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ÖSSZEFOGLALÁS 

Alapfogalmak 

A hátrányos helyzetű városnegyedekre irányuló – mind közösségi, mind nemzeti - 
városfejlesztési politikák megértéséhez először is kísérletet kell tenni e különleges városi 
környezet meghatározására: hátrányos helyzetű városnegyednek nevezzük azt a városi 
területet, ahol a társadalmi, gazdasági, közlekedési, kulturális, környezetvédelmi, 
biztonsági, várostervezési és lakhatási problémák koncentráltan vannak jelen.  

Ezen felül tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű városnegyedeket sokféle probléma 
jellemzi, a rehabilitációs intézkedések sikerének kulcsát az egyágazatos vagy szegmentált 
megközelítés elhagyása, és az integrált megközelítés alkalmazása jelenti. 

Másrészről a fogalom összetettsége miatt maga az integrált megközelítés is magyarázatra 
szorul: 

• az integrált megközelítés egyesíti a döntéshozók és a közszereplők különböző 
szintjei (Európai Unió, állam, régió, tartomány, település, városnegyed) közötti 
vertikális integráció, illetve a köz- és a magánszektor közötti, vagy – még az 
intézményeken és a közszolgáltatásokon belül is – a politikai és a közigazgatási szint 
közötti horizontális integráció dimenzióját; 

• különböző fajtájú pénzügyi eszközöket (közösségi, nemzeti, regionális, helyi, 
magán) foglal magában, miközben biztosítja az intézkedések ösztönző hatását és 
tartósságát;  

• olyan helyi társadalmi tőke létrehozását és mozgósítását foglalja magában, amely 
konkrétan meghatározhatja a „területi polgári kormányzást” és lefedi a projekt 
különböző szakaszait: kigondolás, tervezés, végrehajtás, nyomon követés és 
értékelés, valamint a társadalmi tőke mobilizálása olyan projektek létrehozására, 
amelyekben az ott lakók is részt vesznek; 

• kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre. 

Ennek keretében hangsúlyozni kell azt, hogy az integrált megközelítés gyakorlata 
szempontjából döntően fontos az érdekelt köz- és magánszereplők rendelkezésre állása és 
együttműködési képessége, még akkor is, ha a konkrét kezdeményezéseknél ez az 
együttműködés nehezebben megvalósítható.  

 

A hátrányos helyzetű városnegyedekre irányuló európai politika 
szakaszai 

A városfejlesztési politika nem rendelkezik jogalappal az Európai Unióról (EU) szóló 
szerződésben és az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződésben.  

Ugyanakkor az évek múltával, valamint a közösségi politikák hatékonyságának javítása 
érdekében az Európai Unió érdeklődése a városok és azok hátrányos helyzetű negyedei 
újjáélesztésének és fejlesztésének kérdése felé fordult. Ezért az Unió konkrét politikai 
kezdeményezéseket fogadott el.  
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E kezdeményezések eredményeként mind európai, mind tagállami szinten fokozatosan 
tudatosították, hogy a városok és a települések hozzájárulnak a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz. Ezen felül hozzájárultak az integrált megközelítés fogalmának 
kialakításához, valamint annak a városfejlesztési és a hátrányos helyzetű városnegyedek 
fejlesztésére irányuló stratégiák meghatározásában és megvalósításában való 
alkalmazásának elősegítéséhez.  

E folyamat legfontosabb szakaszai a következők:  

• a városi környezetről szóló zöld könyv (1990.), „Az Európai Unió városi menetrendje 
felé” című közlemény (1997.) és a „Cselekvési keret a fenntartható 
városfejlesztésért” (1998.) elfogadása, melyek a környezetvédelmi törekvések és a 
városok törekvései közeledéséről tanúskodnak; 

• Az „Európai Területfejlesztési Koncepció” (1999.) elfogadása, amely a hátrányos 
helyzetű városnegyedekre irányuló valódi európai politika kiindulópontját jelenti; 

• a városi kísérleti projektek (1990-1993), az URBAN közösségi kezdeményezés, 
valamint az URBAN II (2000-2006) kezdeményezés elindítása, melyek a városokra 
és a hátrányos helyzetű városnegyedekre irányuló konkrét programok 
megvalósítását segítik elő; 

• a Bristoli Megállapodás aláírása (2005.), amely a „fenntartható közösséget” egy 
olyan helyként határozza meg, ahol napjainkban és a jövőben élni és dolgozni 
szeretnénk; 

• a Lipcsei Charta elfogadása (2007.), amely különös figyelmet fordít a hátrányos 
helyzetű városnegyedekre, és az integrált városfejlesztési politika keretében 
stratégiákat határoz meg számukra; 

• a Területfejlesztési menetrend elfogadása (2007.), amely a 2007-2013 közötti 
időszakban a városi politikát helyezi a strukturális alapok támogatásainak 
középpontjába; 

• a városok felmérésének útnak indítása, amely az európai városokban az 
életminőségre vonatkozó statisztikai adatgyűjtést teszi lehetővé; 

• a területi kohézióról szóló zöld könyv elfogadása (2008.), amely módszereket 
javasol a területi kohézió elérésére, és ösztönzi az annak megvalósításáról szóló 
vitát. 

Egyfelől igaz ugyan, hogy az 1990-1999 közötti első időszakban az integrált eljárást nem 
értették meg és nem alkalmazták általánosan, másfelől azonban a Bristoli Megállapodás, a 
Lipcsei Charta és a Területi Agenda fogalmi szempontból gazdagították az integrált 
megközelítést. Egyébként a Lisszaboni Stratégia (2000.), majd később a Göteborgi 
Stratégia (2001.) szintén hozzájárult ezekhez a fejlődésekhez, nevezetesen a 
versenyképesség és a fenntartható fejlődés fogalmainak integrálásán keresztül.  

Az Európai Parlament mindig is a hajtómotor szerepét játszotta a városokra és a hátrányos 
helyzetű városnegyedekre irányuló politika történetében és fejlődésében, különösen a 
Regionális Fejlesztési Bizottságon keresztül.  
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A hátrányos helyzetű városi térségekre irányuló intézkedések 2000-
2006 közötti programozási időszakának mérlege 

A strukturális alapok 2000-2006 közötti programozási időszakával a hátrányos helyzetű 
városnegyedekre irányuló közösségi városi politika nagyobb jelentőségre tett szert, 
különösen az URBAN II közösségi kezdeményezés és az URBACT I program megvalósításán 
keresztül.  

Az URBAN II közösségi kezdeményezés főbb eredményei a következők: 

• az integrált megközelítés fogalmának elterjesztése: az ezekből a 
kezdeményezésekből született eljárások vertikális és horizontális együttműködést 
tesznek szükségessé; 

• a decentralizáció és a szubszidiaritás erősödése: a helyi hatóságokat jelentős és 
egyre több felelősséggel ruházzák fel, ami a közösségi városi politika 
meghatározására is kiterjed; 

• kiegyenlítő hatás elérése: a strukturális alapok helyi fejlesztési célokra történő 
felhasználása köz- és magánberuházásokat vonhat maga után. 

E kezdeményezés keretében a támogatások 82%-át olyan intézkedésekre ítélték oda, 
melyek fő irányai a következők voltak: fizikai és környezeti rehabilitáció; a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem; valamint a vállalkozásoknak nyújtott támogatások és a 
munkahelyteremtés. 

Ugyanakkor az URBACT program lehetővé tette az URBAN program során, különösen az 
integrált megközelítés alkalmazása terén szerzett egyes tapasztalatok sikeres cseréjét.  

Továbbá a hátrányos helyzetű városi térségekre irányuló intervenciós politikák bizonyos 
mértékben a Regionális Operatív Programokon (ROP) és az egységes programozási 
dokumentumokon (DOCUP) keresztül is konkretizálódtak ebben az időszakban. 

Ezekben a dokumentumokban a városfejlesztési politika problémakörét programonként más 
és más módon építették be mind az intervenciók fajtáját, mind a kiutalt erőforrások 
mennyiségét tekintve. Megállapítható továbbá, hogy a régiók többsége a városfejlesztési 
elemeket olyan tágabb intézkedésekbe ágyazva kezelte, amelyek nem feltétlenül csak a 
hátrányos helyzetű városnegyedek egy adott problémakörére irányultak.  

Végeredményben elmondható, hogy e kezdeményezések révén az integrált megközelítés 
fogalma számottevően erősödött. Ugyanakkor még nem jelenthetjük ki, hogy ténylegesen 
megvalósult a valódi polgári kormányzást és a városfejlesztési intézkedések alkalmazását 
magában foglaló integráció.  
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A hátrányos helyzetű városi térségekre irányuló európai politika a 
2007-2013 közötti programozási időszakban 

A 2007-2013 közötti időszak operatív programjainak vizsgálata fényt derít arra, hogy a 
közösségi politika végrehajtása, és különösen a hátrányos helyzetű városnegyedek terén 
jelentős különbségek vannak a régi és az új tagállamok között. Először is, az új EU-
tagállamok nem vettek részt az URBAN kezdeményezésben, ami az ebben a 
kezdeményezésben részes helyi hatóságoknak lehetővé tette e politika elsajátítását. 
Másrészt a csatlakozásukat követően az új tagállamok gyakran strukturális 
intézkedésekben juttatták kifejezésre a városfejlesztési politikát; a sürgős helyi esetekkel 
szemben nem az integrált megközelítést részesítették előnyben.  

Az egyes országok nemzeti stratégiai referenciakeretén belüli operatív programok 
kialakításakor a kijelölés szabályait kellett alkalmazni, melyek megszabták a lisszaboni 
stratégia prioritásaira irányuló intézkedések minimális százalékarányát; e prioritások közül 
néhány a hátrányos helyzetű városnegyedekre irányuló, az integrált megközelítést 
alkalmazó városfejlesztési politikára vonatkozik.  

Továbbá a 2007-2013 közötti időszak operatív programjai nagy hangsúlyt fektettek a 
politikák irányítására, valamint arra, hogy a helyi hatóságokat bevonják a városfejlesztést, 
és különösen a válságban lévő városnegyedek helyzetének javítását elősegítő programok 
kidolgozásába és megvalósításába.  

A jelenlegi programozási időszak városi dimenzióval rendelkező operatív programjainak 
átlagát 56,3%-ra becsülik. Ez az arány 70%-ra emelkedik, ha a „Regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” programban részt vevő régiók operatív programjait is 
figyelembe vesszük.  

A 2007-2013 közötti időszakban van egy olyan eszköz, amely különösen alkalmasnak 
bizonyul az integrált városfejlesztés céljaira: ez a JESSICA kezdeményezés. A JESSICA 
ugyanis a városrehabilitációra irányul, és a kiegyenlítő hatást a strukturális alapokból 
támogatott városnegyedekben megvalósított köz- és magánberuházások elősegítésével 
ösztönzi.  

Ezzel egyidejűleg az URBACT II program (2007-2013) a hátrányos helyzetű negyedekben 
az integrált megközelítést elősegítő tapasztalatcserét és a helyes gyakorlatok átadását 
ösztönzi. Az URBACT II keretében különösen két műveletet vizsgálunk közelebbről, 
tekintve, hogy azok az integrált városfejlesztéssel kapcsolatos innovatív eljárásokra 
irányulnak: 

• a Fast Track Label; 

• a képviselők Erasmus programja. 

Mielőtt rátérnénk az irányító hatóságok által tapasztalt konkrétabb nehézségekre, 
tanulmányunkban szót ejtünk a válságkezelő csomagról. Az EU-t sújtó gazdasági és 
társadalmi válsággal szemben az intézmények és a nemzeti hatóságok inkább a 
befektetéseket ösztönző intézkedések megvalósítását segítik elő a növekedés fellendítése 
érdekében. E tekintetben számos prioritás támogatja a hátrányos helyzetű 
városnegyedeket.  
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Következtetések 

A nehéz helyzetben lévő városi térségekre irányuló intézkedések, melyeket az Európai 
Bizottság az 1990-es években indított el, megmutatták, hogy sikerük nagyban a férfiak és 
nők tudásának kiaknázásán, valamint a közös és kölcsönös célok szervezésére és 
összehangolására való képességük mozgósításán nyugszik.  

Ugyanis a hátrányos helyzetű városnegyedek felújításához, valamint azok szervezéséhez 
nem csupán a külső strukturális szempontokra kell összepontosítani – melyek fontossága 
nyilvánvaló –, hanem és különösképpen a fejlesztés immateriális szempontjaira is. A helyi 
fejlesztés egyébként alapvetően az emberi erőforrásokon alapul, amely erőforrások 
innovációs képességét egyszerre kell megszervezni, és kihasználni.  

Ezért a nehéz helyzetben lévő városi térségekre irányuló európai politikák első intézkedései 
a szolgáltatások és az infrastruktúrák halmozott, a városközpontok fokozatos elhagyásából 
és a peremkerületek elszegényedéséből eredő hiányainak pótlására tett kísérletek voltak. 

A kínálatra gyakorolt hatásukat tekintve az ebbe a kategóriába tartozó műveletek minden 
bizonnyal napjainkban is fontos gazdasági szerepet tölthetnek be a külső hatásoknak, 
valamint a kereslet és a technológia új követelményeinek való megfelelés érdekében. 
Azonban a helyi fejlesztés – és különösen a hátrányos helyzetben lévő városnegyedek 
fejlesztése – nagymértékben függ attól, hogy a polgárokat és az egyéb helyi felelősöket 
milyen mértékben vonják be a programokba, a rehabilitációs projektekbe és a mikro-
vállalkozási tevékenységekbe. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a közpolitikáknak a helyi kezdeményezések ösztönzésével e 
tevékenységi szintek integrálására kell irányulniuk, hiszen a helyi szereplők jobban ismerik 
a társadalmi-gazdasági és környezeti lehetőségeket. E politikák hatékonyságához 
elengedhetetlenül fontos, hogy azokat az ott élők és a helyi szereplők is megértsék, és 
magukénak vallják. 

Tehát a különböző területi szinteken működő területi hatóságok feladata az, hogy a 
nagyvárosok egyes elhagyatott központjaiban és a peremkerületekben ösztönözzék a 
körzeti tevékenységeket, különösen a hátrányos helyzetű régiók városainak többségében. 

A jobbára ágazati jellegű intézkedések szakasza után célszerű lenne általánossá és 
kötelezővé tenni az integrált és transz-szektoriális fejlesztési stratégiák kialakítását. Ehhez 
az eljáráshoz egyébiránt olyan példaértékű műveletekre lesz szükség, amelyekkel 
bizonyítható annak hasznossága, hogy a helyi köz- és magánszereplők egy konszenzusos 
fejlesztési terv mellé sorakoznak fel. Ezeknek a gyakorlatoknak a következőkön kellene 
alapulniuk: a közpolitikák rugalmasságán, a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok cseréjén, 
a helyi szereplők aktív részvételén, valamint az alulról építkező (bottom-up) és a felülről 
építkező (top-down) megközelítés kombinációján, e kétféle megközelítés előnyeinek 
figyelembevételével.  

Továbbá, tekintve, hogy az Európai Bizottság a legkiválóbb helyszíne a tagállamokból 
származó különféle városújjáélesztési és jó kormányzási példák összetalálkozásának, a 
Bizottságnak meg kellene ragadnia ezt a lehetőséget arra, hogy partnerségen és 
együttműködésen alapuló, valódi polgári kultúrát teremtsen és erősítsen meg a városi 
környezetben. A hátrányos helyzetű városnegyedekre irányuló integrált 
megközelítés javítása csak egy ilyen kultúra fokozatos bevezetésével történhet 
meg. 
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Ajánlások 

Amennyiben a valódi városfejlesztési politika hatásait maximalizálni szeretnénk, célszerű 
lenne, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága a 2013 utáni 
időszakra vonatkozóan a következő intézkedések bevezetését javasolja az Európai 
Bizottságnak: 

• az EU-ban található „hátrányos helyzetű városnegyedek térképének” elkészítése a 
tagállamokkal egyetértésben. A térképet néhány közösen meghatározott szintetikus 
mutató alapján kellene elkészíteni;   

• az URBAN közösségi kezdeményezés újraindítása minden tagállam, vagy legalább az 
EU-12 tagállamai számára. Ehhez elegendő lenne, ha az e a tagállamoknak juttatott 
pénzügyi erőforrások egy előre meghatározott hányadát egy részükre fenntartott 
közös perselybe tennék, amelynek egyszerre lennének a befizetői és a felhasználói; 

• még több pénzügyi erőforrás biztosítása az URBACT programra annak érdekében, 
hogy az betölthesse a tapasztalatcserére és az értékelésre, a helyes gyakorlatok 
modellezésére és átadására irányuló küldetését, és technikai segítséget tudjon 
biztosítani a helyi szereplők számára; 

• ehhez az URBACT-nak oly módon kellene javítania az adatbázisa felépítését, hogy az 
a már megvalósított, vagy folyamatban lévő városi innovációs műveletek esetében 
még egységesebb és még könnyebben hozzáférhető legyen. Ez az adatbázis az első 
lépést jelenthetné az elsősorban a hátrányos helyzetű városi környezettel 
kapcsolatos innováció, polgári kormányzás és fenntarthatóság témáihoz kapcsolódó 
helyes gyakorlatok cseréjére és átadására szolgáló éves börze felé; 

• a „Városi polgári kormányzásról” szóló és annak módszerét kifejtő útmutató 
kidolgozása. Az útmutató a városok politikai döntéshozóinak, az érdekelt köz- és 
magánszereplőknek, valamint a civil társadalom képviselőinek szólna. A 
következőket kellene meghatároznia:  
- az integrált és fenntartható városfejlesztés hozzáadott értékét meghatározó 

tényezőket,  
- a meglévő gyakorlatok fényében az elméleti kormányzási referenciakeretet, a 

közös javakra vonatkozó megerősített igazgatási, működési és hasznosítási 
módszerek alkalmazásával összefüggésben, 

• az együttműködés javítása: az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai 
Beruházási Alap (EBA), az ERFA és a tagállamok között, az EBB-EBA alapok 
megerősítése a közelségi tevékenységek elősegítése és fejlesztésük támogatása, 
valamint az ugyanilyen célú mikrohitelek biztosítása érdekében; 

• az alapvetően fontos infrastrukturális projektek finanszírozását, valamint közelségi 
szolgáltatások (család- és személysegítés, burkolás, vízszerelés, villanyszerelés, 
különféle javítási munkák stb.) megteremtésének finanszírozását lehetővé tevő 
„Európai Alapítvány a hátrányos helyzetű városi térségek rehabilitációjáért” 
létrehozása. Az alapítvány képzéseket is szervezhetne e városnegyedek azon nehéz 
helyzetben lévő fiataljai számára, akik be szeretnének társulni az ilyen 
tevékenységek végzésébe; 

• az URBAN új változatában a perifériák növekedésének meggátolására és a 
városközpontok újbóli benépesülésének támogatására irányuló kezdeményezések 
ösztönzése; 

• a kézműipari tevékenységek ösztönzése és előmozdítása a nehéz helyzetben lévő 
városnegyedekben, a megfelelő védjegyezési kezdeményezések kíséretében. 


