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PRE-EVENT BRIEF

Online rendezvény

2022. február 16-án 9:30 és 16:30 között (CET) 

ESPON konferencia: Kihívások és 
lehetőségek a zsugorodó területek 
számára





Bevezetés
Európa-szerte a régiók, városok és vidéki területek különböző kihívásokkal és 
lehetőségekkel néznek szembe a zsugorodással kapcsolatban. A zsugorodás 
hatásainak enyhítésére irányuló folyamatok a gazdasági szerkezetátalakítástól, a 
helyi kapacitásoktól, a helyi közszolgáltatások rugalmasságától és a helyi 
kezdeményezésektől függenek. Ezen új lehetőségek bizonyos vélt hátrányokat 
területi előnyökké alakíthatnak át a zsugorodó területek és vidéki régiók számára.

Az ESPON-TransNational Outreach program 2022. február 16-án online konferenciát rendez, amelynek célja 
az Európa-szerte zsugorodó területek kihívásainak kezelése, valamint a jövőbeli fellépés lehetséges területeinek 
meghatározása a Területi Agenda 2030 és az ESPON2030 programmal összhangban. A konferencia célja, 
hogy az ESPON ESCAPE projekt eredményeire és a Területi bizonyítékok és szakpolitikai tanácsok a vidéki 
területek virágzó jövőjéhez című projekt tanulságaira támaszkodva bemutassa a közös tapasztalatokat és a 
jövőbeli fejlődésre vonatkozó legjobb gyakorlatokat az európai zsugorodó területek szakértői számára. A 
zsugorodó és vidéki területek jobb kezelésének egyik megközelítése azokra a funkcionális kapcsolatokra 
vonatkozik, amelyek Európában a közigazgatásilag különálló, de egymástól erősen függő területeket kötik 
össze. A konferencia ezért az integrált területfejlesztés funkcionális dimenzióit vizsgálja az új programozási 
időszakban. Ez összhangban lesz az európai vidékfejlesztési kezdeményezéssel is, amelynek a várakozások 
szerint “A kialakítandó jövőképe a 2040-ig tartó időszakra szól […] A folyamat során fel fogjuk tárni azt is, hogy 
milyen innovatív, inkluzív és fenntartható megoldások kínálkoznak az éghajlat-politika, a digitális átállás és a 
Covid19 utáni helyreállítás terén”

A konferencia során a résztvevők innovatív koncepciókat és esettanulmányokat gyűjtenek össze, hogy 
ösztönözzék a kutatók, a helyi hatóságok és az egyéb érintett szereplők közötti eszmecserét az alábbi 
kérdésekről: 

• Milyen tendenciák jellemzik ma a területi zsugorodást Európában?

• Milyen mutatókat használhatunk e jelenség különböző, de egymást átfedő mozgatórugóinak megfigyelésére 
és mérésére?

• Hogyan meríthetnek a területi hatóságok ezekből a tapasztalatokból és bevált gyakorlatokból, hogy jobb, 
a helyi adottságokhoz jobban alkalmazkodó politikákat dolgozzanak ki az európai régiók 
ellenállóképességének növelése érdekében?

A konferencia angol nyelven, magyar tolmácsolással kerül megrendezésre.

ESPON bizonyíték - Az ESCAPE projekt és a zsugorodó vidéki régiók
A vidék átalakulása Európában egyre fontosabb politikai kérdéssé válik a területi kormányzás és a politikai 
döntéshozók számára. Miközben az előrejelzések szerint az EU-27 tagországainak lakossága 2050-re 
túlnyomórészt városiasodni fog, a vidéki népesség várhatóan közel nyolcmillió fővel csökken. Ezen ellentétes 
társadalmi, infrastrukturális és gazdasági változások eredményeként az ESPON nemrégiben kiadott, “Területi 
bizonyítékok és politikai tanácsok a vidéki térségek virágzó jövőjéhez” című szakpolitikai összefoglalója új 
politikai megközelítések kidolgozását szorgalmazta, amelyek az elnéptelenedő területeken a regionális fejlődés 
irányított átmenetét biztosítják, a helyi lehetőségekhez igazodva (ESPON, 2021).

Ebben az összefüggésben az ESPON ESCAPE projekt 2019 márciusa és 2020 októbere között a demográfiai 
csökkenést tapasztaló vagy annak kitett régiókkal kapcsolatos kutatásokat végzett; azzal a céllal, hogy 
azonosítsa az e tendenciákat mozgató folyamatokat a zsugorodó régiók közötti különbségek feltérképezése és 
a lehetséges integrált szakpolitikai válaszok kidolgozása szempontjából. Az így kapott ajánlások az egyes 
területeken megfigyelt területi előnyökből és lehetőségekből kiinduló stratégiákat vázolnak fel, figyelembe véve 
a helyi kormányzás számára az EU kohéziós és ESZA-politikái által biztosított kapacitásokat és képességeket 
is. A különböző zsugorodó régiók sajátosságaihoz igazodó, helyalapú válaszok kidolgozása érdekében az 
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ESCAPE nyolc esettanulmányt végzett Európában (Horvátország, Bulgária, Lengyelország, Németország, 
Magyarország, Spanyolország, Görögország és Finnország). 

Az ESCAPE-kezdeményezés tanulságai így különösen fontosak a vidéki területekkel foglalkozó korábbi 
ESPON-szakpolitikai tájékoztatókban felvetett számos kulcsfontosságú kérdés és ajánlás továbbgondolásához. 
Nemzeti szinten ezek közé tartozik például, hogy (i) hogyan lehet a legjobban előmozdítani a többszintű 
stratégiai tervezést vidéki környezetben; és (ii) hogyan lehet javítani a forgatókönyvtervezést, a demográfiai 
ellenőrzéseket, valamint az intézményi kapacitásokat az újonnan keletkezett területi bizonyítékok 
felhasználásával. Európai szinten ezek közé tartozik, hogy (iii) hogyan lehet javítani a zsugorodó régiókra 
vonatkozó összehasonlító kutatást; (iv) hogyan lehet fokozni a helyalapú kohéziós politika finanszírozását; és 
(v) hogyan lehet hatékonyan bevezetni és értékelni az “intelligens falvak” koncepcióját a földrajzilag heterogén 
területeken. (ESPON, 2017). 

A konferencia ismertetése
A konferencia áttekintést nyújt a vidéki zsugorodó területekre vonatkozó legújabb kutatásokról.

A délelőtti szekciókban a legújabb kutatások eredményeit és következtetéseit ismertetjük. Az első előadások 
először az ESCAPE-jelentés megállapításait foglalják össze, majd a különböző régiókban tapasztalható 
zsugorodás jellemzőit és alakulását mutatják be. A délelőtti szekció utolsó előadásai a regionális zsugorodás 
különböző pályáiból adódó eredményeket dolgozzák fel.

Az ebédszünet utáni délutáni üléseken a résztvevők a zsugorodó területekre vonatkozó új politikai elképzeléseket 
vitathatják meg. Az első délutáni ülés a zsugorodó területekre vonatkozó legjobb gyakorlatok és szakpolitikák 
legújabb fejleményeivel foglalkozik. A „funkcionális térség” koncepciójának a zsugorodó régiókban történő 
politikai döntéshozatal szempontjából kerül bemutatásra és megvitatásra.  A konferencia egy kerekasztal-
beszélgetéssel zárul, amely a zsugorodó területekre vonatkozó politikaalkotás következő szakaszairól szóló, 
jövőorientált vitákat indít el.

Program
9:30 - 9:45  A konferencia bemutatása  
   Vitaindító előadás: Wiktor Szydarowski (ESPON-EGTC) 

    Somhegyi Terézia Fanni (magyarországi ESPON Kapcsolattartó Pont)

9:45 - 10:45  Területi bizonyítékok a politikaformáláshoz a zsugorodó és vidéki területeken:  
   az ESPON ESCAPE-jelentés (egyenként 20 perc)   
   Az ESCAPE projekt: a zsugorodás legújabb perspektívái: Tagai Gergely  
   (KRTK Regionális Kutatások Intézete)  

   Az ESPON szakpolitikai dokumentuma a vidéki területek jövőjéről: az  
   ESCAPE-projektre épülő és azon túlmutató új szakpolitikai elképzelés:   
   Andreea China (ESPON-EGTC) 

   Kérdések és válaszok

10:45 - 11:00  Szünet 

11:00 - 12:15  A zsugorodás formái: az európai zsugorodó térségek folyamatai és a  
   kihívások sokfélesége (egyenként 20 perc)

   A zsugorodás pályái az európai vidéki és periférikus régiókban: Kovács   
   Katalin (KRTK Regionális Kutatások Intézete) 
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   A gazdasági szerkezetátalakítás hatásai és a közelmúlt történelme : Osječko- 
   baranjska megye esete: Aleksandar Lukić (Zágrábi Egyetem, Horvátország)

   Az osztrák zsugorodó régiók sajátosságai: Elisabeth Stix (Rosinak & Partners,  
   Ausztria) 

   Kérdések és válaszok

12:15 - 13:30  Ebédszünet

13:30 - 14:45  Utak a zsugorodáson keresztül: helyérzékeny megközelítések és funkcionális  
   területfejlesztés a vidéki és zsugorodó területek számára (egyenként 20  
   perc)   
   Gondolatok a vidék zsugorodásának kezelésére irányuló politika céljairól és  
   vezérelveiről: Andrew Copus & Petri Kahila (Kelet-Finnországi Egyetem)

   A funkcionális területek koncepciója mint a vidéki régiók fejlesztésének  
   kiindulópontja - a nagy tóvidékekre összpontosítva: Igari András (Hétfa  
   Kutatóintézet)  

   Fekete Károly (Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség) 

   Kérdések és válaszok

14:45 - 15:00  Szünet 

15:00 - 16:00  Kerekasztal-beszélgetés: lehetőségek és szakpolitikai eszközök az európai 
   vidéki és zsugorodó területek számára  
   Moderátor: Gabriel Barrès (Párizsi Egyetem, Franciaország)

   Wiktor Szydarowski (ESPON-EGTC) 

   Erik Gløersen (Spatial Foresight, Franciaország)

   Péter Toth (European Network for Rural Development)

16:00 - 16:30  Tom Goosse (TNO projektvezető-helyettes) következtetései

Hivatkozások
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Available online: https://www.espon.eu/rural-shrinking 

ESPON (2021). Territorial evidence and policy advice for prosperous future of rural areas – Contribution to the 
Long-Term Vision for Rural Areas. ESPON Policy Brief. Published on June 14 2021. Available online: https://
www.espon.eu/rural 

ESPON ESCAPE (2020). European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for Territorial 
Governance (ESCAPE). ESPON project conducted from March 2019 to October 2020. Available online: https://
www.espon.eu/escape 

5 ESPON // espon.eu

PRE-EVENT BRIEF // ESPON konferencia: Kihívások és lehetőségek a zsugorodó területek számára

https://www.espon.eu/rural-shrinking
https://www.espon.eu/rural
https://www.espon.eu/rural
https://www.espon.eu/escape
https://www.espon.eu/escape


ESPON 2022 

ESPON EGTC
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Phone: +352 20 600 280
Email: info@espon.eu
www.espon.eu

The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON
2020 Cooperation Programme. The Single Operation within
the programme is implemented by the ESPON EGTC and
co-financed by the European Regional Development Fund,
the EU Member States and the Partner States, Iceland,
Liechtenstein, Norway and Switzerland.

Disclaimer
This delivery does not necessarily reflect the opinion of  
the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee.

espon.eu


