Regionális politika és városrehabilitáció1
Baráth Gabriella2–Szépvölgyi Ákos3

A v‡rosok belső megújít‡sa, a komplex szemlŽletű, gazdas‡gi, t‡rsadalmi,
kšrnyezeti Žs Þzikai szempontokat is ŽrvŽnyesítő v‡rosrehabilit‡ció ma m‡r
a hazai v‡rosfejlesztŽsi politika hangsúlyos eleme. Ezt mutatja az a terjedő
szemlŽletmód, amely szerint a kšzšssŽgi terek szerepŽnek újradeÞni‡l‡sa, az
Žpület‡llom‡ny megújít‡sa, vagy az ezekhez kapcsolódó szoci‡lis programok
vŽgrehajt‡sa a lakókšrnyezet-minősŽg fejlesztŽse szempontj‡ból elengedhetetlen (Csorba Z. 2004). Ez a megkšzelítŽsmód Nyugat- Žs Kelet-KšzŽp-Európ‡ban egyar‡nt tšbb Žvtizedes fejlődŽsi folyamaton keresztül alakult ki (Egedy
T.–Kovács Z. 2003).
A fejlődŽsi folyamat sor‡n a v‡rosrehabilit‡ció komplexit‡sa a region‡lis- Žs települŽsfejlesztŽsi kompetenci‡k šsszekapcsolód‡sa, illetve elkülšnítŽse rŽvŽn is nšvekedett. Ezt jelzi, hogy a v‡rosrehabilit‡ció dšntően helyi,
települŽsi hat‡skšrrŽ v‡lt, így elsősorban a települŽsfejlesztŽs feladatkšrŽbe
sorolható. Ennek ellenŽre – b‡r sokkal kisebb, de feltevŽsünk szerint nšvekvő
mŽrtŽkben – a region‡lis politika eszkšzrendszere is befoly‡solja a rehabilit‡ció ir‡nyait. Nšvekvő jelentősŽge miatt jelen tanulm‡nyban elsősorban az
utóbbit, vagyis a region‡lis politika Žs a v‡rosrehabilit‡ció šsszefüggŽseit
kív‡njuk ‡ttekinteni.
A tanulm‡ny cŽlja annak bemutat‡sa, hogy a kšvetkező időszakban mely
szempontok hat‡rozz‡k meg a v‡rosrehabilit‡ció fejlesztŽspolitikai h‡tterŽt.
Ennek megalapoz‡sa ŽrdekŽben ršviden ‡ttekintjük azt is, hogy a region‡lis
politika eszkšzrendszere a v‡rosrehabilit‡ció szempontj‡ból hogyan v‡ltozott.

Magyarországi városfejlesztési politika és városrehabilitáció?
A II. vil‡gh‡ború ut‡ni magyarorsz‡gi v‡rosfejlesztŽsi politika a nyugati Žs
a szovjet mint‡kat egyar‡nt megjelenítő tervezŽsi, rendezŽsi Žs v‡rosŽpítŽsi
gyakorlatot jelentett (Bokor P.-né 2002). Az 1950-es Žvek első felŽtől azonban
¹ Jelen tanulm‡ny a TŽr- Žs T‡rsadalom 2006. Žvi 1. tematikus sz‡m‡ban, A városrehabilitáció
fejlesztéspolitikai háttere címmel megjelent cikk ršvidített Žs rŽszben ‡tdolgozott v‡ltozata
(Baráth G.–Szépvölgyi Á. 2006).
² MTA Region‡lis Kutat‡sok Kšzpontja, Nyugat-magyarorsz‡gi Tudom‡nyos IntŽzet, KšzŽpdun‡ntúli Kutatócsoport; H-8000 SzŽkesfehŽrv‡r, Budai út 9–11.
³ MTA Region‡lis Kutat‡sok Kšzpontja, Nyugat-magyarorsz‡gi Tudom‡nyos IntŽzet,
KšzŽp-dun‡ntúli Kutatócsoport; H-8000 SzŽkesfehŽrv‡r, Budai út 9–11.
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egyre ink‡bb a szovjet – kšzponti ir‡nyít‡sú – v‡rosrendezŽsi iskola v‡lt meghat‡rozóv‡ (Bokor P.-né 2002; Ekler D.–Hegedűs J.–Tosics I. 1980; Szirmai,
G.–Baráth, G. 2005).
A kšzponti hatalomtól függő tervezŽsi, fejlesztŽsi kšrnyezet korl‡tai
az 1960-as Žvek gazdas‡gi reformfolyamatai kšvetkeztŽben kezdtek oldódni
(Enyedi, Gy.–Szirmai, G. 1992). Az 1968-as Új Gazdas‡gi Mechanizmus, majd
az 1970-es Žvek kšzepŽn jellemző tov‡bbi decentraliz‡ciós tšrekvŽsek hat‡s‡ra
rugalmasabb‡ v‡lt a helyi tervezŽs, amelyet az 1971-ben elfogadott Országos
Településhálózat-fejlesztési Koncepció, majd annak 1985-ben elfogadott módosít‡sa4 tov‡bb erősített (Blais, H.–Szeszler, Zs. 2000; Rechnitzer J. 1998).
Ezen kezdeti Žvtizedek lŽnyeges aspektusa a rendezŽsi típusú, azaz a
Þzikai kšrnyezet alakít‡s‡t, a területfelhaszn‡l‡s szab‡lyoz‡s‡t cŽlzó tervezŽs
dominanci‡ja. A 1980-as Žvektől azonban fokozatosan elkülšnült egym‡stól a
fejlesztŽsi Žs rendezŽsi típusú tervezŽs gyakorlata (Farag— L. 2005).
A rendszerv‡ltoz‡s ut‡n alapvető módon ‡talakult a v‡rostervezŽs Žs
v‡rospolitika. A kor‡bbi kšzpontosított fejlesztŽsi Žs tervezŽsi eszkšzrendszer
helyŽbe jelentős decentraliz‡ció lŽpett. Ezen v‡ltoz‡sok lŽnyegesebb elemei
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1996. évi területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény, valamint a területfejlesztŽsről Žs területrendezŽsről szóló tšrvŽny alapj‡n, 1998-ban elfogadott Országos
Területfejlesztési Koncepció5 voltak. Tov‡bb‡ a v‡rostervezŽst, v‡rosfejlesztŽst
illetően speci‡lis, elsősorban a települŽsfejlesztŽs egyes területeire (így pŽld‡ul
a területrendezŽsre, ŽpítŽsügyre) vonatkozó tšrvŽnyek is hoztak v‡ltoz‡st az
1990-es Žvtized vŽgŽn.
Az EU gyakorlat‡hoz igazodó v‡rosfejlesztŽsi programokkal Žs konkrŽt v‡rosrehabilit‡ciós cŽlkitűzŽsekkel a Nemzeti FejlesztŽsi Terv (NFT) programdokumentumaiban tal‡lkozhatunk előszšr. A 2004–2006 kšzštti időszakra
vonatkozó I. NFT speciÞkus, v‡rosfejlesztŽsi, azon belül v‡rosrehabilit‡cióhoz kapcsolódó fejlesztŽsi cŽlkitűzŽsei a dokumentum Regionális Fejlesztési
Operatív Programja keretŽben (RFOP) fogalmazódtak meg. A Program tŽrsŽgi
in-frastruktúra Žs települŽsi kšrnyezet fejlesztŽse priorit‡s‡n belül tal‡ljuk
a magyarorsz‡gi fejlesztŽspolitikai gyakorlat első ‡tfogó v‡rosrehabilit‡ciós
intŽzkedŽsŽt, Városi területek rehabilitációja címmel.
Az intŽzkedŽs a h‡tr‡nyos helyzetű területek (leromlott Þzikai kšrnyezetű, leromlott kšzterületekkel bíró, kšrnyezetszennyezŽs ‡ltal sújtott területek,
amelyek esetŽben sokszor a szoci‡lis problŽm‡k Žs a rossz kšzbiztons‡g is gondot
jelent) megújít‡s‡t cŽlozza az URBAN kšzšssŽgi kezdemŽnyezŽs mint‡j‡ra.
Napjaink v‡rosfejlesztŽsi Žs tervezŽsi gyakorlat‡nak egyik legfontosabb
szegmensŽt Žs ‡tfogó keretŽt az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) kŽpezi. A 2007–2013 kšzštti tervezŽsi időszak m‡sik fontos programdokumentuma
⁴ OGY 12/1980–85. sz‡mú hat‡rozata
⁵ OGY 35/1998. (III. 20.) sz‡mú hat‡rozata az Orsz‡gos TerületfejlesztŽsi Koncepcióról
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az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK), amelynek meg‡llapít‡sai sz‡mos
vonatkoz‡sban kapcsolódnak a v‡rosrehabilit‡ció szempontrendszerŽhez.
A dokumentum az orsz‡gos területi cŽlokon belül a VersenykŽpessŽgi
pólusok Žs v‡rosh‡lózati kapcsolatrendszer fejlesztŽse cŽlkitűzŽs keretŽben
fogalmaz meg a v‡rosfejlesztŽshez Žs az Žpített kšrnyezet megújít‡s‡hoz, rehabilit‡ciój‡hoz szorosan kapcsolódó szempontokat (OTK 2005, 39–40). Emellett
a külső Žs belső perifŽri‡k felz‡rkóztat‡sa esetŽn is kiemelten kezeli a v‡rosfejlesztŽs szempontjait, mint lehetsŽges kitšrŽsi pontokat. Az orsz‡gos jelentősŽgű
integr‡lt fejlesztŽsi tŽrsŽgek Žs tŽmaterületek keretŽben elsősorban a kultur‡lis
šršksŽg vŽdelmŽhez, az egyh‡zi, műemlŽki, rŽgŽszeti Žs a helyi vŽdettsŽgű
Žpített šršksŽgi ŽrtŽkek integr‡lt vŽdelmŽhez kapcsolódó szempontok jelennek
meg a dokumentumban. VŽgül a v‡rosfejlesztŽs t‡gan Žrtelmezett szempontjai
a szakpolitik‡k sz‡m‡ra megfogalmazott területi priorit‡sok keretŽben – elsősorban a lak‡spolitik‡hoz kapcsolódóan – is megjelennek (OTK 2005, 82–83).

A városrehabilitáció az EU kohéziós politikájában
Az Európai Unió nem rendelkezik form‡lis hat‡skšrrel a v‡rosfejlesztŽssel,
illetve ezen belül a v‡rosrehabilit‡cióval kapcsolatban. Ennek ellenŽre a kŽrdŽskšr a kohŽziós politik‡ban egyre mark‡nsabban megjelenik. A kapcsolódó
dokumentumok nŽgy fő szakpolitikai cŽlt fogalmaznak meg. Ezek a gazdas‡gi
teljesítmŽny Žs a foglalkoztat‡s nšvelŽse, a t‡rsadalmi kirekesztŽs csškkentŽse
Žs a v‡rosok megújít‡sa, a fenntartható v‡rosi kšrnyezet kialakít‡sa, illetve
helyi korm‡nyz‡s szerepŽnek erősítŽse. A m‡sodik Žs harmadik cŽl egyŽrtelmű
hat‡ssal van a v‡rosrehabilit‡ciót Žrintő tevŽkenysŽgekre.
Az Európai KšzšssŽg 1990-ben fogadta el az első olyan dokumentumot
(Green Paper on Urban Development), amely a v‡rosi gazdas‡gi, t‡rsadalmi Žs kšrnyezeti problŽm‡k egysŽges kezelŽsŽre hívta fel a Þgyelmet. Az ebben megfogalmazott cŽlok megjelentek az 1989–1993 kšzštti első v‡rosfejlesztŽsi akciókban, az
Urban Pilot Projects megvalósít‡s‡ban, amelyek eredmŽnyei alapj‡n 1994–1999
kšzštt zajlott a kifejezetten v‡rosfejlesztŽsi cŽlú URBAN I. program.
A jelenlegi fejlesztŽspolitkai ir‡nyokat meghat‡rozó, tov‡bbi fontos
dokumentum az Európai Bizotts‡g 1997-es kšzlemŽnye, a „Towards an Urban
Agenda in the European Union” címmel, amely egysŽges elkŽpzelŽseket fogalmaz meg a v‡rosi tŽrsŽgek fejlesztŽsŽre. SzintŽn lŽnyeges, hogy az 1998–2002
kšzštti 5. Keretprogram „Holnap v‡rosa” elkŽpzelŽse6, illetve az 1998-ban
⁶ A Holnap V‡rosa Žs a Kultur‡lis ÖršksŽg program a v‡rosrehabilit‡ció kŽrdŽskšrŽhez
kapcsolódva foglalkozott a fenntartható ŽpítŽs kŽrdŽseivel. Sz‡mos projekt fontos
előrelŽpŽst jelentett a fenntartható ŽpítŽsi Žs felújít‡si elj‡r‡sok Európ‡ban való
meghonosít‡s‡ban Žs előmozdít‡s‡ban. A PRESCO projekt az Európai Fenntartható ÉpítŽsi
ir‡nymutatókat igyekezett meghat‡rozni, a CRISP pedig šsszehangolt kritŽriumokat Žs

61

8_Barath-Szepvolgyi.indd 61

2007.01.05. 11:41:54

megfogalmazott „Sustainable urban development in the European Union: a framework for action” című bizotts‡gi kšzlemŽny (amelynek cŽlja a kohŽziós politika
v‡rosŽrzŽkenyebbŽ tŽtele). Az 1999-ben elfogadott Európai Területfejlesztési
Perspektíva (ESDP) is Žrinti a rehabilit‡ció kŽrdŽseit. A dokumentum szerint
št tŽnyező külšnšs fontoss‡ggal bír a v‡rosok fenntartható fejlődŽse szempontj‡ból. Ezek a v‡rosok Þzikai terjeszkedŽsŽnek kŽzben tart‡sa, a külšnfŽle
funkciók elŽrŽse minden t‡rsadalmi csoport sz‡m‡ra, a v‡rosi škorendszerrel való Žsszerű Žs forr‡stakarŽkos gazd‡lkod‡s, jobb elŽrhetősŽg biztosít‡sa
kšrnyezetbar‡t kšzlekedŽsi form‡kkal, Žs a termŽszeti Žs kultur‡lis šršksŽg
megőrzŽse Žs fejlesztŽse. Ehhez kapcsolódik mŽg az elhanyagolt területek Žs
lepusztult ipari telepek helyrehozatala, valamint az olcsó, jó minősŽgű lak‡sok
kiegyensúlyozott biztosít‡sa is.
A fenti tapasztalatoknak Žs javaslatoknak a 2000–2006 kšzštti időszakban tšrtŽnő ŽrvŽnyesülŽsŽt az URBAN II. program7 biztosította. A program
szerint „a zšldterületek fejlesztŽse helyett a lepusztult ipari területek („barnamezős területek”) rehabilit‡l‡s‡nak kell priorit‡st adni”8. Ennek megfelelően
t‡mogatja „a barnamezős területek vegyes területhaszn‡latú Žs kšrnyezetbar‡t
helyre‡llít‡s‡t, amely csškkenti a zšldmezős fejlesztŽs Žs a v‡rosterjeszkedŽs
ir‡nti sürgető igŽnyt”.
A kohŽziós politika v‡rosfejlesztŽsi ir‡nyainak kialakít‡s‡val foglalkozik a 2002-ben kšzzŽtett „Cities for Cohesion – The Urban dimension of European
Policy” szakŽrtői jelentŽs. A dokumentumban a munkanŽlkülisŽg, a t‡rsadalmi
kirekesztŽs, a v‡rosrehabilit‡ció, a biztons‡g, illetve a kšrnyezeti degrad‡ció
mellett új kihív‡skŽnt megjelenik a zšldterületek Žs kšzšssŽgi terek hi‡nya,
a szegreg‡ció csškkentŽsŽnek igŽnye, illetve a komplex rehabilit‡ció szüksŽgessŽge.
A 2006 ut‡ni kohŽziós politika v‡rostervezŽsi Žs v‡rosfejlesztŽsi cŽljainak megfogalmaz‡s‡hoz tov‡bbi adalŽkokat nyújt az URBAN I. 2003-ban elkŽszült ex-post ŽrtŽkelŽse (Ex-Post… 2003). Eszerint a v‡rosfejlesztŽs sikerŽnek
tŽnyezői a kšvetkezők: programok kombin‡l‡sa m‡s fejlesztŽsi programokkal,
projektek kšzštti szinergia, helyi kšzšssŽgek aktív rŽszvŽtele.
mutatókat dolgozott ki az ŽpítŽsi projektek fenntarthatós‡g‡nak mŽrŽsŽre, külšnšsen a
v‡rosi Žpített kšrnyezeten belül. A SUREUKO Európ‡ban a h‡ború ut‡n Žpített lak‡sok
fenntartható helyre‡llít‡s‡val foglalkozott, Žs cŽlja volt gyakorlati kezelŽsi eszkšzšket adni
a fenntartható fejlesztŽs Žs a lakók rŽszvŽtelŽnek a folyamatban tšrtŽnő integr‡l‡s‡ra.
⁷ COM (2000) 1100 – Communication from the Comission to the member States of 8.4.00;
laying down guidelines for a Community Initiative concerning economic and social
regeneration of cities and of neighbourhoods in crisis in order to promote sustainable
urban development – URBAN II.
⁸ Ennek ÞgyelembevŽtelŽvel az URBAN ‡ltal t‡mogatott projektek mintegy egyštšde a
tšrtŽnelmi belv‡rosok problŽm‡inak megold‡s‡t szolg‡lja, kšzel fele az ezt kšrülvevő
belv‡rosi területeket Žrinti, míg egyharmada a v‡rosok Žs agglomer‡ciók perifŽri‡in lŽvő
v‡rosrŽszek megújít‡s‡t cŽlozza.
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Fejlesztési irányok 2007-től
A 2006-ot kšvető kohŽziós politika fő ir‡nyait előrevetítő Lisszaboni, Nizzai
Žs Gšteborgi Csúcstal‡lkozók, valamint a 3. KohŽziós JelentŽs ir‡nymutat‡sai,
tov‡bb‡ a kor‡bban rŽszletezett v‡rosfejlesztŽsi elkŽpzelŽsek Žs javaslatok
alapj‡n šsszesítettük azokat a feladatokat, amelyek a kšvetkező kšltsŽgvetŽsi
időszakban a kohŽziós politika v‡rosrehabilit‡ciós cŽlokat is Žrintő sarokpontjai lehetnek. Ezek kšzŽ tartozik a szegŽnysŽg kezelŽse Žs a t‡rsadalmi
befogad‡s, a fenntartható megújít‡s, a partnersŽg tšbb szempontú fejlesztŽse,
valamint az új tervezŽsi-fejlesztŽsi megkšzelítŽs.
A foglalkoztatás, a szegénység kezelése és a társadalmi befogadás esetŽben a
megoldandó feladatok kšzŽ tartozik a szoci‡lis infrastruktúra fejlesztŽse (Þatalok sz‡m‡ra beilleszkedŽs, idősek sz‡m‡ra szoci‡lis ell‡t‡s). Ez a komplex
v‡rosrehabilit‡ció egyik sarokpontja lehet a kšvetkező hŽt Žvben.
A fenntartható megújítás feladatkšrŽbe tartozik a kšrnyezetfejlesztŽs
(elsősorban a barnamezős beruh‡z‡sok prefer‡l‡sa a zšld helyett), a kšzšssŽgi terek Žs szolg‡ltat‡sok megújít‡sa, a v‡rosi kšzlekedŽs moderniz‡ciója, a
termŽszeti Žs kultur‡lis šršksŽg vŽdelme, illetve a Þzikai v‡rosrehabilit‡ciós
programok megvalósít‡sa.
VŽgül a tervezési-fejlesztési megközelítés változása nem jelent m‡st, mint a
v‡rosi cŽlok main‡l jobb ŽrvŽnyesítŽsŽt a területi politik‡ban (a v‡rosfejlesztŽs
Žs a rŽgiófejlesztŽs viszony‡nak ‡tŽrtŽkelŽse), a területileg integr‡lt v‡rosrŽszv‡ros-rŽgió stratŽgi‡k kidolgoz‡s‡t, Žs a t‡mogatott területek kiv‡laszt‡s‡nak
rugalmasabb‡ v‡l‡s‡t (p‡rhuzamosan a t‡mogatott tevŽkenysŽgek kšrŽnek
helyi igŽnyekhez igazít‡s‡val).
A 2006 ut‡ni fejlesztŽsi cŽlok elŽrŽsŽt segítheti a m‡r sikeresen megvalósított projektek ismerete, vagyis a jó gyakorlatok ‡tvŽtele. Ezek eredmŽnyei
alapj‡n megfogalmazható nŽh‡ny olyan alapelv, amely a kŽsőbbi projektek
sikeres megvalósít‡s‡t segíthetik. Ezek kšzŽ sorolható, hogy a v‡rosrehabilit‡cióban Žrintett sokfŽle szereplő együttműkšdŽse pontosan tiszt‡zott szervezeti keretek kšzštt tšrtŽnjen, valamint form‡lis Žs inform‡lis módszerekkel
biztosított legyen a lakoss‡g aktív rŽszvŽtele. LŽnyeges tov‡bb‡, hogy a v‡rosi
lakókšrnyezet ‡llapot‡nak javul‡sa mellett a lakók kšzštti kapcsolatok erősšdjenek. A m‡r megvalósult programok tanuls‡ga az is, hogy csak a problŽm‡k
integr‡lt megold‡sa vezethet sikerhez, az egyes rŽszproblŽm‡k (pl.: Þzikai
rehabilit‡ció, vagy egyes szoci‡lis problŽm‡k kezelŽse) felsz‡mol‡sa nem.
A leírt cŽlok megvalósul‡sa tšbb egyŽb tŽnyezőtől is függ, amelyek
erősítik a komplex szemlŽletmód előtŽrbe kerülŽsŽt. Ezt jelzi, hogy a rehabilit‡ció egyik fontos elemŽnek tekinthető lak‡sŽpítŽs šnmag‡ban a Struktur‡lis
Alapokból nem Þnanszírozható tevŽkenysŽg, bizonyos lak‡sŽpítŽsi tevŽkenysŽgek azonban t‡rsÞnanszíroz‡sban bevonhatók. LŽnyeges az is, hogy e tevŽkenysŽgek is csak akkor t‡mogathatók, ha a cŽlterületre vonatkozó valamely
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hosszú t‡vú integr‡lt újrafejlesztŽsi terv keretŽben valósulnak meg (Kohéziós
politika és városok… 2005). Tov‡bbi fontos szempont, hogy a fejlesztŽseknek
az új gazdas‡gi tevŽkenysŽg alapjainak megteremtŽsŽre, vagy a cŽlterület
‡ltal‡nos kšrnyezetminősŽgŽnek javít‡s‡ra kell koncentr‡lniuk.
A Struktur‡lis Alapok forr‡sai mellett a v‡rosrehabilit‡ciós projektek
megvalósít‡s‡ban 2007-től is komoly szerepe lehet az Európai Beruh‡z‡si Bank
(EIB), az Európa Tan‡cs FejlesztŽsi Bankja (CEB) Žs az Európai Újj‡ŽpítŽsi Žs
FejlesztŽsi Bank (EBRD) hiteleinek. Az EIB Žs a CEB egyik, a v‡rosrehabilit‡cióhoz kapcsolódó hitelezŽsi területe a szoci‡lis lak‡sŽpítŽs. Ezt a 2004-ben
csatlakozott tagorsz‡gok esetŽben kiemelten t‡mogatj‡k.
A t‡mogat‡spolitika mellett a v‡rosrehabilit‡ciós cŽlok megvalósul‡s‡t
segíthetik a Kutat‡si Keretprogram t‡mogat‡s‡val megvalósuló kutat‡sok is.
Szerepük külšnšsen nagy lehet a v‡roskšzpontok, v‡rosnegyedek megújít‡s‡nak, szennyezett Žs barnamezős területek rehabilit‡ciój‡nak illetve az integr‡lt
területhaszn‡lati Žs kšzlekedŽsi tervezŽs megalapoz‡s‡ban.
VŽgül Žppen a m‡r befejezett kutat‡si projektek mutattak r‡, hogy a
rehabilit‡ció eszkšz lehet arra is, hogy a gazdas‡gi, t‡rsadalmi, kultur‡lis,
kšrnyezeti, kšzlekedŽsi, illetve kšzbiztons‡gi szempontokat egyesítve hozz‡j‡ruljon a h‡tr‡nyos helyzetű, a v‡rosh‡lózat perifŽri‡j‡n elhelyezkedő v‡rosok
fejlesztŽsŽhez, felz‡rkóztat‡s‡hoz.

Összegzés
A bevezetŽsben megfogalmazott cŽloknak megfelelően a szerzők arra v‡llalkoztak, hogy ‡ttekintsŽk a hazai v‡rosrehabilit‡ció fejlesztŽspolitikai h‡tterŽt,
valamint az Európai Unió kohŽziós politik‡j‡nak kapcsolódó szempontjait.
Mindezt azzal a cŽllal, hogy a kšvetkező időszakban megvalósuló fejlesztŽsek
szakmapolitikai megalapozotts‡g‡t nšveljŽk. Ehhez kapcsolódóan a legfontosabb szempontok a kšvetkezők:
A v‡rosrehabilit‡ció beŽpülŽse a magyarorsz‡gi v‡rosfejlesztŽsi politik‡ba egym‡stól jól elkülšníthető fejlesztŽsi szakaszokban tšrtŽnt meg. Az
1980-as Žvek vŽgŽig a centraliz‡lt tervezŽs ezt a tevŽkenysŽget nem kezelte
kšzponti cŽlkŽnt, a rehabilit‡ció nem volt a v‡rosfejlesztŽsi politika integr‡ns
rŽsze. A m‡sodik fejlődŽsi szakaszban, a rendszerv‡lt‡st kšvető Žvtizedben jštt
lŽtre az a területfejlesztŽsi eszkšzrendszer, amely a helyi igŽnyeken alapuló,
stratŽgiai szemlŽletű v‡rosrehabilit‡ció feltŽteleit megteremtette.
Az újonnan kialakított eszkšzrendszer ‡ltal biztosított lehetősŽgeket
kihaszn‡lva az elmúlt št Žvben fogalmazódtak meg Žs Žpültek be az orsz‡gos, illetve region‡lis szintű programoz‡sba olyan fejlesztŽsi cŽlok, amelyek
kifejezetten a v‡rosrehabilit‡ciót t‡mogatj‡k. Ehhez a kiŽpülő eszkšzrendszer
mellett az alulról jšvő fejlesztŽsi igŽnyek megfogalmaz‡sa is hozz‡j‡rult.
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Az Európai Unió kohŽziós politik‡ja a m‡sodik fejlődŽsi szakasszal
egyidőben fordult a v‡rosfejlesztŽsi, ezen belül is hangsúlyosan a v‡rosrehabilit‡ciós cŽlok megvalósít‡sa felŽ. Meg kell jegyeznünk, hogy Magyarorsz‡ggal
ellentŽtben a nyugat-európai orsz‡gokban m‡r az 1950-es Žvektől fontos volt
a v‡rosok megújít‡sa (Egedy T.–Kovács Z. 2003), de kšzšssŽgi szinten ez az
1990-es Žvek elejŽig nem jelent meg. Igazi előrelŽpŽst az 1994–1999. kšzštti
kšltsŽgvetŽsi időszak jelentett, amikor az első konkrŽt, kšzšssŽgi t‡mogat‡ssal
megvalósuló rehabilit‡ciós intŽzkedŽsek megtšrtŽntek. A 2000–2006. kšzštti
időszakban az ide kapcsolódó fejlesztŽsek szerepe tov‡bb erősšdštt Žs a v‡rosrehabilit‡ció egyes területei a kšvetkező hŽt Žvben is kiemelt v‡rosfejlesztŽsi
szempontkŽnt jelennek meg. A leírt fejlődŽsi folyamat sor‡n a v‡rosrehabilit‡ció eszkšzrendszere, a megvalósít‡s területi szintje Žs a fejlesztŽsi cŽlok is
módosultak. Ezt a fejlődŽsi folyamatot šsszegzi az 1. ábra.
VŽgül fontosnak tartjuk kiemelni azokat a fejlesztŽspolitikai alapelveket, amelyek a magyarorsz‡gi v‡rosrehabilit‡ció lehetősŽgeit a kšvetkező
időszakban meghat‡rozz‡k. Ezek kšzül lŽnyeges az alulról jšvő, a települŽsek
szerepŽt felŽrtŽkelő kezdemŽnyezŽsek egyŽrtelmű t‡mogat‡sa, a komplex
megkšzelítŽsmód előtŽrbe helyezŽse, valamint a hazai Žs a kšzšssŽgi eszkšzrendszer šsszehangol‡sa. Tov‡bbi fontos szempont a jó gyakorlatok hatŽkony
‡tvŽtele, a szoci‡lis elemek szerepŽnek erősítŽse (pl.: szegŽnysŽg kezelŽse,
t‡rsadalmi befogad‡s), az integr‡lt v‡rosrŽsz-v‡ros stratŽgi‡k kidolgoz‡sa,
az Žrintett szereplők együttműkšdŽsŽt segítő szervezeti keretek kidolgoz‡sa,
valamint a lakoss‡g aktív rŽszvŽtelŽnek biztosít‡sa. Mindezek együttes ÞgyelembevŽtele biztosíthatja a v‡rosrehabilit‡ciós projektek sikerŽt.

1. ábra A v‡rosrehabilit‡ció eszkšzrendszerŽnek Žs fejlesztŽsi cŽljainak v‡ltoz‡sa
Forr‡s: saj‡t szerkesztŽs
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