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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a H/18068. számon előterjesztett, Az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló országgyűlési határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 14-ei ülésén kijelölt bizottságként az országgyűlési határozati
javaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi
általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő jelenlévő képviselője felhívta a bizottság tagjainak
figyelmét arra, hogy az országgyűlési határozati javaslat benyújtását megelőzően
széleskörű egyeztetést folytattak és benyújtását mintegy egyéves előkészítő
munka előzte meg .

Az Előterjesztő képviselője különösen három dologra hívta fel a bizottság
figyelmét. Elmondta, hogy a Kormány valamennyi térség versenyképességének
javítása érdekében egy teljesen új irányzatot kíván megvalósítani, mely szerint a
területfejlesztés nem egy olyan szakpolitika kíván lenni, amely az ágazati
(szak)politikák mellett működik, hanem arra törekednek az egyes (szak)ágazatok,
hogy maguk is tartalmazzanak területfejlesztési koncepciót, azaz a jövőben az
egyes ágazatok térképen is próbálnak tervezni . A perifériális és hátrányos
helyzetben lévő térségek, illetve kistérségek vonatkozásában azt tartotta az
Előterjesztő képviselője fontosnak kiemelni, hogy e területeken is merőben új és
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más szemlélet van kialakulóban . Utalt a decentralizálás irányába elmozduló
törekvésre és az ún. „önkormányzati régiók" létrehozására is. Az Előterjesztő
képviselője beszélt továbbá az országos hosszú távú területfejlesztési stratégiáról
és a területfejlesztési politika 2020-ig tervezett átfogó céljairól, valamint a
középtávú országos területi célokról .

A bizottsági tagok részéről számos kérdés és hozzászólás hangzott el . A
bizottság feladat- és hatásköréből adódóan a legtöbb szó a hátrányos helyzetben
lévő, különösen romák lakta régiókról, illetve kistérségekről esett . A
kormánypárti és az ellenzéki képviselők egyaránt kifejtették véleményüket a
decentralizálás előnyeiről, illetve hátrányairól, illetve magáról a decentralizáció
és a regionalizmus fogalmáról is, amelyekről korábban is komoly polémiák
voltak. A régiók kérdése a bizottsági vitákban korábban többször is felmerült
már, hiszen az Országgyűlés 1998-tól tárgyalja a területfejlesztési koncepciókat .

A kormánypárti képviselők kifejtették, hogy részben osztják az ellenzék
aggályait, de kijelentették, hogy megítélésük szerint mind az Országos
Területfejlesztési Koncepcióról, mind a vele párhuzamosan benyújtott, és az
Országgyűlés előtt együttesen tárgyalandó Országos Fejlesztéspolitikáról szóló
országgyűlési határozati javaslat egyaránt alkalmas általános vitára . E vélemény
képviselői szerint is, a regionalizmus olyan súlyú kérdés, amelyben meg kellene
egyezni pártállástól és a mindenkori kormányzatoktól függetlenül . A többségi
vélemény képviselői szerint ha vannak hibák, azok nem a Koncepcióban és a
területfejlesztési politikában vannak, hanem a végrehajtásban . A kormánypárti
képviselők egyetértenek az Országos Területfejlesztési Koncepció alapelveivel,
és a területfejlesztési politika átfogó és középtávú céljaival. A többségi vélemény
képviselői támogatják a területfejlesztési célok érvényesülését szolgáló
intézmény- és eszközrendszer tervezett fejlesztési irányait is .

Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a „valódi régiók" és a „valódi
decentralizáció" kérdését kellene mindenekelőtt tisztázni . Kifogásolták, hogy a
források a mindenkori politika és nem a koncepciók szerint kerülnek elosztásra .
Véleményük szerint nincsenek megteremtve a megfelelő háttértörvények, és
hiányoznak a megfelelő források is . Több törvény, többek között a választójogi
törvény módosítását tartanák szükségesnek . A kisebbségi vélemény egyes
képviselői magát a decentralizáció irányát támogatják, de a megyei szint
szerepének tervezett változását aggályosnak tartják . E vélemény képviselője
elmondta, hogy korábban regionális szintű önkormányzati szint kiépítése irányába
volt törekvés . Ennek kapcsán rákérdeztek arra, hogy pontosan mit jelent az
önkormányzati régiók fogalma . Rákérdeztek arra is, hogy a Kormány hogyan
képzeli a társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott, hátrányos helyzetben
lévő területek felzárkóztatását, illetve, hogy hogyan lesz definiálva, hogy mely
kistérség elmaradott .
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Szóba került a határátkelőhelyek kérdése is, illetve kritikaként hangzott el,
hogy túl gyakran történik hivatkozás Schengen-ről . Egyes vélemények szerint a
területfejlesztés és decentralizáció témakörében a régiók és kistérségek kérdésére
kellene nagyobb hangsúlyt fektetni . A kisebbségi vélemény képviselői e
formában nem tartották támogatásra alkalmasnak az országgyűlési határozati
javaslatot .

A bizottság az országgyűlési határozati javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartotta . (1 l i, On, 6t)

A többségi vélemény előadója az általános vitában : Bán Imre (MSZP)
A kisebbségi vélemény előadója az általános vitában: Ékes József
(független)
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Budapest, 2005 . november 15 . ~t
Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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