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ElElőőzetes feltevzetes feltevéések:sek:
1. Vajdas1. Vajdasáág autochton lakossg autochton lakossáággáának fnak füüggetlenggetlenüül l 
nemzeti hovatartoznemzeti hovatartozáássááttóól, viszonylag kifejezett l, viszonylag kifejezett éés s 
ererőős s regionregionáális tudatlis tudataa van.van.

2. Tranz2. Tranzíícicióós helyzet s helyzet –– folyamatossfolyamatossáá vváált az lt az 
„„áátmenettmenet””. Meddig tudunk egy. Meddig tudunk együütt tt éélni az lni az 
„á„átmenetekkeltmenetekkel””? Rendszerv? Rendszervááltltáás helyett s helyett 
rendszercsererendszercsere ttöörtrtéénik.nik.

3. Kik a t3. Kik a téérsrséég g fejlesztfejlesztéés akterei/alanyais akterei/alanyai? Kikre ? Kikre 
lehet tlehet táámaszkodni egy regionmaszkodni egy regionáális fejlesztlis fejlesztéési terv si terv 
kivitelezkivitelezéésekor?sekor?



Mit is értünk régió alatt?
A regionA regionáális tudomlis tudomáányokban nyokban „„a ra réégigióó lehatlehatáároltrolt, , 

a ka köörnyezetrnyezetééttőől elkl elküüllöönnüüllőő
(1)(1) terterüületi egysleti egyséégg a nemzeti a nemzeti éés a teleps a telepüülléési szint si szint 

kköözzöött, amelyet a ttt, amelyet a táársadalmi folyamatok rsadalmi folyamatok 
szszééles kles köörréét t áátfogtfogóó, sokt, soktéényeznyezőőss

(2)(2) ttáársadalmirsadalmi--gazdasgazdasáági gi öösszekapcsoltssszekapcsoltsáág g 
((kohkohéézizióó),), lakosainak lakosainak éérzrzéékelhetkelhetőő regionregionáálislis

(3)(3) öösszetartozsszetartozáása sa ((identitidentitááss--tudatatudata),), valamint valamint 
(4)(4) éérdemi rdemi iriráánynyííttáási hatsi hatáásksköörrűű éés s öönnáállllóóssáággúú

regionregionáális intlis intéézmzméények rendszerenyek rendszere fog tartfog tartóós s 
egysegyséégbegbe””(Magyar Nagylexikon)(Magyar Nagylexikon)



VajdasVajdasáág g -- áátutaztutazóóttéérsrséégg



Ön melyik térséghez tartozónak érzi magát?
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TTéérsrsééghez tartozghez tartozáás megs megéélléése se ––
magyarok magyarok -- 20072007



VajdasVajdasáág kistg kistéérsrséégeinek ngeinek néépesspessééggéében ben 
jelentjelentőős elts eltéérréések vannak.sek vannak.

A kA kéét nt néépszpszáámlmláálláás ks köözzöött 1991tt 1991--2002: 2002: 
nn ÉÉszakszak--BBáácska, Kcska, Köözzéépp--BBáánnáát, Dt, Dééll--BBáánnáát t éés s 

ÉÉszakszak--BBáánnáát lakosainak szt lakosainak szááma csma csöökkent, az kkent, az 
alacsony alacsony natalitnatalitááss éés az elvs az elváándorlndorláás miatt s miatt 
(pl. Ada (pl. Ada éés Zentas Zenta )),,

nn mmííg Nyugatg Nyugat--BBáácska, Dcska, Dééll--BBáácska cska éés Szers Szeréémsmséég g 
lakosainak szlakosainak szááma nma nőőtt, a tt, a betelepbetelepíített tett 
menekmeneküülteknek klteknek kööszszöönve nve 
(pl. (pl. StaraStara PazovaPazova, , ÚÚjvidjvidéék, k, TemerinTemerin). ). 



NegatNegatíív termv terméészetes szaporulat szetes szaporulat 
VajdasVajdasáágban gban -- 20022002



MortalitMortalitáás a Vajdass a Vajdasáágban gban -- 20022002



ÁÁtlagos tlagos ééletkor Vajdasletkor Vajdasáágban gban -- 20022002



LakossLakossáággööregedregedééss
MagyarokHatárérték

1,37
0,71
0,51

1961-ben
1991-ben
2002-ben

1,00
Vitális index 
(0–14 évesek és 60 

éves/idősebbek aránya)

0,52
0,50

1991-ben
2002-ben1,00Születés és halálozás 

egymás közti aránya

18,89
21,13

1991-ben
2002-ben…Halálozási ezrelék

10,68
9,60

1991-ben
2002-ben14,3Születési ezrelék



MigrMigráácicióós saldo s saldo –– 19991999--20012001



A dA déélszllszlááv hv hááborborúú (1990(1990--2000)2000)

A jugoszlA jugoszláávok kivvok kiváándorlndorláássáának nak úúj dimenzij dimenzióója:ja:
nn a ta táávozvozáás politikai s politikai éés pszichols pszicholóógiai jelleggiai jellegűű; ; 
nn a ha hááborborúú/katonai mozg/katonai mozgóóssííttáás veszs veszéélye, lye, 
nn LeszegLeszegéényednyedéés, hiperinfls, hiperinfláácicióó
nn JJöövvőőkkéép hip hiáánya a fiataloknnya a fiataloknáál tl töömeges meges 

emigremigráácicióója: Kanada, Ausztrja: Kanada, Ausztráália, lia, 
NNéémetorszmetorszáág, Magyarorszg, Magyarorszáágg……

nn TTííz z éév alatt 200 ezer fiatal diplomv alatt 200 ezer fiatal diplomáás ment els ment el



A vajdasA vajdasáági magyar ngi magyar néépesspesséég demogrg demográáfiai fiai 
áállapotllapotáát mutatt mutatóó jelzjelzőőszszáámokmok

1,621,62
1,50 alatt 1,50 alatt 

19911991--benben
20022002--benben2,32,3ÁÁtlagos gyermeksztlagos gyermekszáámm

0,7430,743
1,1421,142
1,3631,363

19711971--benben
19911991--benben
20022002--benben

0,400,40
Az Az ööregedregedéési index (a 60 si index (a 60 éévtvtőől l 

ididőősebbek arsebbek aráánya a 0nya a 0––19 19 ééves ves 
korcsoporthoz viszonykorcsoporthoz viszonyíítva)tva)

37,7 37,7 éévv
41,5 41,5 éévv
43,1 43,1 éévv

19711971--benben
19911991--benben
20022002--benben

30 30 éévvÁÁtlagtlagééletkorletkor

16,59%16,59%
19,25%19,25%

19911991--benben
20022002--benben10,0%10,0%65 65 éévnvnéél idl időősebb nsebb néépesspesséég arg aráánya nya 

az az öösszes nsszes néépesspesséég szg száázalzaléékkáábanban

MagyarokMagyarokHatHatáárréértrtéékk



A magyar emigrA magyar emigráácicióós vesztess veszteséégg

nn A 2. vilA 2. viláághghááborborúú ututáán Jugoszln Jugoszlááviviáábbóól l 
harmincezer magyar kharmincezer magyar kööltltöözzöött el, tt el, éés hs húúszezer szezer 
vvéérbosszrbosszúú ááldozata lett (1945)ldozata lett (1945)

nn 19481948––1991 k1991 köözzöött 69 193 ftt 69 193 főő ment kment küülflfööldre ldre 
(Kocsis)(Kocsis)

-- 19651965––1970 k1970 köözzöött : 16 627 tt : 16 627 
-- 19801980--as as éévekben: 25 228vekben: 25 228

nn 9090--es es éévekben: kb. 50 000vekben: kb. 50 000
nn LegtLegtööbb magyar a szabadkai, bb magyar a szabadkai, úújvidjvidééki, topolyai, ki, topolyai, 

zomborizombori éés s adaiadai kköözszséégekbgekbőől kelt l kelt úútratra



RegionRegionáális ellis előőnynyöökk kköörzetenkrzetenkééntnt

0.7230.6150.7510.802Szerémség

0.7370.5250.7560.931Dál-Bácska

0.7690.6960.7820.827Nyugat-Bácska

0.7740.6820.8000.840Dél-Bánát

0.7740.6770.8150.831Észak-Bánát

0.7820.6560.8260.863Közép-Bánát

0.7880.7880.6760.6760.7960.7960.8920.892Észak-Bácska

0.8260.7110.7820.984Beográd

HDI
index

GDP
index 

Várható
élettartam 
indexe

Iskoláztatottsági 
index



Mi Mi ÉÉszakszak--BBáácska ercska erőősssséége?ge?
VajdasVajdasáági kgi köözzéépszerpszerűűsséég: g: 
GDP szint, GDP szint, ééletminletminőősséég, g, 
éélettartam, iskolavlettartam, iskolavéégzettsgzettséégg……

HHáátrtráányok:nyok:
-- lemaradt beruhlemaradt beruháázzáások, sok, 
infrastruktinfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéés, s, 
egegéészsszsééggüügyi gyi áállapotllapot……



TTÉÉRSRSÉÉGI FEJLESZTGI FEJLESZTÉÉSI TERV ESSI TERV ESÉÉLYEILYEI
1.1. AktAktíív mozgv mozgáások 3sok 3--4 4 éérdekeltsrdekeltséégi sgi sííkonkon

(heterog(heterogéén vertikn vertikáális lis éés horizonts horizontáális kapcsolatok):lis kapcsolatok):
•• KKöözzééletileti--politikai projektvivpolitikai projektvivőőkk –– öötlettervek, illtlettervek, illúúzizióók, k, 

hhááttttéérr--politikai biztospolitikai biztosííttéékk
•• RRéégigióó –– kistkistéérsrséégek gek –– tartomtartomáányi hatnyi hatáásksköör, jogir, jogi-- éés s 

gazdasgazdasáági kerethigi kerethiáány (ny („„llééggüüres tres téérbenrben””))
•• ÖÖnkormnkormáányzatok kezdemnyzatok kezdeméényeznyezőőkkéészsszséége ge ––

szakemberek, helyi elit koordinszakemberek, helyi elit koordináácicióója (befektetja (befektetőő, , 
vváállalkozllalkozóó, , éértelmisrtelmiséégi kreativitgi kreativitáás)s)

•• Sok, kis tSok, kis táársadalmi szereplrsadalmi szereplőő -- vváállalkozllalkozóó, gazda, , gazda, 
munkmunkáás, megs, megéélhetlhetéésséért krt küüzdzdőő, feket, feketéézzőő……

2. 2. A cselekvA cselekvőők k aszinchronbanaszinchronban, akci, akcióó--forrforrááshishiáányny
3. Ha nincs konkr3. Ha nincs konkréét jt jöövvőőkkéép, nincs esp, nincs eséély se!ly se!



Hol van az erHol van az erőőforrforráás s éés az s az 
ererőőtartaltartaléék?k?

•• A szakember A szakember ááltal elkltal elkéépzelt vpzelt vááltozltozáásokat a sokat a 
helyi szereplhelyi szereplőők valk valóóssíítjtjáák meg; k meg; őők a k a 
ttéérsrséégfejlesztgfejlesztőő programokprogramok hordozhordozóóii: : 
magmagáánosnosííttáás, beruhs, beruháázzáás, munkans, munkanéélklküülisliséég, g, 
racionalizracionalizáálláás, helyzetteremts, helyzetteremtéés, cs, céégalapgalapííttáás, s, 
munkahelyteremtmunkahelyteremtééss…”…”van rvan ráá vevvevőő??””

•• „„GyengeGyenge”” ttéérsrséégg: : ha aha a lléétfenntarttfenntartáásra van sra van 
beprogramozva, fbeprogramozva, féél a vl a vááltozltozáásoktsoktóól, nem l, nem 
rizikrizikóóvváállalllalóó, , „„jjó”ó” neki, mert mneki, mert méég g áátlagos tlagos éés s 
nem nem „„szakadt leszakadt le”…”…



ERERŐŐTARTALTARTALÉÉK:K:
1. 1. KitKitöörrééseksek egyegyéénn--csalcsaláád szintend szinten
–– migrmigráácicióós hajlam css hajlam csöökkentkkentéése konkrse konkréét jt jöövvőőkkééppelppel
-- vváállalkozllalkozáásisi--, tov, továábbtanulbbtanuláási hajlam, si hajlam, áátktkéépzpzééseksek
-- TTúúlléélléés helyett s helyett ééletforma vletforma vááltozltozáás, ers, erőőforrforrááspspóótltlááss

2. R2. Réégigióó éés s öönkormnkormáányzat szinten nyzat szinten ((llááncszemekncszemek))
-- munkahelyteremtmunkahelyteremtőők, ck, céégalapgalapííttóók, tk, tőőkebevonkebevonóókk
-- befektetbefektetőő –– vváállalkozllalkozóó –– gazda gazda –– munkaermunkaerőő --

politikai hpolitikai hááttttéértartrtartóó –– szakember szakember -- civil szektor civil szektor --
öönkormnkormáányzati koordinnyzati koordináátortor



KistKistéérsrséégfejlesztgfejlesztőő stratstratéégia:gia:
-- ttööbbsbbsííkkúú rugalmas humrugalmas humáánernerőőforrforrááss--

fejlesztfejlesztőő tervek:tervek:

1. Munkalehet1. Munkalehetőősséég, vg, váállalkozllalkozáás, s, 
felnfelnőőttoktatttoktatáás, s, ééletminletminőősséégg

2. Fenntarthat2. Fenntarthatóó intintéézmzméényhnyháállóózat zat ––
oktatoktatáás, ms, műűvelvelőőddéés, ms, méédiadia



Vegyes szakVegyes szakéértrtőői csoport feladata:i csoport feladata:
Melyek azok az intMelyek azok az intéézmzméények, nyek, 
finanszfinanszíírozrozáási formsi formáák k éés a ts a téérsrséég g 
kköözzöössssééggééppííttőő stratstratéégigiáák, amelyek k, amelyek 
megermegerőőssííthetik a tthetik a táájidentitjidentitáást, javst, javíítjtjáák k 
versenypozversenypozíícicióóikat, ikat, öösszhangba hozhatsszhangba hozhatóók k 
az orszaz orszáágg--fejlesztfejlesztéés elvs elváárráásaival? saival? 
KONKRKONKRÉÉT PROGRAMOKT PROGRAMOK--ESZKESZKÖÖZZÖÖKK
ÁÁththáárrííthatthatóó--e a finansze a finanszíírozrozáás az s az EUEU--rara??
TTúúl kelll kell--e, te, túúl lehetl lehet--e le léépni a pni a 
„„ttáájidentitjidentitáássőőrzrzőő”” szerepen szerepen éés elfogadni a s elfogadni a 
globalizglobalizáállóóddáás, s, univerzuniverzáállóóddááss kihkihíívváásait?sait?



BeszBeszééljljüünk nk „„agycirkulagycirkuláácicióórróóll””
((brainbrain circulationcirculation) agyelv) agyelváándorlndorláás helyett s helyett 

a ra réégigióón n éés az s az EUEU--nn belbelüül.l.
Pl. A kPl. A küülflfööldldöön tanuln tanulóók hazahk hazahíívváássáával val 

jelentjelentőős s éés gyors eredms gyors eredméényt lehet elnyt lehet eléérni. rni. 
Ehhez nEhhez néélklküüllöözhetetlen a fiatalok zhetetlen a fiatalok 
munkmunkáába ba áálllláássáának az elnak az előősegsegííttéése. se. 

A szerbiai diploma ekvivalenciA szerbiai diploma ekvivalenciáája az ja az EUEU--
banban éés a ks a küülflfööldi diploma ldi diploma 

versenykversenykéépesspesséége a szerbiai ge a szerbiai 
munkaermunkaerőőpiacon?!piacon?!



ÖÖsszefsszefüüggggőő programtervekprogramtervek::

1.1. A A vváállalkozllalkozáási hajlam si hajlam éés s a a befektetbefektetéési si 
kkéészsszséégg emelemeléésese –– ttőőkekevonzvonzáás, csals, csaláádi di 
vváállalkozllalkozáások, kezdsok, kezdőő ttőőke, hitelek ke, hitelek 
biztosbiztosííttáásasa

2.2. InfrastruktInfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéés s -- beruhberuháázzáásoksok
3.3. RRéégigióónyitnyitáás s –– tranztranzíícicióós pozicions pozicionáállááss
4.4. PiacigPiacigéényes szakok nyes szakok éés gyakorlatias s gyakorlatias 

tudtudáásst az egyetemen t az egyetemen -- felnfelnőőttttkkéépzpzééss
(permanens tov(permanens továábbkbbkéépzpzéés, szs, száámmííttóóggéépp--, , 
nyelvtanulnyelvtanuláás)s)



KohKohéézizióó –– egyegyüüttlttléét tudatat tudata
•• Verseny Verseny éés egys együüttmttműűkkööddééss
•• PartnersPartnerséég g éés regions regionáális egylis együüttmttműűkkööddééss

•• TTáársadalmi tervezrsadalmi tervezéés s –– kköözzöös s 
sikersikeréélmlméényny

•• TTáársadalmi egyensrsadalmi egyensúúly ly éés tolerancias tolerancia
•• NyitottsNyitottsáág g éés innovs innováácicióós ks kéészsszséégg

•• BefogadBefogadóó kkéészsszséégg
•• MegMegúújuljuláási ksi kéészsszséég g ––

vvááltozltozáásmenedzsmentsmenedzsment
•• GazdasGazdasáági gi éés ts táársadalmi kohrsadalmi kohéézizióó, , 

kkööttőőddééss
BelsBelsőő kohkohéézizióó, mint k, mint köözzöös s éértrtééktudat!?ktudat!?



VVáállalkozllalkozáási hajlam mutatsi hajlam mutatóói:i:
-- munkahelyi karrierfejlesztmunkahelyi karrierfejlesztéés, tovs, továábbkbbkéépzpzééss
-- sikermotivsikermotiváált, alaptlt, alaptőőkebefektetkebefektetőő
-- úúj j öötletek megvaltletek megvalóóssííttóói, i, kreativkreativititááss
-- kitartkitartáás s éés s áállhatatossllhatatossáág a sikertg a sikertőől fl füüggetlenggetlenüüll

VVáállalkozllalkozóói ri réétegek:tegek:
-- kreatkreatíív v éértelmisrtelmiséégigi nem pedig a manunem pedig a manuáális munklis munkááss
-- magasmagas--iskoliskoláázottzott nem az alacsonyannem az alacsonyan--kkéépzettpzett
-- a a fféérfirfi vváállalkozllalkozóóbb a nbb a nőőnnééll
-- fiatalokfiatalok (35 (35 éévig) nem pedig az idvig) nem pedig az időősebbeksebbek
-- a munkahelyi bizonytalansa munkahelyi bizonytalansáág ag a

kkéényszervnyszerváállalkozllalkozááss alapjaalapja



JJöövvőőkkéépp--ererőőssííttéés a rs a réégigióóban     cban     céél megl megáállllíítani az tani az 
elvelváándorlndorláást, tst, tőőkekivitelt kekivitelt 

1.1. Komplex kivitelezhetKomplex kivitelezhetőő (re(reáális) fejlesztlis) fejlesztéési si 
programtervekprogramtervek kellenek a  helyi infrastruktkellenek a  helyi infrastruktúúra ra 
éés az emberi ers az emberi erőőforrforráás ers erőőssííttéésséérrőőll

2. Meg2. Megéélhetlhetéési essi eséély ly –– vváállalkozllalkozáási lehetsi lehetőősséégek gek 
kistkistéérsrséégenkgenkéént nt éés faluns falun
(munkan(munkanéélklküülisliséég falun: 40g falun: 40--50%)!50%)!

KONKLKONKLÚÚZIZIÓÓ::



A A gazdasgazdasáági fejlesztgi fejlesztééss a a 
kistkistéérsrséégekben gekben éés az s az 

oktatoktatááststáámogatmogatááss kköözzöös metszete a s metszete a 
kitkitöörréési programoknaksi programoknak. . 

A munkahelyteremtA munkahelyteremtéés s éés a s a 
humhumáánernerőő fejlesztfejlesztéés a nyits a nyitáást st éés a s a 
rugalmas rugalmas alkalmazkodalkalmazkodááskskéészsszséégget et 

jelenti.jelenti.



TENNIVALTENNIVALÓÓ::

BERUHBERUHÁÁZZÁÁSOK SOK –– ÉÉLETMINLETMINŐŐSSÉÉGG

1. A teljességigényű, működőképes 
infrastruktúra

2. Regionális fejlesztési és kutatóintézeti 
hálózat kialakítása – a beruházási és 
vállalkozási hajlam emelése

3. Együttműködő – határon át nyúló, 
többnyelvű médiahálózattal folyamatosan 
informálni, közösségbe vonzani a 
lakosságot



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


