azonban az EMIR-ben e téren nagyon hiányos a feltöltöttség, a valódi eredmények a célokkal nem
összevethetők.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a ROP által elvárt, az akcióterületi tervekben
megjelenített indikátorok elsősorban output jellegűek, azonban átfogó, országos képet nem tudunk
kapni a beavatkozások konkrét eredményeiről. A mutatók jellemzően nem is jelzik, vagy nem jelzik
megfelelően a beavatkozás hatékonyságát. Az akcióterületi tervekben megjelenített indikátorokkal
igyekeztek a városok az IVS-ben meghatározott célokhoz is kapcsolódni, ami nem volt nehéz, hiszen az
IVS-ek tervezése alapvetően a beavatkozás projektelemeit vette alapul, ahhoz „illesztette” a
városfejlesztési célokat és az elvárt eredményeket. Az indikátorértékek alapján azonban nem lehet
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messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy az IVS-ben megfogalmazott célok hogyan
teljesültek. Mivel az akcióterületi projektek egy jelentős része a ciklus végén fejeződött be, ezért a
projektek kiértékelése sem történt meg (ott sem foglalkoztak igazán vele, ahol hamarabb befejezték a
projektet), s a városok döntő részében nincsenek visszacsatolások sem.

10.3 Az ITS indikátorai

Az IVS-sek és ITS-sek tervezése közt eltelt időszak az indikátorok rendszerét is jelentősen átalakította.
A korábbi tapasztalatok alapján az ITS-sekhez kapcsolódóan egy nagyon jól átgondolt, strukturált,
output, eredmény és hatásindikátorokat is tartalmazó, átfogó, tematikus, városrészi célokhoz,
kulcsprojektekhez, akcióterületi és hálózatos projektekhez illeszkedő indikátorrendszer lett kialakítva.
Az eredményorientáltság erősítése a 2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik
kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a
politika végrehajtásának minden területén.
Az ITS tervezését segítő útmutató az eredmény- és outputindikátorok esetében elvárta az operatív
programokhoz való illeszkedést, azaz nagyobb koherenciát teremtett a stratégiák és OP-k között, mint
a korábbi időszakban. Ez azonban több településen is problémát vetett fel:






A programokban szereplő indikátorok nagy része makrogazdasági szintű, ennek köszönhetően
nem, vagy csak nagyon pontatlan becsléssel használthatóak települési szinten.
A megjelölt adatforrások nem érhetőek el helyi szinten, vagy nem is tartalmaznak települési
szintű bontást
A reprezentatív adatgyűjtések lokális szinten a legtöbb esetben nem valósíthatóak meg
Az OP-ban szereplő indikátorok nem relevánsak az adott város tekintetében.
A túl sok indikátor helyett célszerű lenne a város egyedi adottságait figyelembe vevő kevesebb
mutatószám meghatározása, amely folyamatosan mérhető és elősegíti a tényleges
visszacsatolást.

Szintén problémát jelentett az indikátorok célértékeinek meghatározása. A városok alapvetően
tisztában voltak az általuk reálisan teljesíthető vállalásokkal, de a tervezésnél figyelembe kellett venni
a megyei ITP-kben meghatározott értékeket. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a városok vagy
nem határoztak meg tényleges célértéket, vagy a lakosságszámuk vagy nagyságuk arányában vállaltak
át célértékeket a megyéktől, vagyis az ITS-ben szereplő indikátorértékek nem a valóságot tükrözik.

A felmerült problémák ellenére az ITS-ekhez kapcsolódó indikátorok komplexebbek, logikusabb
felépítésűek, mint az IVS időszakában voltak. A hatásindikátorok jellemzően az átfogó célokhoz
kapcsolódva jelentek meg, míg a tematikus és városrészi célokhoz eredményindikátorokat rendeltek.
A klasszikus kimeneti mutatókat projekt-szinten határozták meg.

Az alábbi ábrán tématerületenként határoztuk meg az indikátorok megoszlását. Látható, hogy az
infrastruktúrához kapcsolódó, műszaki típusú kimeneti indikátorok mindhárom időtáv vonatkozásában
felülreprezentáltak. Az ellátórendszereket és a népességet érintő mutatók többségét hosszú távon
definiálták, míg a foglalkoztatásban már a projekt szintű beavatkozások révén is eredményeket várnak.
Mint ahogy korábban utaltunk rá, az indikátorok elnevezésében nagy az egyezőség az operatív
programok és az ITS-ek között.
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10.3-1. ábra: Az indikátorok megoszlása tématerületenként
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Az IVS-ben és ITS-ben megfogalmazott indikátorok városi szintű összehasonlítása több szempontból
sem lehetséges. Egyrészt kisebb-nagyobb eltérések tapasztalhatóak a mutatószámok
megnevezésében, másrészt, ha valamelyik időszakban nem definiáltak célértéket, akkor eleve nem
lehet összehasonlítani az értékeket.
Az indikátorok összehasonlíthatóságát – illetve össze nem hasonlíthatóságát – vizsgáltuk
Fehérgyarmat példáján keresztül. Azért esett erre a városra a választás, mert mindkét
dokumentumban viszonylag sok, számszerűsített mutatót azonosítottak, amelyhez céldátumot is
meghatároztak.
Az alábbi táblázatból látható, hogy az IVS-ben és ITS-ben szereplő indikátorok elnevezése nem
egyezik egymással teljes mértékben (pl. regisztrált, illetve működő vállalkozások), ezért
összehasonlításuk sem lehetséges. Ebből a szempontból tehát bizonyos estekben fellelhető némi
kontinuitás az indikátorok között, de ez a mérhetőség, teljesíthetőség, ellenőrizhetőség
szempontjából nem releváns.
10.3-2. ábra: Az indikátorértékek összehasonlítása Fehérgyarmat példáján
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Az ITS-ekben fontos előrelépés volt az indikátorok strukturált azonosítása, hiszen az IVS-sekben azok
megjelenítése gyakran nem volt konzekvens, rendszerszerű, egyes települések IVS-ében egyáltalán
nem is jelent meg. Az ITS-ekben ezzel szemben egy nagyon jól átgondolt, strukturált, output,
eredmény és hatásindikátorokat is tartalmazó, átfogó, tematikus, városrészi célokhoz,
kulcsprojektekhez, akcióterületi és hálózatos projektekhez illeszkedő indikátorrendszer lett
kialakítva. Hátrány ugyanakkor, hogy ezeket az operatív programokhoz, ITP-hez kellett igazítani,
azaz nem igazán nyílt lehetőség arra, hogy a városok a saját adottságaikhoz, lehetőségeikhez
igazított indikátorkészletet alakítsanak ki. Mindez kétségessé teszi a bevállalt célértékek teljesülését
azokban a városokban, ahol egyáltalán meghatározták azokat.

10.4 Az indikátorokkal kapcsolatos tapasztalatok

Az indikátorok alkalmazása, a stratégiákban megfogalmazott célok elérésének számszerűsítése az IVSekben jelent meg először, de dokumentum-szinten, illetve az értékelések során is kevéssé volt
hangsúlyos. A városok és a tervezők vagy nem foglalkoztak érdemben a kérdéssel, vagy igyekeztek az
„ideális állapotnak” megfelelő célértékeket meghatározni. Az akciótervekhez kapcsolódva sokkal
konkrétabb mutatószámok jelentek meg, amely a pályázati kiírásoknak volt köszönhető.
Az akcióterülethez rendelt indikátorok output jellegűek voltak, így a megvalósított fejlesztések
tényleges hatékonyságát nem képesek mérni. Az erre szolgáló lakossági elégedettséget a legtöbb
esetben papíron mérték le, és sokszor nélkülözte a fejlesztés előtti állapottal való elégedettségmérést
is.
Az interjúk tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy az indikátorok nem töltik be a szerepüket, erre sem
a városok, sem az intézményrendszer nem fordít kellő figyelmet. A műszaki-output indikátorok
teljesülésével és évenkénti leadminisztrálásával a projekt céljai teljesülnek, ezen túlmenően azonban
nincs semmiféle utókövetés. Erre – főleg a kisebb – városoknak sem kapacitása, sem eszköze nincsen.

A helyzet az ITS-sek, illetve az ehhez kapcsolódó beavatkozások kapcsán sem javult számottevően. A
települések továbbra is erőltetettnek érzik az indikátorok meghatározását, főleg akkor, ha a
vállalásokat a megyei értékekhez kell igazítani.

Összességében tehát az indikátorok nem töltik be azt a szerepet, hogy a célok tényleges
megvalósulását mérni tudják. Noha az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az
indikátorokra, a projektoldalon ezzel éppen ellentétes tendencia zajlik.
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10.5 Az IVS eredményességének vizsgálata

Az IVS-ek eredményességének vizsgálata kapcsán elszomorító a kép. Sajnos szembetűnő, hogy a hazai
városok számára az IVS csak a forrásszerzés eszköze volt, a városrehabilitációs pályázatokhoz
„készítették”, amint a pályázatok beadásra kerültek, az IVS el lett „felejtve”. Ez jól érzékelhető azon is,
hogy gyakorlatilag nem történt meg az IVS-ek felülvizsgálata a ciklus közben, annak ellenére sem, hogy
éppen az IVS-ek első hullámának elkészítését követően gyűrűzött be a gazdasági válság, ami teljes
újragondolást követelt volna meg. Alig volt település, amely egyáltalán elgondolkodott arról, hogy a
stratégiáját néhány év múltán felülvizsgálja. Ebből a szempontból üdítő kivétel volt Budapest XIII.
kerülete, mely a ciklus közben többször, gyakorlatilag két évente monitoringozta és felülvizsgálta az
IVS-t. Nem volt Magyarországon más önkormányzat, mely ilyen alapossággal vizsgálta volna az IVS
megvalósulását és az IVS-ben foglalta volna össze új, rövid- és középtávú fejlesztési elképzeléseit.
Noha 2012 óta a jogszabály feladatul adja az önkormányzat számára, hogy a stratégiát legalább
négyévente áttekintse, ellenőrizze, és döntsön arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal
alkalmazza, módosítja, vagy újat készít (314/2012. Korm. rendelet 7.§), ezt mindeddig igen ritkán
alkalmazták a városok. Pedig a jó stratégia reaktív, dinamikus: válaszokat és útmutatást fogalmaz meg
a változó körülményekre. Egyben ez garantálhatja, hogy a város a fejlesztéseit a célrendszeréhez, nem
pedig a pályázati kiírásokhoz igazítja. A felülvizsgálat érinthet célokat, beavatkozási irányokat,
prioritásokat, vagy az intézkedések ütemezését. Ebben nagyobb hangsúlyt kellene kapnia mindenhol
a monitoringnak, mely alapján, az eredmények értékelésével visszacsatolások tehetők a
döntéshozók felé, ami akár a korábban elhatározott út korrigálásához is vezethet. Ehhez viszont
szemléletformálás is szükséges, mind a stratégiai elkötelezettség szempontjából, mind azért, hogy a
projekt alapú gondolkodást felváltsa a stratégia alapú gondolkodás.

A jövőben erre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Az ITS és a helyi ágazati tervek összhangjának
megteremtése kulcsfontosságú, az időközben megszülető fejlesztési stratégiák, tervek cél- és
eszközrendszerét az ITS-nek is figyelembe kell vennie (a közeljövőben számos város készít a
hagyományos ágazati stratégiákon túl új típusú terveket, mint a fenntartható városi mobilitási terv, a
fenntartható energia akció program, a kerékpárhálózati koncepció stb., ez is szükségessé teszi az ITS
folyamatos felülvizsgálatát). Ráadásul a stratégia alapján folyamatos projektszelekciót is alkalmazni
kellene. Egyrészt szükséges ez alapján a korábbi elképzelések felülvizsgálata, de emellett a folyamatos
projektfejlesztés, projektgenerálás is, különösen a gazdasági szereplők bevonásával.

Az ITS készítése során egyrészt az IVS másrészt az ASZT eredményességének vizsgálatára is sor került,
ez legalább egyfajta visszacsatolást jelentett az önkormányzatok számára. Ez különösen ott volt
hasznos, ahol nem változott a polgármester és a képviselőtestület, hiszen ők a saját eredményeiket
látták viszont. Ugyanakkor az ITS-ekben meghatározott célok és eltervezett beavatkozások a legtöbb
esetben nem az IVS-ek monitoringja alapján lettek meghatározva, noha a megalapozó vizsgálatok
részeként elkészültek az elemzések.
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11 KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK
11.1 A vizsgálat eredményeinek összegzése
A keretfeltételek






Az EU kohéziós politikájának területi dimenziója egyre inkább a varosok problémainak
kezelése felé tolódik, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a Bizottság mit ért a „európai város”
alatt
az EU-s fejlesztéspolitika a varosokat gazdasági-társadalmi vonzáskörzetükkel együtt kívánja
kezelni, tehát nem ragaszkodik a városok merev közigazgatási határaihoz
Az Unió integrált megközelítésének értelmében egy adott város problémáit egy átfogó
stratégia keretein belül kell megvalósítani. A városi stratégia figyelembe veszi az adott város
gazdasági, társadalmi, környezeti, infrastrukturális problémáit és igényeit, és az egyes
szakpolitikához kacsolható fejlesztéseket nem egymástól függetlenül, hanem egymással
összhangban valósítja meg. Továbbá az Uniós integrált városfejlesztés megközelítésének
jellemző eleme a magán és civilszféra érdekelt szereplőinek beemelése a döntéshozatali és
végrehajtási folyamatokba.
Magyarországon a tömeges várossá nyilvánítás eredményeképpen a tényleges városi
szerepkörök és a városi jogállás részben elválik egymástól.

Integrált szemléletmód érvényesülése






Az integrációnak a fogalmi meghatározást alapul véve területileg, ágazatilag és a forrásokat
tekintve kell(ene) megvalósulnia oly módon, hogy a különböző szférából érkező érintettek
együttműködése is megvalósul. A területi integráltságnak a dokumentumok területi jellege,
a forrásintegrációnak a támogatásalapú szemléletmód, valamint a magántőke passzivitása
jelenti akadályát. Az ágazati integráció nagyrészt szintén csak elvben valósul meg.
Az IVS-ek tervezésének alapja, hogy a városban rendelkezésre álló ágazati
koncepciók/stratégiák/tervek közötti összhangot, a szinergikus kapcsolódási pontokat
megteremtse, ugyanakkor felhívja a figyelmet az ellentmondásokra, az egymást kioltó célokra.
Az ágazati integráltság tekintetében korlátot jelentett a rendelkezésre álló ágazati
stratégiák és tervek mennyisége és minősége. Az ITS-ben a célrendszer az infrastrukturális
fejlesztési célokon túl tartalmazott ugyan társadalmi, gazdasági, környezeti célokat is, de az
ágazati integráció leginkább a funkcióbővítő és szociális városrehabilitációk esetében tudott
megvalósulni, ahol a pályázati tartalom kikényszerítette.
A területi integráció három szinten tud megvalósulni. Hierarchikus megközelítés alapján a
stratégiáknak illeszkedniük kell a magasabb szintű, térségi stratégiákhoz. A térségi
megközelítés értelmében a dokumentumnak ki kell térnie a közvetlen városkörnyékre is,
hiszen a városok nem önmagukban létező entitások, hanem szerves kapcsolatban állnak
környezetükkel. A települési szintű szemléletmód egyrészről a városon belüli célrendszer
egymásra épülését jelenti, másrészt pedig az akcióterületen belül megvalósuló fejlesztések
integráltságát. A stratégiák a hierarchikus megközelítésnek eleget tesznek, amely a korábbi
időszakok tervezési gyakorlataival is magyarázható. A térségi megközelítés azonban továbbra
sem tud érvényesülni. Ennek oka, hogy az önkormányzatok városi szintű dokumentumként
értelmezik a stratégiát és közigazgatási határt ezért csak ritkán és igen indokolt esetekben
lépik át. A városon belüli integráció a célrendszerek szintjén megvalósult, hiszen minden
település legalább városrészi szinten vizsgálta az akcióterületi beavatkozások illeszkedését. Az
akcióterületeken belül végrehajtott beavatkozások – a sok jó példa ellenére - több helyen is
pontszerűen valósultak meg egy területileg körülhatárolt helyszínen.
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A város- és vidékfejlesztés mind területileg, mind ágazatilag elkülönül egymástól, amelyen a
2014-2020 közötti időszakra bevezetett CLLD sem tudott érdemben változtatni. Noha az
IVS/ITS révén elvi lehetőség nyílt a város-vidék (város és funkcionális térsége)
kapcsolatrendszer megerősítésére, a város és funkcionális térségének közös alapokon
nyugvó fejlesztésére, a gyakorlatban ez egyáltalán nem tud megvalósulni.
Az a kormányzati szándék, hogy a források nagyobb része gazdaságfejlesztési célra jusson, a
városokat is az integráció elmélyítése felé orientálja, hiszen az infrastrukturális fejlesztéseken
felül a gazdaságfejlesztés előtérbe kerülése nemcsak a vállalkozói szféra erőteljesebb
bevonását, hanem az vállalkozó önkormányzatok kialakítását is ösztönzi. Mindez viszont azt is
jelenti, hogy a városok nem a célok megvalósításához keresik a forrást, hanem a
finanszírozást nyerhető projektek alapján, azokhoz igazítva alakítják a célokat, határozzák
meg a stratégiát. Ez éppen ellentétes a stratégiai tervezési szemlélettel. Ugyanakkor néhány
település esetében az ITS készítés folyamata abból a szempontból rendkívül fontos volt, hogy
a célrendszer strukturális átgondolása a város számára világossá tette, hogy mely területeken
lenne szükséges a beavatkozás és projektgenerálás.
Már önmagában nehéz fejlesztéspolitikai dilemma, hogy külső szereplők, például az
önkormányzatok által hogyan generálható kooperáció, de városfejlesztési szempontból
mindenféleképpen fontos lenne, hogy legalább a város középtávú stratégiájának
meghatározásakor egy asztal mellé üljenek a különböző területek képviselői. Ez, sajnos,
mindössze néhány településen tudott úgy megvalósulni, hogy valóban előremutatónak
tekinthető.
Magyarországon a stratégiaalapú városfejlesztés kérdésében az egyes városok és stratégiák
viszonyrendszere, a városok hozzáállása különböző, de két jellemző magatartásforma
különíthető el: a stratégia vagy valós koncepcionális alapokra helyezkedik, vagy inkább csak
egy olyan dokumentum, amely hozzájárulhat a jobb forrásszerző-képességhez.
Az integrált szemléletmód a pályázati értékelésekben is csak korlátozottan érvényesül. Az
IVS-sek értékelésénél elvárások szintjén megjelent a komplexitás, de valójában a korábbi
ágazati fókuszú dokumentumok egységes szerkezetben történő bemutatására és ezek mentén
a szükséges fejlesztések beazonosítására szorítkozott. Az akcióterületi terveknél a területiség
(területen belüli kapcsolatok, szinergiák) szorult háttérbe, illetve sem a források, sem a
fenntartás esetében nem volt kritérium az integrált szemléletmód. Az ITS-ek tervezése
hasonlóan szűk keretet biztosított, noha a fejlesztések beazonosítása már nem csak
akcióterület, hanem kulcs- és hálózatos projektek formájában is megtörtént. A TOP és VEKOP
funkcióbővítő és szociális jellegű beavatkozásai azonban akcióterületi szinten maradtak meg,
viszont a szinergiahatások érvényesítésére nagyobb hangsúlyt helyezett.
Az akcióterületi tervekben a térbeli és ágazati integráltság, új funkciók létrehozása,
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése, foglalkoztatási és gazdasági
eredmények produkálása feladatainak teljes körű megvalósítása jelentős kihívást jelentett
városok számára. Szinte nincs olyan hazai város, ami maradéktalanul eleget tett volna ezeknek
az elvárásoknak.
Az akcióterületi tervek ugyanakkor ott lehettek sikeresek, ahol a stratégiai tervezésnek már
voltak hagyományai, ezáltal a projekttervek megalapozottan, kidolgozottan és priorizálva
kerültek be az IVS-be. A megvalósított beruházások, fejlesztések volumene, hosszú távon
történő üzemeltetése és fenntarthatósága a meglévő igényekhez és lehetőségekhez igazodott,
nemegyszer újabb beruházásokat is generált. A működtetés során a legnagyobb gondot az
okozta, hogy a megvalósult fejlesztések fenntartása szinte kivétel nélkül és teljes egészében
az önkormányzatra hárult.
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Partnerségi tervezés











A participáció legfontosabb hiányossága még ma is az, hogy a döntéshozók jelentős része nem
tekinti ezt fontosnak, nem elkötelezett ezirányban, inkább problémaforrásként, mint segítő
módszerként azonosítja a társadalmi bevonást.
A valódi és hatékony társadalmasításnak éppen ezért a legtöbb településen alig van
„hagyománya”, gyakran a különböző munkacsoportok, személyek ad hoc jelleggel kerülnek
összehívásra.
A partnerségi folyamatot nem tervekhez kell kapcsolni, hanem folyamatos tevékenységnek
kellene lennie. Noha 2012-től a szabályozás előírta a partnerségi rendelet/határozat
megalkotását, de valójában az nem igazán szolgálja a tényleges és folyamatos partnerséget,
annak csak az adminisztratív hátterét biztosítja.
A leghatékonyabb módszernek a workshopok tekinthetők, ahol a stakeholderek személyes
részvétele és vitája hozzá tudott járulni a megfelelő információkhoz való jutáshoz, s a
fejlesztési irányok körvonalazódásához
A partnerségben összességében a legaktívabbnak az önkormányzati munkatársak és a
különböző intézmények képviselői mutatkoztak, a vállalkozói kör egy-egy település kivételével
a vártnál alacsonyabb aktivitást mutatott, csakúgy, mint a szomszédos települések képviselői.
Az IVS-ek és ITS-ek készítésekor minden településen megtörtént a lakosság bevonása, noha
több város csak kötelezően teljesítendő, de nem vágyott feladatként fogta fel a bevonást. Ez
azt eredményezte, hogy néhány esetben a partnerek bevonása valószínűsíthetően csak
papíron történt meg.
A helyzetértékeléshez, s részben az igényfelméréshez a partnerek még aránylag aktívan hozzá
tudtak járulni, vagyis ez az a fázis, ahol a leghatékonyabbnak bizonyult a partnerek bevonása.
A legfontosabb, a jövőt meghatározó szakaszoknál, a stratégia kialakításában, a fejlesztési
feladatok megfogalmazásában ugyanakkor gyakran nincs érdemi részvétel és reakció.
A participáció leginkább a társadalmi jellemzők feltárásánál szükséges, hogy a helyi
adottságok, konfliktusok felszínre kerüljenek, mivel a fizikai miliő könnyebben felmérhető,
megismerhető.
A konkrét beavatkozások, akcióterületi projektek esetében sem egyszerű a bevonás, még
azoknál sem, akik konzorciumi tagként kedvezményezetté válnak. Ebből a szempontból talán
az egyházak bevonása ment a legegyszerűbben, gyakori volt, hogy a város a civil és gazdasági
szereplők között priorizált, amely a partnerség intézményét is sérülékennyé tette.
A projektek fenntartásába nagyon nehéz a partnerek bevonása, pedig azok hatékony
kihasználásához fontos lenne a létrehozott infrastruktúrák funkciókkal/programokkal/stb. való
megtöltése, hatékonyabb hosszú távú használata. Ebben az önkormányzatnak katalizátor
szerepet kell felvállalnia, mert nélküle szinte reménytelen a partnerek aktivizálása, elérése.

A célok koherenciája




A célok kialakítása gyakran nem támaszkodott a helyzetfeltárásra. Különösen fontos lett volna
a helyzetfeltárás során megalapozott SWOT analízisekre való reagálás a célok
meghatározásakor. Így sok esetben a célok kialakításakor azok az egyedi sajátosságok tűntek
el, amelyekre alapozva a városi célok elérhetők lettek volna, s a jövőkép beteljesülhetett volna.
A jövőképek leginkább az élhető városi miliő megteremtésére, a térségi szerepkör erősítésére,
a versenyképes gazdaság megteremtésére fókuszáltak. Speciális, az adott városra jellemző
egyediség csak néhány esetben és a területiséggel összefüggésben jelentek meg, sokkal
jellemzőbb volt az általános célkitűzések jövőképpé formálása.
Több település esetében az átfogó célok inkább jövőképként kerültek megfogalmazásra,
ezáltal pedig a tematikus célok vették át az átfogó célok szerepét, amely a célrendszer
struktúrájának „szétesését” eredményezte.
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Az átfogó célok fókuszában leginkább a gazdaságfejlesztés és a humán infrastruktúra fejlesztés
állt, amely környezeti aspektusokkal egészültek ki. A célok meghatározásánál leginkább
általános megfogalmazásokat használtak, az egyediségek, specifikumok csak ritkán jelentek
meg.
A tematikus célokként leginkább azok a célkitűzések jelentek meg, amelyeket a ROP forrásból
finanszírozott,
városfejlesztéshez
kapcsolódó
konstrukciókban
is
kötelezően
megjelenítették. Másképpen fogalmazva: a célrendszerek az IVS-sel párhuzamosan készülő
akcióterületi tervekkel összefüggésben készültek és az ebben megjelenő kulcsbeavatkozások
jelentették a városok középtávú céljait.
Az esetek többségében a jövőképhez ugyan kapcsolódnak a 2007-2013-as időszakban
megvalósítani kívánt projektek, azonban a közöttük lévő kapcsolat esetleges, hiányos. Valódi
célok elérése ebben az esetben nehezen értékelhető – mivel maguk a célok sem voltak
világosak –, így legfeljebb a tervezett projektek megvalósulása vizsgálható.
Mivel a 2007-2013-as időszak céljai gyakran nem teljes körű helyzetfeltáráson alapultak, így
azok elérése, vagy el nem érése több esetben irreális volt. A célok meghatározása leginkább
az önkormányzat által tervezett projektek összegyűjtését, a hasonlók egymáshoz társítását,
egy halmazba való gyűjtését jelentette.
Az IVS-ekben megfogalmazott célok megvalósulása ugyanakkor előremutató. A települések
jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani a rendelkezésre álló EU-s támogatási források
sikeres lehívásával, kisebb részben pedig a rendelkezésre álló saját vagy magánforrások
bevonásával.
A célok megvalósulását leginkább a forráshiány akadályozta, de a gazdasági válság is útját
állta a fejlesztéseknek. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei jelentősen beszűkültek, a
fejlesztések helyett a napi működési feltételek biztosítása, vállalkozások esetén a talpon
maradás került fókuszba.
A célok megvalósulását gátolta a települési vezetés és a gazdasági-, valamint a civil
szervezetek közötti együttműködések hiánya is.
Az ITS-ek és az IVS-ek legfőbb céljai között igazából jelentős különbségek nem rajzolódnak
ki, a hangsúlyok azonban a legtöbb település esetében eltolódtak, megváltoztak. A legnagyobb
változás az átfogó célok definiálásában történt. Az ITS-ben megfogalmazott átfogó célok sokkal
tömörebbek, fókuszáltabbak lettek és településenként jellemzően 1-3 célt határoztak meg.
Az ATT-k IVS-hez való igazítása, illeszkedése szinte minden esetben szövegesen
alátámasztott volt, de ez nem az akcióterületi fejlesztések átgondoltságából és
integráltságából adódott, sokkal inkább az IVS célrendszerének általános megfogalmazásából,
vagy a tematikus célok projekt-szintű definiálásából.
A megvalósult városrehabilitációs fejlesztések leginkább a városi környezet minőségének,
valamint az életminőség javulásához járultak hozzá. A társadalmi kohézió legjobban az
életminőséget javító infrastrukturális jellegű fejlesztéseken érhető tetten, a tényleges
egyenlőtlenségek csökkenését a szociális célú városrehabilitációk sem tudták elérni. A
települések népességmegtartó képességét a városrehabilitációs fejlesztések nem javították, a
probléma gyökere ennél mélyebb eredetű.
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Területi egyenlőtlenségek vizsgálta












A megvalósult funkcióbővítő vársorehabilitációs projektek egy része a fejletlenebb keletmagyarországi megyékben realizálódott, míg egy igen jelentős hányaduk Budapestre és a
főváros környéki agglomerációra koncentrálódott.
A funkcióbővítő fejlesztések jellemzően infrastrukturális beruházásokat jelentettek és a városi
környezet minőségének javítását, közterület-rehabilitációt szolgálták. Több helyen történt
meg a középületek felújítása és ehhez kapcsolódó akadálymentesítése, energiahatékony
korszerűsítése, valamint közösségi terek kialakítása kapcsán zöldfelületek felújítása, bővítése,
játszóterek, létesítése. A gazdasági funkciók keretében leggyakrabban épületfelújítások,
üzlethelyiség-rekonstrukciók valósultak meg.
Az önkormányzatok szerint a legnagyobb hatású beavatkozásnak egyértelműen a
térrendezés (térkövezés, utcabútorok kihelyezése, megújítása, zöldfelület rendezése, szobrok,
szökőkút létesítése, stb.) minősült.
A gazdasági funkciók a költségekből kisebb arányt képviseltek, de a legfontosabb
beavatkozásokat jelentették.
A beavatkozások azokon a településeken tudtak gazdasági hatást kiváltani, ahol ennek
lehetőségeit megfelelő gazdasági és vásárlóerő biztosította. Ezek döntően a nagyobb,
megyei jogú városok, illetve a fővárosi kerületek voltak.
Egyes kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő térségközpontok, amelyek jelentősebb iparűzési
vagy idegenforgalmi adóbevétellel rendelkeznek még képesek voltak jelentősebb
önkormányzati forrásból finanszírozott fejlesztéseket kapcsolni a funkcióbővítő projekthez, de
a KKV-k és egyéb gazdasági szereplők aktivitásának hiányában a gazdasági hatások
elmaradtak.
A zöldfelületek növelését szolgáló közterületfejlesztések minden esetben növelték a
lakossági elfogadottságot. A közösségi tereknél azokat vette birtokba a lakosság, ahol a
burkolat megújítása mellett egyéb szolgáltatások is megjelentek (pl. játszóterek,
rendezvények, vendéglátóipari egységek).
A funkcióbővítő városrehabilitációk városi szintű hatásai leginkább a belvárosok fizikai
megújításában jelentkezik. A megvalósult beavatkozások volumenükben kicsik voltak ahhoz,
hogy jelentős városi szintű gazdasági hatást generáljanak és önmagukban a népesség
elvándorlását sem tudták mérsékelni.
A funkcióbővítő projektek nem járultak hozzá a városok közötti területi különbségek
kiegyenlítéséhez, hiszen azok lokális szinten is csak korlátozottan voltak képesek pozitív hatást
generálni, valamint a települések közötti együttműködés és munkamegosztás sem jellemző.

Társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata





A szegregátumok lehatárolásának az jelentette a szűk keresztmetszetét, hogy számos helyen
található olyan zárvány, ahol az alacsony státuszú lakosok rossz lakhatási körülmények között
élnek, de az egyes tömbök nagy lakosságszáma miatt a statisztikai adatok nem jelezték a
területet szegregátumnak. A kijelölés másik problematikája felveti a kérdést, hogy a kvázi
egymás melletti, elaprózódott tömböket érdemes-e külön területi egységként vizsgálni, ha
azok adottságai, jellemzői megegyeznek.
Az Antiszegregációs tervek megítélése igen vegyes. Mivel a települések ilyen jellegű és
mélységű dokumentummal korábban nem találkoztak, ezért az IVS készítése során az
önkormányzatok nem értették és ezért feleslegesnek is ítélték az ASZT-ket.
Az elkészült dokumentumok eredményei nem a bennük foglaltak megvalósulásában
keresendőek, hanem rávette az önkormányzatokat a helyi – és eddig javarészt kezeletlen –
problémák végiggondolására, megoldások kidolgozására,
civilek, kisebbségi
önkormányzatok bevonására.
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A minisztérium által kijelölt antiszegregációs szakértőkkel szemben általános kritikaként
fogalmazták meg, hogy a helyi specifikumok ismerete nélkül mondtak véleményt a tervekről,
és mivel a jóváhagyásukra szükség volt az ASZT elfogadásához, ezért azokat nem lehetett
felülbírálni. A szakértők felkészítésére sokkal nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, mert
sok esetben inkább egyéni véleményeket fogalmaztak meg, ill. próbáltak keresztülvinni a
terven, semmint stratégiailag megalapozott gondolkodást. Ebben szerepet játszott, hogy a
szakértői gárda kiválasztási eljárásában kevésbé voltak hangsúlyosak a szakmai kritériumok.
Az ASZT-k megmaradtak egy papíron létező dokumentumnak, amelynek teljesülését
monitoringozás hiányában nem vizsgálták.
Az antiszegregációs tervek erodálódásához a HEP-ek megjelenése is nagyban hozzájárult
mindamellett, hogy az ITS-ben továbbra is kötelező jelleggel foglalkozni kellett a szegregáció
kérdéskörével. Itt azonban már jóval csekélyebb jelentőséggel bír. Az Antiszegregációs terv
tehát elvesztette jelentőségét, annak helye, szerepe sem a települési dokumentumok, sem a
forrásszerzés rendszerében nem tisztázott.
Azokra a területekre, amelyeket a KSH nem jelöl szegregátumként és nincsenek benne az ITSben, 2014-2020 között nem lehet szociális célú városrehabilitációs támogatást lehívni. (Ez
főleg azokon a településrészeken jelent problémát, ahol 2007-2013 között sikeres
beavatkozásokat hajtottak végre és ennek folytatása kívánatos lenne, de a terület statisztikai
értelemben nem minősül szegregátumnak).
A funkcióbővítő rehabilitációk népszerűbbek voltak, mint a szociális célú városmegújítások.
A szociális városrehabilitációk beavatkozásai részben a hagyományosan hátrányos helyzetű
megyékre, valamint a fővárosra fókuszáltak. Vas, Tolna és Nógrád megye, amely a
funkcióbővítő városrehabilitáció kapcsán is viszonylag kevés forrást tudott lehívni, a szociális
célú beavatkozások tekintetében is a lista végére került.
Az önkormányzatok a szociális városrehabilitáció célterületei közül a lakótelepeket
részesítették előnyben, annak nagyobb politikai lehetőségei és kevésbé komplex problémái
miatt.
A szociális városrehabilitáció alapvető problémája a rövid távú, projekt alapon történő, merev
szabályozási feltételrendszerben történő forrásfelhasználás, és hiányoznak azok a működési
mechanizmusok, intézményi megoldások, amelyek lehetővé teszik a hosszabb távú, komplex
jellegű, szakmailag mentorált és monitoringolt projektek megvalósítását.
A szociális városrehabilitációk általában a lakóingatlanok felújítására, korszerűsítésére,
közterületek megújítására, közösségi terek kialakítására fókuszáltak.
A soft beavatkozásokat ezzel szemben nyűgként élték meg az önkormányzatok. A túlságosan
bürokratikus adminisztráció a megvalósításba bevonható civil szervezetek kedvét is
eltántorította.
Az infrastrukturális jellegű beruházásoknak köszönhetően javult az akcióterületen élők
lakhatási helyzete, a leromlott városi terek infrastrukturális állapota, a lakosok
(köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve annak esélye.
A tényleges integrációhoz a beavatkozások nem voltak képesek hozzájárulni, amely nem is
lehetett reális elvárás, hiszen hosszú évek, évtizedek alatt konzerválódott társadalmi
konfliktusokat egy egyszeri beavatkozás nem tud azonnal megoldani.
A szociális városrehabilitációknak éppen az lett volna a feladatuk, hogy beindítsák azokat a
folyamatokat, amelyek hosszú távon vezetnek eredményre. Ez azonban csak nagyon kevés
helyen tudott megvalósulni, sőt, a 2014-2020-as pályázati kiírás adott esetben önmaga gátolja
a szociális városrehabilitáció folytatását.
A városrehabilitációk tényleges hatásait nem lehet még megítélni, de az már most látszik, hogy
igen jelentős integrációs problémák vannak, amely gyakran a város közigazgatási határán is
túlmutat, hiszen a rehabilitációs akciók kiszorító hatással is járhattak, s dzsentrifikációt
eredményezhettek. Ez kedvező helyzetet jelent az adott város számára, de a szegregációs
probléma ezzel nem oldódik meg, csak más településre vagy kerületbe helyeződik át. A
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probléma másik gyökerét a társadalmi szolidaritással szembeni közömbösség jelenti, vagyis
sem a városvezetés, sem a lakosság nem tartja azt fontosnak, és pl. a közmunka intézményét
megfelelő eszköznek tartják annak kezelésére.
A társadalmi egyenlőtlenségekre való mérsékelt hatást az is előrevetítette, hogy
többségében nem a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jutott a források nagy része,
hiszen azok jelentős része városhiányos, alacsonyabb érdekérvényesítő képességű.
Természetesen, különösen a nagyobb városokban meglévő különbségek valamelyest
oldódhattak, elsősorban a lakótelepek rehabilitációja révén, de a lemaradás számottevően
nem változhatott ilyen rövid idő alatt. Mivel a lakótelep rehabilitációk általában nem a
legsúlyosabb helyzetben élő célcsoportot, hanem egy alacsony-közepes státuszú réteget
érintettek, így a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében is kisebb hatásúak voltak.

Soft típusú beavatkozások











A stratégiákban a soft tevékenységek tág teret kaptak, mintegy „étlap-szerűen” felsorolták
őket, de gyakran csak a dokumentumban jelentek meg, az önkormányzati munkában
kevésbé voltak hangsúlyosak. A pályázati források ugyan segítették egy-két soft projekt
megvalósulását, de az önkormányzati forrásból megvalósítandó policy típusú beavatkozások
gyakran elmaradtak.
Az ITS-be beépülő soft tevékenységeknél a tervezők igyekeztek olyan elemeket meghatározni
(beruházásösztönzés, vállalkozásfejlesztési politika, marketing stb.), amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a városok stratégiai céljai kellő hatékonysággal megvalósuljanak, de
önkormányzati elköteleződés híján a soft tevékenységek megvalósulása továbbra sem lesz
realitás. Ezek közül azok jelenthetnek majd kivételt, amelyekhez vagy pályázati forrás fog
rendelkezésre állni (pl. SUMP), és/vagy meglétük további pályázatok előfeltétele lesz (pl.
kerékpárforgalmi hálózati terv), illetve jogszabályi előírás teszi kötelezővé (pl. HEP).
A városok az akcióterületekhez kapcsolódva is azonosítottak soft-jellegű tevékenységeket,
amelyek elsősorban a 2007-2013 közötti időszak alatt megvalósítani kívánt funkcióbővítő vagy
szociális célú városrehabilitációs tevékenységekhez kapcsolódtak.
Jellemző probléma ugyanakkor, hogy a stratégiák és az akcióterületi fejlesztések is
infrastruktúra központúak voltak, és a soft programok felelősei csak elvétve kaptak helyet a
programok tervezésében, akkor is elsősorban külsősként vettek részt a folyamatokban.
A Programalappal szemben általános kritikaként fogalmazódott meg, hogy a viszonylag kis
összegű pályázatok ellenére hatalmas adminisztrációs teher nehezedett mind az
önkormányzatokra, mint kedvezményezettekre, mind a partnerként bevont civil
szervezetekre, így többen elálltak a pályázattól.
Mindezek ellenére a soft projektelemek legalább részben és időlegesen elősegítették a
városrehabilitációk céljait. Pozitívum, hogy az infrastruktúra-központú városfejlesztési
beavatkozások mellett kötelező jelleggel megjelentek a soft elemek, azaz az
önkormányzatokat rákényszerítették az ebben való gondolkodásra. Mindez azonban
hátrányt is jelentett és a felülről irányítottság rányomta a bélyegét a megvalósításra.
Néhány önkormányzat már az előző ciklusban felismerte, hogy a városrehabilitációhoz kötődő
programok, események megszervezése erősítheti a partnerséget a helyi lakosság, civil
szervezetek és önkormányzatok között. Ez azonban leginkább vidéken tudott megvalósulni,
Budapesten a helyiek bekapcsolódására csak ritkán volt példa.
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Indikátorok















Az indikátorok megjelenése a korábbi tervezési gyakorlathoz képest új elemként jelent meg.
Mivel azonban az IVS-sek értékelési szempontrendszerében is marginális szerepet kapott, sok
dokumentum nem foglalkozott velük kellő mélységben.
Előnyként említhető, hogy a legtöbb városban a városvezetés végiggondolta a tervezett
beavatkozások hatásait és igyekezett azokhoz valamilyen – lehetőség szerint
számszerűsíthető – mutatót hozzárendelni.
A mutatók meghatározása számos „gyermekbetegséggel” küzdött. A regionális operatív
programokban megjelenő, ágazati és specifikus célokhoz rendelt indikátorokkal az IVS-sek
nincsenek összefüggésben, a stratégiákban a mutatószámokat attól függetlenül alkották meg.
Hibás volt az az elképzelés is, hogy a legtöbbször nem a település egyedi adottságaiból indultak
ki, hanem az elvárt eredményeket vetették papírra.
Az indikátoroknál nem teljesült az output-eredmény-hatásindikátorok logikája, az
infrastruktúrát érintő beavatkozások döntően műszaki kimeneti, míg a többi tématerületen
inkább hatásindikátorokat azonosítottak. A bázisérték meghatározása nagyon sok esetben
hiányzott, tehát a tervezett elmozdulás mértékét, vagy irányát sem lehet egyértelműen
meghatározni. Összességében az indikátorok alapján nem lehet az IVS eredményességét, a
mutatók teljesülését teljes körűen meghatározni.
A ROP által elvárt, az akcióterületi tervekben megjelenített indikátorok elsősorban output
jellegűek, azonban átfogó, országos képet nem tudunk kapni a beavatkozások konkrét
eredményeiről. A mutatók jellemzően nem is jelzik, vagy nem jelzik megfelelően a
beavatkozás hatékonyságát.
Az akcióterületi tervekben megjelenített indikátorokkal igyekeztek a városok az IVS-ben
meghatározott célokhoz is kapcsolódni, ami nem volt nehéz, hiszen az IVS-ek tervezése
alapvetően a beavatkozás projektelemeit vetet alapul, ahhoz „illesztette” a városfejlesztési
célokat és az elvárt eredményeket. Az indikátorértékek alapján azonban nem lehet
messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy az IVS-ben megfogalmazott célok
hogyan teljesültek.
Az ITS-ekben fontos előrelépés volt az indikátorok strukturált azonosítása: egy nagyon jól
átgondolt, strukturált, output, eredmény és hatásindikátorokat is tartalmazó, átfogó,
tematikus, városrészi célokhoz, kulcsprojektekhez, akcióterületi és hálózatos projektekhez
illeszkedő indikátorrendszer lett kialakítva.
Hátrány ugyanakkor, hogy az ITS indikátorait az operatív programokhoz, ITP-hez kellett
igazítani, azaz nem igazán nyílt lehetőség arra, hogy a városok a saját adottságaikhoz,
lehetőségeikhez igazított indikátorkészletet alakítsanak ki. Mindez kétségessé teszi a bevállalt
célértékek teljesülését azokban a városokban, ahol egyáltalán meghatározták azokat.
Az IVS-ben és ITS-ben megfogalmazott indikátorok városi szintű összehasonlítása
ugyanakkor több szempontból sem lehetséges. Egyrészt kisebb-nagyobb eltérések
tapasztalhatóak a mutatószámok megnevezésében, másrészt, ha valamelyik időszakban nem
definiáltak célértéket, akkor eleve nem lehet összehasonlítani az értékeket.
Az indikátorok tehát nem töltik be azt a szerepet, hogy a célok tényleges megvalósulását mérni
tudják. Noha az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az indikátorokra, a
projektoldalon ezzel éppen ellentétes tendencia zajlik.
Gyakorlatilag nem történt meg az IVS-ek felülvizsgálata a ciklus közben, annak ellenére sem,
hogy éppen az IVS-ek első hullámának elkészítését követően gyűrűzött be a gazdasági válság.
Alig volt település, amely egyáltalán elgondolkodott arról, hogy a stratégiáját néhány év
múltán felülvizsgálja.
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11.2 Javaslatok (folytatandó intézkedések, jó gyakorlatok)

A javaslatok megfogalmazásánál figyelembe vettük a járásszékhelyek ITS-einek készítésekor készült
régiós szintézisjelentések javaslatait, a korábbi tanulmányok megállapításait, a kérdőíves felmérés és
az interjúk tapasztalatait is.
Az Európai Unió várospolitikájához kapcsolódó javaslatok:







Város és vidéke viszonylatában nagyobb fokú koordináció szükséges, amelynek egyik
lehetséges eszköze lehet a funkcionális várostérségi stratégiák kidolgozása.
A város és vidék közötti együttműködést segítené elő a forráselosztás terén a pályázatok
térségesítésére, hogy a települések közel azonos esélyekkel indulhassanak egy-egy pályázati
kiíráson.
A várostérségeknek hálózatos formában kell együttműködniük már a tervezési fázisban is.
Ennek érdekében a fejlesztési támogatások megítélésénél nagyobb mértékben kell
kezdeményezni a kooperációt.
Olyan támogató eszközöket kell kidolgozni és érvényre juttatni, amely elősegíti a
várostérségek közötti és várostérségen belüli együttműködést, a város és vidék összehangolt,
kölcsönös előnyökön alapuló fejlődését (pl. Smart city koncepció, SUMP). Ezzel összhangban
erősíteni kell a városhatáron átnyúló tervezés, rendezés, fejlesztés és fiskális politika
ösztönzését.
Ahhoz, hogy az eszközök hatékonyan működhessenek, a komplex projektfejlesztést és –
generálást, mint tevékenységet az önkormányzatoknak készség szinten el kell sajátítaniuk.
Ehhez azonban elengedhetetlen az önkormányzatok szemléletformálása annak érdekében,
hogy a projekt alapú gondolkodást felváltsa a stratégiai alapú gondolkodás.

A nemzeti szintű várospolitika továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok:








A várospolitika elvi céljai között jelenjen meg a városi önkormányzatok széles körű politikai
önállósága.
A politikai önállóság mellett nagyobb pénzügyi önállóság megteremtése is szükséges. A
„vállalkozó város” megteremtéséhez át kell gondolni az adó- és illetékbevételek jelenleginél
magasabb hányadának a városoknál tartását.
A városok és a várospolitika képviselőinek nagyobb teret kell engedni, hogy beleszólhassanak
a városokat érintő ágazati szakpolitikák alakításába a várospolitikai szempontok és érdekek
érvényesítése érdekében.
A városfejlesztési rendszer legyen életszerű és járjon kevés adminisztrációval. A túlzott
adminisztráció és életszerűtlen végrehajtási rendszer önmaga is gátja a fejlődésnek.
Erősíteni kell a városkutatást a felsőoktatási intézmények, doktori iskolák bevonásával. Ezzel
párhuzamosan meg kell teremteni a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerésének
platformját is. Ki kell fejleszteni egy olyan nyílt térinformatikai rendszert, amely támogatja az
elemző, értékelő munkát és betölti a területi folyamatok monitoring rendszerének funkcióit is.
Országos szinten össze kell hangolni az elérhető fejlesztéspolitikai eszközök kínálatát a
várospolitikai stratégiákkal. Ehhez szükséges a városok és vezetőik, illetve a városi
érdekérvényesítő szervezetek – például a Magyar Önkormányzatok Szövetsége – erőteljesebb
bevonása az országos döntéshozatalba és szakpolitikai végrehajtásba.
Szükséges lenne bizonyos tevékenységekre kiszámítható, hazai források biztosítása, mert
jelenleg a fejlesztési tevékenysége túlzottan az EU-s források által meghatározottak.
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Adminisztratív keretek








Településfejlesztési koncepció, valamint a városi szintű ágazatai stratégiák és tervek sok
településen csak jogszabályi kötelezettség miatt és papíron léteznek, nem töltik be valódi
funkciójukat. Meg kell teremteni a területi és ágazati koncepciók, stratégiák és tervek
összhangját, meg kell szüntetni a párhuzamosságokat (pl. HEP és ASZT, vagy ITS és HFS) mind
lokális, mind várostérségi szinten.
Az egyes koncepciók, stratégiák és tervek elkészítését meghatározó jogaszályokat felül kell
vizsgálni, a szigorúan rögzített tartalmi előírások helyett nagyobb érvényt kell biztosítani a
helyi adottságok érvényesülésének. (Jogszabályalkotó szemlélet helyett a szakmai
szempontokat kell fókuszba helyezni)
Az ITS-ek tartalmát, kereteit, a partnerségi egyeztetések szabályait a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet határozta meg, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága több problémát is felvetett,
leginkább a Megalapozó vizsgálat készítése során. A tapasztalatok alapján nem feltétlenül
szerencsés a fejlesztési és rendezési típusú dokumentumok megalapozó vizsgálatának
egységes meghatározása, mert a kötelezően előírt tartalom túlságosan rendezési tervfókuszúvá tette a dokumentumot.
Az elkészült ITS-ek a Kormányrendelet tartalmi előírásai miatt rendkívül terjedelmesek, ezáltal
kevésbé fókuszáltak. Szükséges lenne a tartalmi követelményeket racionalizálni, a
párhuzamosságokat megszüntetni. Ebbe a folyamatba a városokat, a tervezőket és az
intézményrendszer szereplőit is be kell vonni.
Az államigazgatási egyeztetés folyamata rendkívül bürokratikus, a hivatalok sablon vagy a
rendezési tervekhez kapcsolódó válaszokat adtak, miközben fejlesztési stratégiát bíráltak. Ez a
fajta államigazgatási véleményezés nem hatékony, s csak ritkán világít rá igazán releváns
kérdésekre. Ráadásul a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott, az egyeztetési
eljárásában résztvevő államigazgatási szervek jelentős része a stratégia vonatkozásában
kevésbé releváns, inkább a rendezési eszközök egyeztetéséhez szükséges. Itt is javasolt lenne
elkülöníteni a véleményezői kört. Például olyan államigazgatási szervezet nincs, amely a
társadalmi-gazdasági kérdéseket vizsgálja, holott ez adja az ITS törzsét.

A partnerségi tervezés








Abból kell kiindulni, hogy a különböző stratégiák, tervek (így az ITS is) nem a városvezetés,
hanem a város dokumentumai. Ez azonban azt is jelenti, hogy a térhasználók (lakosság,
vállalkozások, civilek) véleményét folyamatosan ki kell kérni és a számukra fontos problémák
megoldására kell fókuszálni, nem pedig felülről vezérelt– és a helyi érdekekkel gyakran
nehezen összeegyeztethető - látványberuházásokat kell a fókuszba helyezni. Mindehhez
azonban kompromisszumkészség szükséges minkét fél részéről.
A partnerségi tervezést nem csak települési szinten kell elvárni, hanem megyei és országos
szinten is példát kell mutatni. Ennek érdekében erősíteni kell a központi kormányzat, a megyei
önkormányzatok, a megyei jogú városok és járásszékhely városok közötti tényleges kapcsolat
kiépítését, a rendszeres és hatékony kommunikációt.
Az ITS-ek tervezése partnerségi rendeletek/határozatok, valamint partnerségi terv alapján
történt. Ez egy előremutató kezdeményezés, amely hosszú távon megteremtheti az alapját a
hatékony partnerségi tervezésnek, tehát a megkezdett párbeszédeket mindenképpen folytatni
kell.
Az ITS tervezésénél alkalmazott irányító csoport – szakértői csoport – munkacsoport rendszert
a felhalmozódott tapasztalatokkal kiegészülve más tervezési munkánál is alkalmazni kell.
A partnerség intézményét a megvalósítás és fenntartás fázisába is be kell építeni.
Általános tapasztalat, hogy a partnerségi egyeztetéseken a legtöbb városban idővel egyre
kevesebben vettek részt, amely a tekintetben probléma, hogy inkább a helyzetfeltárás
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folyamatába tudtak aktívabban bekapcsolódni, s kevésbé voltak már aktívak a stratégia
kialakításában, a fejlesztési feladatok megfogalmazásában. Fontos lenne a motivációk
ösztönzése, amelyhez mind az intézményi/önkormányzati, mind a partnerek oldalán
szemléletformálásra lenne szükség.
A partnerség során alkalmazott eszközöket és módszereket településméret, tervtípus és
érintett célcsoportok szerint differenciálni kell. Nem lehet sablonizált megoldásokat
alkalmazni.
A városvezetésnek meg kell érteni a vállalkozók motivációit és ennek ismeretében kell a
kétoldalú kommunikációt kialakítani. Ehhez azonban a hivatalnoki szerepkör helyett
menedzsment-szemlélet elsajátítása szükséges.
A tervezési folyamatok során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lakosság tervezésbe való
bevonására, véleményének kikérésére. Ehhez a lakossági fórumok mellett egyéb
kommunikációs csatornákat is igénybe kell venni (pl. facebook, blogok, helyi újság, stb.)
A városkörnyéki önkormányzatokkal való egyeztetésnél a személyes megbeszélést előtérbe
kell helyezni, amelyre a kistérségi ülések kiváló alkalmat nyújtanak.
Szükséges megteremteni, illetve megerősíteni a partnerségi tervezés társadalmi feltételének
(azaz az emberek tervezési folyamatban való részvételre vonatkozó képességének és
motivációjának) intézményes, vagyis az állandóságot biztosítani képes garanciáit, amelyben
lehet és szükséges építeni a helyi közösségekkel napi kapcsolatban álló, közösségfejlesztési
folyamatok generálóiként is működő kulturális intézményrendszerre.

Célok koherenciája







A statisztikai adatokon és elemzéseken alapuló helyzetfeltárás mellett nagyobb hangsúlyt kell
helyezni a tényleges konfliktusok és problémák feltérképezésére, priorizálására és a
helyzetértékelésre.
A célhierarchia összehangolásakor el kell vonatkoztatni a konkrét projektektől és
pályázatoktól, azaz a projektalapú gondolkodás helyett a stratégiai szemléletet kell előtérbe
helyezni. A célrendszer kialakításánál ugyanakkor a gazdasági, társadalmi és környezeti
hatásokat is mérlegelni kell.
A külső és belső adottságok figyelembe vételével scenáriókat kell készíteni, amely a jövőkép
lehetséges alternatíváit is felvázolja.
Már a jövőképben meg kell jeleníteni azokat az egyedi sajátosságokat, amelyek meghatározzák
a célok teljesülését.
Különbséget kell tenni a közép- és hosszú távon elérni kívánt célok között, de azok egymásra
épülését meg kell teremteni.
Az akcióterületi tervezést időben el kell választani a stratégiai tervezéstől. Számolni kell a
beazonosított kitörési pontok és beavatkozások szinergiahatásaival is. Önálló, elszigetelt cél
hosszú távon nem, vagy csak nagyon indokolt esetben érhet el eredményt.

Funkcióbővítő városrehabilitációk és területi egyenlőtlenségek:





A nem differenciált forráselosztás önmagában nem probléma. Ugyanakkor át kell gondolni a
támogatási szabályokat, hogy az egyes településeknek ne kelljen versengeniük a fejlesztési
forrásokért (TOP), amelyek az egyenlőtlenség irányába hatnak.
Az infrastrukturális feltételek megteremtése után a közösségfejlesztést, soft jellegű
programokat kell preferálni, hogy a megújított közterületek identitáshordozók is lehessenek.
A megújult főtereket rendezvényekkel, eseményekkel tényleges közösségi térré kell
fejleszteni.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lokális gazdasági adottságokra, az alternatív megoldásokra.
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A jövőbeli fejlesztéseknél figyelembe kell venni a lakosság zöldfelületek iránti érzékenységét.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az integrált, komplex fejlesztésekre, amelyek a szinergiákat is
kihasználják.
Az akcióterületi fejlesztések hatásait nem szabad túldimenzionálni.
Multifund forrásokkal elő kell segíteni a források és várostérségek integrálását, komplex
programok megvalósítását.
A döntéshozatalban, a kiválasztáskor a megvalósítás utáni üzemeltetési, fenntartási
szempontokat határozottabban kell érvényesíteni, s előnyben kell részesíteni az alacsonyabb
fenntartási költségű beavatkozásokat. A beruházási költségek finanszírozására „könnyen”
lehet szerezni támogatást, de a fenntartást már az önkormányzatnak/gazdasági vagy civil
szereplőnek kell biztosítania jellemzően szűkös saját forrásaiból. A fenntartható
városfejlesztés elveinek a várospolitikában is határozottabban kell érvényesülnie!
A gazdasági szereplők bevonására, s a gazdasági funkciók kialakítására, fejlesztésére sokkal
nagyobb hangsúlyt kell helyezni, sőt, a városfejlesztés fókuszába kell helyezni.
A közszféra fejlesztései mellett minden településen elő kell segíteni a magán és a civil szektor
fejlesztéseit is. A városok számára komoly feladat, hogy a magánszféra és a közszféra közötti
együttműködés fontosságát elfogadják, s javítsák.
A jövőbeli fejlesztéseknél figyelembe kell venni a lakosság zöldfelületek iránti érzékenységét.

Beruházás-jellegű és soft tevékenységek







Mivel sok helyen már megvalósultak a fejlődést lehetővé tevő hard-típusú beavatkozások,
ezért a soft-jellegű intézkedéseket kell elsősorban preferálni.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a soft elemek pályázaton túli fenntartására, forrásának
biztosítottságára
Az önkormányzatokat rá kell ébreszteni a soft elemek fontosságára, amelyeket képzésekkel,
tájékoztató eseményekkel, ösztönzőkkel kell elősegíteni.
Ösztönözni kell az önkormányzatokat, hogy a soft elemeket partnerségben valósítsák meg
A Programalap bevezetése hasznos volt, de annak adminisztratív-bürokratikus terheit
jelentősen csökkenteni kell.
A megújult főtereket rendezvényekkel, eseményekkel tényleges közösségi térré kell
fejleszteni. Az infrastrukturális feltételek megteremtése után a közösségfejlesztést, soft jellegű
programokat kell preferálni, hogy a megújított közterületek identitáshordozók is lehessenek.

Monitoring és indikátor






Felül kell vizsgálni az indikátorok célját, ezzel párhuzamosan el kell különíteni a „mérnöki”
szemléletű, műszaki-output mutatókat, a hatás- és eredményindikátoroktól.
A városoknak meg kell hagyni a választás jogát, hogy olyan indikátorokat használjanak, amely
az adott város egyediségét helyezik a fókuszba és a mérhetőség feltételei is adottak.
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a monitoringra és az értékelésre, a stratégiák rendszeres
felülvizsgálatára, esetleges korrekciójára. A 314/2012. Korm. rendelet 7.§ is feladatul adja az
önkormányzat számára, hogy a stratégiát legalább négyévente áttekintse, ellenőrizze, és
döntsön arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat
készít. Ennek betartását meg kell követelni!
Az ITS és a helyi ágazati tervek összhangjának megteremtése kulcsfontosságú, az időközben
megszülető fejlesztési stratégiák, tervek cél- és eszközrendszerét az ITS-nek is figyelembe kell
vennie, ez is szükségessé teszi az ITS folyamatos felülvizsgálatát. Ráadásul a stratégia alapján
folyamatos projektszelekciót is alkalmazni kellene. Egyrészt szükséges a korábbi elképzelések
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felülvizsgálata, de emellett a folyamatos projektfejlesztés, projektgenerálás is, különösen a
gazdasági szereplők bevonásával.
A célokhoz olyan indikátorokat (is) kell kapcsolni, amelyek a beavatkozások hatékonyságát is
jelzik.
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12 DEFINÍCIÓK ÁTTEKINTÉSE














akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az
önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel
kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez (314/2012). A városfejlesztés
gócpontja, kiemelkedő fejlesztési célterülete, az integrált településfejlesztési stratégiában
kijelölt, egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló
pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez. (TOP
pályázati kiírások)
akcióterületi projektek: Egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal
körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását,
illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél
érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy
érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. (Útmutató, 2014)
akcióterületi terv: A pályázat által érintett akcióterületre vonatkozó részletes
megvalósíthatósági terv, amely tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítandó
műszaki, valamit az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési,
foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akció
pénzügyi tervét. (TOP pályázati kiírások)

barnamezős terület: használaton kívül került vagy alulhasznosított (területének legalább 50%ban nem hasznosított), általában leromlott fizikai állapotban lévő és jellemzően
környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, illetve
felhagyott, használaton kívüli katonai objektum. (TOP pályázati kiírások)
eredményindikátor: A tevékenységből a kedvezményezettek számára származó közvetlen és
azonnali előnyöket, eredményeket méri. Az ITS-ek készítése során ezeket az indikátorokat a
tematikus célok eredményeinek meghatározásához kellett használni az operatív programok
eredményindikátoraiból kiindulva. (Útmutató, 2014)
funkcióbővítő városrehabilitáció: A beavatkozások keretében a városok, ill. városrészek
központi területeinek funkcióbővítése, vagy funkcióerősítése történik meg, amelynek
eredményeképpen a város kedvezőbb környezetet tudnak biztosítani mind a lakosság, mind a
betelepülő vállalkozások számára. (Kézikönyv, 2007)

hálózatos projekt: Több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a
város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy
együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez
esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más-más megvalósítójuk van.
(Útmutató, 2014)
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hatásindikátorok: A stratégia hosszabb távú következményeire utalnak, amelyek a
résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre. A
hatásindikátorok erőteljesen az eredményindikátorokra épülnek. Ezen indikátorok teljes
mértékben egyediek, az adott település sajátosságaihoz illeszkednek és a mérhetőség
követelménye nem minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus
célokhoz kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok
természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is.
(Útmutató, 2014)



integrált szemléletmód: Egy olyan tervszerű folyamat, amelynek túl kell lépnie a részleges
hatáskörökön és megközelítéseken, és a várost, mint egy funkcionáló egészet, a városrészeket
pedig az egész városi organizmus alkotóelemeinek kell venni a társadalmi, gazdasági és városi
struktúrák összetettségének és sokszínűségének teljes mértékű kialakításával és egyensúlyban
tartásával megfogalmazott cél érdekében, úgy, hogy mindeközben a környezeti ökohatékonyság magasabb fokát kell ösztönözni. A hátrányos helyzetű városi területeket nem
szabad problémának tekinteni, hanem a kiaknázatlan emberi tehetség és fizikai tőke olyan
forrásaként kell ezeket felfogni, amelyben rejlő lehetőségeket még fel kell oldani ahhoz, hogy
hozzájárulhasson az általános polgári fejlődéshez és a város gazdasági növekedéséhez.
(Toledói Nyilatkozat)










integrált településfejlesztési stratégia: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló,
1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési
program. A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés
mellékleteként fogadja el. (314/2012).

integrált városfejlesztési stratégia: Az integrált városfejlesztési stratégia egy fejlesztési
szemléletű középtávot (7-8 év) átölelő dokumentum, célja a városokban a területi alapú,
területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a városrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak
középtávon való érvényesítése. (Kézikönyv, 2007)
járás: Olyan területi léptékű alsószintű államigazgatási egység a település és a megye szintje
között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség.
(1299/2011.(IX.1.) Korm. határozat)

kimeneti/output indikátor: A megvalósított tevékenységek közvetlen „termékeit”, kimenetét
méri. Az indikátorokat projektek eredményeinek méréséhez használták. Az egyes operatív
programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók és
az ITS-ek tervezése során ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra
tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben be kellett építeni
a monitoring mutatók közé. (Útmutató, 2014)
kistérség: A 97/2005 (XII. 25.) OGY határozat értelmében (1) statisztikai területi egység, az
európai statisztikai rendszerben LAU 1 szint (korábban NUTS 4). (2) Több település funkcionális
együttműködéseként önkormányzati társulások formájában létrejött terület, mely nem követi
szükségszerűen a statisztikai kistérségek határait.

157

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE


kulcsprojektek: Azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik
cél nem vagy csak kismértékben érhető el. A kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele egyéb
tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. (Útmutató,
2014)



szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: szegregációs mutatóval lehatárolt
olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan
élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen
közösségi beavatkozás szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet
egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is (314/2012). A
szegregátumok lehatárolásának módszertana 2007 óta megváltozott.







szociális típusú városrehabilitáció: A rehabilitáció célja a leromlott vagy leszakadó városrészek
bekapcsolása a város fejlődésébe a fizikai környezet megújítása és a szociális problémák
kezelése révén, a szegregált településrészeken élőknek a társadalomba történő
visszaintegrálása érdekében, a kijelölt akcióterület leromlását okozó tényezők
megváltoztatása, folyamatok megállítása és megfordítása, leromlással fenyegetett városi
lakótelepek (pl. panel lakótelepek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja volt.
(Kézikönyv, 2007) Célterületei a leromlott városi lakóterületek (hagyományos városi jellegű
beépítés, szegregált lakóterület), illetve a leromlással fenyegetett lakótelepek voltak.
településfejlesztési koncepció: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény értelmében a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira
alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú
távra meghatározó dokumentum. A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a
megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. (314/20121)
településközpontok megújítása: Célja a város/településközpontok gazdasági, kulturális,
turisztikai és, egyes városok esetében, kistérségi központi funkcióinak erősítése, valamint a
barnamezős területek kármentesítése, funkcióváltásának elősegítése. (ÚMFT)
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Európai Unió dokumentumai






Az Európai Unió Területi Agendája 2020 - Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és
fenntartható Európa felé, Gödöllő, 2011. május 9.
Bristol Accord: Conclusions of Ministerial Informal on Sustainable Communities in Europe.
Bristol, 2005. december 6-7.
Európa 2020 stratégia: http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról: Lipcse, 2007. május 24–25.
Toledói Nyilatkozat: Városfejlesztésért Felelős Miniszterek Informális Találkozója, Toledo,
2010. június 22.
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Dél-dunántúli Operatív Program 2007-2013. CCI szám: 2007HU161PO011. Az Európai Bizottság
2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3788 számú határozatával elfogadva
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Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013. CCI szám: 2007HU161PO006. Az Európai
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július 30-án kelt, B(2007)3744 számú határozatával elfogadva
Közép-magyarországi Operatív Program 2007-2013. CCI szám: 2007HU162PO001. Az Európai
Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3787 számú határozatával elfogadva
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. Budapest,
2014. augusztus 15.
Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2013. CCI szám: 2007HU161PO003. Az Európai
Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3789 számú határozatával elfogadva
Regionális Fejlesztés Operatív Programok akcióterve 2007-2008:
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Regionális Fejlesztés Operatív Programok akcióterve 2009-2010:
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020. CCI szám:
2014HU16M2OP001. Az Európai Bizottság 2015. február 12-én kelt, C (2015) 956 final számú
határozatával elfogadva
Új Magyarország Fejlesztési Terv - Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, 2007–
2013. Foglalkoztatás és növekedés
Új Széchenyi Terv – A talpraállás, megújulás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja.
2011. január
Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020
elkészítéséhez. Belügyminisztérium, 2014. december 11.
Városfejlesztési Kézikönyv. Második, javított kiadás. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság. 2009. január 28.
Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára. Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság. Budapest,
2007. október 5.
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2014-2020. CCI szám:
2014HU16M2OP. Az Európai Bizottság 2015. február 12-én kelt, C (2015) 949 számú
határozatával elfogadva
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14 MELLÉKLETEK

14.1 Kérdőív értékelése
14.1.1 Bevezető

A 2007-2013-as ciklus ROP forrásaiból megvalósított városrehabilitációk tapasztalatáról kérdőíves
felmérést végeztünk. A kérdőívet azoknak a városoknak küldtük ki, akik:





2007-2013-as ROP pályázati forrásokból sikerrel pályáztak és valósítottak meg szociális és /
vagy funkcióbővítő városrehabilitációs projektet és a projektzárás 2015. december 31-ig teljes
körűen megvalósult;
rendelkeztek Integrált Városfejlesztési Stratégiával;

rendelkeznek Integrált Településfejlesztési Stratégiával, amelyet a képviselő-testület (MJV-k
esetén: közgyűlés) 2016. március 31-ig elfogadott; valamint
nem tartoznak a részletesen vizsgált mintatelepülések körébe.

A fenti paraméterek alapján 138 településnek küldtünk ki elektronikus úton kérdőívet, amelyet az
alábbi linkről lehetett letölteni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDv6U53VQyYBSYeTPMMkpT4RIMSn0QbeBIWR8sE9
LqURd7Q/viewform?c=0&w=1

A lekérdezés 2016. október 18. és november 4. között történt és ezen időszak alatt összesen 65
kitöltött kérdőív érkezett vissza, amelyet az alábbi ábra szemléltet:
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A kérdőív két fő részből, a funkcióbővítő és a szociális városrehabilitációt érintő kérdésekből állt.
Mindkét tématerület tartalmazott zárt, feleletválasztós, illetve nyitott, kifejtős kérdéseket is. A
beérkezett kérdőívek eredménye és azok tanulságai beépültek a tanulmányba, az alábbiakban a kapott
válaszokat mutatjuk be röviden.

14.1.2 Az eredmények - Funkcióbővítő városrehabilitáció

1. 2007-2013 között az Önök városában valósult-e meg funkcióbővítő városrehabilitáció?
n=65

15%
igen
85%

nem

A 65 település 85%-a (55 db) valósított meg funkcióbővítő városrehabilitációt 2007-2013 között, míg
15% (10 db) település esetében nem valósult meg ilyen beavatkozás.
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2. 2007-2013 között a városrehabilitációs beavatkozás előkészítésébe, az akcióterületi terv
összeállításába kiket vontak be? (több válasz is lehetséges)
n=55

civil szervezeteket

91%

akcióterült gazdasági szereplőit

84%

helyi önkormányzat dolgozóit
város lakosságát

65%

akcióterület lakosságát

egyéb vállalkozásokat

csak a konzorciumi partnereket

egyéb

0%

4%

62%

44%

5%
20%

40%

80%

60%

80%

100%

2007-2013 között a funkcióbővítő városrehabilitációs beavatkozás előkészítésében és az akcióterületi
terv összeállításában a települések jellemzően a civil szervezeteket (91%, 50 db), az akcióterület
gazdasági szereplőit (84%; 46db) és a helyi önkormányzat dolgozóit (80%; 44 db) vonták be. Kisebb
arányban vett részt a városi (65%; 36 db) és az akcióterületi (62%; 34db) lakosság, valamint az
akcióterületen kívüli, egyéb vállalkozások (44%; 24db). A csak konzorciumi partnerek jelenléte
elenyésző volt (5%; 3db), illetve egyéb szereplők bevonása is elhanyagolhatónak mondható (4%; 2 db).
3. Milyen módszerrel szólították meg a résztvevőket? (több válasz is lehetséges)
n=55
lakossági fórum

kérdőíves felmérés

67%

személyes egyeztetés

64%

helyi média (újság, TV)

64%

város weboldala, online fórum
egyéb

82%

0%

4%

56%
20%

40%

60%

80%

100%

A települések 82%-a (45 db) lakossági fórumok révén szólította meg a résztvevőket, 67% (37 db)
készített kérdőíves felmérést. Személyes egyeztetést a települések 64%-a (35 db) tartott, 64% (35 db)
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a helyi médiát (újság, TV) használta a résztvevők megszólítására. A város weboldalát, online fórumot a
városok 56%-a (31 db) vette igénybe. Egyéb lehetőséggel a települések 4%-a (2 db) élt.
4. Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen? Kérjük, jelölje azt a
legfeljebb három legfontosabb beavatkozást, amelyek a városrehabilitáció kulcselemét
képezték!
n=55

térrendezés
közintézmények felújítása
kereskedelmi célú épületek felújítása
kulturális intézmények felújítása
rendezvénytér kialakítása
rendezvények szervezése
akadálymentesítés
energetikai korszerűsítés
forgalomcsillapítás
civil kezdeményezések felkarolása
nyilvános illemhely kialakítása
egyéb
sportpályák, sportlétesítmények felújítása

0%

9%
9%
7%
7%

93%

55%
47%
42%
36%
35%
35%
27%
18%

20%

40%

60%

80%

100%

A válaszadók toronymagasan a térrendezést tartották a funkcióbővítő városrehabilitációk
kulcselemének (93%; 51db), amelyet a közintézmények (55%; 30db), a kereskedelmi célú épületek
(47%; 26 db) és a kulturális intézmények felújítása (42%; 23 db) követett. A rendezvénytér kialakítása
(36%; 20 db), a rendezvények szervezése (35%; 19 db), valamint az akadálymentesítés (35%, 19 db)
ennél jóval ritkábban fogalmazódott meg kulcselemként. Számottevőek voltak még az energetikai
korszerűsítések (27%, 15 db) és a forgalomcsillapítási intézkedések (18%; 10 db), míg a sportpályák,
sportlétesítmények és az egyéb típusú beavatkozások csak elvétve jelentek meg (7-7%; 4-4 db).
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5. Melyik az a legfontosabb akcióterületi beavatkozás, amelyik mind a mai napig a leginkább
pozitívan hat a város:
a) gazdaságára?

n=52 db
kereskedelmi célú épületek felújítása
térrendezés

kulturális intézmények felújítása

25%

közintézmények felújítása

51%

25%

rendezvénytér kialakítása

energetikai korszerűsítés

16%

rendezvények szervezése

forgalomcsillapítás

civil kezdeményezések felkarolása

2%

akadálymentesítés

6%

22%

12%

2%

sportpályák, sportlétesítmények felújítása

nyilvános illemhely kialakítása

41%

2%

0%

0%

20%

40%

60%

Arra a kérdésre, hogy az akcióterületi beavatkozások közül melyik hat a mai napig a legjobban a
gazdaságra, a válaszadók 51%-a (26 db) a kereskedelmi célú épületek felújítását és 41%-a (21 db) a
térrendezést nevezték meg. A kulturális és közintézmények felújítását ugyanakkora mértékben ítélték
hasznosnak (25-25%; 13-13 db), míg a rendezvényterek kialakítását a városok 22%-a (11 db)
nevesítette. Az energetikai korszerűsítéseket (16%; 8 db) és a forgalomcsillapítást (6%; 3 db) kevésbé
ítélték fontosnak. A civil kezdeményezések, akadálymentesítés és a sportlétesítmények felújítása 1-1
válaszadónál szerepelt (2-2%), a nyilvános illemhelyek kialakítását viszont senki nem nevezte meg.
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b) a város társadalmára?
n=54 db
térrendezés

közintézmények felújítása

kulturális intézmények felújítása

rendezvénytér kialakítása

23%

kereskedelmi célú épületek felújítása

36%

21%

rendezvények szervezése

17%

akadálymentesítés

13%

forgalomcsillapítás

sportpályák, sportlétesítmények felújítása

6%

civil kezdeményezések felkarolása

11%

4%

nyilvános illemhely kialakítása
energetikai korszerűsítés

68%

38%

2%
0%

2%

20%

40%

60%

80%

A város társadalmára leginkább ható beavatkozás a válaszadók 68%-a (36 db) szerint a térrendezés
volt. Ezt követte a közintézmények (38%; 20 db) és kulturális intézmények felújítása (36%; 19db), míg
a rendezvénytér kialakítása (23%; 12 db) és a kereskedelmi célú épületek felújítása (21%; 11db) ennél
kevesebb válaszban jelent meg. A rendezvények szervezése (17%; 9 db), az akadálymentesítés (13%; 7
db) és a forgalomcsillapítás (6%; 3 db) már jóval ritkábban jelent meg a válaszokban. A sportpályák
felújítása (6%; 3db), a civil kezdeményezések felkarolása (4%; 2 db), a nyilvános illemhelyek kialakítása
és az energetikai korszerűsítések (2-2%; 1 db) társadalomra gyakorolt hatása a válaszadók véleménye
szerint elenyésző.
c) a város életminőségére?

n= 53 db

térrendezés

közintézmények felújítása

kulturális intézmények felújítása

27%

kereskedelmi célú épületek felújítása

35%

25%

rendezvénytér kialakítása

21%

forgalomcsillapítás

akadálymentesítés

13%

rendezvények szervezése

21%

10%

energetikai korszerűsítés

sportpályák, sportlétesítmények felújítása

6%

nyilvános illemhely kialakítása

civil kezdeményezések felkarolása

79%

10%

6%

0%

4%

20%
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Az életminőség javulására leginkább a térrendezés hatott (79%; 36 db). A közintézmények (35%; 18
db), kulturális intézmények (25%; 13 db) és kereskedelmi célú épületek (25%; 13 db) felújítása sokkal
kevésbé volt hangsúlyos elem.

A válaszadók 21-21%-a (11-11 db) a rendezvénytér kialakítását és a forgalomcsillapítást, 13% (7 db) az
akadálymentesítést, 10-10% (5-5 db) a rendezvények szervezését és az energetikai korszerűsítést
tartotta a legnagyobb, máig is érzékelhető pozitív hatású fejlesztésnek az életminőség szempontjából.
Akárcsak a korábbi választoknál, a sportpályák, sportlétesítmények felújítását és a nyilvános illemhely
kialakítását (6-6%; 3-3 db), a civil kezdeményezések felkarolását (4%; 2 db) kevésbé ítélték
kulcselemnek.
6. Milyen egyéb fejlesztésre/beavatkozásra lett volna szükség, amely pozitív hatást gyakorolt
volna a város gazdaságára, társadalmára, valamint életminőségére?
n=30

egyéb

10%

sportfunkció

10%

gazdaságfejlesztés

13%

köztér

épületfelújítás

útfejlesztés

0%

5%

10%

15%

17%

23%
20%

25%

27%

30%

A nyitott kérdésre adott válaszokat kategóriákba soroltuk. A válaszadók véleménye alapján további
útfejlesztésekre (27%; 8 db), épületfelújításokra (23%; 7 db) köztér-rehabilitációkra (17; 5 db) és a
gazdaságfejlesztést (13%; 4 db) érintő beavatkozásokra lett volna szükség a városok gazdaságitársadalmi és életminőségbeli helyzetének javulásához. A sportfunkciókat, illetve egyéb típusú
beavatkozásokat mindössze a válaszadók 10%-a (3-3 db) említette.
7. Összességében mennyire valósultak meg az akcióterületi tervben kitűzött célok? Kérjük
értékelje 1-5-ig terjedő skálán, ahol: 1: egyáltalán nem; 5: teljes mértékben
n=55

60%

51%

40%
20%
0%

0%

egyáltalán nem

0%

inkább nem

44%

5%
részben igen,
részben nem
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A települések válaszai alapján megállapítható, hogy az akcióterületi tervekben kitűzött célok nagyrészt
teljesültek. A válaszadók 5%-a (3 db) a részben igen, részben nem választ adott a kérdésre. 28 város
(51%) esetében inkább megvalósultak a célok, míg 24 (44%) település érezte úgy, hogy a kitűzött célok
teljes mértékben megvalósultak.
8. Egyéb észrevétel, javaslat a funkcióbővítő városrehabilitációval kapcsolatban.

A funkcióbővítő városrehabilitációval kapcsolatos, utolsó kérdésben lehetőség nyílt a települések
számára, hogy megosszák egyéb javaslataikat, tapasztalataikat, amelyek a következőek voltak:


A terület- és ingatlanvásárlás céljára nagyobb mértékű támogatásra lenne szükség.”



Javasolt a zöldfelületek preferálás a „faltól-falig” történő térburkolással szemben







A tervek között szerepel a városrehabilitáció folytatása (parkoló létesítés, piacterület kialakítás
és további üzlethelyiségek létrehozása)”
Mindenképp fontos lenne folytatni a megkezdett munkákat, de ehhez újabb pályázati forrás
bevonása szükséges
Az akcióterületeken a komplexitást kell szem előtt tartani

Érdemes lenne a funkcióbővítést és az alapinfrastruktúra fejlesztését külön kezelni, mert több
helyen először ez utóbbiakra kell fókuszálni.

14.1.3 Az eredmények - Szociális városrehabilitáció

9. 2007-2013 között az Önök városában valósult-e meg szociális városrehabilitáció?
n=65

40%
60%

igen

nem

A 65 település 40%-a (25 db) valósított meg szociális városrehabilitációt 2007-2013 között, míg 60%
(39 db) város esetében nem valósult meg ilyen beavatkozás.
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10. Hol helyezkedett el a szociális rehabilitáció célterülete: (több válasz is lehetséges)
n=26 db
belvárosban

58%

külső városrészben

50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A válaszok alapján a szociális városrehabilitáció célterületei hasonlóan alakultak a városrészek között:
58%-ban (15 db) belvárosban, 50%-ban (13 db) külső városrészben valósult meg.
11. 2007-2013 között a szociális városrehabilitációs beavatkozás előkészítésébe, az akcióterületi
terv összeállításába kiket vontak be? (több válasz is lehetséges)
n=26 db
civil szervezeteket

89%

akcióterület lakosságát

85%

helyi önkormányzat dolgozóit
kisebbségi önkormányzatot

54%

akcióterült gazdasági szereplőit

egyéb vállalkozásokat

39%

város lakosságát

csak a konzorciumi partnerekkel…
egyéb

0%

4%

12%
20%

81%

50%

35%

40%

60%

80%

100%

2007-2013 között a szociális városrehabilitációs beavatkozás előkészítésébe és az akcióterületi terv
összeállításába a települések jellemzően a civil szervezeteket (89%, 23 db), az akcióterület gazdasági
szereplőit (85%; 22db) és a helyi önkormányzat dolgozóit (81%; 21 db) vonták be. Kisebb arányban vett
részt a kisebbségi önkormányzat (54%; 14 db), az akcióterületen található gazdasági szereplők (50%;
13 db), az akcióterületen kívüli, egyéb vállalkozások (39%; 10 db) és a városi lakosság (35%; 9 db). Csak
a konzorciumi partnerek jelenléte elenyésző volt (12%; 3db), illetve egyéb szereplők bevonása is
elhanyagolhatónak mondható (4%; 1 db).
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12. Milyen módszerrel szólították meg a résztvevőket? (több válasz is lehetséges)
n=26 db
lakossági fórum

személyes egyeztetés

69%

kérdőíves felmérés

helyi média (újság, TV)

város weboldala, online fórum

egyéb

0%

4%

42%
20%

40%

58%

60%

81%

65%

80%

100%

A települések 81%-a (21 db) lakossági fórumok révén szólította meg a résztvevőket, 69% (18 db) tartott
személyes egyeztetést. Kérdőív segítségét a városok 65%-a (35 db) vette igénybe, míg 58% (15 db) a
helyi médiát (újság, TV) használta a résztvevők megszólítására. A város weboldalát, online fórumot a
városok 42%-a (11 db) vette igénybe. Egyéb lehetőséggel a települések 4%-a (1 db) élt.
13. Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen? Kérjük, jelölje azt a
legfeljebb három legfontosabb beavatkozást, amelyek a szociális városrehabilitáció
kulcselemét képezték!
n=26 db

közterületek megújítása
lakóingatlanok felújítása, korszerűsítése, beleértve az…
infrastruktúra fejlesztése
közösségi terek kialakítása
rendezvények, események szervezése
intézményi korszerűsítések, eszközbeszerzések
oktatásfejlesztés
szociális ellátás fejlesztése
egyéb programok
bérlakásprogram, lakhatási támogatás
foglalkoztatást ösztönző programok
egyéb
civil iroda felállítása

0%

8%
8%

10%

35%
31%
27%
27%
23%
20%

30%

40%

46%

50%

65%
62%
58%
58%
54%

60%

70%

A válaszadók a közterületek megújítását (65%; 17 db) és a lakóingatlanok felújítását (62%; 16 db)
tartották a szociális városrehabilitációk kulcselemének, amelyet az infrastruktúra fejlesztése és a
közösségi terek kialakítása követett (58-58%; 15-15 db). Jelentős hatásúnak bizonyultak még a
rendezvények (54%; 14 db), illetve az intézményi korszerűsítések (45%; 12 db). Az oktatásfejlesztés
(35%; 9 db), a szociális ellátás fejlesztése (31%; 8 db), az egyéb programok és a lakhatási támogatások
(27-27%; 7-7 db), valamint a foglalkoztatást ösztönző programok (23%; 6 db) ennél jóval ritkábban
fogalmazódott meg kulcselemként. A civil iroda felállítása és az egyéb típusú beavatkozások csak
elvétve jelentek meg (8-8%; 2-2 db).
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14. A beavatkozások eredményeképpen: (0: nem változott / nem releváns; 1: egyáltalán nem; 2:
inkább nem; 3: inkább igen; 4: teljes mértékben igen)
Csökkentek a társadalmi különbségek az
akcióterületen (n=26 db)

60%

50%

50%
40%

27%

30%
20%
10%

0%

12%
0

8%

4%
1

2

3

4

A válaszadók 12%-a (3 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A települések 4%-a (1
db) egyáltalán nem ért egyet az állítással, míg 27% (7 db) inkább nem ért egyet vele. A válaszadó
városok fele (13 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 8% (2db) szerint teljes mértékben csökkentek a
különbségek az akcióterületen.
Erősödött a civil aktivitás (n=26 db)

70%

62%

60%
50%
40%
30%
20%
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0%

8%

4%

15%

12%

nem változott egyáltalán nem inkább nem
/ nem releváns

inkább igen

teljes
mértékben
igen

A válaszadók 8%-a (2 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A települések 4%-a (1
db) egyáltalán nem ért egyet az állítással, míg 12% (3 db) inkább nem ért egyet vele. A válaszadó
városok 62%-a (16 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 15% (4db) szerint teljes mértékben erősödött
a civil aktivitás az akcióterületen.

171

AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS EX POST ÉRTÉKELÉSE
Javultak a lakhatás feltételei (n=26 db)

60%
50%

54%

38%

40%
30%
20%
10%

0%

8%

0%

nem
egyáltalán
változott /
nem
nem releváns

0%

inkább nem

inkább igen

teljes
mértékben
igen

A válaszadók 8%-a (2 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A válaszadó városok
38%-a (10 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 54% (14db) szerint teljes mértékben javultak a lakhatás
feltételei az akcióterületen.
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60%
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40%
30%
20%
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0%

Javult a közterületek állapota (n=25 db)

80%

20%
0%

0%

nem
egyáltalán
változott /
nem
nem releváns

0%

inkább nem

inkább igen

teljes
mértékben
igen

A közterületek állapota kivétel nélkül javult, a válaszadók 20%-a (5 db) szerint kisebb mértékben, 80%ában teljes mértékben.
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50%

Gyarapodott a programkínálat (Kitöltés: 26 db)
38%

40%

46%

30%
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10%

0%
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4%

nem változott egyáltalán
/ nem
nem
releváns

4%
inkább nem

inkább igen

teljes
mértékben
igen

A válaszadók 8%-a (2 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A települések 4%-a (1
db) egyáltalán nem ért egyet az állítással, míg másik 4% (1 db) inkább nem ért egyet vele. A válaszadó
városok 38%-a (10 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 46% (12 db) szerint teljes mértékben
gyarapodott a programkínálat az akcióterületen.

Erősödött a helyi közösség (n=26 db)
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nem változott egyáltalán nem inkább nem
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inkább igen

teljes
mértékben
igen

A válaszadók 4%-a (1 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A települések 4%-a (1
db) egyáltalán nem ért egyet az állítással, míg 12% (3 db) inkább nem ért egyet vele. A válaszadó
városok 54%-a (14 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 27% (7db) szerint teljes mértékben erősödött
a helyi közösség az akcióterületen.
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50%
40%
30%

Javult a helyi lakosság munkaerőpiaci esélye (n=26 db)
46%

31%
19%

20%
10%
0%

0%

nem változott / egyáltalán nem
nem releváns

4%
inkább nem

inkább igen

teljes
mértékben igen

A válaszadók 31%-a (8 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás, míg 19% (5 db) inkább
nem ért egyet vele. A válaszadó városok 46%-a (12 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 4% (1 db)
szerint teljes mértékben javult a lakosság munkaerőpiaci esélye az akcióterületen.
Sikeres volt az oktatási integráció (n=26 db)

70%

58%
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nem változott / egyáltalán nem
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4%
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4%
inkább igen

teljes
mértékben igen

A válaszadók 35%-a (9 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás, míg 4% (1 db) inkább
nem ért egyet vele. A válaszadó városok 58%-a (15 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 4% (1 db)
szerint teljes mértékben sikeres volt az oktatási integráció az akcióterületen.
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Javult a szociális ellátás (n=26 db)
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A válaszadók 27%-a (7 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás, míg 8% (2 db) inkább
nem ért egyet vele. A válaszadó városok 54%-a (14 db) inkább egyetért a kijelentéssel és 12% (3 db)
szerint teljes mértékben javult a szociális ellátás az akcióterületen.
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Javult az együttműködés az önkormányzat és a lakosság
között (n=26 db)
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A válaszadók 12%-a (3 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás, míg a települések 4%a (1 db) egyáltalán nem ért egyet az állítással. A válaszadó városok 62%-a (16 db) inkább egyetért a
kijelentéssel és 23% (4db) szerint teljes mértékben javult az önkormányzat és a lakosság közötti
együttműködés az akcióterületen.
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Lokális gazdasági szerveződések alakultak (n=26 db)
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A válaszadók 46%-a (12 db) szerint nem változtak /nem releváns a megállapítás. A települések 12%-a
(3 db) egyáltalán nem ért egyet az állítással, míg 23% (6 db) inkább nem ért egyet vele. A válaszadó
városok 19%-a (5 db) inkább egyetért a kijelentéssel és senki nem állítja azt, hogy lokális gazdasági
szerveződések alakultak az akcióterületen.
15. Összességében mennyire bizonyult sikeresnek a szociális városrehabilitáció? Kérjük értékelje
1-5-ig terjedő skálán, ahol: 1: egyáltalán nem; 5: teljes mértékben!
n= 26 db
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A települések válaszai alapján megállapítható, hogy az akcióterületi tervekben kitűzött célok nagyrészt
teljesültek. A válaszadók 12%-a (3 db) a részben igen, részben nem választ adta a kérdésre, 42% (11
db) inkább igennel válaszolt, míg 46% (12 db) válaszolta, hogy a településén teljes mértékben
megvalósultak a kitűzött célok.
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16. Terveznek-e további beavatkozásokat az akcióterületen 2014-2020 között?
n=24 db
igen

83%

nem

17%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e még további beavatkozásokat az akcióterületen 2014-2020 között
83%-ban (20 db) igen volt a választ, 17% (4 db) pedig nem tervez további fejlesztéseket.
17. egyéb észrevétel, javaslat a szociális városrehabilitációval kapcsolatban

A szociális városrehabilitációval kapcsolatos, utolsó kérdésben lehetőség nyílt a települések számára,
hogy megosszák egyéb javaslataikat, tapasztalataikat, amelyek a következőek voltak:
 A 2007-es pályázat jelentős belső korlátokat előírásokat tartalmazott, amely döntően
befolyásolta az önkormányzati fejlesztéseket. A program csak erős, belső
projektmenedzsment szervezet mellett tud működni.
 A bérlakásépítéshez állami támogatásra lenne szükség.
 Mindenképpen szükséges lenne a megkezdett rehabilitáció folytatása
 A 2014-20-as időszak a TOP pályázatában kiírt Leromlott városi területek rehabilitációja kiírás
fontos és hasznos, hiszen sok település küszködik hasonló problémákkal. Ugyanakkor ez a
kiírás már eltér a 2007-13-as kiírástól, sok esetben nem az adott problémára keresi a
megoldást. A 2011-es KSH adatokhoz való ragaszkodás nem fedi a valós helyzetet.
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14.1.4 Kérdőív minta
Tisztelt Válaszadó!

A Miniszterelnökség megbízásából a Terra Stúdió Kft. készíti el a 2007-2013 között megvalósult, főbb
városfejlesztési beavatkozások átfogó értékelését. Ennek keretében részletesen foglalkozunk az
Integrált Városfejlesztési Stratégiák, az azok keretében megvalósult akcióterületi tervek, valamint a
2014-2020-as időszak előkészítését megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégiák
összefüggéseinek feltárásával, a folyamatok és belső koherenciák komplex vizsgálatával, a szociális és
funkcióbővítő városrehabilitációk megvalósulásának körülményeivel, gyakorlati tapasztalataival.
Mivel az előző ciklusban az Önök városában is megvalósult városrehabilitációs célú beavatkozás, ezért
szeretnénk, ha az Önök észrevételei, véleményük is megjelennének az értékelésben. Ennek érdekében
összeállítottunk egy kérdőívet, amely elsősorban a beavatkozások megvalósulására, azok rövid vagy
hosszabb távú hatásaira fókuszál.
A kérdőív kitöltése max. 15 percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltését 2016. november 4-ig tudjuk
fogadni. A kérdőívek feldolgozásakor, az eredmények összesítésekor a városokat nem nevesítjük,
azaz a végső tanulmányba a kapott eredmények összesítve, kiértékelve kerülnek be.
Az értékelő tanulmányt a Miniszterelnökség a saját honlapján teszi közzé.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat a fentiekben kifejtett célokon
kívül más célra nem használja fel, tovább nem adja. Az adatkezelő kijelenti, hogy a 2011. évi CXII. törvény alapján
fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására.

KÖSZÖNJÜK, HOGY A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!

Település neve: …… (csak adminisztrációs célt szolgál)

18. 2007-2013 között az Önök városában valósult-e meg funkcióbővítő városrehabilitáció?



igen
nem (nem válasz esetén kérjük lépjen a 9. kérdésre!)










csak a konzorciumi partnerekkel egyeztettünk
helyi önkormányzat dolgozóit
akcióterült gazdasági szereplőit
egyéb vállalkozásokat
civil szervezeteket
akcióterület lakosságát
város lakosságát
egyéb, éspedig





személyes egyeztetés
lakossági fórum
kérdőíves felmérés

19. 2007-2013 között a városrehabilitációs beavatkozás előkészítésébe, az akcióterületi terv
összeállításába kiket vontak be? (több válasz is lehetséges)

20. Milyen módszerrel szólították meg a résztvevőket? (több válasz is lehetséges)
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helyi média (újság, TV)
város weboldala, online fórum
egyéb, éspedig













térrendezés (térkövezés, utcabútorok, zöldfelület rendezése, szobrok, szökőkút létesítése, stb.)
üzlethelyiség, piac, kereskedelmi célú épületek felújítása
közintézmények felújítása (városháza, oktatási intézmény, rendőrség, polgárőrség, stb.)
kulturális intézmények felújítása (művelődési ház, mozi, színház, stb.)
rendezvénytér kialakítása
sportpályák, sportlétesítmények felújítása
energetikai korszerűsítés
akadálymentesítés
nyilvános illemhely kialakítása
forgalomcsillapítás (sétálóutcák, forgalomtól elzárt területek kialakítása)
rendezvények szervezése (meglévő rendezvények kínálatának/célcsoportjának bővítése, új
rendezvények szervezése)
civil kezdeményezések felkarolása
egyéb, éspedig

21. Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen? Kérjük, jelölje azt a
legfeljebb három legfontosabb beavatkozást, amelyek a városrehabilitáció kulcselemét
képezték!




22. Melyik az a legfontosabb akcióterületi beavatkozás, amelyik mind a mai napig a leginkább
pozitívan hat:
d) a város gazdaságára?













térrendezés (térkövezés, utcabútorok, zöldfelület rendezése, szobrok, szökőkút létesítése, stb.)
üzlethelyiség, piac, kereskedelmi célú épületek felújítása
közintézmények felújítása (városháza, oktatási intézmény, rendőrség, polgárőrség, stb.)
kulturális intézmények felújítása (művelődési ház, mozi, színház, stb.)
rendezvénytér kialakítása
sportpályák, sportlétesítmények felújítása
energetikai korszerűsítés
akadálymentesítés
nyilvános illemhely kialakítása
forgalomcsillapítás (sétálóutcák, forgalomtól elzárt területek kialakítása)
rendezvények szervezése (meglévő rendezvények kínálatának/célcsoportjának bővítése, új
rendezvények szervezése)
civil kezdeményezések felkarolása

e) a város társadalmára?













térrendezés (térkövezés, utcabútorok, zöldfelület rendezése, szobrok, szökőkút létesítése, stb.)
üzlethelyiség, piac, kereskedelmi célú épületek felújítása
közintézmények felújítása (városháza, oktatási intézmény, rendőrség, polgárőrség, stb.)
kulturális intézmények felújítása (művelődési ház, mozi, színház, stb.)
rendezvénytér kialakítása
sportpályák, sportlétesítmények felújítása
energetikai korszerűsítés
akadálymentesítés
nyilvános illemhely kialakítása
forgalomcsillapítás (sétálóutcák, forgalomtól elzárt területek kialakítása)
rendezvények szervezése (meglévő rendezvények kínálatának/célcsoportjának bővítése, új
rendezvények szervezése)
civil kezdeményezések felkarolása
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f)

a város életminőségére?













térrendezés (térkövezés, utcabútorok, zöldfelület rendezése, szobrok, szökőkút létesítése, stb.)
üzlethelyiség, piac, kereskedelmi célú épületek felújítása
közintézmények felújítása (városháza, oktatási intézmény, rendőrség, polgárőrség, stb.)
kulturális intézmények felújítása (művelődési ház, mozi, színház, stb.)
rendezvénytér kialakítása
sportpályák, sportlétesítmények felújítása
energetikai korszerűsítés
akadálymentesítés
nyilvános illemhely kialakítása
forgalomcsillapítás (sétálóutcák, forgalomtól elzárt területek kialakítása)
rendezvények szervezése (meglévő rendezvények kínálatának/célcsoportjának bővítése, új
rendezvények szervezése)
civil kezdeményezések felkarolása

23. Milyen egyéb fejlesztésre/beavatkozásra lett volna szükség, amely pozitív hatást gyakorolt
volna a város
gazdaságára: ………………………………………
társadalmára: ………………………………………..
életminőségére: ……………………………………

24. Összességében mennyire valósultak meg az akcióterületi tervben kitűzött célok? Kérjük
értékelje 1-5-ig terjedő skálán, ahol: 1: egyáltalán nem; 5: teljes mértékben!
25. egyéb észrevétel, javaslat ….

26. 2007-2013 között az Önök városában valósult-e meg szociális városrehabilitáció?



igen
nem (Nem válasz esetén köszönjük a kitöltést.)




belvárosban
külső városrészben











csak a konzorciumi partnerekkel egyeztettünk
helyi önkormányzat dolgozóit
kisebbségi önkormányzatot
akcióterült gazdasági szereplőit
egyéb vállalkozásokat
civil szervezeteket
akcióterület lakosságát
város lakosságát
egyéb, éspedig








személyes egyeztetés
lakossági fórum
kérdőíves felmérés
helyi média (újság, TV)
város weboldala, online fórum
egyéb, éspedig

27. Hol helyezkedett el a szociális rehabilitáció célterülete: (több válasz is lehetséges)
28. 2007-2013 között a szociális városrehabilitációs beavatkozás előkészítésébe, az akcióterületi
terv összeállításába kiket vontak be? (több válasz is lehetséges)

29. Milyen módszerrel szólították meg a résztvevőket? (több válasz is lehetséges)
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30. Melyek voltak a legnagyobb hatású beavatkozások az akcióterületen? Kérjük, jelölje azt a
legfeljebb három legfontosabb beavatkozást, amelyek a szociális városrehabilitáció
kulcselemét képezték!














lakóingatlanok felújítása, korszerűsítése, beleértve az energetikai korszerűsítést is
bérlakásprogram, lakhatási támogatás
közterületek megújítása
közösségi terek kialakítása
infrastruktúra fejlesztése (pl. közlekedés, közüzemi infrastruktúra, járda, kerékpárforgalmi
létesítmények felújítása, építése)
intézményi korszerűsítések, eszközbeszerzések (oktatási intézmények, művelődési
intézmények, stb.)
foglalkoztatást ösztönző programok
oktatásfejlesztés (képzési programok, integrációs programok, stb.)
szociális ellátás fejlesztése (pl. szociális szolgáltató központ programjainak bővítése, gyermekés ifjúságvédelem, stb.)
egyéb programok (pl. konfliktuskezelés, családsegítő koordinátorok bevonása,
civil iroda felállítása
rendezvények, események szervezése
egyéb, éspedig: …

31. A beavatkozások eredményeképpen: (0: nem változott / nem releváns; 1: egyáltalán nem; 2: inkább
nem; 3: inkább igen; 4: teljes mértékben igen)
 csökkentek a társadalmi különbségek az akcióterületen:
 erősödött a civil aktivitás:
 javultak a lakhatás feltételei:
 javult a közterületek állapota:
 gyarapodott a programkínálat:
 erősödött a helyi közösség:
 javult a helyi lakosság munkaerőpiaci esélye:
 sikeres volt az oktatási integráció:
 javult a szociális ellátás:
 javult az együttműködés az önkormányzat és a lakosság között:
 lokális gazdasági szerveződések alakultak:

32. Összességében mennyire bizonyult sikeresnek a szociális városrehabilitáció? Kérjük értékelje
1-5-ig terjedő skálán, ahol: 1: egyáltalán nem; 5: teljes mértékben!
33. Terveznek-e további beavatkozásokat az akcióterületen 2014-2020 között?



igen, éspedig ……..
nem

34. Egyéb észrevétel, javaslat ….
KÖSZÖNJÜK, HOGY A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!
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