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Ezt követte a csatlakozás napja, ami Brüsszel minden parkjában otthagyta a nyomait. Sok helyen 
és sokféle rendezvényre került sor és a magyarok is mindenhol jelen voltak.  
 

• Szlovák kedd a Valencia Régiók Képviseleténél (2004. május 4.) 
Ez egy rendezvénysorozat, ahol bemutatkozik mind a 10 újonnan csatlakozó ország. A 
spanyolok által készített Szlovákiáról szóló film után Flórián László, a Szlovák Állandó 
Képviselet munkatársa mesélt az országról, majd a feltett kérdésekre válaszolt. Itt is felmerült a 
kérdés, hogy hogyan használják fel a Strukturális Alapok pénzeit. Szlovákiában 4 Operatív 
Program van, a mi Regionális OP-knak megfelelő ott hiányzik. 
 
 
Tervezési biztos fogja össze régiónk tervezési folyamatait 

Pfliegler Péter 
 

A Magyar Kormány 1076/2004. (VII.22.) sz. határozatával elindította a 2007-2013. közötti 
időszakra vonatkozó országos szintű tervezési folyamatot és meghatározta az egyes feladatok 
végrehajtásának ez évre vonatkozó határidőit.  
A határozat előírása szerint „a tervezésben a régiók azonos súllyal vegyenek részt”. 
Ez azt jelenti, hogy a régiókban folyó tervezésnek olyan regionális tervezési anyagokat kell 
produkálnia, amelyek 

• teljes szakmai alapot szolgáltatnak a 2007-2013-as időszakban 7 regionális operatív 
program működtetésére, 

• az „ágazati” és területi tervezés szinkronját elő tudják segíteni, 
• segítik a minisztériumi tervezői munkát a 8 témacsoport (nyaláb) belső tartalmának 

kidolgozásához. 
 

Az Észak-magyarországi régió Regionális Munkacsoportjának megalakítására ez év augusztus 
5-én került sor.  
A munkacsoport intézményi összetétele a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal nem 
kötelező ajánlásának megfelelően került meghatározásra. (Szakmai felelős szervezetek: BAZ 
Megyei Önkormányzati Hivatal; Miskolci Egyetem; BAZ Megyei Munkaügyi Központ; BAZ 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; Károly Róbert Főiskola; Észak-magyarországi Regionális 
Környezetvédelmi Egyesület; MTA RKK, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség pedig a koordinátorokat biztosítja.) 
 

A regionális tervezési munkacsoport alapvető feladata az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács elé kerülő regionális tervezési dokumentumokra vonatkozó szakmai döntés-
előkészítő munka elvégzése.  
A konkrét tervezési munka (anyagok írása, szerkesztése) elvégzését felkért intézmények fogják 
végezni, saját és külső szakértők igénybevételével megbízási szerződéses alapon.  
 

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a 2007-2013-as tervezési időszakra 
vonatkozó regionális tervezési folyamatok irányításával, koordinálásával Varga Lászlót, az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség programigazgatóját bízta meg 2004. 
augusztus 18-i ülésén. 
 

A koordinációs munka kapcsán a regionális tervezési biztos feladatai lesznek: 
 

• folyamatos kapcsolattartás biztosítása az érintett minisztériumokkal 
• a regionális tervezői munkacsoport szakmai irányítása 
• az egyes tervezési témakörök kidolgozásáért szakmailag felelős, a Tanács által 

megbízott régióban működő intézmények munkájának összehangolása  
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• a regionális tervezői munka szakmai és társadalmi nyilvánosságának biztosítása  
• a Regionális Ügynökségen tervezéssel foglalkozó munkatársak tevékenységének 

irányítása 
• az országos tervezői folyamatok kapcsán előírt határidőknek megfelelően regionális 

tervezési anyagok elkészíttetése és azok döntés céljából Tanács elé vitele 
 

Az új funkció biztosíték lehet a regionális és központi fejlesztések közötti összhang 
megteremtésére, a kölcsönös érdekek figyelembevételére, illetve a hatékony partnerségi 
kapcsolatok kialakítására, végső soron pedig a tematikus fejlesztési programok és az 
intézkedések legmegfelelőbb munkaszervezési formáinak létrehozatalára. 
 

A nyolc tematikus „nyalábban” megindult tervezési folyamatot a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
fogja össze, a munka 8 központi és 7 regionális munkacsoportban történik. A tervezési nyalábok 
a következők: 
 

• egészséges társadalom (EüSzCsM): a nyaláb a szorosan vett egészségügyön kívül 
magában foglalja az agár- és környezet egészségügyi szempontokat, az időskori és 
gyermekvédelmi szociális ellátásokat, valamint kiterjed a demográfia, a család, az ifjúság 
és a sport területeire is, 

• okos, művelt társadalom (OM): a nyaláb magában foglalja az egész életen át tartó tanulás 
stratégiájának részelemeit, a tudomány, illetve a kultúra területét, 

• aktív társadalom (FMM): a nyaláb mindenekelőtt az aktív munkaerő-piaci politikára 
koncentrál, különös tekintettel a nők, az idősebb munkavállalók és a hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci helyzetének javítására, illetve a migráció kérdésére, 

• információs társadalom (IHM): a nyaláb az információs társadalom és gazdaság minden 
szegmensére kiterjed, horizontális módon, ezen kívül magában foglalja a kutatás, 
fejlesztés és innováció területeit is, 

• versenyképes gazdaság (GKM): a nyaláb a gazdaság versenyképességének javítását 
közvetlenül szolgáló területek (beruházás-ösztönzés, technológiatranszfer, kkv-k 
beszállítói kapcsolatai, hálózatosodása, üzleti szolgáltatások, turizmus logisztika, 
szállítás, közlekedés) mellett támaszkodik a többi, kapcsolódó munkacsoport (képzés, 
vállalkozó kedv, K+F, innováció, IT, jog- és belbiztonság) eredményeire, valamint 
kiterjed olyan, a versenyképességet befolyásoló területekre is, mint a szolgáltató 
közigazgatás/igazságszolgáltatás, a települési környezet. Az ipar és a szolgáltatások 
területén belül az egyes ágazatok vizsgálatára is kiterjed. 

• felzárkózó vidék (agrár-szerkezetváltás) (FVM): a nyaláb az agráriumban a csatlakozás 
miatt végbemenő folyamatokra koncentrál, különös tekintettel az agrárszerkezet 
változásaira, az agrár-környezetvédelemre, valamint az agrárfoglalkoztatottak alternatív 
jövedelemszerzésére, tevékenységük diverzifikálására, a felszabaduló munkaerő 
kezelésére, 

• élhető környezet (KvVM): a nyaláb a környezet- és természetvédelmet számos 
aspektusból közelíti meg, így figyelemmel van az agrár- és egészség-környezetvédelem, a 
környezetipar kérdéseire is, 

• dinamikus településrendszer (NFH): a nyaláb magában foglalja a település- és 
településhálózat-fejlesztés minden aspektusát, különös tekintettel az urbánus jellegű 
települések közlekedésére, illetve a rurális jellegűek integrált, térségszemléletű 
kezelésére; a közlekedés kérdését a településhálózatok összefüggésében értelmezi. A 
fejlesztéspolitika sikeressége szempontjából továbbá alapvető szempont a hatékonyan 
működő közigazgatás és igazságszolgáltatás léte. 


