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Regionális politika és városrehabilitáció1

Baráth Gabriella2�Szépvölgyi Ákos3

A v�rosok belső megújít�sa, a komplex szeml�letű, gazdas�gi, t�rsadalmi, 
k�rnyezeti �s Þ zikai szempontokat is �rv�nyesítő v�rosrehabilit�ció ma m�r 
a hazai v�rosfejleszt�si politika hangsúlyos eleme. Ezt mutatja az a terjedő 
szeml�letmód, amely szerint a k�z�ss�gi terek szerep�nek újradeÞ ni�l�sa, az 
�pület�llom�ny megújít�sa, vagy az ezekhez kapcsolódó szoci�lis programok 
v�grehajt�sa a lakók�rnyezet-minős�g fejleszt�se szempontj�ból elengedhetet-
len (Csorba Z. 2004). Ez a megk�zelít�smód Nyugat- �s Kelet-K�z�p-Európ�-
ban egyar�nt t�bb �vtizedes fejlőd�si folyamaton keresztül alakult ki (Egedy 
T.�Kovács Z. 2003). 

A fejlőd�si folyamat sor�n a v�rosrehabilit�ció komplexit�sa a regio-
n�lis- �s települ�sfejleszt�si kompetenci�k �sszekapcsolód�sa, illetve elkül�-
nít�se r�v�n is n�vekedett . Ezt jelzi, hogy a v�rosrehabilit�ció d�ntően helyi, 
települ�si hat�sk�rr� v�lt, így elsősorban a települ�sfejleszt�s feladatk�r�be 
sorolható. Ennek ellen�re � b�r sokkal kisebb, de feltev�sünk szerint n�vekvő 
m�rt�kben � a region�lis politika eszk�zrendszere is befoly�solja a rehabili-
t�ció ir�nyait. N�vekvő jelentős�ge miatt  jelen tanulm�nyban elsősorban az 
utóbbit, vagyis a region�lis politika �s a v�rosrehabilit�ció �sszefügg�seit 
kív�njuk �tt ekinteni.

A tanulm�ny c�lja annak bemutat�sa, hogy a k�vetkező időszakban mely 
szempontok hat�rozz�k meg a v�rosrehabilit�ció fejleszt�spolitikai h�tt er�t. 
Ennek megalapoz�sa �rdek�ben r�viden �tt ekintjük azt is, hogy a region�lis 
politika eszk�zrendszere a v�rosrehabilit�ció szempontj�ból hogyan v�ltozott . 

Magyarországi városfejlesztési politika és városrehabilitáció?

A II. vil�gh�ború ut�ni magyarorsz�gi v�rosfejleszt�si politika a nyugati �s 
a szovjet mint�kat egyar�nt megjelenítő tervez�si, rendez�si �s v�ros�pít�si 
gyakorlatot jelentett  (Bokor P.-né 2002). Az 1950-es �vek első fel�től azonban 

¹ Jelen tanulm�ny a T�r- �s T�rsadalom 2006. �vi 1. tematikus sz�m�ban, A városrehabilitáció 
fejlesztéspolitikai hátt ere címmel megjelent cikk r�vidített  �s r�szben �tdolgozott  v�ltozata 
(Baráth G.�Szépvölgyi Á. 2006).

² MTA Region�lis Kutat�sok K�zpontja, Nyugat-magyarorsz�gi Tudom�nyos Int�zet, K�z�p-
dun�ntúli Kutatócsoport; H-8000 Sz�kesfeh�rv�r, Budai út 9�11.

³ MTA Region�lis Kutat�sok K�zpontja, Nyugat-magyarorsz�gi Tudom�nyos Int�zet, 
K�z�p-dun�ntúli Kutatócsoport; H-8000 Sz�kesfeh�rv�r, Budai út 9�11.
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egyre ink�bb a szovjet � k�zponti ir�nyít�sú � v�rosrendez�si iskola v�lt meg-
hat�rozóv� (Bokor P.-né 2002; Ekler D.�Hegedűs J.�Tosics I. 1980; Szirmai, 
G.�Baráth, G. 2005). 

A k�zponti hatalomtól függő tervez�si, fejleszt�si k�rnyezet korl�tai 
az 1960-as �vek gazdas�gi reformfolyamatai k�vetkezt�ben kezdtek oldódni 
(Enyedi, Gy.�Szirmai, G. 1992). Az 1968-as Új Gazdas�gi Mechanizmus, majd 
az 1970-es �vek k�zep�n jellemző tov�bbi decentraliz�ciós t�rekv�sek hat�s�ra 
rugalmasabb� v�lt a helyi tervez�s, amelyet az 1971-ben elfogadott  Országos 
Településhálózat-fejlesztési Koncepció, majd annak 1985-ben elfogadott  módosí-
t�sa4 tov�bb erősített  (Blais, H.�Szeszler, Zs. 2000; Rechnitzer J. 1998). 

Ezen kezdeti �vtizedek l�nyeges aspektusa a rendez�si típusú, azaz a 
Þ zikai k�rnyezet alakít�s�t, a területfelhaszn�l�s szab�lyoz�s�t c�lzó tervez�s 
dominanci�ja. A 1980-as �vektől azonban fokozatosan elkül�nült egym�stól a 
fejleszt�si �s rendez�si típusú tervez�s gyakorlata (Farag� L. 2005).

A rendszerv�ltoz�s ut�n alapvető módon �talakult a v�rostervez�s �s 
v�rospolitika. A kor�bbi k�zpontosított  fejleszt�si �s tervez�si eszk�zrendszer 
hely�be jelentős decentraliz�ció l�pett . Ezen v�ltoz�sok l�nyegesebb elemei 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1996. évi területfej-
lesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény, valamint a területfejleszt�s-
ről �s területrendez�sről szóló t�rv�ny alapj�n, 1998-ban elfogadott  Országos 
Területfejlesztési Koncepció5 voltak. Tov�bb� a v�rostervez�st, v�rosfejleszt�st 
illetően speci�lis, elsősorban a települ�sfejleszt�s egyes területeire (így p�ld�ul 
a területrendez�sre, �pít�sügyre) vonatkozó t�rv�nyek is hoztak v�ltoz�st az 
1990-es �vtized v�g�n.

Az EU gyakorlat�hoz igazodó v�rosfejleszt�si programokkal �s konk-
r�t v�rosrehabilit�ciós c�lkitűz�sekkel a Nemzeti Fejleszt�si Terv (NFT) prog-
ramdokumentumaiban tal�lkozhatunk elősz�r. A 2004�2006 k�z�tt i időszakra 
vonatkozó I. NFT speciÞ kus, v�rosfejleszt�si, azon belül v�rosrehabilit�ció-
hoz kapcsolódó fejleszt�si c�lkitűz�sei a dokumentum Regionális Fejlesztési 
Operatív Programja keret�ben (RFOP) fogalmazódtak meg. A Program t�rs�gi 
in-frastruktúra �s települ�si k�rnyezet fejleszt�se priorit�s�n belül tal�ljuk 
a magyarorsz�gi fejleszt�spolitikai gyakorlat első �tfogó v�rosrehabilit�ciós 
int�zked�s�t, Városi területek rehabilitációja címmel. 

Az int�zked�s a h�tr�nyos helyzetű területek (leromlott  Þ zikai k�rnye-
zetű, leromlott  k�zterületekkel bíró, k�rnyezetszennyez�s �ltal sújtott  területek, 
amelyek eset�ben sokszor a szoci�lis probl�m�k �s a rossz k�zbiztons�g is gondot 
jelent) megújít�s�t c�lozza az URBAN k�z�ss�gi kezdem�nyez�s mint�j�ra.

Napjaink v�rosfejleszt�si �s tervez�si gyakorlat�nak egyik legfontosabb 
szegmens�t �s �tfogó keret�t az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) k�pe-
zi. A 2007�2013 k�z�tt i tervez�si 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 Területfejleszt�si Koncepcióról
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az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK), amelynek meg�llapít�sai sz�mos 
vonatkoz�sban kapcsolódnak a v�rosrehabilit�ció szempontrendszer�hez.

A dokumentum az orsz�gos területi c�lokon belül a Versenyk�pess�gi 
pólusok �s v�rosh�lózati kapcsolatrendszer fejleszt�se c�lkitűz�s keret�ben 
fogalmaz meg a v�rosfejleszt�shez �s az �pített  k�rnyezet megújít�s�hoz, reha-
bilit�ciój�hoz szorosan kapcsolódó szempontokat (OTK 2005, 39�40). Emellett  
a külső �s belső perif�ri�k felz�rkóztat�sa eset�n is kiemelten kezeli a v�rosfej-
leszt�s szempontjait, mint lehets�ges kit�r�si pontokat. Az orsz�gos jelentős�gű 
integr�lt fejleszt�si t�rs�gek �s t�materületek keret�ben elsősorban a kultur�lis 
�r�ks�g v�delm�hez, az egyh�zi, műeml�ki, r�g�szeti �s a helyi v�dett s�gű 
�pített  �r�ks�gi �rt�kek integr�lt v�delm�hez kapcsolódó szempontok jelennek 
meg a dokumentumban. V�gül a v�rosfejleszt�s t�gan �rtelmezett  szempontjai 
a szakpolitik�k sz�m�ra megfogalmazott  területi priorit�sok keret�ben � első-
sorban 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�sk�rrel a v�rosfejleszt�ssel, 
illetve ezen belül a v�rosrehabilit�cióval kapcsolatban. Ennek ellen�re a k�r-
d�sk�r a koh�ziós politik�ban egyre mark�nsabban megjelenik. A kapcsolódó 
dokumentumok n�gy fő szakpolitikai c�lt fogalmaznak meg. Ezek a gazdas�gi 
teljesítm�ny �s a foglalkoztat�s n�vel�se, a t�rsadalmi kirekeszt�s cs�kkent�se 
�s a v�rosok megújít�sa, a fenntartható v�rosi k�rnyezet kialakít�sa, illetve 
helyi korm�nyz�s szerep�nek erősít�se. A m�sodik �s harmadik c�l egy�rtelmű 
hat�ssal van a v�rosrehabilit�ciót �rintő tev�kenys�gekre.

Az Európai K�z�ss�g 1990-ben fogadta el az első olyan dokumentumot 
(Green Paper on Urban Development), amely a v�rosi gazdas�gi, t�rsadalmi �s k�r-
nyezeti probl�m�k egys�ges kezel�s�re hívta fel a Þ gyelmet. Az ebben megfogal-
mazott  c�lok megjelentek az 1989�1993 k�z�tt i első v�rosfejleszt�si akciókban, az 
Urban Pilot Projects megvalósít�s�ban, amelyek eredm�nyei alapj�n 1994�1999 
k�z�tt  zajlott  a kifejezett en v�rosfejleszt�si c�lú URBAN I. program. 

A jelenlegi fejleszt�spolitkai ir�nyokat meghat�rozó, tov�bbi fontos 
dokumentum az Európai Bizott s�g 1997-es k�zlem�nye, a �Towards an Urban 
Agenda in the European Union� címmel, amely egys�ges elk�pzel�seket fogal-
maz meg a v�rosi t�rs�gek fejleszt�s�re. Szint�n l�nyeges, hogy az 1998�2002 
k�z�tt i 5. Keretprogram �Holnap v�rosa� elk�pzel�se6, illetve az 1998-ban 

⁶ A Holnap V�rosa �s a Kultur�lis Ör�ks�g program a v�rosrehabilit�ció k�rd�sk�r�hez 
kapcsolódva foglalkozott a fenntartható �pít�s k�rd�seivel. Sz�mos projekt fontos 
előrel�p�st jelentett a fenntartható �pít�si �s felújít�si elj�r�sok Európ�ban való 
meghonosít�s�ban �s előmozdít�s�ban. A PRESCO projekt az Európai Fenntartható Épít�si 
ir�nymutatókat igyekezett  meghat�rozni, a CRISP pedig �sszehangolt krit�riumokat �s 
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megfogalmazott  �Sustainable urban development in the European Union: a frame-
work for action� című bizott s�gi k�zlem�ny (amelynek c�lja a koh�ziós politika 
v�ros�rz�kenyebb� t�tele). Az 1999-ben elfogadott  Európai Területfejlesztési 
Perspektíva (ESDP) is �rinti a rehabilit�ció k�rd�seit. A dokumentum szerint 
�t t�nyező kül�n�s fontoss�ggal bír a v�rosok fenntartható fejlőd�se szem-
pontj�ból. Ezek a v�rosok Þ zikai terjeszked�s�nek k�zben tart�sa, a kül�nf�le 
funkciók el�r�se minden t�rsadalmi csoport sz�m�ra, a v�rosi �korendszer-
rel való �sszerű �s forr�stakar�kos gazd�lkod�s, jobb el�rhetős�g biztosít�sa 
k�rnyezetbar�t k�zleked�si form�kkal, �s a term�szeti �s kultur�lis �r�ks�g 
megőrz�se �s fejleszt�se. Ehhez kapcsolódik m�g az elhanyagolt területek �s 
lepusztult ipari telepek helyrehozatala, valamint az olcsó, jó minős�gű lak�sok 
kiegyensúlyozott  biztosít�sa is.

A fenti tapasztalatoknak �s javaslatoknak a 2000�2006 k�z�tt i időszak-
ban t�rt�nő �rv�nyesül�s�t az URBAN II. program7 biztosított a. A program 
szerint �a z�ldterületek fejleszt�se helyett  a lepusztult ipari területek (�barna-
mezős területek�) rehabilit�l�s�nak kell priorit�st adni�8. Ennek megfelelően 
t�mogatja �a barnamezős területek vegyes területhaszn�latú �s k�rnyezetbar�t 
helyre�llít�s�t, amely cs�kkenti a z�ldmezős fejleszt�s �s a v�rosterjeszked�s 
ir�nti sürgető ig�nyt�. 

A koh�ziós politika v�rosfejleszt�si ir�nyainak kialakít�s�val foglalko-
zik a 2002-ben k�zz�tett  �Cities for Cohesion � The Urban dimension of European 
Policy� szak�rtői jelent�s. A dokumentumban a munkan�lkülis�g, a t�rsadalmi 
kirekeszt�s, a v�rosrehabilit�ció, a biztons�g, illetve a k�rnyezeti degrad�ció 
mellett  új kihív�sk�nt megjelenik a z�ldterületek �s k�z�ss�gi terek hi�nya, 
a szegreg�ció cs�kkent�s�nek ig�nye, illetve a komplex rehabilit�ció szüks�-
gess�ge. 

A 2006 ut�ni koh�ziós politika v�rostervez�si �s v�rosfejleszt�si c�lja-
inak megfogalmaz�s�hoz tov�bbi adal�kokat nyújt az URBAN I. 2003-ban el-
k�szült ex-post �rt�kel�se (Ex-Post� 2003). Eszerint a v�rosfejleszt�s siker�nek 
t�nyezői a k�vetkezők: programok kombin�l�sa m�s fejleszt�si programokkal, 
projektek k�z�tt i szinergia, helyi k�z�ss�gek aktív r�szv�tele. 

mutatókat dolgozott  ki az �pít�si projektek fenntarthatós�g�nak m�r�s�re, kül�n�sen a 
v�rosi �pített  k�rnyezeten belül. A SUREUKO Európ�ban a h�ború ut�n �pített  lak�sok 
fenntartható helyre�llít�s�val foglalkozott , �s c�lja volt gyakorlati kezel�si eszk�z�ket adni 
a fenntartható fejleszt�s �s a lakók r�szv�tel�nek a folyamatban t�rt�nő 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 Þ gyelembev�tel�vel az URBAN �ltal t�mogatott  projektek mintegy egy�t�de a 
t�rt�nelmi belv�rosok probl�m�inak megold�s�t szolg�lja, k�zel fele az ezt k�rülvevő 
belv�rosi területeket �rinti, míg egyharmada a v�rosok �s agglomer�ciók perif�ri�in l�vő 
v�rosr�szek megújít�s�t c�lozza.
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Fejlesztési irányok 2007-től

A 2006-ot k�vető koh�ziós politika fő ir�nyait előrevetítő Lisszaboni, Nizzai 
�s G�teborgi Csúcstal�lkozók, valamint a 3. Koh�ziós Jelent�s ir�nymutat�sai, 
tov�bb� a kor�bban r�szletezett  v�rosfejleszt�si elk�pzel�sek �s javaslatok 
alapj�n �sszesített ük azokat a feladatokat, amelyek a k�vetkező k�lts�gvet�si 
időszakban a koh�ziós politika v�rosrehabilit�ciós c�lokat is �rintő sarok-
pontjai lehetnek. Ezek k�z� tartozik a szeg�nys�g kezel�se �s a t�rsadalmi 
befogad�s, a fenntartható megújít�s, a partners�g t�bb szempontú fejleszt�se, 
valamint az új tervez�si-fejleszt�si megk�zelít�s. 

A foglalkoztatás, a szegénység kezelése és a társadalmi befogadás eset�ben a 
megoldandó feladatok k�z� tartozik a szoci�lis infrastruktúra fejleszt�se (Þ a-
talok sz�m�ra beilleszked�s, idősek sz�m�ra szoci�lis ell�t�s). Ez a komplex 
v�rosrehabilit�ció egyik sarokpontja lehet a k�vetkező h�t �vben.

A fenntartható megújítás feladatk�r�be tartozik a k�rnyezetfejleszt�s 
(elsősorban a barnamezős beruh�z�sok prefer�l�sa a z�ld helyett ), a k�z�ss�-
gi terek �s szolg�ltat�sok megújít�sa, a v�rosi k�zleked�s moderniz�ciója, a 
term�szeti �s kultur�lis �r�ks�g v�delme, illetve a Þ zikai v�rosrehabilit�ciós 
programok megvalósít�sa.

V�gül a tervezési-fejlesztési megközelítés változása nem jelent m�st, mint a 
v�rosi c�lok main�l jobb �rv�nyesít�s�t a területi politik�ban (a v�rosfejleszt�s 
�s a r�giófejleszt�s viszony�nak �t�rt�kel�se), a területileg integr�lt v�rosr�sz-
v�ros-r�gió strat�gi�k kidolgoz�s�t, �s a t�mogatott  területek kiv�laszt�s�nak 
rugalmasabb� v�l�s�t (p�rhuzamosan a t�mogatott  tev�kenys�gek k�r�nek 
helyi ig�nyekhez igazít�s�val).

A 2006 ut�ni fejleszt�si c�lok el�r�s�t segítheti a m�r sikeresen megva-
lósított  projektek ismerete, vagyis a jó gyakorlatok �tv�tele. Ezek eredm�nyei 
alapj�n megfogalmazható n�h�ny olyan alapelv, amely a k�sőbbi projektek 
sikeres megvalósít�s�t segíthetik. Ezek k�z� sorolható, hogy a v�rosrehabi-
lit�cióban �rintett  sokf�le szereplő együtt műk�d�se pontosan tiszt�zott  szer-
vezeti keretek k�z�tt  t�rt�njen, valamint form�lis �s inform�lis módszerekkel 
biztosított  legyen a lakoss�g aktív r�szv�tele. L�nyeges tov�bb�, hogy a v�rosi 
lakók�rnyezet �llapot�nak javul�sa mellett  a lakók k�z�tt i kapcsolatok erős�d-
jenek. A m�r megvalósult programok tanuls�ga az is, hogy csak a probl�m�k 
integr�lt megold�sa vezethet sikerhez, az egyes r�szprobl�m�k (pl.: Þ zikai 
rehabilit�ció, vagy egyes szoci�lis probl�m�k kezel�se) felsz�mol�sa nem. 

A leírt c�lok megvalósul�sa t�bb egy�b t�nyezőtől is függ, amelyek 
erősítik a komplex szeml�letmód előt�rbe kerül�s�t. Ezt jelzi, hogy a rehabi-
lit�ció egyik fontos elem�nek tekinthető lak�s�pít�s �nmag�ban a Struktur�lis 
Alapokból nem Þ nanszírozható tev�kenys�g, bizonyos lak�s�pít�si tev�keny-
s�gek azonban t�rsÞ nanszíroz�sban bevonhatók. L�nyeges az is, hogy e tev�-
kenys�gek is csak akkor t�mogathatók, ha a c�lterületre vonatkozó valamely 
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hosszú t�vú integr�lt újrafejleszt�si terv keret�ben valósulnak meg (Kohéziós 
politika és városok� 2005). Tov�bbi fontos szempont, hogy a fejleszt�seknek 
az új gazdas�gi tev�kenys�g alapjainak megteremt�s�re, vagy a c�lterület 
�ltal�nos k�rnyezetminős�g�nek 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 Fejleszt�si Bankja (CEB) �s az Európai Újj��pít�si �s 
Fejleszt�si Bank (EBRD) hiteleinek. Az EIB �s a CEB egyik, a v�rosrehabilit�-
cióhoz kapcsolódó hitelez�si területe a szoci�lis lak�s�pít�s. Ezt a 2004-ben 
csatlakozott  tagorsz�gok eset�ben kiemelten t�mogatj�k. 

A t�mogat�spolitika mellett  a v�rosrehabilit�ciós c�lok megvalósul�s�t 
segíthetik a Kutat�si Keretprogram t�mogat�s�val megvalósuló kutat�sok is. 
Szerepük kül�n�sen nagy lehet a v�rosk�zpontok, v�rosnegyedek megújít�s�-
nak, szennyezett  �s barnamezős területek rehabilit�ciój�nak illetve az integr�lt 
területhaszn�lati �s k�zleked�si tervez�s megalapoz�s�ban. 

V�gül �ppen a m�r befejezett  kutat�si projektek mutatt ak r�, hogy a 
rehabilit�ció eszk�z lehet arra is, hogy a gazdas�gi, t�rsadalmi, kultur�lis, 
k�rnyezeti, k�zleked�si, illetve k�zbiztons�gi szempontokat egyesítve hozz�j�-
ruljon a h�tr�nyos helyzetű, a v�rosh�lózat perif�ri�j�n elhelyezkedő v�rosok 
fejleszt�s�hez, felz�rkóztat�s�hoz. 

Összegzés

A bevezet�sben megfogalmazott  c�loknak megfelelően a szerzők arra v�llal-
koztak, hogy �tt ekints�k a hazai v�rosrehabilit�ció fejleszt�spolitikai h�tt er�t, 
valamint az Európai Unió koh�ziós politik�j�nak kapcsolódó szempontjait. 
Mindezt azzal a c�llal, hogy a k�vetkező időszakban megvalósuló fejleszt�sek 
szakmapolitikai megalapozott s�g�t n�velj�k. Ehhez kapcsolódóan a legfonto-
sabb szempontok a k�vetkezők:

A v�rosrehabilit�ció be�pül�se a magyarorsz�gi v�rosfejleszt�si po-
litik�ba egym�stól jól elkül�níthető fejleszt�si szakaszokban t�rt�nt meg. Az 
1980-as �vek v�g�ig a centraliz�lt tervez�s ezt a tev�kenys�get nem kezelte 
k�zponti c�lk�nt, a rehabilit�ció nem volt a v�rosfejleszt�si politika integr�ns 
r�sze. A m�sodik fejlőd�si szakaszban, a rendszerv�lt�st k�vető �vtizedben j�tt  
l�tre az a területfejleszt�si eszk�zrendszer, amely a helyi ig�nyeken alapuló, 
strat�giai szeml�letű v�rosrehabilit�ció felt�teleit megteremtett e. 

Az újonnan kialakított  eszk�zrendszer �ltal biztosított  lehetős�geket 
kihaszn�lva az elmúlt �t �vben fogalmazódtak meg �s �pültek be az orsz�-
gos, illetve region�lis szintű programoz�sba olyan fejleszt�si c�lok, amelyek 
kifejezett en a v�rosrehabilit�ciót t�mogatj�k. Ehhez a ki�pülő eszk�zrendszer 
mellett  az alulról j�vő fejleszt�si ig�nyek megfogalmaz�sa is hozz�j�rult.
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Az Európai Unió koh�ziós politik�ja a m�sodik fejlőd�si szakasszal 
egyidőben fordult a v�rosfejleszt�si, ezen belül is hangsúlyosan a v�rosrehabi-
lit�ciós c�lok megvalósít�sa fel�. Meg kell jegyeznünk, hogy Magyarorsz�ggal 
ellent�tben a nyugat-európai orsz�gokban m�r az 1950-es �vektől fontos volt 
a v�rosok megújít�sa (Egedy T.�Kovács Z. 2003), de k�z�ss�gi szinten ez az 
1990-es �vek elej�ig nem jelent meg. Igazi előrel�p�st az 1994�1999. k�z�tt i 
k�lts�gvet�si időszak jelentett , amikor az első konkr�t, k�z�ss�gi t�mogat�ssal 
megvalósuló rehabilit�ciós int�zked�sek megt�rt�ntek. A 2000�2006. k�z�tt i 
időszakban az ide kapcsolódó fejleszt�sek szerepe tov�bb erős�d�tt  �s a v�ros-
rehabilit�ció egyes területei a k�vetkező h�t �vben is kiemelt v�rosfejleszt�si 
szempontk�nt jelennek meg. A leírt fejlőd�si folyamat sor�n a v�rosrehabili-
t�ció eszk�zrendszere, a megvalósít�s területi szintje �s a fejleszt�si c�lok is 
módosultak. Ezt a fejlőd�si folyamatot �sszegzi az 1. ábra.

V�gül fontosnak tartjuk kiemelni azokat a fejleszt�spolitikai alapel-
veket, amelyek a magyarorsz�gi v�rosrehabilit�ció lehetős�geit a k�vetkező 
időszakban meghat�rozz�k. Ezek k�zül l�nyeges az alulról j�vő, a települ�sek 
szerep�t fel�rt�kelő kezdem�nyez�sek egy�rtelmű t�mogat�sa, a komplex 
megk�zelít�smód előt�rbe helyez�se, valamint a hazai �s a k�z�ss�gi eszk�z-
rendszer �sszehangol�sa. Tov�bbi fontos szempont a jó gyakorlatok hat�kony 
�tv�tele, a szoci�lis elemek szerep�nek erősít�se (pl.: szeg�nys�g kezel�se, 
t�rsadalmi befogad�s), az integr�lt v�rosr�sz-v�ros strat�gi�k kidolgoz�sa, 
az �rintett  szereplők együtt műk�d�s�t segítő szervezeti keretek kidolgoz�sa, 
valamint a lakoss�g aktív r�szv�tel�nek biztosít�sa. Mindezek együtt es Þ gye-
lembev�tele biztosíthatja a v�rosrehabilit�ciós projektek siker�t.

1. ábra A v�rosrehabilit�ció eszk�zrendszer�nek �s fejleszt�si c�ljainak v�ltoz�sa
Forr�s: saj�t szerkeszt�s
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