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Utasi Jeno koszonto szavai
Szeretettel koszontOm mai tamicskozasunk vende-.
geit es eload6it. Kiilon koszontOm Huszar Janos fOkonzul urat, a szabadkai magyar konzulatusr61 es Torzsok Erikat, az Eur6pai Osszehasonlft6 Kisebbsegkutatasok Kozalapftvany elnokasszonyat Budapestrol. Tovabba koszontOm koriinkben Egeresi Sandor urat, a
vajdasagi parlament alelnoket, aki eleget teve meghfvasunknak eloadasat tart ma nekiink a Duna- TiszaKoros-Maros-euroregi6 munkajar61es Vajdasagnak az
Euroregi6k Kozossegehez val6 csatlakozasar61.
Az euroregi6k t1jlehetosegek es kihfvasok eM allftanak benniinket, ezeket szeretnenk ma koriiljami.
Tartalmas munkat kfvanok mindannyiuknak, es megkerem H6di Sandor urat, hogy tartsa meg bevezeto
eloadasat.

H6diSandor
Kiskapu a fejlett vilagra
HOlgyeimes Uraim! Kedves Barataim! A hatar
menti teriiletek gazdasagi es tarsadalmi fejlodese
szempontjab61fontos elorelepestjelentett a TerUleti
onkormanyzatokes kozigazgatasiszervek hatarmenti
egyUttmiikodeserlJl
sz616,1980 majusaban,Madridban
alafrt keretegyezmeny.Marmint azok szamara, akik
alafrtakaz egyezmenyt.Nekiinkitt Szerbiabanugyanis
csaknemnegyedevszazadotkellett varni arra, hogy az
Eur6pa Tanacsba val6 t1jrafelveteliinkke1
a regionalis
terii1et-es kozossegfejlesztesgondolataegyalta1anre5
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alitassa valjon. A eel megval6sulasat61 persze meg
messze vagyunk, elvileg azonban elharultak azok a
politikai akadalyok, amelyek a hatarok altal elvalasztott nepek kozotti szorosabb kapesolatok letrehozasanak, az egytittmiikodesnekes a ko1csonossegftsegnylijtasnak az utjaban alltak.
Azert kezdtem bevezet5 el5adasomat a teriileti onkormanyzatok es kozigazgatasi szervek hatarmenti
egytittmiikodeser51 sz616 megallapodassal, mert Magyarorszag eur6pai uni6s csatlakozasaval hamarosan
szembe tell nezntink a schengeni hatarokkal, es minden bizonnyal a hatarmenti egytittmiikodes fogja jelenteni a fejlett vilag fele nyfl6 kiskaput a szamunkra. A
lehet5 legnagyobb mertekben ki tell tehat hasznalnunk
az egytittmiikodesben rejl5 lehet5segeket osszhangban
a regi6k Eur6pajanak a gondolataval, amely voltakeppen a hatarmenti egytittmiikodes szelesebb es korszeriibb formaja.
A regi6 gondolata azt jelenti, bogy Eur6pa kisebb
nagyobb tersegeiben el5 nepek - a hatarokt61, kormanyokt61 ftiggetlentil - tigyeik nagy reszet helyben intezhetik. A regiq az auton6miat jelenti a eentralizaIt
allamhatalommal szemben, az ona1l6sag es omendelkezes egyik fontos }(~peseta hatalom megosztasaban. A
regionalizmus dontesi jogkort jelent a jov5re vonatkoz6 tervekben es a penzek elosztasaban, ugyanakkor
lehet5seget az olyan politikai gyakorlat felszamolasara,
amelyben a kisebbsegeket megtiirt, masodrendii polgarokkent kezelik.
Mindezek szep gondolatok. De vajon hol tart a regi6k Eur6pajanak megval6sulasa a gyakorlatban? Jeles
6
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eload6ink kozott tObben is vannak, akiktol erre a kerdesre valaszt kapunk.
Es hanyadan allunk mi, hatarokkal szetszabdaIt etnikai tOmbok a hatarmenti egytittmiikodessel, a terseg
integralasaval, a helyi onkormanyzatok letrehozasaval,
az auton6miak megval6sulasaval, a Duna-KorosMaros- Tisza-euroregi6 kialakftasaval? Milyen uj kapcsolatrendszerek jottek letre eddig ennek az euroregi6nak koszonhetoen? Biztosftott-e szamunkra a
DKMT reven a szabad mozgas, a take szabad aramlasa, a sorsunkat erinto kerdesekbe val6 belesz6las? JavuIt-e helyzettink, erdekerv~nyesftesi kepessegtink,
vagy nem futotta tObbreformalis konstrukci6naI, hangzatos szavaknal, alkalmi tal~lkoz6knal?
A regiomilis egyiittmiikodesrol
Mit tudunk errol az egytittmiikodesrol? Tudjuk azt,
hogy az egyezmenyt 1997. november 21-en frtak ala az
Arad Megyei Tanacs, a Bacs-Kiskun Megyei Kozgyiiles, a Bekes Megyei Kozgyiiles, a Hunyad Megyei Tanacs, a Jasz-Kiskun-Szolnok Megyei Kozgyiiles, a
Krass6-Szoreny Megyei Tanacs, a Temes Megyei Tanacs, valamint Vajdasag A. T. Vegrehajt6 Bizottsaganak kepviseloi. Jugoszlav reszrol Bosko Perosevic latta
el kezjegyevel a dokumentumot. Tudjuk azt is, hogy a
regionalis egytittmiikodes tagja lehet Magyarorszag es
Romania barmely megyeje es megyei jogu varosa, illetve a Vajdasag terUleten levo kozsegek, amennyiben
elfogadjak a DMT-re vonatkoz6 egyezmenyt.
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A regiomilis egyiittmiikodes celja
A regionalis egytittmiikodescelja, bogy fejlessze es
szelesftse a helyi kozossegek es onkormanyzatok kozotti kapcsolatokat a gazdasag, az oktatas, a miivelodes, az egeszsegtigy, a tudomany es a sport tertileten,
illetve minden olyan egytittmiikodest, amely az integraci6 fele vezet.
A regionalis egyiittmiikodes teriiletei
Gazdasagi teren:
~ kozos gazdasagiprogramokkidolgozasa
~

~
~

kozos informaci6rendszer
kidolgozasaes felhasznalasa
gazdasagikamarakegytittmiikodese
vegyestulajdonukereskedelmivallalatokes bankok alapftasanakelosegftese

~ a mezogazdasagitermeIesbenes a termekekfor-

galmazasabanval6 egytittmiikodes
~ kereskedelmi vallalatok kozotti gazdasagi szerzodesek elosegftese
~

harmadikpiacon va16kozos gazdasagies penztigyi fellepes

A kozlekedes es hirkozles teren:
~

kozlekedesi infrastruktura fejlesztese

~ uj hataratkelohelyek nyitasa
A kornyezetvedelem teriileten:
~ kornyezetvedelmi programok osszehangolasa
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=>a talaj, a levego es a VIZvectelmereininyul6 kozostevekenyseg
Az idegenforgalom teriileten:
=>az idegenforgalom fejlesztese
A tudomany, a kultura, a miivelodes, az egeszsegiigy, a sport es a civil kapcsolatok teren:
=>az egyetemek, kutatasi kozpontok es intezmenyek kozotti tudomanyos kapcsolatok es
egytittmiikodes
=>kulturalis kapcsolatok es egytittmiikodes kialakftasa
=>a civil szervezetek es szakszervezetek egytittmiikodese
=>az eur6pai normaknak megfelelo kisebbsegi jogok elosegftese
=>az egytittmiikodes fejlesztese az egeszsegtigy es
a szocialis ellatas tertileten, k6rhazakban, egyetemi klinikakon es mas szakintezmenyekben
=>regionalis sportrendezvenyek szervezese
Amint a listab61latjuk, a regionalis egytittmiikodes
elvileg lehetoseget kfnal az elet minden tertileten val6
egytittmiikodesre, ha ugy tetszik, a hatarok atjarhat6sagara es legiesftesere. Ez a kortilmeny szamunkra rendkfvUli fontossagu, es mindenkeppen elnUnk kell ezekkel a lehetosegekkel. Tulajdonkeppen erthetetlen, bogy
miert nem tudatosodott a kozvelemenyben kellokeppen
a regionalis egytittmiikodes fontossaga, es miert kell
9
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val6sagos nyomoz6 munkara vallalkoznia annak, akit
tOrtenetesen erdekel, bogy milyen konkret programok
jottek letre eddig a regionalis egyiittmiikodes kereteben, illetve milyen elkepzelesek vannak a jovore vonatkoz6an.
A regiomilis egyiittmiikodes

testiiletei

A DKMT honlapjar61 megtudhatjuk, bogy a regionalis egyiittmukodesnek a kovetkezo testiiletei vannak:
=:> az Elnokok Foruma
=> a Soros ElniJk
=> a Titkdrsag

Ezeknek a testiileteknek a hataskoret nem kfvanom
itt bovebben fejtegetni, megtalalhat6k a jelzett honlapan. Erdemes azonban megemlfteni, bogy az Elnokok
F6ruma evente haromszor iilesezik, az iilesek hivatalos
nyelve pedig a magyar, szerb es a roman. A hatarozatokat ezeken a nyelveken kell megfogalmazni, de az
angel a hivatalos nyelv. A soros elnokot az Elnokok
F6ruma valasztja egy eves idoszakra konszenzussal a
DKMT teriileti egysegeit kepviselo kozhat6sagok elnokei vagy vezetoi koziil.
A Titkarsag biztosftja az iilesek megszervezeset,
biztosftja a dokumentumok sokszorosftasat, gondoskodik a resztvevok szallasar61es etkezeserol, elkeszfti
az iilesek jegyzokonyvet stb. Ezen kfviil vannak meg
munkacsoportok. A munkacsoportok allftjak ossze a
projekteket es programokat, ezek keszftik el es terjesztik elo a javaslatokat az Elnokok F6rumanak. Ehhez
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meg annyit, bogy a munkacsoportokat az Elnokok F6ruma alakitja.
Nos, meghitasom szerint ez miikodesi fonna rendkfvtil sziikkoru es btirokratikus, a regionalis egytittmiikodes kizar6lag a DKMT egyes tertileti egysegeit kepviselo kozhat6sagok vezetoin mulik, akiknek funkei6juknal fogva igazan gem idejtik, gem lehetosegtik nines
a regionaIis egytittmiikodesben rejlo lehetosegek kiaknazasara.
A regionalis egytittmiikodespenztigyi rendelkezeseivel nem kfvanom hallgat6imat farasztani. Eleg itt anynyit tudnunk, bogy az Elnokok F6rumanak es a munkacsoportoknak az tileseit a vendeglcit6,az utikoltseget
pedig a resztvevok fedezik.
Az Dj DKMT egyezmeny
A korabban esak Duna-Maros- Tisza Regionalis
Egytittmiikodes idokozben egy ujabb foly6, a Koros
nevenek a kezdobetiijevel bovtilt, ezert a DMT-t, ma
DKMT-nek hfvjak. De nem ez a leglenyegesebb vaItozas. A nyo1cmegye es egy auton6m korzet elnoke aItal
alafrt tOrtenelmi jelentosegiinek tekintheto dokumenturn j6, de nem bizonyult elegseges alapnak a hatarok
ktilonbozo oldalain elhelyezkedo onkonnanyzatok
egytittmiikodesehez, fOkent a hatarokon atnylil6 uj in~
tezmenyek Ietrehozashoz.
A regionalis egytittmiikodes egyik nagy hianyossaga volt (?), bogy a civil szfera, a nem konnanyzati
szervezetek teljes egeszeben kimaradtak a hatarokon
atfvelo politikai, gazdasagi, tudomanyos es kulturaIis
integraci6s folyamatb61, kovetkezeskepp nem tudtak
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gem befolyasolni, gem ellen6rizni azobt a donteseket,
amelyeket a kilenc helyhat6sag elnokeb61 all6 testtilet
hozott. Raadasul a hatarokon ativel6 egyiittmiikodes
fejlesztesere tervezett forrasok, amelyek ad6kb61 es
nemzetkozi programokb61 szarmaznak, kizar6lag a
magas gremium kezdemenyezesen alapul6 programokra korlatoz6dtak.
A DKMT-euroregi6s intezmenyek szamlajara,
amelyek els6sorban szervezesi es ellen6rzesi feladatokat latnak el, komoly bfralatok hangzottak el. Nevezetesen, bogy hatalmi pozfci6jukb61kifoly6lag hajlamosak a kizar6lagossagra, attekinthetetleniil miikodnek es
nem elegge felel6ssegvallal6ak. A jelzett problemak
orvoslasara a DKMT a Polgarok Euroregi6ja. neven uj
programot fejlesztett ki, azzal a szandekkal, bogy meger6sftse a nyilvanos (allami) es a maganszfera kozotti
egyiittmiikodest. Ez a tOrekvesvegiil egy uj, a hattirokon at(velo egyiittmukodesrol sz616 egyezmeny elfogadasahoz vezetett. Az uj egyiittmiikodesezutan elvileg a
civil szektor kepvisel6it is befogadja. Tovabba fontos
celkitiizes egy olyan euroregi6s alap lerrehozasa,
amely a nem kormanyzati szervezetek szamara is hozzaferheto.
A DKMT honlapjar61megtudhatjuk, bogy 2002 januarjat61 Temesvaron, Szegeden es Ujvideken sor keriilt a civil szektor kepvisel6ivel val6 talalkoz6kra,
amelyeken a nyilvanos (allami) es a maganszfera
egyUttmUkodeseneka strategiajeitvettek fontol6ra. Allft6lag a tobb mint 80 nem-kormanyzati kepvisel6t
egyesfto harom tal,Hkoz6 vegen hatarozatot fogadtak
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el, amely a DKMT Euroregi6s Egyezmeny m6dosltasat
kerelmezi.
A magunk reszerol csak tidvozolni tudjuk ezt a
kezdemenyezest, sajnalatosnak tartjuk viszont, bogy a
kozvelemeny keno tajekoztatasa hfjan szamos szervelet nem ertestilt ezekrol a talalkoz6kr61, s fgy nem is
kepviseltethette magat. Azt, bogy keno kortiltekintes
nelktil kertilt sor ezekre az egyezteto tanacskozasokra,
az is bizonyftja, bogy a DKMT web-Iapjan talalhat6
tajekoztat6 az ujvideki talalkoz6r61 nemes egyszeriiseggel "A szerb oldal civil szervezeteinek taldlkoz6jdr6l beszel", megfeledkezve arr61 a sajatossagr61, bogy
Vajdasag tObbnemzetisegii terseg, es bogy a hatar
menti tertileteken, amelyeknek az egytittmiikodeserol
sz6 van, elsosorban kisebbsegek, magyarok, romanok,
elnek, akik semmikeppen sem menozhetoek a hatar
menti egytittmiikodesbol. Ez a nagyvonalusag nehezen
egyeztetheto ossze azzal az elkepzelessel, mely szerint
az euroregi6s egytittmiikodes egyik fontos celkituzese
tOrtenetesen az eur6pai normaknak megfelelo kisebbsegi jogok biztosftasanak az elosegftese.
A DKMT web-oldahin hozza lehet ferni a tervezettel kapcsolatos fejlemenyekre vonatkoz6 informaci6khoz, tekintettel azonban a terseg kommunikaci6s hal6zatanak elmaradottsagara, a sztikseges infrastruktura, a
szamft6gepes hozzaferhetoseg hianyara, megltelesem
szerint tulzottan nagyvonalu eljaras volna euroregi6s
tigyekben kizar6lag internetes tajekoztatasra es kapcsolattartasra hagyatkozni.
Tortent, ahogy tOrrent, a Duna-Koros-MarosTisza-euroregi6 magyarorszagi nem-kormanyzati, civil
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szervezetei 2002. marcius 2-an megtartott f6rumukon a
DKMT-ra vonatkoz6an fontos hatarozatot fogadtak cl.
Ez a hatarozat kimondja, bogy:
=>A hataron atnylil6 egytittmukodes mindeD formajanak Ienyeges feltetele a kozhatalom es a
civil szfera partneri viszonya
=>A civil szervezetek rendezvenyei, programjai es
azok hatasa, illetve az altaluk mozg6sitott en)forrasok szamottevo es egyre nagyobb aranyban
jelennek meg a hataron atnyul6 egytittmukodesben mobilizalt erOforrasokosszessegeben.
Figyelembe veve ezt a tenyt, a nem-kormdnyzati
szervezetek javasoljdk a kozhatalom es a civil partneri
viszony erosfteset a DKMT munkdjdban, amelyhez
elkerUlhetetlen a dontesi es vegrehajtdsi mechanizmusok ujragondoldsa es ujrafogalmazdsa.
Azt, bogy e pillanatban hol tart a DKMT atszervezese, illetve Polgarok Euroregi6ja mozgalom, nem
tudnam Onoknek megmondani, azt viszont tudom,
bogy semmikeppen sem kivanunk kivtil maradni ezen a
mozgalmon. Az elokesztiletek soran szamos javaslat
hangzott el arra vonatkoz6an, bogy a tanacskozason
reszt vevo szervezetek kepviseloi tamogassak a magyarorszagi civil szervezetek altal elfogadott hatarozatot, s egyuttal nyilvanitsak ki szandekunkat, bogy a
tovabbiakban reszt kivannak venDi a hataron atIiylil6
egytittmukodesi folyamatban.
A mai osszejoveteltink egyik celja, bogy felkesztiltebbe es szervezettebbe valva valahogyan bekapcsol6djunk az euroregi6s civil mozgalomba. A javaslatok
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alapjan a tanacskozas resztvev6i megalakitjak a Polgarok Euroregiojanak Vajdasagi ForumM, a civil szervezeteknek azt a tOmortileset, amely reven a tovabbiakban reszt kfvanunk venni a regia politikajanak az
alakftasaban es a donteshozatali munkaban. Erre annal
is inkabb nagy sziikseg van, mivel ertesiileseim szerint
majus vege fele (majus 25-en, a regia napjan) ujabb
regionalis talaIkozora keriil SOf,amelyre minden regios
kozigazgatasi egyseg (4-4 magyar es roman megye es
Vajdasag) elkiildi kepvise16it, bogy megbeszeljek az
egyes orszagok prioritasait, az anyagiakat, a paIyazatokat stb. Jo lenne, ha a Polgarok Euroregiojanak Vajdasagi Foruma mar kepviseltethetne magM ezen a talaIkozon.
Tanacskozasunk masik celja tajekozodni arrol az uj
vilagrol, amit a regionalis koncepcio megvalosftasa
jelent Europa es sajM jov6nk szempontjabol. Ebb61 a
szempontbol figyelemre melto e16adasokhangzanak el.
(Egeresi Sandor: Eurointegraci6 vajdasagi es vajdasagi magyar szemmel. (Gyakorlati lehetosegek). Jeszenszky Geza: A regi6k es auton6miak Eur6paja jele.
Varga Irnre: Szomszedsagpolitika, regionalis politika
(hangsulyok, iranyok). Szecsei Mihaly: Szerbiai straf{~giaijejlesztesi terv regionalis jejlesztesi vonatkozasai. Balla Lajos-Laci: Gondolatok a Duna-MarosKoros-Tisza-euroregi6 jelene es jovoje c. tanacskozas
kapcsan. Szollosy Vag6 Laszl6: Vallasi es nemzeti
megmaradasunk. Boz6ki Antal: A nemzeti kisebbsegek
hataron tuli kapcsolatai. (Eur6pai dokumentumok es
egyezmenyek).
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Mindenkinek lehetosege lesz felsz6lalasra, kerem
azonban Onoket, hogy az ido rovidsege miatt lehetoleg
vilagosan es tOmorenfejtstik ki mondanival6nkat. Erre
alert is celszeru lenne tigyelntink, mert az eloadasokat
es hozzasz6lasokat hangszalagra rogzftjtik, a tanacskozas anyagcit ugyanis szeretnenk a Strategiai ftizetek
sorozatban megjelentetni.
A mai rendezvenytink harmadik celja, megismertetni Onoket annak a regi6kutatasnak az eredmenyeivel, amelyre az elmult evekben kertilt sor Magyarorslag, Romania es Vajdasag hatarmenti tersegeben. A
kutatas anyaga Nemzeti onkep cfmmel jelent a Logos
Grafikai Miihelyben. A konyv, amelynek en vagyok a
szerzoje, tablazatokkal es szfnes grafikonokkal teszi
szemleletesebbe azt a sokfele gondolatot, felismerest,
amit a regi6kutatas felszfnre vetett.
Vegezettil nehany felvetes, amellyel szeretnem a
tisztelt jelenlevoket a temara rahangolni.
Mint ismeretes Szerbia-Montenegr6t aprilis 3-an
felvettek az Eur6pa Tanacsba. Ezzel megnyflik az ut az
integraci6 fele. Az eur6pai tanacstagsaggal lehetove
valik, hogy az eur6pai uni6s tagorszagokkal egytitt
paIyazatok utjan segelyhez jussunk, illetve hitelt szerezztink a terseg fejlesztesere. Ezzel kapcsolatban szfvesen hallanank peldaul arr61,hogy a delvideki onkormanyzataink milyen hosszu es rovid lejaratti tervekben
gondolkodnak.
A kozelmult masik fontos politikai fejlemenye,
hogy Vajdasagot felvettek az euroregi6k soraba. Azt
hiszem, sokan talan nincsenek is kellokeppen tisztaban
ennek a kortilmenynek a fontossagaval. Egeresi Sandor
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ur, a Vajdasagi Parlament alelnoke, errol fog nekiink
beszelni.
Az ujsagban olvastuk, bogy nemregiben Szegeden
sor keriilt az else interparlamentaris talalkozora. J0
lenne, ha errol a talalkoz6r61 valaki tudna valamit
mondani nekiink.
Fontos lenne arr61 is beszelniink, bogy a Magyar
Nemzeti Tanacs milyen konkret szerepet tud vallalni
euroregi6s egyiittmiikodesi folyamatban, a kistersegi
projektumok kidolgozasaban es a terseg felzark6ztatasaban.
Itt van a helye es ideje minden, a regi6k Eur6pajara
vonatkoz6 gondolatnak es javaslatnak, s nem kevesbe a
kerdeseknek. Remeljiik, bogy a jelenlevo eload6k kozott vannak olyanok, akik a felmeriil6 kerdesekre valaszt tudnak majd adni. Ezzel a tanacskozast megnyitom.
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