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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jakucs Ügyvédi Iroda által Bebes István, magyar állampolgár nevében 
benyújtott 1154/2010. számú petíció Magyarországon a körmendi vár 
helyreállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki ügyvéd, Bebes István körmendi polgármester nevében nyújtotta be 
ezt a petíciót. Ebben kifejti, hogy a polgármester minden erőfeszítést megtett Körmend 
kulturális értékeinek, műemlékeinek, történelmi örökségének megmentése érdekében. Ezzel 
kapcsolatban kijelenti, hogy a magyar kormány nem teljesíti a Bebes Istvánnak számos 
alkalommal tett azon ígéretét, hogy biztosítja a rossz állagú körmendi vár helyreállításához 
szükséges forrásokat. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az említett támogatások olyan 
közösségi alapokra épülnének, mint az ERFA, az ESZA vagy a Kohéziós Alap. Kéri, hogy 
vizsgálják ki az említett összegek felhasználását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció 
A petíció a Regionális Fejlesztési Tanács (a helyi/regionális döntéshozókat képviselő szerv) 
által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott projektek jegyzékbe vételével 
kapcsolatos kormányhatározatokat vitatja. A projektek jegyzékbe vétele azon „elsőbbségi” 
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eljárás eredménye, amely során a kormány kiválasztja a támogatásban részesülő projekteket. 
A petícióban szereplő állítás szerint megsértették a partnerség elvét, és a közösségi támogatás 
állítólag nem járul hozzá Európa kulturális örökségének védelméhez.

A Bizottság észrevételei 
A magyar regionális operatív programok különböző regionális fejlesztési prioritásokat 
támogatnak (beleértve az idegenforgalom fejlesztését és a pannon örökség támogatását is). A 
programok két különböző eljárás keretében nyújtanak támogatást: egyrészt a „klasszikus” 
pályázati eljárás keretében, amely projektek közötti versenyt eredményez, másrészt ún. 
„elsőbbségi” projektek keretében, amelyek esetén pályázat helyett a kormány választja ki a 
támogatásban részesülő projekteket. A projekteket a Regionális Fejlesztési Tanács ajánlása 
alapján veszik jegyzékbe. Ez utóbbi eljárás alkalmazási köre korlátozott. 

A petíció elsősorban az „elsőbbségi” projektek kapcsán hozott kormányhatározatokkal 
foglalkozik. A regionális programokért felelős magyar irányító hatóság által biztosított 
információk szerint a petíció tárgyát képező projektet több alkalommal benyújtották, majd 
további felülvizsgálat céljából visszaküldték, de az irányító hatóság egyszer sem utasította 
azokat kifejezetten vissza.
A Regionális Fejlesztési Tanács 2010. szeptember 30-án felülvizsgált négy azonos prioritással 
bíró projektet, amelyek rendkívül fontos – és hasonló – kulturális örökségvédelmi kérdéseket 
érintettek. Mivel a Regionális Fejlesztési Tanács nem tudott határozni e projektek 
rangsorolásáról, jegyzékbe vétel céljából mind a négyet megküldte a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnek. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azonban arról tájékoztatta a Regionális 
Fejlesztési Tanácsot, hogy kizárólag a különleges prioritás pénzügyi korlátján belül nyújthat 
be hozzá projekteket, és ezért rangsorolnia kell a projekteket.

A Regionális Fejlesztési Tanács 2010. október 28-i újabb ülésén hosszú vitát követően 
(amelyen a petíció benyújtója szintén jelen volt) többségi szavazással (12 mellette, 1 ellene, 6 
tartózkodás) határoztak a 4 projekt rangsorolásáról. A petíció tárgyát képező projektet a 
harmadik helyre sorolták. Mivel a Regionális Fejlesztési Tanács mindössze két projektet 
nyújthatott be, ezt követően úgy határozott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek csupán 
az első két projektet küldi meg (14 mellette, 5 ellene szóló szavazattal). 
Egyedül a Regionális Fejlesztési Tanács feladata a projekt kedvezményezettjeinek (ebben az 
esetben a helyi önkormányzat) a határozatairól való tájékoztatása.

Következtetés
A megosztott irányítás elvének megfelelően a tagállamok hatáskörébe tartozik a strukturális 
alapok programjai keretében a projektek kiválasztása. Az Európai Bizottság szolgálatai 
ugyanakkor úgy vélik, hogy az eljárás során sem az uniós jogot, sem az átláthatóság és a 
partnerség elvét nem sértették meg.


