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A jelen dokumentum azt követően született, hogy a CESCI a Régiók Bizottságának 

felhívására elkészítette javaslatait az EGTC-rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan. Az 

eredeti, vázlatszerű, a kérdőívre adott válaszokat tartalmazó szakmai anyag felülvizsgálatára 

az Alberto Nuñez Feijóo jelentéstevő által 2010. július 13-ra összehívott konzultáció 

tapasztalatai nyomán került sor. 

A konzultáció rávilágított, hogy a Rendelet felülvizsgálata egyben annak a kérdésnek a 

mélyreható vizsgálatát is szükségessé teszi, hogy milyen értelmezési keretben lehet definiálni 

az EGTC-t. Ezért a jelen dokumentumot két részre osztottuk. Az első részben arra teszünk 

kísérletet, hogy az EGTC intézményének a jogszabály-felülvizsgálati eljárást segítő 

értelmezési keretét vázoljuk fel. A jelen dokumentum második részében konkrét javaslatokat 

fogalmazunk meg a Rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. Egyrészt itt összesítjük a Régiók 

Bizottsága által elkészített kérdőívre adott válaszainkat, másrészt tapasztalataink alapján 

konkrét kodifikációs javaslatokat is megfogalmazunk. 

A jelen dokumentummal az a célunk, hogy hatékonyan járuljunk hozzá az EGTC-

rendelet felülvizsgálati eljárásához, valamint az Unióban létrehozott EGTC-k sikeres 

működéséhez. 
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A CESCI rövid bemutatása 

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (röviden: a 

CESCI) 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az Európai Unió bővülése, a belső határok 

megszűnése, valamint az EGTC-rendelet jóvoltából megváltozott körülmények között 

szakmai támogatást nyújtson a határon átnyúló együttműködések intézmény- és 

projektfejlesztési terveihez.  

Az egyesületként bejegyzett szervezet a határon átnyúló együttműködésekben 

résztvevő szereplők szövetségeként a párizsi székhelyű Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT) nevű szervezetet tekinti mintának, és fejlesztéseit a MOT-tal 

stratégiai partnerségben kívánja megvalósítani. 

A szövetség angol elnevezése: Central European Service for Cross-Border Initiatives 

(CESCI). Célunk, hogy a CESCI keretein belül Közép- és Kelet-Európában is kialakuljon egy 

olyan szakmai hálózat, amilyen az EUROMOT Nyugat-Európában. A CESCI fejlesztésével 

egyszerre szeretnénk erősíteni az új tagállamok közötti szolidaritást és kialakítani egy szakmai 

hálózatot a régióban. 

CÉLJAINK 

A CESCI legfőbb céljai:  

- a magyar határok mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa többi államában a 

határon átnyúló együttműködések szakmai támogatása 

- az eurorégiók, EGTC-k és a határ menti együttműködésekben részt vevő helyi és 

regionális hatóságok hálózatba tömörítése 

- a nyugat-európai jó példák elterjesztése 

- stratégiai együttműködés kialakítása az Unió illetékes döntéshozó és döntés-előkészítő 

intézményeivel és az azonos céllal létrehozott észak- és nyugat-európai hálózatokkal 

- a közép- és délkelet-európai nemzetek közötti partneri viszonyok kialakításával a 

térség belső kohéziójának, a kölcsönös közeledésnek az erősítése. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 

A CESCI elsősorban a magyar határok mentén létrehozandó EGTC-k számára nyújt 

szakmai segítséget.  

A CESCI teljes körű szakmai segítséget nyújt az ilyen típusú intézmények 

létrehozásához, de támogatjuk az európai területi együttműködés más formáit kiszolgáló 

EGTC-k létrehozását és az ilyen szervezetek közötti hálózati együttműködést is. 

 

A szervezet szolgáltatási portfoliója: 

- intézményfejlesztési, projektfejlesztési tanácsadás, koordináció;  

- stratégiai tervezés, szakmai anyagok összeállítása;  

- projektmenedzselés; 

- képzések, tréningek, konferenciák szervezése;  

- pályázati partnerközvetítés; 

- nemzetközi projektekben történő részvétel, ilyenek generálása; 

- kiadványok megjelentetése, szakmai portál üzemeltetése. 

 

A jelen dokumentum készítői aktívan részt vettek az első közép-európai EGTC, az 

Ister-Granum létrehozásában, és jelenleg is segítik 3 magyar-szlovák, 3 magyar-román és egy 

transznacionális EGTC megalapítását, elindítását. Mind az alapítással, mind pedig a 

működtetéssel kapcsolatban közvetlen tapasztalatokkal rendelkező szervezetként igyekszünk 

hozzájárulni, hogy az EGTC minél szélesebb körben és minél eredményesebben legyen 

használható a határ menti térségek felzárkóztatásához. 
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1. Megérteni az EGTC-t 

Annak érdekében, hogy releváns javaslatokat fogalmazhassunk meg az EGTC-rendelet 

felülvizsgálatával kapcsolatban, szükséges világossá tenni, mit is értünk EGTC alatt. Ezt a 

július 13-i brüsszeli konzultáció is egyértelművé tette, hiszen a hozzászólók között nem 

alakult ki egyetértés az új intézmény interpretációját illetően. 

A magunk részéről három irányból közelítünk a kérdéshez. Egyrészt megvizsgáljuk, 

mit értettek EGTC alatt az „alapító atyák”, a rendelet kezdeményezői. Másrészt az eddig 

megalakult EGTC-k mintája alapján rávilágítunk, hogyan értelmezik a rendeletet annak 

gyakorlati alkalmazói. Végül kitérünk az EGTC és a több szintű kormányzás elve közötti 

viszonyra is. 

1.1. Az EGTC értelmezései 

 

1.1.1. Az “alapító atyák értelmezése” 

 

Az EGTC-rendelet megalkotása nem választható el attól a folyamattól, ahogy az 

Európai Területi Együttműködés a kohéziós politika 3. prioritásává vált a 2007–2013 közötti 

költségvetési időszakban. Az 1990-ben elindult INTERREG program közösségi 

kezdeményezésként nemcsak kisebb összeget biztosított a határon átnyúló területi 

együttműködésre, de a szakpolitikákon belüli súlya is jóval kisebb volt, mint a 2007 utáni 

ciklusban az ETE-nek. 

A rendelet megalkotásában szintén fontos szerepe volt az INTERACT program 

keretében elvégzett kutatásoknak, amelyek rámutattak a határ menti együttműködésekre szánt 

pénzösszegek elköltésével kapcsolatos anomáliákra. 

Mint arra Dirk Peters a július 13-i konzultáción is felhívta a figyelmet, az EGTC-

rendelet megalkotói egy olyan szervezeti keretet szerettek volna megteremteni, amely 

alkalmas a határon átnyúló programok és projektek menedzselésére – függetlenül attól, hogy 

ezek finanszírozása EU-s vagy EU-n kívüli forrásokból történik. Tehát a fő cél azoknak az 

anomáliáknak a felszámolása volt, amelyeket az INTERACT program során beazonosítottak. 

S bár a közösségi jog szintjére emelt határon átnyúló együttműködések önálló jogi 

személyiséggel rendelkeznek az érintett tagállamokban, kormányzati jogosultságokat és 
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feladatokat a rendelet alkotói tudatosan nem kívántak biztosítani a számukra (ld. a Rendelet 7. 

cikke). 

1.1.2. Az EGTC-k alapítóinak értelmezése 

 

Ha megvizsgáljuk az eddig megalapított (és a jelenleg alapítás alatt álló) EGTC-ket, 

funkcionalitásuk szerint 4 típust tudunk elkülöníteni. 

A legtöbb megalapított EGTC a közvetlen, határ menti területfejlesztést tűzte ki 

céljául. Ezek a szervezetek nevezhetőek határmenti területfejlesztési EGTC-knek. Céljuk a 

hosszú távú területi együttműködés, közös fejlesztések megvalósítása és a fejlesztések 

eredményeinek fenntarthatóságát biztosító közös intézmények, esetleg közös vállalkozások 

létrehozása, működtetése. 

Ezeket az EGTC-ket az eurorégiós együttműködések következő generációjának 

tekinthetjük, mivel az eurorégiók, eurodistrictek és egyéb szervezeti keretek között elindított 

munkát emelik egy magasabb szintre. 

Az EGTC-k másik típusa a hálózati EGTC. A hálózati EGTC-k esetében nem a 

területi közelség, hanem a közös téma a meghatározó. A hálózatban együttműködő 

partnereket a közös program vagy projekt témája köti össze. Ez az együttműködési forma 

hatékonyan alkalmazható transznacionális vagy interregionális projektek megvalósítására és 

eredményeinek hosszú távú fenntartására. 

A harmadik típust a programozási EGTC képviseli. Ez az EGTC egy konkrét uniós 

finanszírozási program irányító hatóságának feladatait látja el, és közvetlenül szerződhet a 

kedvezményezettekkel a konkrét projektek megvalósítására. 

Végül a negyedik típusba a projekt EGTC-ket sorolhatjuk. Ebben az esetben a 

partnerek célja egy konkrét határon átnyúló projekt megvalósítása. Az EGTC ilyenkor 

projekttársulásként funkcionál. 

Az EGTC intézményét a fentiek alapján a rendelet alkalmazói az alábbiak szerint 

értelmezik: az EGTC olyan intézmény, amely az európai területi együttműködés mindhárom 

ismert formájában (határmenti, transznacionális, interregionális) alkalmazható, projekt vagy 

program szintű menedzsmentfeladatok, valamint konkrét határ menti területfejlesztési 

feladatok ellátására. Ez az értelmezés látszólag nem haladja meg az alapító atyák értelmezési 

kereteit. Ha azonban tüzetesebben megvizsgáljuk a kérdést, szükségszerűen el fogunk jutni a 

többszintű kormányzás problematikájáig. 
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1.1.3. Az EGTC-rendelet a többszintű kormányzás szemszögéből 

 

Az kezdeményezők eredeti szándékai szerint az EGTC olyan eszköz, amely a határon 

átnyúló projektek és programok menedzselésére alkalmas. De ha figyelembe vesszük a 

legfontosabb lehetséges együttműködési területeket, legtöbbjüknek stabil intézményi háttérre 

(pl. határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások, határon átnyúló közlekedési infrastruktúra 

vagy közösségi közlekedési rendszer közös irányítása és működtetése stb.) és egy megfelelő 

jogosítványokkal rendelkező menedzsmentkapacitásra van szüksége. Ezt azt jelenti, hogy a 

projekt- és programmenedzsment nem létezhet bizonyos szintű kormányzás nélkül. 

Egy határon átnyúló kórház, közösségi közlekedési rendszer, képzési rendszer stb. 

működtetése kormányzási kérdésekhez vezet: ki irányítja az adott intézményt, milyen 

jogszabályok alapján; ki a munkáltatója a munkavállalóknak; ki finanszírozza a kórházban 

dolgozó orvosokat, és milyen költségvetésből; ki hoz döntéseket a szolgáltatások területére 

vonatkozóan stb.? 

A Régiók Bizottsága által a többszintű kormányzásról készített dokumentumokban az 

EGTC-t az MLG adekvát jogi és intézményi eszközeként említik a határtérségekben. A 

szubszidiaritás közösségi alapelvének megfelelően a többszintű kormányzásról készült Fehér 

Könyv az EGTC-t olyan eszközként mutatja be, amely “változó intézményi geometria szerint, 

a hatásköri szintjeik alapján teszi lehetővé a közhatóságok társulását és a társadalmi-gazdasági 

szereplőkkel való széleskörű partnerség előmozdítását”.  (CdR 89/2009 fin, 30). Ugyanott a 

dokumentum kifejezetten állítja, hogy az EGTC illeszkedik az MLG-rendszerhez: “Az EGTC 

létrehozására, megszervezésére és igazgatására irányuló folyamat középpontjában a 

többszintű kormányzás dimenziója áll.” 

Hasonlóképpen, a Régiók Bizottsága által készített dokumentum (EGTC 

Developments on the ground: added value and solutions to problems, June 2010, 3, 4) és a 

Gianluca Spinacci és Gracia Vara-Arribas által készített elemzés (The European Grouping of 

Territorial Cooperation (EGTC): New Spaces and Contracts for European Integration?; 

Eipascope 2009/2, 5, 7, 10) az EGTC-t mint az MLG EU-s prioritásának alanyát tekintik. 

Utóbbiak szerint az EGTC-rendelet “a területi kohézió innovatív MLG-formával történő 

támogatásának úttörője” (7). 
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A fenti példák mindegyike megerősíti, hogy az EGTC-t (az eredeti jelentésével 

szemben) az elmúlt időszakban az MLG alanyaként, az Európai Unió decentralizációs 

folyamatának igen fontos állomásaként értelmezték, nem egy egyszerű projekt- vagy 

programmenedzsment szervezetként. Ha komolyan gondolkozunk az EGTC-ről, világosan 

kell látnunk, hogy kormányzási hatáskör nélkül nehezen használható. 

 

Még egy jelenséget meg kell említenünk. Gyakran esik szó az európai intézmények 

demokratikus deficitjéről. Az Európai Közösség erőfeszítései ellenére a polgárok számára 

idegen ügy maradt. Az európai választások részvételi arányai világosan megmutatják a 

polgároknak a közösségi ügyekkel szembeni érdektelenségét (ld. az alábbi ábrát; az 1979-es 

adat magába foglalja az 1981-es görög választások eredményeit is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A választások iránti érdeklődés az Európai Parlament kompetenciáinak növekedésével 

párhuzamosan csökken. Jóllehet, az EP politikai döntésbefolyásoló képessége egyre erősebb, 

a polgárok ezt nem érzékelik mindennapi életük során. 

A 2004-es választásokat követően széleskörű vita kezdődött a teendőkről. Az EU 

információs és kommunikációs politikájáról szóló Fehér Könyv (COM(2006) 35 final), A 

Bizottság Akcióterve (SEC(2005) 985 final), a D-Terv (COM(2005) 494 final) stb. egyfajta 

választ nyújtott ugyan a fenti problémára, de nem volt képes megoldani azt (ld. a 2009-es 

választási eredményeket).  

Valójában a legitimáció és a közösségi szintű részvétel problémái a szuverenitás új 

fogalmában gyökereznek. 
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1.2. Tér és szuverenitás 
 

1.2.1. A tér mint társadalmi termék 

 

A tér nem fizikai, hanem társadalmi valóság. Ezt a tételt már Arisztotelész is 

megalapozta Logikájában, majd az újkorban elsőként Immanuel Kant (kategóriatan), majd 

Henri Lefebvre dolgozta ki. A jeles francia történész és szociológus La production de l’espace 

című művében (1974) a teret teljes egészében az emberi elme művének tekintette. A 

körülöttünk lévő tárgyak többé-kevésbé állandó viszonyából ugyanis az emberi agy alkotja 

meg a tér képzetét. Az észlelőn kívül, attól függetlenül a tér nem létezhet (l’espace perçu). 

Egy második szinten maga az emberi elme is létrehoz sajátos térképzeteket. Egy ország, egy 

régió a természetben végképp nem megmutatható. Ezeket a fogalmakat, szimbólumokat (pl. 

országhatár) az ember kapcsolja a körülötte lévő tárgyakhoz, terepviszonyokhoz (l’espace 

conçu).  

Végül egy harmadik szinten ezek a szimbolikus térkonstrukciók visszahatnak az 

észlelő és tevékenykedő emberre, életének és identitásának részévé válnak, és további 

észleleteit is befolyásolják (l’espace vécu).  

A szerző ezzel a gondolatsorral nem kevesebbet állít, mint hogy a körülöttünk lévő és 

identitásunkat meghatározó tér társadalmi termék, amelynek minőségét egy adott közösség 

kulturális tradíciói határozzák meg.  

Egészen más mentális térképpel rendelkezik egy idős néni, aki soha életében nem 

hagyta el a szülőfaluját és az a menedzser, aki hetente ingázik az amerikai, az európai és az 

ázsiai kontinens között. A préri fizikailag ugyanaz a képződmény volt az őslakos indiánok és 

az Újvilágba érkező pioneerok számára, mégis egészen eltérő jelentéseket hordozott, egészen 

máshogy kapcsolódott a két csoport identitásához. 

Vagyis: a térrel kapcsolatos észleleteinket meghatározzák bizonyos diszkurzív tények; 

azok a kulturális sémák, amelyeket a neveltetésünk során sajátítunk el. 

 

Miért fontos ezt a filozófiai kitérőt megtennünk? 

 

Nos, a térrel kapcsolatos észleleteinket Európában az elmúlt közel 400 év során a 

nemzetállami diskurzusok határozták meg, sajátították ki. Kialakult egy olyan térszemlélet, 
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amelyben a nemzetállam kizárólagos szerepet játszott. A nemzetállami szuverenitást 

legtranszparensebb módon pedig az államhatárok fejezik ki. A szuverenitás elve így olvadt 

egybe a területi integritás védelmével. 

A globalizáció, az új regionalizmus és a virtuális tér szerepének erősödése miatt ez a 

kizárólagosság a múlté. Ezt a folyamatot erősíti a nemzetállamok feletti integráció kereteinek 

megteremtésével az Európai Unió is. 

 

A határon átnyúló együttműködések szintén egy teljesen új térfelfogást hoznak 

játékba: itt a nemzetállami logika másodlagos. A határon átnyúló együttműködésekben részt 

vevő szereplők teljesen új térszemlélettel, mentális térképpel rendelkeznek, mint a 

nemzetállami diskurzus által meghatározott személyek. A határ túloldala itt erősebben tartozik 

az ott élők identitásához, min a távoli nemzetállami centrum. 

Az Európai Unió létrehozása egyfajta szakítást jelent a korábbi nemzetállami 

térfelfogással, hiszen az Európai Közösség célja az országhatárok fokozatos lebontása. A 

közösségi szintű politikát azonban továbbra is a nemzetállamok irányítják. Ezért a határon 

átnyúló együttműködések bizonyos értelemben meghaladják a közösségi politika szintjét: 

egyfajta világos szakítást jelentenek a nemzetállami keretek közötti gondolkodással. Céljuk 

olyan struktúrák kialakítása, amelyek a nemzetállami térszemléletre „merőleges” modelleket, 

mentális térképeket alakítanak ki. 

1.2.2. A határon átnyúló együttműködések evolúciója 

 

A régiókat sokféle szempont szerint lehet osztályozni. Az EGTC-kkel kapcsolatban 

talán a funkcionális megközelítés a legtermékenyebb. E szerint megkülönböztetjük a formális 

vagy természetes, a funkcionális, valamint a normatív régiókat. 

A formális vagy természetes régiók határait a közös táji-földrajzi, történelmi-kulturális 

örökség jelöli ki. A formális régió (mint amilyen a Rajna-völgy vagy a Mediterrán-medence) 

nem szükségszerűen egyezik meg a közigazgatási határokkal, mégis egyfajta szerves egységet 

alkot. 

A funkcionális régió határait azok a feladatok, funkciók jelölik ki, amelyeket egy 

centrum ellát. Egy város vonzáskörzete mindig funkcionális régiót alkot. Ahonnan a lakosság 

a városba jár tanulni, dolgozni, szórakozni, bevásárolni stb., ezen települések alkotják a 

funkcionális régiót. 
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A normatív régió az előzőekkel szemben egy normának, jogszabálynak köszönheti a 

létezését. Az adminisztratív eszközökkel végrehajtott regionális reform, megyék vagy 

tartományok kialakítása mindig feltételezi a jogszabályi és ezáltal politikai megalapozást. 

Ez a három szint elkülöníthető a határon átnyúló együttműködések története során is. 

A kezdeti stádiumot a formális régió szintje jelenti. A táji-földrajzi vagy kulturális-történelmi 

okokból összetartozó térségek, városok képviselői spontán módon kezdik keresni a 

kapcsolatokat egymással. A CBC együttműködések e kezdeti szakaszát elsősorban az ember-

ember kapcsolatok jellemzik, és az ilyen együttműködések ad hoc jellegűek. 

Viszonylag korán kialakult ugyanakkor az a gondolat, hogy ezek az általában 

periférikus helyzetű határ menti térségek együtt képesek volnának pótolni a centrum 

távolságából adódó funkcionális hiányosságokat.  

Ha a határ egyik oldalán szívrohamot kap valaki, azt ne vigyék egy több száz 

kilométerre fekvő kórházba, ha a határ másik oldalán a közvetlen közelben található ilyen 

intézmény. Ha tűz üt ki a határvárosban, a legegyszerűbb, leggyorsabb a határ túlsó oldaláról 

segítséget hívni.  

A CBC együttműködések ezt belátva elkezdtek bizonyos funkciókat közösen ellátni. 

Ezzel meghaladták a formális-természetes szintet, és elérték a funkcionális szintet. 

A biztonságos együttműködéshez azonban hiányoztak azok a jogszabályok (normák), 

amelyek hosszú távon garantálhatták volna a funkciók zavartalan ellátását. 

Több kísérletet követően az Európai Unió az EGTC-rendelet segítségével emelte a 

CBC együttműködéseket a normatív régiók szintjére. Immár jogszabály teszi lehetővé a jól 

körülhatárolható területi együttműködések megalapítását az unió belső határai mentén. 

Ezáltal az Unió stabil, intézményes kereteket nyújt egy újfajta, nem nemzetállami 

térszemlélet alkalmazásához. Amennyiben ehhez az új térszemlélethez a több szintű 

kormányzás eszméje társul, az szükségszerűen vezet a szuverenitás kérdéskörének 

újragondolásához, az elmúlt 400 év szuverenitás-felfogásának revíziójához. Kérdés azonban, 

hogy miért állna ez érdekében a nemzetállamok döntéshozóinak. 
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1.2.3. Szuverenitás és EGTC1 

 

Az integrációs folyamat során a tagállamok bizonyos kompetenciáikról lemondtak, 

átruházva azokat a közösségi intézményekre. Mivel a Közösségnek nincsen önálló hatáskör-

alapító jogosítványa, az átadott hatáskörök mértéke határozza meg a Közösség további 

mozgásterét és egyúttal a tagállamok szuverenitásának fennmaradó mértékét is. 

Mindemellett a luxemburgi Bíróság is többször kifejtette, hogy a Közösség korlátozott 

felhatalmazás, azaz egyes hatáskörök átruházása útján működik. A Maastrichti Szerződés is 

rámutat, hogy a tagállamok nemzeti identitását tiszteletben kell tartani. 

A közösségi hatáskörök gyakorlásához kapcsolódóan a Rendelet két elvet említ. A 

szubszidiaritás elve azt fejezi ki, hogy a tagállamok belátják: az adott kérdés megoldása 

nemzeti szinten nem eléggé hatékony, vagyis a kitűzött célok elsősorban közösségi vagy 

regionális szinten érhetőek el.  

Az arányosság elve ugyanakkor közvetlenül a tagállamok érdekeit védi, amikor 

kifejezi, hogy az átadott hatáskörben történő közösségi jogalkotás csak szükséges mértékű 

beavatkozást jelenthet. Az utóbbi elvvel összhangban a Rendelet megtiltja, hogy az EGTC-k 

rendőrségi és hatósági jogokat gyakoroljanak. 

Bár a vizsgált Rendelet (elméletileg) közvetlenül alkalmazandó (directly applicable) és 

közvetlenül hatállyal (directly effective) bír, a közösségi jogban előforduló más esetekhez 

hasonlóan nem összes rendelkezése „önvégrehajtó” jellegű. Így a jogi harmonizáció továbbra 

is a tagállam feladata és joga marad. A Rendelet nem alkalmazható a nemzeti jogszabályok 

nélkül. 

Ugyanakkor az is világos, hogy a tagállamok többsége nehezen alkalmazza ezt az új 

jogi eszközt. Míg az eddigi „soft” szabályozással a kormányok kezelni és irányítani tudták a 

határon átnyúló együttműködéseket, a csoportosulások tekintetében olyan szervezettel találták 

magukat szemben, mely szervezetek a lehető legteljesebb jogképesség birtokában érdemben 

tudják befolyásolni az adott tagállam fejlesztési folyamatait, valamint a határtérségben élő 

polgárok mindennapi életét. És ez az a pont, ahol a különböző szintű döntéshozói testületek 

érdekei találkoznak. 

 

                                                 
1 A szuverenitás problémája nem jelentkezik a transznacionális és interregionális (hálózati) EGTC-k esetében, 

ezért ezeket a típusokat itt most nem tárgyaljuk. 
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1.2.4. A potenciális konfliktus megoldása 

 

Mint látható, az EGTC-rendelet kezdeményezői a határon átnyúló (később a 

transznacionális és interregionális) projektek és programok menedzselésére képes jogi keretet 

szerettek volna megteremteni – kormányzási kompetenciák nélkül. Ugyanakkor láttuk, hogy a 

többszintű kormányzásról szóló Fehér Könyv a szubszidiaritás és az MLG eseteként értelmezi 

az EGTC-t. Ezt az értelmezést erősíti a Spinacci-tanulmány és a Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT) által vezetett EGTC nevű URBACT-projekt is. A projekt a határon 

átívelő konurbációkkal kapcsolatos irányítási és társadalmasítási kérdésekre keresett 

válaszokat. 

A projekt egyik nagyon fontos eredménye volt az az állítás, miszerint a határon 

átnyúló fejlesztési munkának hatékony politikai részvételre és biztos jogi keretekre van 

szüksége. (A projektről ld. még: http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-

governance/egtc/our-outputs/) 

A projekt- és programmenedzsment továbbá nem lehet hatékony kormányzási 

jogosultságok nélkül. Ha a szubszidiaritás elvének megfelelően azt állítjuk, hogy a 

döntéseknek a megfelelő szinten kell megszületniük, nem vonhatjuk meg ezt a jogot a 

határtérségektől sem. 

Összefoglalva: az EGTC-k nem kerülhetik el, hogy saját kompetenciákkal 

rendelkezzenek, és ez bizonyos konfliktusokhoz fog vezetni a nemzeti szinttel, jóllehet ez az 

utóbbinak is érdekében állna. Megfelelő kompetenciákkal rendelkezve a határon átnyúló 

struktúrák hozzá tudnak járulni a határtérségek fejlesztéséhez, egyszerre teljesítve a 

Közösség, a nemzetállam és a határrégió célkitűzéseit. 

Nagyon fontos egyértelműsíteni, hogy a határon átnyúló intézményeknek nem a 

nemzetállami kompetenciák csökkentése, hanem erősítése a céljuk, olyan közös projektek 

megvalósításával, amelyek a periférikus határtérségek gazdasági kapacitásait növelik. A helyi 

és regionális kezdeményezések révén a nemzeti szintnek nem szükséges további pénzügyi és 

működési forrásokat biztosítani ezekben a térségekben. 

A térség versenyképessége nő, a polgárok bevonása könnyebb, mivel konkrét 

tapasztalatokat szereznek a Közösség és az adott tagállamok jelenlétéről, működéséről, és így 

az alkotó energiák is növekednek. 

http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/egtc/our-outputs/
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/egtc/our-outputs/
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Hasznosnak tűnik emellett a MOT-hoz hasonló szakmai szervezetek létrehozása, 

amelyek képesek közvetíteni a nemzeti és a helyi-regionális szint között. Ezek a szervezetek 

egyszerre jelenítik meg a bottom-up és top-down folyamatokat, miközben a közösségi 

intézményekkel is kapcsolatban állnak. 

A közvetítő szervezetek közvetíteni tudják a nemzetállami elvárásokat a helyi 

szereplők irányában, és utóbbiak szükségleteit a nemzeti szint felé. A mediátor szervezetek 

révén a konfliktusok szakmai úton oldhatóak meg. Ezek továbbá a megfelelő fórumok a 

jogszabályi konfliktusok természetének elemzésére és a megoldás megtalálására. 

Egy további megoldás lehet az állam részvétele az EGTC működtetésében. Ez a 

francia modell. Ezzel a megoldással a különböző szintek hatékonyan tudnak kooperálni és 

kizárni a konfliktusokat, hiszen szoros együttműködésben dolgoznak. Az EGTC fejlesztési 

munkájában részt vállalva a nemzetállam kormányozhatja és ellenőrizheti a folyamatokat. 

Ezek a példák igazolják, hogy az EGTC mint a többszintű kormányzás eszköze nem 

szükségszerűen kerül konfliktusba a nemzeti szinttel. A kölcsönös megértés révén ezek a 

problémák megoldhatóak. Mindenesetre először az EGTC-t kell megértenünk. Reméljük, 

hozzá tudtunk járulni ehhez a megértési folyamathoz. 



 

 

  

17 
 

2. Észrevételek a rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan 
 
 

2.1. Válaszok a Régiók Bizottsága által készített kérdőívre 

Ebben a fejezetben a Régiók Bizottsága által készített kérdőívvel kapcsolatos 

észrevételeinket összegezzük. Minthogy az első kérdéscsoport a Rendelet elméleti hátterére 

vonatkozik, ebben a fejezetben csak a 2-5. kérdéscsoportokkal foglalkozunk.  

 

2.1.1. Gondolatok az EGTC-k alapítását akadályozó vagy károsító okokról 

 

- Hatékonyabb-e továbbra is a hagyományos vagy nem tipikus együttműködési 

mechanizmusokat alkalmazni, mint intézményesítésük révén csoportosulást létrehozni? 

 

Az EGTC-k napi működésével kapcsolatosan egyetemesen érvényes kijelentéseket a 

tapasztalatok hiányában még nem fogalmazhatunk meg. Már most is látszik ugyanakkor, hogy 

az EGTC a korábbi formáknál hatékonyabb eszköz a határon átnyúló irányítás, a 

menedzsment és a finanszírozás területén. Várható, hogy a konkrét fejlesztési projektek 

eredményei fenntartásának követelményét is hatékonyan tudja majd teljesíteni, hiszen az 

EGTC az érintett tagállamokban saját, tartós intézményeket hozhat létre és működtethet. 

 

Fontos tisztázni azokat az előnyöket, amelyeket az EGTC mint intézmény jelent más 

határon átnyúló együttműködésekkel szemben. 

 

- Talán a legfontosabb, hogy az EGTC-knek nem csak különböző szintű 

önkormányzatok, hanem az államok is tagjai lehetnek. Nem elvi támogatásról van szó, 

hanem az EGTC-nek közvetlen tagjai lehetnek pl. a közlekedési minisztériumok. Ez 

egyrészt tekintélyt kölcsönöz a szervezetnek. Másrészt stabil finanszírozási hátteret is 

biztosít. Végül az EGTC érdekérvényesítő erejét is kedvezően érinti. 
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- Másodszor. Az EGTC rendkívül leegyszerűsíti, és teljesen legálissá teszi a közös 

intézmények működtetését, finanszírozását. Ha tehát a CETC tengely mentén fekvő 

NUTS III-as önkormányzatok létrehoznak egy EGTC-t, annak saját alkalmazottai (pl. 

titkárság), intézményei (pl. stratégiai menedzsment), vállalkozásai (pl. projektfejlesztő 

cég) lehetnek. Ezeknek a működését, foglalkoztatását a befizetett tagdíjakból, közös 

pályázati bevételekből, kormányzati direkt támogatásokból fedezheti maga az EGTC. 

- Nagyon fontos előnye az EGTC-nek, hogy minden EU-s tagállamra kötelező érvényű 

jogszabályról van szó. A Madridi Konvenciót a mai napig csak 34 európai ország 

ratifikálta az Európa Tanács 49 tagja közül. A konvenció két kiegészítő jegyzőkönyvét 

ennél is kevesebb. A tavaly szeptemberben elfogadott harmadik jegyzőkönyv, amely 

lehetővé teszi Euroregional Cooperation Groupingok megalapítását, sem lesz kötelező 

jogszabály. Az EGTC-rendelet a közösségi jog része: minden tagállam el kell, hogy 

ismerje az adott EGTC-t önálló jogi személynek. Az EGTC működését nemzeti és 

uniós jog védi. Nincs szükség bilaterális megállapodásokra: a valamelyik tagállamban 

székhellyel rendelkező EGTC azonnal megkezdheti működését minden jóváhagyott 

tag területén. Összefoglalva: bár az EGTC helyi, regionális érdekeket jelenít meg, 

uniós szintű szervezet. Ez a kettősség páratlanul hatékonnyá teheti a működését. 

- Az EGTC, mint a tipizálásból is kiderült, egy rendkívül flexibilis eszköz. Könnyen 

igazítható a változó igényekhez, nem egy merev struktúra. Ha egy fejlesztési program 

megvalósításakor új tényezők merülnek fel, az EGTC céljai, döntéshozatali módszere, 

intézményei átalakíthatóak. 

- Végül, az EGTC az ETC-programok forrásainak fogadására a legalkalmasabb eszköz. 

Formai adottságainál fogva jóval kedvezőbben juthat ilyen támogatásokhoz, mint 

bármilyen más együttműködés. Ez amiatt van így, hogy egy EGTC automatikusan 

teljesíti a közös projektekkel szembeni elvárásokat, tartós intézményi 

együttműködésként garantálja a projektek eredményeinek fenntartását, a közös 

finanszírozást. Az EGTC-k pályázatai esetében nem kell alkalmazni a Lead Partner 

elvet sem. Mindez azt eredményezi, hogy az EGTC már eleve magasabb pontszámmal 

indul a pályázatokon, mint más partnerségek. 
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A fenti előnyök különös jelentőséggel ruházzák fel az EGTC-ket az uniós regionális 

politika terén. A leghatékonyabb kommunikációs csatornaként a határon átnyúló 

együttműködések általában, az EGTC-k különösen látható módon jelenítik meg az európai 

közösség lényegi célkitűzéseit: a határok átjárhatóságát, az európai népek békés, partneri 

együttműködését, a regionális különbségek csökkentését, az esélyegyenlőség erősítését, az 

európai sokszínűség megőrzését.  

 

- Milyen gyakorlati és jogi nehézségek akadályozzák, gátolják meg EGTC létrehozásának 

kezdeményezését vagy tántorítanak el tőle ott, ahol a területi együttműködés már komoly 

múltra tekint vissza? 

 

A legfőbb akadályok a következők: 

- hiányzó tagállami EGTC-jogszabályok; 

- az EGTC és a Rendelet értelmezései közötti különbségek (pl. bizonyos országokban 

intézményfenntartó, tartós együttműködésként értelmezik, másutt projekttársulásként; 

eltérően szabályozzák a pénzügyi felelősség szempontjából is az EGTC-k működését: 

korlátolt vs. korlátlan felelősség); 

- a jóváhagyó hatóságok eltérő státusza és száma (az egyes tagállamok jóváhagyó 

hatóságai más-más hatalmi ághoz tartoznak, a végrehajtó hatalmi ághoz tartozó 

hatóságok esetében fennáll a politikai befolyásolás veszélye; 

- a harmadik országok részvételét nehezítő szabályok; 

- a különböző szintű önkormányzatokat érintő, nemzeti szintű szabályozás különbségei; 

- a közszolgáltatásokat érintő jogszabályok eltérései; 

- a közös, határon át történő finanszírozás jogszabályi hátterének hiánya (pl. közös CBC 

egészségügyi rendszer); 

- a nemzeti és a határon átnyúló struktúrák egymáshoz való viszonyának 

tisztázatlansága; 

- az eljáró hatóságok felkészületlensége, egymás közti kapcsolatainak hiánya (ennek 

állandó fórumát közösségi szinten kellene megteremteni); 
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- a bejegyzési folyamatra vonatkozó objektív határidő hiánya. 

- Be kell-e avatkoznia közösségi hatóságnak az EGTC létrehozásának folyamatába annak 

érdekében, hogy szavatolja: a projekt megfelel a közösségi rendeletnek? 

 

Ez tapasztalataink szerint hasznos volna. Egyrészt egyfajta minőségbiztosítást 

jelentene, másrészt a közösségi szint közvetlenül is találkozna azokkal a napi problémákkal, 

amelyekkel a határ menti együttműködések szembenéznek. 

Meg kell ugyanakkor említeni, hogy az egyes tagállamok eltérő szabályozási 

gyakorlata miatt nem lehet egységes gyakorlatot alkalmazni. 

 

2.1.2. Intézkedések az intézményesített területi együttműködés támogatására 

 

- Hogyan lehet meghatározni a közösségi pénzügyi támogatást egy intézményesített területi 

együttműködés esetében? 

 

Az ETE-programok további működtetése fontos. 

Nem javasoljuk közösségi szintű, működést segítő alap létrehozását, mivel ez 

„megélhetési”, alibi EGTC-k alapításához fog vezetni. 

Ezzel szemben hasznos volna modell értékű kezdeményezéseknek külön támogatást 

nyújtani. Ezek lehetnének az EGTC-k kísérleti terepei, amelyek a továbbfejlesztés irányait is 

kijelölhetnék. 

 

- Milyen arányú többletértékben részesüljenek az intézményesített területi együttműködési 

programok és projektek? 

 

Tekintettel a határ menti térségek periférikus helyzetére, jó volna megőrizni a 

jelenlegi, 85 %-os intenzitást, ez komoly motivációt jelentene ilyen típusú együttműködések 

létrehozására. 
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- Milyen szerepet kellene játszania az Európai Beruházási Banknak az EGTC-k által javasolt 

programok és projektek finanszírozásában? 

 

Ezt nem tudjuk megítélni.  

 

- Mely harmadik országok vagy harmadik országbeli területek és mely preferenciális 

programok vehetnének részt EGTC-együttműködésben, és milyen jogi kiigazításokat vélnek 

szükségesnek az ilyen együttműködés tényleges megvalósíthatóságához? 

 

Fontos volna könnyíteni a harmadik országok részvételét: 

- legyen elég két partner egy EGTC létrehozásához (ne kelljen plusz egy tagállami 

partner); 

- a szomszédsági politika által érintett országokkal szülessen közösségi szintű 

megállapodás, hogy ne az egyes tagállamoknak kelljen megállapodniuk a harmadik 

országgal, legyen ez a csatlakozási folyamat és az acquis átvételének szerves része. 

 

2.1.3. Az EGTC közösségi jogalkotási eszközének támogatása az Európai Területi 

Együttműködés erősítése érdekében 

 

- Meg kell-e erősíteni az EGTC közösségi identitását (jellegét)? 

 

Igen, ez nagyobb tekintélyt adna a kezdeményezéseknek. 

 

- Át kell-e nevezni az EGTC-t ECTC-re azt hangsúlyozandó, hogy az együttműködés 

eredménye több kezdeményezőinek puszta összegénél, és „önálló életet él”? 

 

A már megalakult EGTC-kre tekintettel ezt nem javasoljuk. 
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2.1.4. Az EGTC-alapítási eljárás javítása 

 

A továbbfejlesztés lehetséges eszközei: 

- önálló uniós biztosi pozíció létrehozása az európai területi együttműködés 

politikájához kapcsolódóan: ez kellő súlyt biztosít a határon átnyúló 

együttműködéseknek, egyben hosszú távon biztosítja a terület szakmai, politikai és 

finanszírozási hátterét; 

- új Expert Group létrehozása, amelyben meghatározó szerepet kapnak maguk a 

létrehozott EGTC-k; 

- meg kell vizsgálni, hogy az EGTC-k miképpen és milyen mértékben láthatnának el 

hatósági feladatokat is. 

 

- Hasznosnak véli-e, hogy az 1082/2006/EK rendelet módosítása magában foglalja azt az 

előírást, hogy egy szupranacionális szerv előzetes jelleggel és nem kötelező érvénnyel 

véleményezze, hogy egy csoportosulás létrehozására irányuló terv technikailag és jogilag 

megfelel-e a rendeletnek? 

 

Nem látjuk szükségesnek. Ha nem kötelező érvényű, akkor azt bárki megteheti (ahogy 

ez most is történik). 

 

- Helyénvalónak tartja-e, hogy – a Régiók Bizottsága jóváhagyásával – e véleményező szerv a 

Régiók Bizottsága által kezdeményezett, EGTC-vel foglalkozó szakértői csoport legyen? 

 

Lásd fentebb. 
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- Milyen gyakorlati problémák érdemelnek kiemelt figyelmet a rendeletnek a csoportosulások 

irányításának megkönnyítésére irányuló reformja során? 

 

A kapcsolódó jogszabályi háttér közösségi szabályozásának kérdése: amíg a tagállami 

jogszabályok ennyire eltérőek, az EGTC-k mozgástere szükségszerűen szűk marad. Fontos 

volna, hogy induljon el egy az EGTC-kre szabott jogalkotási folyamat. 

Azt is meg kellene vizsgálni, hogy közfeladatokat ellátó nem kormányzati szervezetek 

miként vehetnének részt az EGTC-k működtetésében. Egyébként ugyanis az EGTC-k 

könnyen juthatnak az elhalt eurorégiók sorsára, megfelelő társadalmi támogatottság 

hiányában. 

 

 

További észrevételeinket ld. a 2.2 fejezetben. 
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2.2 Javaslatok 

az Európai Parlament és a Tanács európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 

1082/2006 EK Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2011. évi felülvizsgálatához 

 

I. Bevezetés 

A Rendelet felülvizsgálatához már eddig is sok észrevétel érkezett magyar részről, 

melyek közül az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága és a trió szakértői többet 

megalapozottnak találtak és javasolták beemelésüket a jelentésbe, illetve a módosítási 

javaslatok közé.  

E javaslatok döntően eljárási, nyilvántartási, adminisztratív és tájékoztatási 

kérdésekhez kapcsolódtak. Felvetésüket a CESCI részéről magunk is helyesnek tartjuk, 

támogatjuk.  

Alábbiakban néhány olyan javaslatot mutatunk be, amelyek részben kapcsolódnak a 

szakértők által már elfogadott tartalmi módosítási indítványokhoz, részben pedig a Rendelet 

logikai, szerkezeti felépítését helyezik az eddigiektől eltérő megvilágításba. 

 

II. Hivatkozási alapok a javaslatokhoz 

- A szupremáció (primátus) elve: A közösségi jog elsődlegessége a nemzeti joghoz 

képest, mely primátust nem a vonatkozó Szerződések szövege, hanem az Európai 

Bíróság esetjoga keletkeztetett. 

- A rendelet közvetlen alkalmazandó és közvetlen hatállyal bíró jogforrás  

o közvetlen alkalmazandó (directly applicable) - Elméletileg nem igényel további 

nemzeti jogalkotói aktust ahhoz, hogy a nemzeti jog részévé váljon és a 

címzettek teljes mértékben be is tartsák.  A gyakorlatban azonban előfordul 

tagállami végrehajtási szabályozás, mely nem írhatja át tartalmában a 

vonatkozó közösségi jogi jogforrást, továbbá nem akadályozhatja a közösségi 

jog szerves részét alkotó rendeletek közvetlen alkalmazását. A Rendelet 

vonatkozó pontja is erre utal: 

 

 



 

 

  

25 
 

Rendelet 16. cikk (1) bekezdés 

(1) A tagállamok meghozzák az e rendelet hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges 

rendelkezéseket.) 
 

o közvetlen hatály (directly effective) - Az adott tagállam állampolgárai, illetve 

jogi személyei az állammal szemben, saját nemzeti bíróságuk előtt, peres 

eljárást indíthatnak közvetlenül a közösségi jogra, vagy annak valamely 

konkrét szabályára hivatkozva.  

A rendeletekre jellemző „önvégrehajtó” hatály időnként hiányzik, ezért szükségessé 

válik végrehajtási szabályok megalkotása. Ez azonban magában hordozza, mint példáink is 

mutatják, a Rendelet eltérő értelmezésének lehetőségét.  

Úgy gondoljuk, hogy a csoportosulásokkal kapcsolatos, jelenleg tapasztalt nemzeti 

(végrehajtási) jogszabályok, azon eltérései, amelyek nem magyarázhatóak az eltérő 

közigazgatási rendszerek sajátosságaival, akadályokat képeznek a Rendelet közvetlen 

hatályosulása előtt, és nehézségeket okoznak a Rendelet Közösségben való egyidejű és 

egységes alkalmazása számára. 

-  ‘Záró hatás’: A tagállamok az EK jogalkotási aktusa folytán, az adott szabályozási 

tárgy tekintetében lemondtak jogalkotási szuverenitásukról, vagyis az adott 

tárgykörben a továbbiakban nem alkotnak jogot.  

Fenti ún. „záróhatás” mellett felmerülhet a közösségi szabályozások értelmezési 

nehézségnek kérdése is. Sok esetben úgy tűnik, hogy az erre adott válaszok beépítésre 

kerültek a nemzeti végrehajtási szabályokba, nemcsak közösségi jogot sértve, hanem 

mintegy új, kötelező érvényű értelmezési szabályokat bocsátva ki. 

Véleményünk szerint az értelmezési nehézségekre nem adható válasz fenti módon 

(hiszen a jogalkotási szuverenitásról lényegében lemondtak a tagállamok) hanem e 

tekintetben a Rendelet, mint harmonizáló joganyag “továbbfejlesztése” a cél. Ez 

egyébként a hatáskör címzettjeként kötelessége is a Közösségnek. A fejlesztés egyik 

lehetséges területe a Rendelet felülvizsgálata is, amely 2011-ben minden bizonnyal 

érezhető fogja hatását az EGTC-k életében. 
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- A jogbiztonság elve: Tekintettel a csoportosulásokat létrehozó és működtető, eltérő 

nemzeti jog alá tartozó entitásokra, a Rendeletnek és a tagállami szabályozásoknak 

alapvetően az alábbi feltételeket kell biztosítania: 

o viszonylag gyors, jogszerű alapítás; 

o a szervezet teljes működési időtartamára kiható jogbiztonság; 

o A szervezet működésének kibontakozását segítő szabályozás (pl. a területi 

együttműködés kezdeti nehézségeiből fakadó hátrányok, melyek hátráltatják a 

csoportosulás céljainak megvalósulását, ne jelenhessenek meg a nemzeti 

szabályozásokban, mint mérlegelési jogkörbe tartozó megszüntetési okok); 

o mentesség a politikai (központi állami) beavatkozás lehetőségétől 

A jogbiztonsággal kapcsolatos elvárások az alábbiak: 

- az alapítás és megszüntetés (eljáró szervek és határidők tekintetében is) garanciális 

folyamata; 

- a jóváhagyó és bejegyző hatóságok, valamint az ellenőrző szervek jogosítványainak 

egyértelműsége, kontrollálhatósága; 

- továbbá a gazdálkodásra vonatkozó szabályok részletezettsége és a gazdálkodás 

rendszeres ellenőrzésen alapuló folyamata. 

 

III. Észrevételek, javaslatok a Rendelettel kapcsolatban 

 

1. Időbeli korlátozások tilalma (1. cikk) 

A tapasztalatok szerint egyes tagországok (pl. Portugália, Szlovákia) a határozott 

időtartamra létrejövő csoportosulásokat látják szívesen területükön, mintegy 

projekttársaságként értékelve őket, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a tagi részvétel 

jóváhagyása, illetve bejegyzés során a határozott működési időtartam, s ez által konkrét 

feladatok meghatározása felé „terelik” a létrejövő csoportosulásokat. 

Értelmezésünk szerint azonban csoportosulás határozatlan időtartamra is alapítható, 

mely lehetőséget a Rendelet nem tilt. 
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 A Rendelet Preambulumának  (11) bekezdése szerint  csoportosulást felülről és alulról 

induló kezdeményezéssel egyaránt létre lehet hozni. 

Felülről induló kezdeményezésnek tekintjük a csoportosulás azon tevékenységét, amelyet a 

Közösség által társfinanszírozott, területi együttműködésben megvalósuló programok vagy 

projektek végrehajtása során, a strukturális alapok keretében gyakorol. A Rendelet e 

tekintetben nem zárja ki, hogy a Csoportosulás a projekt befejezésével tovább működjön. 

„(11) A csoportosulások számára lehetővé kell tenni, hogy tevékenységüket egyrészről a 

Közösség által társfinanszírozott, területi együttműködésben megvalósuló programok vagy 

projektek végrehajtása során, különösen az 1083/2006/EK rendelettel és az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel összhangban működő strukturális alapok keretében,…” 

Alulról induló kezdeményezésnek tekintjük a kizárólag tagállamok, vagy entitásaik által 

kezdeményezett, területi együttműködésben megvalósuló fellépéseket, amelyek időkorlát 

nélkül, akár közösségi pénzügyi hozzájárulással is megvalósulhatnak. 

„(11) A csoportosulások számára lehetővé kell tenni, hogy tevékenységüket … másrészről 

a kizárólag a tagállamok, valamint azok regionális vagy helyi hatóságai által 

kezdeményezett, területi együttműködésben megvalósuló fellépések végrehajtása során a 

Közösség pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül végezzék.” 

 Az 1. cikk (1) és (2) bekezdése nem részletezi, hogy „határozott vagy határozatlan 

időtartamra” jöhet-e létre csoportosulás: 

1. cikk 

A csoportosulások természete 

(1) Európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: a csoportosulás) hozható 

létre a Közösség területén, az e rendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint. 

(2) A csoportosulás célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésének 

kizárólagos céljából a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint tagjai között lehetővé 

tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy interregionális 

együttműködést (a továbbiakban: területi együttműködés). 

Ezen túlmutatóan viszont 

 a 8. cikk (1) bekezdése értelmében az egyezményt megkötő tagok határozzák meg 

többek között a csoportosulás időtartamát  
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(1) A csoportosulást a tagjai által a 4. cikkel összhangban, egyhangúlag kötött egyezmény 

szabályozza.  

 (2) Az egyezmény az alábbiakat határozza meg:… 

c) a csoportosulás különös célkitűzése és feladatai, működési időtartam és a megszűnésre 

vonatkozó feltételek;  

Véleményünk szerint az időbeli hatály szűkítésére irányuló tagállami rendelkezések, 

intézkedések téves értelmezésen alapulnak és ellentétesek a szabályozással, valamint a 

Rendelet szellemiségével.  

Javaslat 

Javasoljuk, hogy az Európai Unió megfelelő szintű iránymutatással hívja fel a tagállamok 

figyelmét a kérdés helyes értelmezésére. 

2. Harmadik ország részvétele a csoportosulásokban (Preambulum (16)) 

A Preambulum (16) bekezdése lehetőséget biztosít harmadik országok jogalanyai 

számára, hogy csatlakozzanak a csoportosuláshoz. A Rendelet alkalmazásának eddigi ideje 

alatt ez a lehetőség egyre nagyobb figyelmet kapott, bár harmadik országok tényleges 

csatlakozásáról még nemigen beszélhetünk. Az érdeklődés nem véletlen: a harmadik országok 

meglátták a területi együttműködésekben rejlő közvetett gazdasági előnyöket, vagy területileg 

maguk is érdekeltekké váltak az adott fejlesztésben. 

Harmadik országok jogalanyainak csatlakozását a határon átnyúló együttműködésre 

feljogosító belső jogszabály vagy a tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodás 

teszi lehetővé. Ezek a jogi eszközök ma még csak nagyon kevés helyen léteznek, illetve 

érhetőek el. Ahol elérhetők, ott tipikusan korábban hozott belső szabályozásokról, vagy 

nemzetközi szerződésről van szó. Új nemzetközi szerződést kötni, az előkészítés 

bonyolultságára és hosszadalmasságára tekintettel, szinte kezelhetetlen folyamatnak tűnik. 

Véleményünk szerint a jelzett nehézségek, a jelenlegi szabályozás mellett nem segítik 

elő harmadik országok jogalanyainak csatlakozását a csoportosulásokhoz, csak egyes 

vonatkozó szabályozások, szerződések módosítása, bár ezek közül sem mindegyik.  Így 

például, elméleti lehetősége ellenére kizártnak tartjuk, hogy az Európai Közösséget létrehozó 

Szerződés módosítása a csoportosulások „kedvéért” megtörténjen. 
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Sokkal valószínűbb, hogy vagy a Rendeletet kell hozzáigazítani a fennálló 

állapotokhoz, vagy az EU és harmadik országok között létrejövő nemzetközi szerződés 

keretében kell megoldást találni a feltett kérdésekre. 

 Megfigyelői státusz 

A Rendelet módosítása révén, harmadik ország belső jogszabályának vagy a tagállamok és a 

harmadik ország közötti megállapodásnak a hiányában (bár ennek elméletileg most sincsen 

akadálya, jelzésértékűsége miatt) kifejezetten létesíteni lehetne egy megfigyelői státuszt, 

amely lehetővé teszi, hogy harmadik ország jogalanya megfigyelőként csatlakozhasson a 

csoportosuláshoz. Ennek keretében, pl. a közgyűlésen részvételi, hozzászólási és esetleg 

javaslattételi joggal rendelkeznének, de az egyes, testületi jellegű egyéb szervekben is jelen 

lehetnének, mint megfigyelők.  

A megfigyelői státusz létesítésével együtt a jogalany kötelezettséget vállalna arra, hogy egy 

éven belül nyilatkozik: megszünteti megfigyelői státuszát és „kilép” a csoportosulásból, vagy 

társult tagi, illetve jogszabályon, megállapodáson alapuló tagsági jogviszony útján csatlakozik 

hozzá. Jogszabályon, megállapodáson alapuló tagsági jogviszony útján akkor csatlakozhatna 

a csoportosuláshoz (visszatérve a Rendelet korábbi megfogalmazásához), amennyiben a 

harmadik ország belső jogszabálya vagy a tagállam(ok) és a harmadik országok közötti 

megállapodás ezt lehetővé teszi. 

Társult taggá fenti szabályozás hiányában válhatna. Ez utóbbi esetben a harmadik ország 

jogalanya a megfigyelői státuszból eredő jogok és kötelezettségek mellett közvetett közösségi 

pénzügyi támogatásban részesülne. Ennek módja lehetne pl., hogy pályázati partnerként részt 

vehet az adott csoportosulás uniós pályázatain, és a csoportosulás által elnyert pályázati 

(beruházási, szolgáltatási jellegű) támogatások bruttó 10 %-ból részesülhet, persze 

amennyiben e támogatások juttatása nem ellentétes a harmadik ország belső szabályaival vagy 

nemzetközi szerződéseivel. Intézményt természetesen már nem telepíthet saját működési 

területére. E jogok mellett a harmadik ország jogalanya a csoportosulás teljes jogú tagjai által 

fizetett tagdíj kedvezményes részét köteles lenne megfizetni hozzájárulásként, miközben 

érdemi döntésekben továbbra sem vehetne részt. 

 Nemzetközi szerződés 

Az EU és a harmadik országok között nemzetközi szerződés szabályozná a harmadik 

országok csoportosuláshoz való csatlakozásának feltételeit. Ez által elkerülhető lenne, hogy a 
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vonatkozó nemzetközi szerződések egyesével és hosszan elnyúló szerződés-előkészítő 

folyamatokba bonyolódva jöjjenek létre. Úgy gondoljuk, hogy e szerződés nagyobb súlyt 

képviselne, mint a határon átnyúló együttműködésekre vonatkozó, kevésbé részletes tagállami 

belső szabályozások. A téma jelentőségre tekintettel javasoljuk, hogy a harmadik országokra 

vonatkozó szabályozás kerüljön átemelésére a Preambulumból a Rendelet tartalmi részébe. 

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

Preambulum(16) A Szerződés 159. cikkének harmadik bekezdése nem teszi lehetővé 

harmadik országok jogalanyainak bevonását az említett rendelkezésen alapuló jogi aktusba. A 

csoportosulás létrehozását lehetővé tevő közösségi intézkedés elfogadása azonban nem zárja 

ki annak lehetőségét, hogy harmadik országok jogalanyai megfigyelőként, valamint társult 

tagi, vagy jogszabályon, megállapodáson alapuló tagsági jogviszony útján, amennyiben a 

harmadik ország jogszabályai vagy a tagállamok és harmadik országok közötti 

megállapodások ezt lehetővé teszik, részt vegyenek az e rendeletnek megfelelően létrehozott 

csoportosulásban, 

1. cikk 

A csoportosulások természete 

(1) Európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: a csoportosulás) hozható 

létre a Közösség területén, valamint harmadik ország területére kihatással, az e 

rendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint. 

3. cikk 

A csoportosulás összetétele 

(1) A csoportosulás a következő kategóriák közül egyhez vagy többhöz tartozó tagokból áll, 

azok nemzeti jogszabályok alapján fennálló hatáskörének korlátain belül: 

a) tagállamok; 

b) regionális hatóságok; 

c) helyi hatóságok; 

d) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (9) bekezdésének második albekezdése 

értelmében vett közjogi intézmények. 

e) harmadik országok jogalanyai, mint csatlakozó tagok. 

E kategóriák egyikébe vagy közülük többe tartozó szervezetekből álló társulások szintén 

tagok lehetnek. A harmadik országok jogalanyainak társulásai csak abban az esetben 

lehetnek tagok, amennyiben a harmadik ország jogszabályai vagy a tagállamok és 

harmadik országok közötti megállapodások ezt lehetővé teszik. 

(2) A csoportosulás olyan tagokból áll, amelyek legalább két tagállam területén helyezkednek 

el.  

(3) A harmadik országok jogalanyai, illetve azok társulásai megfigyelőként, valamint társult 

tagként, vagy jogszabályon, megállapodáson alapuló tagsági jogviszony útján csatlakozhatnak 

a csoportosuláshoz. A megfigyelői státusz létesítésével együtt a harmadik ország jogalanya 

kötelezettséget vállal, hogy egy éven belül nyilatkozik a megfigyelő státusz megszüntetéséről, 

illetve arról, hogy ezt követően a csoportosulás társult tagjává, vagy jogszabályon, 

megállapodáson alapuló tagjává kíván-e válni. A jogszabályon, megállapodáson alapuló 

tagsági jogviszonyt a harmadik ország belső jogszabálya vagy a tagállamok és a harmadik 

országok közötti megállapodás keletkezteti.  E szabályozások hiányában társult tagként 

jogosultak közösségi pénzügyi hozzájárulásból részesülni, amennyiben e támogatások 

juttatása nem ellentétes a harmadik ország belső szabályozásával vagy nemzetközi 

szerződéssel. 

 

3. Alkalmazandó jog (2. cikk) 

Véleményünk szerint ebben a cikkben az alkalmazandó jog logikus, felülről lefelé 

haladó sorrendje szükséges.  

Logikus felépítésként javasoljuk a rendelet, tagállami szabályozás, 

tartományi/szövetségi szabályozás, egyezmény és alapszabály sorrendet, hiszen ez utóbbiak a 

korábban említett szabályozásokra épül(het)nek, vagyis a)-c)-(2)-(b), vagyis az (1) bekezdés 

a) pontja változatlan, a c) pont lenne a b) pont, a (2) bekezdés lenne a c) pont és c) pont lenne 

a d) pont.  

Az (1) bekezdés „Amennyiben…” kezdetű és „…található” végződésű része képezné a 

(2) bekezdést. 
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Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

(1) A csoportosulásra a következők vonatkoznak: 

a) ezen Rendelet; 

b) ezen Rendelet rendelkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdések esetében 

azon tagállam jogszabályai, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye 

található. 

c) Ha valamely tagállam több olyan területet foglal magában, amely saját szabályokkal bír az 

alkalmazandó jog tekintetében, az (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazandó jog magában 

foglalja az adott területek jogszabályait is, figyelembe véve az érintett tagállam 

alkotmányos rendjét. 

d) amennyiben e rendelet kifejezetten megengedi, a 8. és 9. cikkben említett egyezmény és 

alapszabály rendelkezései; 

(2) Amennyiben a közösségi jog vagy a nemzetközi magánjog értelmében szükséges a 

csoportosulás aktusaira vonatkozó jogot választani, a csoportosulást annak a tagállamnak a 

jogalanyaként kell kezelni, amelyben létesítő okirat szerinti székhelye található. 

 

4. A csoportosulás létrehozása (4. cikk) 

Az EGTC alapítási folyamata 

Véleményünk szerint a 4. cikk címe és a tartalma nem fedi teljesen egymást, mivel a 

cím a csoportosulás létrehozásáról (a tagi részvétellel kapcsolatos jóváhagyási eljárásról és a 

bejegyzési eljárásról együtt), míg a cikk tartalma kizárólag a jóváhagyási eljárásról szól. A 

létrehozatal tágabb értelemben tehát értelmezésünk szerint a fent említett tagi részvétel 

jóváhagyása és a bejegyzés együtt, míg szűkebb értelemben maga a konstitutív hatályú 

bejegyzés az ahhoz tartozó eljárással és az azt lezáró jogerős bejegyző határozattal 

(végzéssel). A csoportosulás e határozattal nyeri el jogi személyiségét és kezdheti meg 

ténylegesen működését. 

Fentiek értelmében egyértelmű, hogy a 4. cikkben jelzett három hónapos határidő nem 

a csoportosulás létrejöttének, hanem csak a tagi részvétel iránti jóváhagyásnak az előírt 
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időtartama (miközben tapasztalatunk szerint általános tévhit, hogy a csoportosulást három 

hónapos időtartam alatt lehet bejegyeztetni!).  

Aggályosnak tartjuk, hogy az 5. cikk a bejegyzés tekintetében nem állapít meg határozott 

időtartamot, hanem a bejegyzési eljárás lefolytatását a tagállami szabályozások eltérő eljárási 

rendjére bízza. 

Aggályunkat fokozza, hogy a bejegyzési eljárási határidő bizonytalansága a határozott 

jóváhagyási időtartam mellett érthetetlen, ráadásul ez az állapot rendkívül kétségessé teheti a 

csoportosulások megalakulásának egyik legfontosabb szakaszát, még akkor is, ha a 

tagállamok közigazgatási rendszerébe, így a bejegyzési eljárással kapcsolatos folyamatba is 

minden bizonnyal beépítésre kerültek jogi biztosítékok. Követendő példának tartjuk a magyar 

szabályozást, ahol a bíróság és a bíróság vezetőjének mulasztását követően, a meghatározott 

határidő leteltét követő kilencedik napon a csoportosulás a kérelem szerinti tartalommal 

automatikusan létrejön. 

Bár a gyakorlat szerint a tagállamok „időhúzása” jellemzően nem a bejegyzési 

szakaszban jelentkezik, javasoljuk a tagállamok figyelmét felhívni erre a kérdésre, egyúttal a 

fent említett magyar jogszabályi előírást alapul véve javasoljuk pontosítani az érintett 

rendelkezést. 

Képviselet a csoportosulás létrehozása során 

Formai szempontból a tagi részvétel iránti jóváhagyást valóban maguk a tagok, ám a 

bejegyzést a gyakorlat szerint a közgyűlés, mint a Csoportosulás legfőbb szervének 

képviselője, vagyis az elnök kezdeményezi, aki nyilvánvalóan a tagok nevében jár el. 

Az elnök közreműködésével kapcsolatban ellenérvként vethető fel, hogy amíg a 

Csoportosulás nincs bejegyezve, addig az elnök sem hivatalosan elnök, de a szavazás, mint 

aktus, véleményünk szerint megalapozza (ha először az alapítás szakaszában is) az elnöknek 

megválasztott személy hatóság előtti eljárását. Ráadásul a gyakorlatban (így pl. 

Magyarországon is) az eljáró hatóság eddig még nem kifogásolta, hogy a bejegyzési kérelem 

aláírója a közgyűlés elnöke. Képviselőként még az igazgató jöhet szóba, de ha személye 

kiválasztásra is került, aláírt munkaszerződéssel még nem rendelkezik, és a bejegyzési 

kérelem szakaszában még a bírósági nyilvántartásba sincsen bejegyezve. 

Fentiek alapján javasoljuk módosítani a vonatkozó szövegrészt. 
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A bejegyzés önálló szerepeltetése az 5. cikkben 

A Rendeletben a bejegyzésről szóló szabályozási rész a 4. cikktől különállóan, az 5. 

cikkben került elhelyezésre (a létrehozás folyamatától elszakítva, mintegy mellékesen 

megemlítve). Ráadásul a kihirdetés aktusával együtt, amely aktus véleményünk szerint nem 

mérhető össze a létrehozás aktusának jelentőségével, jogkövetkezményeivel, hiszen a 

kihirdetés pl. nem járul hozzá a csoportosulás jogi személyiségének elnyeréséhez (ezzel 

kapcsolatos véleményünket ld. az 5. cikk értelmezésénél). 

Ahhoz, hogy a csoportosulás létrehozásának két aktusa együttesen, egy cikkben 

szerepeljen, az 5. cikk egyes elemeit szükségesnek tartjuk a 4. cikkbe, önálló bekezdés 

formájában átemelni. 

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

4. cikk 

A csoportosulás létrehozása, jogi személyiségének megszerzése 

(1) A csoportosulásban való részvételre irányuló határozat meghozatalát annak leendő tagjai 

önállóan, míg a csoportosulás székhely szerinti bejegyzését a csoportosulás legfőbb 

szervének képviselője kezdeményezi. 

(2) A tagi részvétel jóváhagyása iránt valamennyi leendő tag 

a) a csoportosulásban való részvételi szándékáról értesíti azt a tagállamot, amelynek a joga 

alapján a tag létrejött; és 

b) eljuttatja az e rendelet 8. és 9. cikkében említett egyezmény és alapszabály-javaslat egy 

másolatát e tagállamhoz. 

(3) A leendő tag által a (2) bekezdés értelmében küldött értesítést követően az érintett tagállam 

alkotmányos rendjének figyelembevételével jóváhagyja a leendő tag részvételét a 

csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy e részvétel - beleértve a leendő tag 

hatáskörét és feladatait - nem felel meg e rendeletnek vagy a nemzeti jognak, vagy e részvétel 

nem indokolt az adott tagállam közérdeke vagy közrendje alapján. Ilyen esetben a 

tagállamnak meg kell indokolnia a jóváhagyás megtagadását. 
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A leendő tag csoportosulásban való részvételére vonatkozó döntés meghozatala során a 

tagállamok alkalmazhatják a nemzeti szabályokat. 

 (4) A tagok megállapodnak a 8. cikkben említett egyezményről és a 9. cikkben említett 

alapszabályról, és biztosítják, hogy az egyezmény és az alapszabály összhangban álljon a 

tagállamoknak az e cikk (3) bekezdése szerinti jóváhagyásával. 

(5) Az egyezmény bármely módosítását és az alapszabály bármely lényegi módosítását a 

tagállamok az e cikkben foglalt eljárás szerint hagyják jóvá. Az alapszabály jelentős 

módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek közvetve vagy közvetlenül az egyezmény 

módosításával járnak. 

 (6) A 9. cikkben említett alapszabályt és annak bármely későbbi módosítását az abban a 

tagállamban alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően kell bejegyezni vagy bejegyezni és 

kihirdetni, amelyben a csoportosulás a létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik. A 

csoportosulás a bejegyzés vagy a bejegyzést követő kihirdetés napján szerez jogi 

személyiséget. 

(7) A tagállam kijelöli a (2) és (6) bekezdésben foglalt eljárásokra illetékes hatóságokat. 

 (8) A tagállamnak főszabályként a (2) és (6) bekezdésben foglalt eljárások tekintetében 

együttesen, az elbírálásra alkalmas kérelmek kézhezvételétől számított három hónapon 

belül döntést kell hoznia. 

 

5. A jogi személyiség megszerzése és a kihirdetés (5. cikk) 

A III.4. pontban már jeleztük, hogy a csoportosulás létrehozásának szabályait (a tagi 

részvétel jóváhagyása és a bejegyzés eljárásai tekintetében) egy cikkben tartjuk kívánatosnak 

összevonni, ezért az 5. cikk szövegét javasoljuk megbontani és két külön cikkben (4. és 5. 

cikk) rögzíteni. A 4. cikkben a bejegyzésre vonatkozó szövegrészt, míg az 5. cikkben csak a 

tájékoztatásról és közzétételről szóló szövegrészeket javasoljuk szerepeltetni. 

Néhány szóban a kihirdetés témaköréről. 

Bár az Európai Bíróság gyakorlatán keresztül a precedensjog a közösségi 

szabályozásban jelen van, sőt lassan tagállami szintre is lassan beszivárog, a nemzeti 

szabályozások, néhány kivételtől eltekintve a kontinentális jogrenden alapulnak. Így e 

tekintetben az általános (lex generalis) jogszabályi háttérrel rendelkező szervezetek 

létrehozásának szabályait is követik, amikor nem az alapítás, hanem a konstitutív hatályú 
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nyilvántartásba vétel (bejegyzés) alapozza meg a jogi személyiséget. Kihirdetés útján főleg az 

ún. lex specialis által egyedileg létrehozott egyes szervezetek válnak jogi személlyé. 

A csoportosulás jogszabályi környezete véleményünk szerint a lex generalis esetkörbe 

tartozik, és jogi személyiségét a jogszabályi formáknak megfelelően ún. típuskényszerrel 

nyeri el. Ezért a Rendelet szerinti, kihirdetésen alapuló jogi személlyé válás esetét inkább csak 

a jogalkotók egyfajta liberális keretben való gondolkodásmódjának fogjuk fel, mintsem a 

gyakorlatban követhető, életszerű jelenségnek.  

Ám fenti érvelés mellett sem tudjuk elképzelni, hogy a részvételt jóváhagyó 

határozatok alapján és egy formai kihirdetés révén nyerné el a jogalkotó eredeti szándéka 

szerint a csoportosulás a jogi személyiségét, ezért e megfogalmazás újragondolását, így a 

kihirdetés jelenlétének tudomásul vétele mellett a kihirdetést megelőző bejegyzés 

közbeiktatását tartjuk szükségesnek. 

Az EU Hivatalos Lapjában történő közzététel határidejére, a mások által felvetett 

javaslatok miatt részletesen nem térünk ki. A témához csak annyi megjegyzést teszünk, hogy 

mivel a közzététel a csoportosuláshoz közvetlen jogkövetkezményt nem fűz (így pl. a jogi 

személyiség megszerzésének nem feltétele), továbbá egy-két hetes közzétételi időtartam miatt 

a csoportosulás hátrányt általában nem szenved (sőt, ezen időszakot a csoportosulások 

jelenlegi, közel egyéves létrehozási időszakához képest elenyészőnek tartjuk), ezért a 

közzétételi határidő Rendeletben történő szabályozásához nem ragaszkodunk.  
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 Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

5. cikk 

Tájékoztatás és a Hivatalos Lapban való kihirdetés 

(1) A tagok tájékoztatják az érintett tagállamokat és a Régiók Bizottságát az egyezményről és 

az alapszabály bejegyzéséről vagy a bejegyzést követő kihirdetéséről. 

(2) A csoportosulás biztosítja, hogy az alapszabály bejegyzését vagy a bejegyzést követő 

kihirdetését követő tíz munkanapon belül megküldik az Európai Közösségek Hivatalos 

Kiadványainak Hivatala részére az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő közlemény 

közzétételére irányuló kérelmet, amelyben bejelentésre kerül a csoportosulás létrehozatala, 

beleértve a nevéről, célkitűzéseiről, tagjairól és létesítő okirat szerinti székhelyének címéről 

szóló részleteket is. 

 

6. A feladatok konkrét meghatározása (7.cikk) 

A III.1. pontban már jeleztük, hogy az egyes tagállamok határozott működési 

időtartamról alkotott felfogása a gyakorlatban konkrét feladatok elvárását is jelentheti a 

csoportosulások részéről (példaként említhetjük Szlovákiát). 

Véleményünk szerint sehol nincsen kifejezetten leírva, hogy a feladatokat a (3) 

bekezdésnél konkrétabban kell meghatározni. Kétértelmű ugyan, hogy a 8. cikk c) pontjában 

„különös célkitűzése és feladatai” kifejezés szerepel, továbbá a 7. cikk (3) bekezdés második 

(„A csoportosulások…” kezdetű) részében „egyéb egyedi fellépéseket…” kifejezés található, 

mégis itt elsősorban a feladatok kereteinek  szűkítéséről lehet szó és nem egyedi feladatok 

meghatározásáról.  

Persze magunk is üdvözölnénk, ha már az alapítás szakaszában határozott elképzelései 

lennének a csoportosulásnak a jövőbeli feladatokat illetően, de megítélésünk szerint néhány 

egyedi célt (pl. közös egészségügyi intézmény működtetését) kivéve ez az elvárás nem 

kényszeríthető ki a megalakuló összes csoportosulástól.  

Úgy gondoljuk, hogy a konkrét feladatok a megalakult EGTC esetében éppen az első 

lépésként szükségszerűen megalkotandó fejlesztési stratégiák megalkotása, lebontása révén 

fogalmazódnak majd meg (ahol konkrét program, projekt megvalósítása a cél, ott 
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természetesen a hagyományos értelemben vett fejlesztési stratégia nem várható el). Másrészt 

célszerű lenne, ha a stratégia és taktikai/operatív folyamatok kidolgozása és a feladatok 

meghatározása már a megválasztott igazgató aktív bevonásával történne, hiszen végső soron 

ő fogja éveken át irányítani a menedzsmentet, jelöli ki napi feladataikat és vállalja a 

felelősséget az esetlegesen elkövetett hibákért. 

 

Javaslat 

Javasoljuk, hogy az Európai Unió megfelelő szintű iránymutatással hívja fel a tagállamok 

figyelmét a kérdés helyes értelmezésére. 

 

7. A hatáskör meghatározása (9. cikk 2/a) pont) 

A 10. cikk (2) bekezdése szerint „Az alapszabály rendelkezhet egyértelműen 

meghatározott hatáskörrel bíró további szervekről is.”  

Mivel az alapszabályban a kötelező szerveken kívül már egyéb szervek is 

szerepelhetnek, az „egyértelműen meghatározott” kifejezésnek a 9. cikk (2) a) pontban is 

létjogosultsága van, sőt értelmezésünk szerint csak ott van helye. Véleményünk szerint a 10. 

cikk (2) bekezdésnek elsősorban nem az a lényege, hogy milyen egyértelmű legyen a hatáskör, 

hanem hogy a jogalkotó jelezze: újabb szervek létrehozásának, vagy akár megszüntetésének  

csak alapos oka lehet.  

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

9.cikk (2) a) pont  

„A csoportosulás szervei működésére és egyértelműen meghatározott hatáskörére 

vonatkozó rendelkezések, valamint a tagok képviselőinek száma az érintett szervekben.” 
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8. Munkanyelv (9. cikk 2/c) pont) 

Megítélésünk szerint a csoportosulások eltérő munkanyelvei miatt, a jövőben 

szövegértelmezési viták merülhetnek fel.  

Ilyen esetben főszabályként, egy közös nyelv összes tag általi elfogadása célszerű. A 

magunk részéről, praktikus okokból, irányadó nyelvnek az angol nyelvet javasoljuk. 

Figyelemmel azonban a székhely szerinti tagállam nyelvén elfogadott egyezmény és 

alapszabály kérdésére, figyelemmel továbbá a nemzeti jogszabályok gyakori rossz angol 

fordításaira, a hivatalos iratok szövegváltozatai esetében a székhely szerinti tagállam eljáró 

hatóságának nyilvántartásában szereplő dokumentumok nyelvét javasoljuk hitelesnek 

tekinteni.  

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

9.cikk (2)  

c) „a munkanyelv vagy munkanyelvek, valamint a vita esetén irányadó nyelv vagy 

nyelvek.” 

 

9. Korlátolt felelősség (12. cikk (2) bekezdés utolsó mondat) 

A Rendelet 12. cikke (2) bekezdésének utolsó mondata így szól: 

 

„A tagállamok megtilthatják a korlátolt felelősségű tagokból álló csoportosulás területükön 

történő bejegyzését.” 

 

Értelmezésünk szerint a ”korlátolt felelősségű tagokból álló csoportosulás” kifejezés 

azt jelenti, hogy a csoportosulás minden tagja korlátolt felelősségű. Több (legalább kettő) tag 

korlátolt felelősségéről akkor beszélhetnénk, ha a mondatrész úgy szólna, hogy: ”korlátolt 

felelősségű tagokból is álló csoportosulás”.  

Fenti – számunkra helytálló – értelmezés ellenére egyes nemzeti jogszabályok kizárják 

a korlátolt felelősségű alapító vagy csatlakozó tagok részvételét az adott tagállam területén 
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bejegyzett székhelyű csoportosulásban. Konkrét példával élve, pl. az ex lege korlátolt 

felelősségű magyar entitások nem lehetnek tagjai román székhelyű csoportosulásnak.  

Értelmezésünk szerint azáltal, hogy a jogalkotó a már idézett szövegezéssel beemelte a 

Rendeletbe a korlátolt felelősségű tag fogalmát, nem emelt kifogást az ellen sem, hogy akár 

egy vagy több korlátolt felelősségű taggal jöhessen létre csoportosulás, még akkor is, ha a 

többi tag pénzügyi felelőssége korlátlan marad. A jogalkotó a felelősség rendezésének 

kérdését – ugyanolyan rugalmasan, mint ahogy a kötelező szervek tekintetében eljárt – a 

tagokra és a tagállamokra bízta az alábbi jogi biztosítékok, illetve fékek beépítése mellett: 

 

- a nem korlátolt felelősségű egyéb tagok lehetőséget kaptak arra, hogy maguk is 

korlátozzák saját felelősségüket. 

- tagállamok nem kötelesek olyan EGTC-t bejegyezni, amelynek összes tagja korlátolt 

felelősséggel bír. 

 

Véleményünk szerint a jogalkotó szándéka – több szabályozási pont összefésülésével – 

egyértelmű és rugalmas, és a választási szabadság biztosítása mellett viszonylag nagy 

jogbiztonságot ad. Ennek ellenére a vonatkozó mondat egyértelmű megfogalmazását 

javasoljuk. 

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

12. cikk (2) bekezdés utolsó mondat: 

„A tagállamok megtilthatják a kizárólag korlátolt felelősségű tagokból álló csoportosulás 

területükön történő bejegyzését.” 
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10. Közérdek (13. cikk) 

 

A közérdek sérelme esetén történő fellépéssel kapcsolatban pontosításokat javasolunk. 

Észrevételeink: 

 Nemcsak tevőlegesen, hanem mulasztással is lehet rendelkezéseket, illetve 

közérdeket sérteni. Javasoljuk ennek pótlását a szövegben. 

 A jogalkotó „a tagállam valamely illetékes szerve” kifejezést használja 

tevékenység tiltására és tag kiléptetésére a csoportosulásból. A tiltás esetében 

még értelmezhető és elfogadható e szervek sokfélesége (pl. rendőrség, 

közegészségügyi hatóság), de hogy ugyanezen szervek léptessenek ki egy tagot 

a csoportosulásból, véleményünk szerint erőse aggályos és jogbizonytalanságot 

eredményezhet.  Ugyancsak kétértelmű az adott szerv „joga alapján 

létrehozott” kifejezés. Javasoljuk a szöveg módosítását, így különösen a 

csoportosulás ügyében eljárni jogosult szervek, hatóságok körének 

pontosítását (szűkítését)! 

 Bár a Rendelet a tiltás, vagy kiléptetés ellen lehetővé teszi a hatóság általi 

felülvizsgálatot, véleményünk szerint az ezt megelőző szakaszban, az adott 

csoportosulás csak akkor tud felhagyni e tevékenységgel, ha annak „káros 

voltáról” és annak konkrét okairól saját maga által észlelt módon, vagy a 

hatóság jelzése által tudomást szerez, és megfelelő idő biztosítása mellett 

intézkedhet a jogsértő tevékenység megszüntetése, illetve a mulasztott 

cselekmény pótlása iránt. 

A jelenlegi szöveg szerint nem egyértelmű, hogy a csoportosulás kap-e lehetőséget a 

„felhagyásra”, s mivel a tagállam ebben a helyzetben visszaélhet ezzel az értelmezéssel, a 

szövegezés módosítását javasoljuk. Javasoljuk ezt azért is, mert a 14. cikk (2) bekezdése 

szerint eljáró illetékes bíróság vagy hatóság – a csoportosulás megszüntetésének elrendelése 

előtt – ugyancsak határidőt szabhat a csoportosulás részére „a helyzet kiigazítására”. 

Elméletileg pedig elképzelhető, hogy a 13. cikkben említett tagi kiléptetés folyamán 

ugyancsak a csoportosulás megszüntetésére kerül sor, mivel a csoportosulás működéséhez 

szükséges alapvető feltételek nem biztos, hogy a kiléptetés után még fennállnak (ld. 3. cikk(2) 
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bekezdés: „a csoportosulás olyan tagokból áll, amelyek legalább két tagállam területén 

helyezkednek el”). 

 

Javaslat 

 

Javasolt változat (kövérített betűvel a módosítás) 

„Amennyiben a csoportosulás egy tagállam közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre vagy 

közerkölcsre vonatkozó rendelkezéseit, vagy egy tagállam közérdekét sértő tevékenységet 

folytat, vagy e vonatkozásban mulasztást követ el, a tagállam valamely illetékes szerve 

megtilthatja a területén folyó ilyen tevékenységet, előírhatja a mulasztás pótlását, illetve a 

mulasztással okozott jogkövetkezmény elhárítását, továbbá végső esetben az erre illetékes 

hatóságnál kezdeményezheti a tagállam joga alapján létrehozott tagok kiléptetését a 

csoportosulásból. A tevékenység megtiltása, a mulasztással járó bírság kiszabása, vagy a 

tagállam joga alapján létrehozott tagok kiléptetésének kezdeményezése előtt az illetékes 

szerv, illetve hatóság megfelelő határidő kitűzése mellett, a jogkövetkezményekre való 

felhívással együtt köteles a csoportosulást írásban felszólítani a jogsértő tevékenység 

megszüntetésére, a mulasztás pótlására, vagy a mulasztással okozott jogkövetkezmény 

elhárítására.” 

 

11. Felülvizsgálat (17. cikk) 

 

Tekintette a záróhatás elvére, valamint a Közösség jogharmonizációs területen elvárt, 

folyamatos továbbfejlesztési kötelezettségére, javasoljuk, hogy a Rendelet vagy 

periódusonként (pl. ötévenként) vagy újabb konkrét határidő meghatározásával nyújtson 

garanciát a jelentéstételi és felülvizsgálati tevékenység elvégzéséhez. 

 

12. Egyéb (nyilvánosság, nyilvántartás, tanácsadó szervezetek) 

 

Úgy gondoljuk, hogy fenti iránymutatások és érdemi módosítások mellett a korábbi 

magyar javaslatokkal együtt, de azok közül kiemelve, a nyilvánossági, nyilvántartási 

megoldásokra és tanácsadói hálózat támogatására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 
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Javasoljuk a csoportosulások főbb adataihoz történő minél szélesebb körű 

hozzáférhetőséget, így például az Internet-alapú nyilvántartást (ld. az osztrák szabályozást), 

valamint a csoportosulások létrehozását útmutatókkal, iratmintákkal és gyakorlati tanácsokkal 

segítő, kifejezetten erre a célra létrehozott, tagállami, civil tanácsadó szervezetek közösségi 

támogatását.  
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2.3. Egyezmény- és alapszabályminták elemzése 
 

Több fórumon is felmerült olyan dokumentumminták elkészítésének az igénye, 

amelyek segíthetnek az EGTC-k megalapításánál. Ezt az igényt alátámasztja, hogy a Rendelet 

kötelezően ír elő tartalmi elemeket mind az egyezményhez, mind az alapszabályhoz 

kapcsolódóan. 

Erre alapozva került be az INTERACT Handbook on the EGTC 2008. novemberi 

változatának függelékébe egy-egy dokumentumminta, mely mintákat maga a készítő is 

alapszintűnek ítélte, és jelezte, hogy általuk elsősorban nem tartalmi megoldásra, hanem 

hasznos információk közreadására törekedett. 

Elismerve az INTERACT Titkárság segítő szándékát és iránymutatását, véleményünk 

szerint a csoportosulások számára igazán használható mintát összeállítani nem lehet, mert  

 mint láttuk, a tagállami jogszabályok nem egyformán értelmezik az EGTC-k 

mibenlétét és jogosultságait: az eltérő értelmezés eltérő jogi dokumentációval jár; 

 az egyes tagállamok kapcsolódó jogszabályai között alapvető különbségek vannak (ld. 

pl. a korlátolt és korlátlan felelősség kérdéskörét, ami egészen eltérő jogosultságokkal 

jár, tehát tartalmi elemeket érint; említhetjük a területi önkormányzatok eltérő 

felépítését és jogköreit, valamint a föderatív és unitárius államok döntéshozatali 

mechanizmusai közötti különbségeket is); 

 a működés szempontjából lényeges tartalmi elemek egyedi jellegükből eredően nem 

formalizálhatók; emiatt meghiúsult már EGTC-jóváhagyási folyamat is, mivel az adott 

EGTC alapszabálya és egyezménye a jóváhagyó hatóság véleménye szerint túl sok 

elemet vett át egy korábban már bejegyzett EGTC dokumentumaiból; 

 a tartalmi elemek kidolgozása mindig tagállam-, cél-, feladat- és szervezetifelépítés-

specifikus; 

 nincs két egyforma leírású csoportosulás, nagy különbségek mutathatóak ki főként a 

szervezeti felépítés terén; meg kell említeni a CBC és a transznacionális EGTC-k 

felépítése közötti különbségeket is. 

Tapasztalataink szerint a lényegi szövegrészek kidolgozása (szervek, feladatok és 

hatáskörök meghatározása az érintett tagállamok jogrendjéhez igazítva stb.), majd a szükséges 

nyelvekre történő lefordítás több szakember több hónapos munkáját igényli. 
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Nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy az alapszabály- és egyezményminták 

esetleg sematikus megoldásokra sarkallhatják a kezdeményezőket, és ez olyan nemzeti 

jogszabályok figyelmen kívül hagyását eredményezheti, amelyek az EGTC későbbi 

működésére meghatározó befolyást gyakorolnak. 

Ugyancsak tapasztalatainkra hivatkozva állíthatjuk, hogy különös gonddal kell eljárni 

a fordítások során. A különböző jogi kultúrák közösségi jogban való találkozásakor komoly 

eltérés adódhat az egyes nyelvváltozatú szövegek között, és például előfordulhat, hogy egy-

egy (pl. angolszász) jogintézményre egyszerűen nem található a hazai jogban jogi 

szakkifejezés. A dokumentumok szó szerinti fordítása gyakran vezet félreértésekhez, ezért 

értelmező fordításra kell törekedni, ami ugyancsak megnehezíti egységes minták 

alkalmazását. Javasoljuk ehhez kapcsolódóan egy közösségi szintű szakszó- és szakkifejezés-

gyűjtemény uniós összeállítását, amely segíti a fordítási munkát. 

 

Az INTERACT Titkárság érthetően nem is törekszik teljességre mintáival, ezért 

azokat, elsősorban a Rendelet vonatkozó cikkeinek előírásait követve, magyarázó 

megjegyzésekkel ellátva teszi közzé.  

 

E helyütt a minták kiegészítésére, változtatására teszünk néhány javaslatot: 

 

2.3.1. Egyezmény 

 

Preambulum 

A hivatkozható nemzetközi megállapodások, szerződések, charták, nyilatkozatok, 

stratégiai célkitűzések már rendelkezésre állnak, ezért azok beilleszthetők a Preambulumba, 

sőt az alapítók tagállami szabályozásainak is kijelölhető egy-egy bekezdés. 

 

Az EGTC neve 

Javasoljuk szerepeltetni még az alapító tagállamok hivatalos nyelve szerinti 

elnevezéseket is, valamint az EGTC rövidített elnevezését. 
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Célok 

Javasoljuk a célok általános és különös célokra bontását, amit egyes jóváhagyó 

hatóságok külön igényelni szoktak. 

 

Feladatok 

Javasoljuk a feladatok elsődleges és további (egyéb) feladatokra bontását a 7. cikk (3) 

bekezdésére figyelemmel. 

Javasoljuk felhívni a figyelmet a (16) cikk (1) bekezdés második mondatára, mely 

szerint „Amennyiben valamely tagállam nemzeti joga megköveteli, a tagállam 

összeállíthat egy átfogó listát, amely tartalmazza csoportosulás adott tagállam joga 

alapján létrejött, 3. cikk (1) bekezdése szerinti tagjainak az e tagállamban folytatott 

területi együttműködést illetően már létező feladatait.” 

 

Tagok 

Egyszerűbbnek tartjuk, ha a tagok az Egyezmény Függelékében szerepelnek. Részben 

azért, mert a Rendeletben használt „jegyzék” kifejezés is elsősorban függelékben való 

elhelyezésre utal, részben azért, mert a tagok számának emelkedésével elkerülhető az 

Egyezmény oldalainak átszerkesztése. 

 

Alkalmazandó jog 

Az alkalmazandó jogot javasoljuk kiegészíteni az Európai Unió által nyújtott 

társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, 

megfelelő jogszabályokkal (6. cikk (4)). 

 

Az Egyezmény módosítása 

Javasoljuk felhívni a figyelmet a 4. cikk (6) bekezdésében foglaltakra: „Az egyezmény 

bármely módosítását és az alapszabály bármely lényegi módosítását a tagállamok az e 

cikkben foglalt eljárás szerint hagyják jóvá. Az alapszabály jelentős módosításainak azokat 

kell tekinteni, amelyek közvetve vagy közvetlenül az egyezmény módosításával járnak.” 
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Elfogadás (aláírás), csatlakozás 

Az egyezmény aláírásáról és további tagok csatlakozásának kezdő időpontjáról külön 

cikkben javasolunk rendelkezni. 

 

Záró rendelkezések 

Javasoljuk az alábbi szövegrészek beépítését: 

- az egyezmény hatályba lépésének napja; 

- az egyezmény oldalainak, példányainak, nyelvi változatainak száma; 

- az egyezmény letétbe helyezett és a tagoknak átadott példányainak száma; 

- a tagok azon kijelentése, hogy az egyezményt annak átolvasása és értelmezése után 

erre szabályszerűen felhatalmazott képviselőik útján írták alá. 

 

2.3.2. Alapszabály 

 

Bevezető rész 

Az alapszabály nemcsak a Rendeleten, hanem az egyezményen is alapul, hiszen a 

Rendelethez képest többlet-/részletszabályozást tartalmaz. 

 

Jogállás 

A csoportosulás neve és székhelye után javasoljuk önálló cikkben szerepeltetni a 

csoportosulás jogállására vonatkozó szövegezést (önállóan gazdálkodó, non-profit szervezet, 

amely nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét). 

 

Általában véve javasoljuk az alapszabály cikkeinek logikusabb újrarendezését. Így 

például a munkanyelvet nem önállóan, hanem a feladatok után helyeznénk el, hiszen a 

feladatok végzéséhez szorosan hozzátartozik a használt nyelvek kérdése, míg az egyezmény 

és alapszabály módosítására vonatkozó részeket egy cikk alatt kezelnénk, hiszen e részek 

tematikailag összetartoznak. 

Az egyezménynél jelzett észrevételeket, javaslatokat nem ismételjük meg. 


