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ELŐSZÓ 
 

A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 
(Tisza ETT (EGTC)) 2015 októberében hozta létre Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése, Kisvárda Város Önkormányzata 
(Magyarország) és a Kárpátalja Megyei Tanács (Ukrajna). 2015. 
október 26-án a Tisza ETT-t Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériuma, valamint az EU Régiók Bizottsága regisztrálta. 
Az ETT alapítása egyedülálló eset mind Ukrajna, mind az EU 
szempontjából, mivel az EU Régiók Bizottsága és Magyarország 
támogatásának köszönhetően ez volt az első alkalom, hogy egy EU-n 
kívüli ország bekapcsolódott egy ilyen európai projektbe. 

A Tisza ETT létrehozásának célja az Ukrajna és 
Magyarország közötti együttműködés innovatív modelljének 
elindítása volt, amely az általános európai sztenderdek alapján a 
strukturális gazdasági változások elősegítésére, a határrégió 
gazdasági és társadalmi fejlődésének fokozására irányul. 
Magyarországi partnereinkkel közösen egyedülálló lehetőséget 
kaptunk, hogy új formában dolgozzunk együtt az EU-val konkrét 
gazdasági, beruházási, környezetvédelmi, infrastrukturális, 
kulturális és oktatási projektek megvalósításán.  

A cél elérése érdekében a négy év alatt számos szakmai 
rendezvényt szerveztünk, és mintegy tíz sikeres projektet 
valósítottunk meg Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériuma, Magyarország Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériuma, a magyaroroszági Szerencsejáték Zrt., az Európa 
Tanács Önkormányzati Szakértői Központja és az Európa Tanács 
Demokrácia Főigazgatósága (II. Demokrácia Főigazgatóság), stb. 
közbenjárásával és pénzügyi támogatásával. A Tisza ETT jelenleg a 
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2014-2020 (ENI) két projektjének kedvezményezettje. Vagyis 
tevékenységünk egyre inkább látható eredményeket hoz. 

A Tisza ETT célkitűzései sok területen összhangban állnak a 
magyarországi Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány 
(PADEA) célkitűzéseivel, amely pénzügyi támogatásával 2018-ban 
lehetőséget teremtett nemzetközi konferenciák, ezek között A 
területi társulások létrehozásának és működésének pozitív hatása a 
gazdasági fejlődésre az Európai Unióban és annak külső határán 
című nemzetközi konferencia megszervezésére. A konferencia célja 
egy tudományos kiadvány bemutatása, amely összegzi az ukrajnai 
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és magyarországi jogászok, gazdasági szakértők tudományos 
kutatásait annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő szakmai 
színvonalon ültessék át az európai területi társulásokra vonatkozó 
EU-s és magyar jogszabályokat az ukrán jogszabályi környezetbe, az 
ukrán Legfelsőbb Tanács által 2018. szeptember 4-én elfogadott 
határon átnyúló együttműködésről szóló ukrajnai törvénynek 
megfelelően, különös tekintettel az európai területi társulások 
tevékenységére. 

A Tisza ETT projektpartnerei – az Ukrán Nemzeti 
Tudományos Akadémia (UNTA) Jogi és Gazdaságtudományi 
Kutatóintézete, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Állami 
Felsőoktatási Intézmény Jogi Karának kutatói és a Határon Átnyúló 
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (Central 
European Service for Cross-border Initiatives, CESCI) szakértői – 
óriási munkát végeztek Ukrajna, és különösen az ukrán helyi 
hatóságok határon átnyúló nemzetközi együttműködésben és az 
ETT európai eszközében való részvételének elemzése és jogi 
szabályozása kapcsán. Ezért őszintén hálásak vagyunk nekik. 

Reméljük, hogy ez a tudományos kiadvány az ukrán 
illetékes állami hatóságok és helyi önkormányzati szervek, a 
tudományos szakemberek, egyetemi hallgatók és mindenki számára 
hasznos olvasmány lesz, akit érdekel a határon átnyúló kapcsolatok 
témája. 
 
 
Kisvárda-Ungvár, 2019 szeptembere 
 
Szabóné Cap Andrea   Jevcsák Judit 
a Tisza ETT igazgatója   a Tisza ETT igazgatóhelyettese 
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BEVEZETŐ 
 

A jelenlegi időszakot számos egyedi politikai, jogi és 
társadalmi-gazdasági jellegű innováció jellemzi a világban és az 
európai térségben egyaránt. Kétségtelenül ezek közé tartozik az az 
európai kezdeményezés is, mely a konvergenciát az európai területi 
társulások (ETT) formáján keresztül ösztönzi, regionális és határon 
átnyúló kontextusban. 

Az európai országokat a második világháború után egyesítő 
integrációs folyamatok, valamint az Európai Unió tagállamai között 
meglévő gazdasági és politikai akadályok határozott 
felszámolásának következtében létrejött az egységes belső piac és a 
schengeni övezet térsége, közös munkaerőpiaccal rendelkező 
gazdasági régiók alakultak ki a tagállamok határ menti területein, 
stb. Mindemellett, ahogyan az ismeretes, az EU-ban a regionális az 
egyik legfontosabb szakpolitika. 

Az európai regionális politika célja a gazdasági növekedés 
és a regionális versenyképesség támogatása, a regionális 
munkaerőpiacok fejlesztése a foglalkoztatási ráta növelése 
érdekében a humán tőkébe történő befektetés révén, a közlekedési 
és energetikai infrastruktúra fejlesztése, az innovációk támogatása 
és alkalmazása, valamint a régiókat irányító testületek 
munkahatékonyságának javítása. Ez a megközelítés biztosítja a 
megfelelő közeget a térségek integrált és kiegyensúlyozott 
fejlődéséhez, az EU-n belüli társadalmi-gazdasági kapcsolatok és 
együttműködés megerősítéséhez, a régiók közötti, térségek közötti 
és határon átnyúló együttműködés előmozdításához. 

Ennek megfelelően a gyakorlatban a regionális kohézió 
eszközeiként szolgáló ETT-k feladatai igen változatosak lehetnek, 
irányulhatnak akár egy adott probléma megoldására vagy az 
interakciók platformjának létrehozására, amely számos szomszédos 
régió fejlesztéséhez szükséges specifikus döntések meghozatalának 
mechanizmusaként is működhet. Ebben az összefüggésben 
hosszútávon előrelátó az EU-nak az a jogilag rögzített döntése, hogy 
lehetőséget kínál a szomszédos nem EU-tagállamok számára, mint 
amilyen Ukrajna is, a határon átnyúló együttműködés fejlesztésére 
,ETT-k keretein belül. 

Természetesen a független Ukrajna és az EU országai régre 
nyúló hagyományokkal rendelkeznek a nemzetközi együttműködés 
terén, ideértve a gazdasági együttműködést, valamint az Európa 
Tanács, az ENSZ, a Kereskedelmi Világszervezet, az EBESZ és 
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hasonló szervezetek tagjaiként történő együttműködést. Közös 
céljaink tükröződnek az általunk ratifikált európa tanácsi 
egyezményekben, az államközi és kormányközi kétoldalú 
szerződésekben, és különösen az Ukrajna, az EU és tagállamai között 
megkötött társulási megállapodásban. A megállapodás egyébként 
rögzítette is a határon átnyúló és a régiók közötti együttműködés 
fejlesztése iránti közös elkötelezettségünket. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a közös történelmi múltunkat, valamint a szoros 
kulturális és személyes kapcsolatainkat sem.  

Ezért rendkívül fontos, hogy a sokszínű Kárpátalja elsőként 
látta meg az ETT-ben való részvétel perspektíváit, és sikeresen 
létrejött egy ilyen társulás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével 
(Magyarország) és Kisvárda (Magyarország) önkormányzatával. A 
Tisza ETT valódi úttörő az ukrajnai területi közösségek és a helyi 
hatóságok bevonásában az ETT-nek rendszerszintű támogatást 
nyújtó EU közösségeivel és az EU-s kollégákkal való kölcsönösen 
előnyös együttműködésben. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy ezen 
az Ukrajna más határ menti régiói számára is nyitva álló úton 
számos szaggatott vonal van, amelyek a jelenlegi jogszabályok 
hiányosságait jelölik. 

A Tisza ETT értékes tapasztalatának, a tudományos 
szakemberek, az új ukrán kormány és parlament megalapozott és 
összehangolt munkájának, valamint a Határon Átnyúló 
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 
szakértői észrevételeinek kétségtelenül közös eredménye lesz a 
meglévő akadályok felszámolása és a közösségek és térségek 
nemzetközi együttműködési gyakorlatának elterjedése Ukrajna 
összes EU-s határa mentén. Meggyőződésünk, hogy ez a munka 
javíthatja a polgárok életszínvonalát és életminőségét, valamint 
hozzájárul a közös európai béke, biztonság és jólét fenntartható 
fejlesztéséhez. 
 
Prof. Volodimir Usztimenko  
az Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadámia  
Jogi és Gazdaságtudományi Kutatások Intézetének igazgatója,  
az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia levelező tagja,  
a jogtudományok doktora 
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BEVEZETŐ 
 

Országunk stratégiai prioritása volt és marad Ukrajna 
európai integrációs pályája, az európai szomszédokkal fenntartott 
kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése. 

Az 1994 óta tartó európai integrációs folyamat 
megvalósítása során hazánk folyamatosan fejleszti együttműködését 
az Európai Unióval, korábban a partnerségi és együttműködési 
megállapodás keretein belül, jelenleg pedig a társulási 
megállapodáson keresztül. A megállapodás értelmében országunk 
jelentős kötelezettségvállalásokat tett az Európai Unió 
szabványainak bevezetésére a társadalom minden területén, 
ideértve a határon átnyúló és a regionális együttműködést is. Ennek 
megfelelően a megállapodás 447. cikke kimondja, hogy a Felek 
vállalták, hogy a megfelelő jogalkotási keret kidolgozásával 
támogatják és fokozzák a helyi hatóságok bevonását az ilyen jellegű 
együttműködésekbe. 

Az ukrán parlamentben különféle kérdésekről számos 
parlamenti meghallgatást tartottak az utóbbi években. Ezek között 
szerepelt Ukrajna és az Európai Unió közötti határon átnyúló 
együttműködés fokozására vonatkozó is, az európai területi 
társulások integrációs eszközéhez kapcsolódóan. Ennek 
eredményeként olyan jogalkotási aktusokat fogadtak el, amelyek 
célja a kapcsolatok jogi szabályozásának javítása ezen a téren. 

A nemzetközi együttműködés olyan formája, mint az 
európai területi társulás, hatékony eszköz mind az európai 
integráció, mind a regionális fejlődés szempontjából. Mind a mai 
napig jelentős mértékű gazdasági és társadalmi fejlettségbeli eltérés 
mutatkozik országunk különböző régiói között, aránytalanságok 
mutathatóak ki a gazdasági és társadalmi javak megoszlása 
tekintetében, többek között a város-vidék viszonylatban. Továbbra 
is léteznek depressziós régiók, amelyek esetében komoly 
nehézséget jelent a fejlődésük biztosítása. Amint az Európai Unió 
tagállamainak tapasztalata is mutatja, az európai területi társulás e 
tekintetben is hatékony eszköz. 

Ez a tudományos és egyben gyakorlati kiadvány a határon 
átnyúló együttműködés európai területi társulások létrehozása és 
működtetése révén történő megerősítésének jogi, intézményi és 
gazdasági szempontjait vizsgáló kutatás eredményeit tartalmazza. 
Ajánlásokat tartalmaz Ukrajna állami hatóságai és helyi 
önkormányzatai számára az európai integráció kontextusában a 
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regionális és helyi társadalmi-gazdasági fejlődés hatékony 
eszközeinek, az európai területi társulásoknak az elterjedése előtt 
álló akadályok leküzdéséhez. 
 
Prof. Jaroszlav Lazur  
az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Karának dékánja,  
a jogtudományok doktora 
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I. FEJEZET  

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁSOK EURÓPAI JOGI KERETEI 

1.1. A határon átnyúló együttműködések jogi kereteinek 
története és a Madridi Keretegyezmény  

1.1.1 Határon átnyúló együttműködés az Európai Unióban 

A második világháború végén elindult európai integrációs 
kezdeményezéseknek két fő célja volt: az újabb pusztító háborúk 
elkerülése (a tartós béke megteremtése) és az európai országoknak a 
globális piaci versenyben elért vezető pozíciójának megőrzése. 
Mindkét célkitűzés elérése szempontjából alapvető a jelentősége a 
határoknak. A területi szuverenitást a földrajzi térben megjelenítő 
határok folyamatos háborús konfliktusok forrásai voltak az elmúlt 
évszázadokban: a háborúk mindig az adott határok 
megkérdőjelezését jelentik. Az Európai Unió egyik legjelentősebb 
vívmánya, hogy a nemzetállamok és a nemzetállami határok 
jelentőségét folyamatosan csökkenti, miközben közös intézményeket 
hoz létre, és ezáltal az ellenségeskedés helyett az együttműködés 
szellemét erősíti. Az európai nemzetek a múltbeli sérelmek 
felemlegetése helyett a közös jövő tervezésére koncentrálhatnak. 

A versenyképesség szempontjából is fontosak a határok, 
hiszen az eltérő szabályozási háttér, nyelv, kultúra, valuta, a 
vámtarifák jelentősen korlátozzák a kereskedelmi kapcsolatok 
kialakulását, fejlődését. Az Európai Unió garantálja a személyek, 
javak, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását az országhatárokon 
át, és a közösségi jogon keresztül, valamint pénzügyileg is segíti az 
országok közötti integrációt. Az országhatárok jelentőségének 
csökkentésével az EU nem csak a tagállamok közötti kohéziót erősíti 
(az Egységes Piac megteremtése érdekében), hanem a gazdaságot is 
lendületben tartja, így járul hozzá a versenyképesség megőrzéséhez.  

Megállapítható tehát, hogy a határon átnyúló 
együttműködések nem valamiféle mellékes témát jelentenek az 
európai integráció szempontjából, hanem az Unió céljait a 
legszorosabban szolgálják. Nem véletlen, hogy 1957-es megalapítása 
óta a téma mindig fontos szerepet játszott a közösségi agendában. 

Az európai határ menti együttműködések történetét a 
fokozatos intézményesülés jellemzi. A kezdeti szintet az informális-
személyes kapcsolatok jelentik, és az együttműködés fennmaradása 
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elsősorban az érintett szereplők elkötelezettségétől függ. A közös 
rendezvények, akciók, projektek ugyanakkor fokozatosan a két 
határ menti társadalom egyre szélesebb rétegeire terjednek ki (pl. 
hagyományőrzők, iskolák, vállalkozások, művészek stb.), ami a 
kooperáció tartós fennmaradását segíti elő. Az együttműködés 
kereteit általában egy kétoldalú (elvi jellegű) megállapodás 
„szabályozza“, önálló intézmények kialakítása és szankciók nélkül. A 
kapcsolattartás spontaneitását jellemzi, hogy a felek számára 
követelményeket nem írnak elő, így az aktivitások a pénzügyileg 
nehezebb időszakokban látványosan visszaeshetnek, de az 
intenzitást befolyásolja a kezdeményező személyek sorsa is (ha pl. 
elköltöznek a régióból, vagy más pozícióba kerülnek, lehet, hogy 
maga az együttműködés is megszűnik). 

Az együttműködésnek egy magasabb fokát jelenti a testvér-
települési megállapodás, amikor a határ két oldalán fekvő 
önkormányzatok valamiféle szabályosságot visznek a rendszerbe, 
esetenként a döntéshozó testületek közös bizottságokat állítanak fel 
vagy együttes testületi üléseket is tartanak; az aktivitások számára 
éves pénzügyi keretet határoznak meg a költségvetésükön belül. 
Hasonló kereteket teremtenek az ún. partnerségek, amelyek tágabb 
régiók szereplőit egyesítik egy közös cél érdekében. A 
szankcionálható szerződési háttér ezekben az esetekben is hiányzik, 
az önkéntesség és a kölcsönös bizalom határozza meg az 
együttműködést. 

A 70-es évektől kezdve ezeknek az együttműködéseknek a 
száma jelentősen emelkedni kezdett. De a fejlődés nem kizárólag 
mennyiségi jellegű volt, mivel a régebb óta együtt dolgozó 
határtelepülések döntéshozói felismerték, hogy a periférikus 
helyzetükből származó hiányosságaikat együttesen hatékonyabban 
tudják kezelni. Az informális szintű együttműködések mellett így 
egyre több funkcionális jellegű kooperáció jelent meg. Ez azt 
jelenti, hogy a határtérség funkcióhiányos települései (gondoljunk 
pl. az egészségügyi intézmény hiányára, a tűzoltóságra, az oktatási 
intézményekre, vállalkozási övezetekre stb.) kezdeményezték 
ezeknek a funkcióknak a komplementer (egymást kiegészítő) vagy 
közös ellátását. 

A komplementaritás esetében a határ egyik oldalán hiányzó 
intézmény a másik oldalon rendelkezésre áll, és így a polgárok 
számára a közvetlen közelségben elérhető a szolgáltatása, csak át 
kell kelniük a határon. Ha valaki infarktust kap a határ mentén, 
akkor az életét úgy lehet megmenteni, ha a határ túloldalán 5 km-re 
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fekvő kórházba viszik, nem pedig az ország belsejében, akár 100 
km-re fekvő egészségügyi intézménybe. 

A közös fejlesztések esetében a határ egyik oldalán sem 
érhető el az adott szolgáltatás, viszont a fokozatosan megnyíló határ 
révén az ellátási-szolgáltatási körzet jóval nagyobb és így a 
szolgáltatás területi gazdaságossága jóval kedvezőbb lehet. Számos 
esetben telepednek le nagyvállalatok vagy nagyáruházak egy-egy 
határ menti településen, számítva a túloldali munkaerőre vagy a 
vásárlókra. A sikeres határvárosok tudatosan irányítják úgy a 
fejlesztéseiket, hogy az ilyen betelepüléseket segítsék. 

A funkcionális együttműködésből származó igények 
összességében mindig valamiféle szabályozási szükségletet vetnek 
fel. A funkcionális együttműködési szint igényli és kikényszeríti a 
határon átnyúló együttműködések legfelső, normatív (szabályozási, 
vö. ‚norma‘) szintjét. Ha pl. valaki egy másik országban vesz igénybe 
egészségügyi szolgáltatást, felmerül, hogy ki fogja ezt a kezelést 
megtéríteni és milyen alapon. Ha egy tűzesethez átjönnek a tűzoltók 
a szomszédos országból is, az nagy segítség, de hogyan történjen a 
feladatok koordinációja (főként, ha a túloldaliak nem beszélik az 
adott ország nyelvét)? Egy nemzetközi buszjáratra eltérő műszaki és 
tarifa-szabályok vonatkoznak, mint egy belföldire, stb. 

A nemzetállamok utóbbi néhány évszázados története ezt a 
normativitást szinte kizárólag az országhatárokon belül 
(szuverenitásának részeként) értelmezte. A XX. század nagy pusztító 
háborúi vezettek a nemzetközi jog érvényre jutását segítő globális 
szervezetek és intézmények (Népszövetség, ENSZ, Hágai Bíróság 
stb.) kialakulásához. A nemzetközi közjog szuverén államok közötti 
szerződések alapján működik, amely szerződéseket az érintett 
államok magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ezekre a 
szerződésekre hivatkozva nyílik lehetőség az emberiesség ellen 
elkövetett bűncselekményeknek nemzetközi bíróságok előtti 
szankcionálására, de a két állam közötti kereskedelmi vagy területi 
jogvita rendezésének is ilyen intézmények a színterei. 

A határon átnyúló együttműködést első megközelítésben 
tehát a nemzetközi jog keretei között megkötött egyezmények 
szabályozhatják, ezek biztosíthatják számukra a normatív kereteket. 

Az Európai Közösség kialakulása során azonban 
fokozatosan kialakult egy olyan joganyag, az ún. acquis 
communautaire (szó szerint: ’közösségi vívmányok’), amely az Unió 
tagállamait kötelezi a közös gazdasági és biztonsági tér 
megteremtése, az Unió sikerre vitele érdekében. 
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Ez a joganyag számos olyan rendelkezést tartalmaz, 
amelyek a határon át történő munkavállalással, a közös piac 
megteremtéséhez szükséges vállalkozói tevékenységekkel, a 
szabadalmakkal, a közigazgatási és közszolgáltató intézmények 
működésével vagy éppen az egészségügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatosak. A tagállam és az Unió között megkötött társulási 
szerződés a legszigorúbb szabályok közé tartozik, mivel 
gyakorlatilag azokat a feltételeket fekteti le, amelyek mellett az új 
tagállam csatlakozhat a közösséghez, és annak tagja maradhat. 

A közösségi szintű jogi dokumentumok szigorúság 
tekintetében öt csoportba sorolhatóak:  
• a rendeletek az Unió minden tagállamára nézve kötelezőek, 

be kell épülniük az adott tagállam jogrendjébe; 
• az irányelvek kötelezően elérendő célokat határoznak meg, 

de a tagállamokra bízzák az ezen célok eléréséhez szükséges 
döntések és jogi megoldások kiválasztását; 

• a határozatokat az Unió konkrét ügyekben hozza, kötelező 
jelleggel, de a határozat csak az érintett entitásra vonatkozik; 

• az ajánlások senkire nézve nem járnak kötelezettséggel, 
inkább az uniós szakpolitikák érvényre jutását segítő jó 
tanácsként értelmezhetőek; 

• a vélemények (mint a név is jutatja) szintén nem kötelező 
érvényűek, az uniós intézmények ezeken keresztül az egyes 
szakpolitikák érvényre jutását segíthetik új szempontok 
kiemelésével. 

Az ETT-k létrehozását egy kötelező erejű Rendelet 
szabályozza, ami azt jelenti, hogy az uniós tagállamok számára 
kötelezően alkalmazandó jogi normák képezik a létrehozásuk és 
működésük kereteit. Ezáltal az ETT a legmagasabb szintjét jelenti a 
határon átnyúló együttműködéseknek: olyan, a személyes 
kapcsolatok által felépített kölcsönös bizalmon alapuló funkcionális 
együttműködések kialakítását teszi lehetővé, amelyet normatív 
szinten szabályoz az Európai Unió.  

1.1.2. A Madridi Keretegyezmény helye az európai szabályozási 
környezeten belül 

Európában a határ menti együttműködésekre vonatkozó 
szabályozási kereteket nemzetközi és európai uniós, közösségi 
szintű jogszabályok biztosítják.  
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A nemzetközi együttműködések esetében az egyes országok 
szereplői a nemzeti jogszabályaik keretein belül keresik egymással a 
közös cselekvés lehetőségét. Ennek különböző formái lehetnek: 
• nemzetközi keretszerződések, egyezmények, főleg államok és 

régiók, önkormányzatok és önkormányzatok közötti 
együttműködések terén. Kiforrott példája az Európa Tanács 
Madridi Keretegyezménye (1980), ld. később; 

• államközi (vegyes) bizottságokat létrehozó többoldalú 
szerződések (jellemzően szomszédos országok között 
létrejött Alapszerződések) sokrétű célokkal: közszolgáltatási 
együttműködés, kisebbségi, európai ügyek, kultúra-sajtó, 
egészségügy-munkaügy, határon átnyúló együttműködés, 
környezet-természetvédelem stb.;  

• országos hatóságok közötti megállapodások, amelyre 
vonatkozóan egyes országos szint alatti hatóságok önállóan 
hatáskörrel rendelkeztek (pl. az1991-ben létrejött Német–
Holland Egyezmény) vagy állami jóváhagyást kaptak hozzá; 

• regionális és helyi szintű megállapodások, hosszú távú 
együttműködési kötelezettségeket tartalmazó szabályzatok 
és munkaszerződések, amely dokumentumok többsége nem 
rendelkezik nemzetközi jogi alappal (ld. az Alpok–Adria 
Munkaközösség vonatkozó dokumentumait). 

Az ilyen jellegű együttműködések legfőbb akadályozó 
tényezői az államok eltérő belső jogi szabályozásai és ezeknek 
az eltéréseknek a feloldhatatlansága. A nemzetközi jog bizonyos 
átfogó értelmezési kereteket biztosít ezeknek a problémáknak a 
kezeléséhez, de alapvetően ezek az együttműködések egy adott 
ország jogrendjén belül maradnak. 

Az EU-ba való belépéskor a tagállamok számára az egyik 
legnagyobb kihívás a kialakuló és egyre nagyobb szerephez jutó 
uniós jogrend (nemzetek feletti szabályozási szint) átvétele, ezzel 
egy időben a saját nemzeti jogrendjük korlátozása, valamint az EU-s 
jogrendhez való közelítése (EU-s jogharmonizáció1). Bár a feladat 
nem könnyű, éppen ez adja meg annak lehetőségét, hogy a tagállami 
együttműködések a lehető leghatékonyabb szabályozási 
eszközökkel dolgozzanak.  

                                                           
1 Jól mutatja a jogharmonizáció nehézségét, hogy az EU Alapszerződése több fogalmat 
is használ e folyamatra: harmonizáció (harmonization), közelítés (approximation), 
koordinálás (coordination). 
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A közös jogalkotás mellett a tagállamok természetesen 
bizonyos szabályozási jogköröket fenntartanak maguknak, melyekre 
EU-s szinten csak keretszabályok készülnek (pl. a versenyjogi és 
agrárpolitikai szabályozások). Ugyanakkor amennyiben valamely 
tagállam megsérti jogharmonizációs kötelezettségét, vagy ha a 
közösségi joggal összeegyeztethetetlen jogszabályokat alkot vagy 
tart hatályban, akkor az úgy értelmezendő, hogy elmulasztja azokat 
a szükséges jogalkotási lépéseket, amelyek a közösségi szabályozás 
átvételéhez szükségesek. Ezek mindene esetben szankciókat vonnak 
maguk után, amelyek leggyakoribb formáját az ún. 
’kötelezettségszegési eljárások’ jelentik. 

A jogharmonizáció célja, hogy az Európai Unión belül élőket 
megközelítőleg azonos jogok illessék meg minden egyes 
tagállamban, életük minden területén. A határtérségek lakossága 
szempontjából ennek a folyamatnak külön jelentőséget ad, hogy ők 
valóban a hétköznapok szintjén szembesülnek azokkal a 
nehézségekkel, amit a szabályozásbeli különbségek okoznak. 
 
A Madridi Keretegyezmény 
 

A Madridi Keretegyezmény (a továbbiakban: 
Keretegyezmény)2 az Európa Tanács által elfogadott 
keretjogszabály, amely 1981. december 22-én lépett hatályba, és a 
nemzetközi jog egyik alapnormájaként ismert. Az Európa Tanács 
már az 1960-as évek óta foglalkozott a határon átnyúló 
együttműködéseket elősegítő keretek biztosításával. Ezen a téren a 
mai napig a Madridi Keretegyezmény bír a legnagyobb 
jelentőséggel. Fontos kiemelni, hogy míg az Európai Uniónak csak 
28, az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, így az ott elfogadott és a 
tagállamok által honosított jogszabályoknak a területi hatálya 
nagyobb, lehetővé téve az EU-n kívüli európai országok közötti 
együttműködések fejlesztését is. 

A Keretegyezmény jelentősége, hogy több területen 
definiálja a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
kezdeményezéseit, egyúttal mintákat mutat számukra az 

                                                           
2 Az Európa Tanács által, 1980. május 21-én Madridban elfogadott, a Területi 
Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló 
Keretegyezmény (angol elnevezéssel: The Council of Europe Treaty Series, 
nyilvántartási száma: CETS2 No.: 106). A CETS (The Council of Europe Treaty Series), 
az Európa Tanács megállapodásainak listázására 1949-től használt rövidítés. 
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együttműködési szerződések és megoldások kidolgozásához. Azok a 
szervezetek, amelyek határon átnyúló együttműködéseik során a 
Keretegyezményre hivatkoznak, az adott minta használata mellett 
(önkéntes) kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködéseik 
jogi, közigazgatási nehézségeit közösen oldják meg, valamint 
információkat szolgáltatnak a helyi és regionális hatóságok és az 
Európa Tanács felé.3  
 
1. sz. táblázat: Az Egyezmény által javasolt egyezményminták és 

keretmegállapodások fajtái 
 

Államok közötti 
mintamegállapodások 

A helyi önkormányzatok 
közötti együttműködésre 

vonatkozó 
keretmegállapodások, 

szabályzatok és szerződések 
a határmenti együttműködés 
elősegítéséről 

határmenti helyi közügyek vitele 

a határmenti területi 
konzultációkról 

határmenti együttműködést 
szolgáló magánjogi szervezetek 
létrehozása 

a határmenti helyi 
konzultációkról 

helyi önkormányzatok közötti 
határmenti együttműködési 
szervezetek létrehozása 

a helyi önkormányzatok 
szerződéses határmenti 
együttműködéséről és szerveiről 

határmenti helyi 
önkormányzatok közötti 
beszállítások vagy szolgáltatások 
nyújtása (magánjogi és közjogi 
típusú megállapodások) 

 
Az Egyezmény alkalmazásának legfőbb nehézsége, hogy 

aláírását követően sem válik kötelezővé, csupán alternatív 
javaslatokkal él(het) a határon átnyúló együttműködések 
kialakításához.  
 
Kiegészítő Jegyzőkönyvek 

                                                           
3 Madridi Egyezmény, 6. cikkely. 
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A Madridi Keretegyezményhez három Kiegészítő 
Jegyzőkönyv készült.4  

Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv5 támogatja a határmenti 
együttműködések intézményesülését akár jogi személyiség 
megszerzése útján is, közjogi, vagy magánjogi jelleggel azon nemzeti 
jogrendszer szerint, amelyhez a megállapodást aláíró területi 
önkormányzatok vagy közigazgatási szervek tartoznak. A 
jegyzőkönyvhöz csatlakozó államoknak nyilatkozniuk kell, hogy a 
létrehozandó intézményeket magánjogi, illetve közjogi formában 
kívánják-e működtetni, vagyis csatlakozás esetén egyfajta 
jogalanyiságot mindenképpen vállalnak. 

A Második Kiegészítő Jegyzőkönyv6 aláíróinak már 
biztosítaniuk kell a nagyobb, egymással nem határos 
(transznacionális) területi egységek közötti együttműködést, mely 
által a határ menti együttműködés kifejezés helyébe a „területközi 
együttműködés” kifejezés lép. A csatlakozó államok vállalják, hogy a 
Madridi Egyezmény és az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 
rendelkezéseit – az intézményesülésre vonatkozó szabályokkal 
együtt – a területközi együttműködésekre is kiterjesztik. 
Nyilatkoznak egyúttal, hogy a létrehozandó intézményeket 
magánjogi, illetve közjogi formában kívánják-e működtetni.  

A 2009-ben közzétett Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv7 
a területi közösségek, hatóságok és egyéb szervek határon átnyúló 
együttműködéséhez egy új eszköz, az ún. Euroregionális 
Együttműködési Csoportosulás (angol elnevezése: Euroregional Co-
operation Grouping - ECG) szervezeti kereteit biztosítja. Az ECG jogi 
kereteit, lehetőségeit tekintve nem mérhető össze a jogi-pénzügyi-

                                                           
4 A Kiegészítő Jegyzőkönyvek fontos szerepet játszanak a nemzetközi egyezmények 
életében, hiszen fejleszthetik, valamint az aktuális gazdasági, jogi, politikai, 
adminisztratív viszonyokhoz igazíthatják a vonatkozó alap-, illetve 
keretegyezményeket. 
5 Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-
operation between Territorial Communities or Authorities, CETS No.: 159, aláírásra 
megnyitva: 09/11/1995., hatályba lépett: 01/12/1998. 
6 Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation 
between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-
operation, CETS No.: 169,) aláírásra megnyitva: 05/05/1998., hatályba lépett: 
01/02/2001.  
7 Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation 
between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-
operation Groupings (ECGs), CETS No.: 206), aláírásra megnyitva: 16/11/2009, 
hatályba lépett: 01/03/2001. 
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gazdasági szempontból eddig legjobban kidolgozott (jelen 
tanulmány későbbi részében bemutatásra kerülő) európai területi 
együttműködési csoportosulással (angol elnevezéssel European 
Grouping for Territorial Cooperation, a továbbiakban, rövidítve: 
EGTC). A két együttműködési forma között több hasonlóság és 
különbségek tapasztalható, melyeket (megelőlegezve az EGTC 
tárgyalását) az alábbiakban mutatunk be.8 
 

2. sz. táblázat: Az ECG és az EGTC összehasonlítása 
Jellemzők EGTC 

European 
Grouping 

of Territorial 
Cooperation 

(Európai Területi 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

ECG 
Euroregional Co-

operation Grouping, 
(Euroregionális 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

 

Jogforrás 
és hatály 

• Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1302/2013/EU 
rendelete (2013. 
december 17.) az 
európai területi 
együttműködési 
csoportosulásról 
szóló 
1082/2006/EK 
rendeletnek a 
csoportosulások 
létrehozásának és 
működésének 
egyértelművé 
tétele, 
egyszerűsítése és 

• Multilaterális 
nemzetközi egyezmény 
(formailag önálló 
egyezmény, de 
tartalmilag a Madridi 
Keretegyezmény 3. 
kiegészítő jegyzőkönyve); 
• jogi kötőereje csak a 
ratifikáló országok 
tekintetében van. 

                                                           
8 Az összehasonlítás alapjául egy tanulmány (Hegedűs Dániel Komplementer vagy 
redundáns struktúrák a területi együttműködés európai szabályozásában? 
Műhelytanulmány 30., Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 
Budapest 2007.), és az LR-CT(2007) 13-as számot viselő szövegváltozat szolgált.  
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Jellemzők EGTC 
European 
Grouping 

of Territorial 
Cooperation 

(Európai Területi 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

ECG 
Euroregional Co-

operation Grouping, 
(Euroregionális 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

 

javítása 
tekintetében 
történő 
módosításáról 
• általánosan 
kötelező  
EU jogi norma 

 
A jogforrás 

megjelenése a 
tagállamban 

• a Rendelet, mint 
jogforrás határozza 
meg az alapvető 
elemeket, 
• a nemzeti 
törvény csak a 
végrehajtással 
kapcsolatos 
részletszabályokat 
állapítja meg 

• a nemzetközi 
egyezményt ratifikálni 
kell és a belső jogban 
kihirdetni, vagyis a belső 
jogban kihirdetett jogi 
szöveg útján válik 
jogforrássá 

A szervezet 
létrehozásának 

prioritása 

− EU 
finanszírozású 
programokban 
való részvétel; 
− EU források 
felhasználása és a 
velük kapcsolatos 
szigorú 
elszámoltatás  

− rugalmas, 
funkcionális, határon 
átnyúló együttműködés 
kereteinek létrehozása 

Alanyi kör • Európai Unió 
tagállamai 

• Európa Tanács 
tagállamai 

Alapító 
dokumentumok, 

eljárások, 

• részletes 
Egyezmény és 
Alapszabály  

• általános jellegű 
Megállapodás, melynek 
része az Alapszabály 
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Jellemzők EGTC 
European 
Grouping 

of Territorial 
Cooperation 

(Európai Területi 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

ECG 
Euroregional Co-

operation Grouping, 
(Euroregionális 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

 

szervek • jóváhagyás / 
nyilvántartásba 
vétel 
• minimum 
szervek: közgyűlés, 
igazgató 

• értesítés 
• nyilvántartásba vétel 
• intézményi elvárás 
nincsen 

Csatlakozási 
lehetőség 

• önkéntes 
csatlakozás 
• állami 
jóváhagyáshoz 
kötött részvétel, 
melynek 
megtagadása ellen 
jogorvoslati 
lehetőség áll 
rendelkezésre 

• széles körű állami 
beavatkozási lehetőség 
(az állam nyilatkozatban 
körülhatárolhatja, hogy 
mely jogalanyai számára 
tartja kívánatosnak az 
együttműködést, és e 
korlátozó nyilatkozat 
ellen nincs jogorvoslati 
lehetőség) 

Jogképesség 
 

• székhely állam 
joga szerinti lehető 
legteljesebb kör 

• székhely állam joga 
szerinti lehető 
legteljesebb kör 

Jogi 
személyiség 

• jogi személy • jogi személy 

Földrajzi 
kiterjedés 

• legalább egy 
uniós 
tagállam+harmadik 
állam jogalanyai 
(de nem maga az 
állam!) 
 

• az EGTC szerinti 
szabályozás az elfogadott, 
de így is széles földrajzi 
területen lehetséges (egy-
két kivétellel – pl. 
Belorusszia - valamennyi 
európai állam) 

Tagság • helyi és 
regionális 
hatóságok 
• általános 

• elsődlegesen= helyi és 
regionális hatóságok, 
• másodlagosan=NGO-k, 
egyesületek, egyéb 
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Jellemzők EGTC 
European 
Grouping 

of Territorial 
Cooperation 

(Európai Területi 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

ECG 
Euroregional Co-

operation Grouping, 
(Euroregionális 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

 

gazdasági érdekű 
szolgáltatások 
működtetésével 
megbízott 
vállalkozások 
• közvállalkozások 
• közjogi 
intézmények 
• harmadik 
országok nemzeti, 
regionális vagy 
helyi hatóságai 

szervezetek, amennyiben 
alapításuk nem ipari és 
kereskedelmi célú 
(többségi szavazattal az 
elsődleges szereplőknek 
kell rendelkezniük!) 

Hatáskör − közös, minden 
tagnál meglévő 
hatáskörök segítik 
az 
együttműködést; 
− a szervezet nem 
láthatja el a tagok - 
regionális és helyi 
önkormányzatok, 
hatóságok - 
hatósági jogköreit 
(kivétel van!) 

− nincs mindenkor 
kötelező jellegű, 
minimális hatáskör, 
vagyis delegálhatók a 
hatáskörök  
− kifejezett 
felhatalmazás 
esetén megengedi a 
területi önkormányzatok 
és hatóságok hatósági 
jogköreinek delegálását 

Együttműködési 
formák 

• „cross-border”, 
„transnational” és 
„interregional” = 
ezekhez konkrét 
közösségi 
finanszírozású 
programok 
kapcsolódhatnak 

• transfrontier és 
interterritorial (minden, 
ami nem határmenti) 
együttműködési formák. 
De! Az interterritoriális 
együttműködés a Madridi 
Keretegyezmény 2. 
jegyzőkönyvének 
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Jellemzők EGTC 
European 
Grouping 

of Territorial 
Cooperation 

(Európai Területi 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

ECG 
Euroregional Co-

operation Grouping, 
(Euroregionális 
Együttműködési 
Csoportosulás) 

 

ratifikálásához kötött! 
Felelősségi 
szabályok 

• részletesek (oka: 
közösségi források 
felhasználása), 
korlátolt és 
korlátlan felelősség 
is lehetséges 

• elnagyoltak (az 
alkalmazandó nemzeti 
jog szerint alakul), 
korlátolt és korlátlan 
felelősség is lehetséges 

Állami 
beavatkozás, 

ellenőrzés 

• nagyfokú 
beavatkozási 
lehetőség (oka: 
kidolgozott uniós 
bírósági esetjog): 
közrend, 
közbiztonság, 
közegészség, 
közerkölcs, 
közérdek alapján 

• jogi felülvizsgálat 
• jogsértés esetén 
történő beavatkozás 

Nyelv • rugalmas: az 
Alapszabályban 
csak a 
munkanyelve(ke)t 
kell meghatározni 
(nem kötelező 
valamely résztvevő 
nyelvének 
alkalmazása) 

• kötöttebb: minden 
résztvevő nyelve 
hivatalos nyelv, de 
munkanyelv is kijelölhető 
(ebben az esetben viszont 
nem kötelező valamely 
résztvevő nyelvének 
alkalmazása) 

 
Érdemes megemlíteni még a Harmadik Kiegészítő 

Jegyzőkönyv egyik figyelemreméltó elemét, az ún. „föderális 
klauzula” elnevezésű cikkelyt9, amely lehetővé teszi alkotmányosan 

                                                           
9 A klauzula Svájc javaslatára került a szövegbe. 
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el nem ismert, de terminológiailag azokkal egyenértékű autonóm 
területi egységek részvételét határon átnyúló együttműködésekben, 
természetesen az állami beavatkozás lehetőségének fenntartása 
mellett. 

A Keretegyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyvei a mai napig 
iránymutatással szolgálnak a nemzetközi közjog alapján történő 
együttműködések kialakításához, de aláírásuk, ratifikálásuk és 
hatályba léptetésük tekintetében az egyes országok részéről komoly 
eltérések tapasztalhatók.  

 
3. sz. táblázat: A Keretegyezmény és Jegyzőkönyveinek aláírási 

(S), ratifikációs (R), hatályba léptetési (F) dátumai a 
tanulmánnyal érintett országok esetében10 

Ország Keret-
egyezmény 

1 Kiegészítő 
Jegyzőköny
v 

2 
Kiegészítő 
Jegyzőköny
v 

3 Kiegészítő 
Jegyzőkönyv 

Fehér-
oroszország 

- - - - 

Lengyelország 20/06/199
3 (F) 

- - - 

Magyarország 22/06/199
4 (F) 

- - - 

Moldova 01/02/200
0 (F) 

28/09/200
1 (F) 

28/09/200
1 (F) 

- 

Románia 17/10/200
3 (F) 

05/05/199
8 (S) 

05/05/199
8 (S) 

- 

Szlovákia 02/05/200
0 (F) 

02/05/200
0 (F) 

01/02/200
1 (F) 

- 

Orosz 
Föderáció 

05/01/200
3 (F) 

28/02/200
9 (F) 

28/02/200
9 (F) 

01/07/2017 
(F) 

Ukrajna 22/12/199
3 (F) 

05/02/200
5 (F) 

05/02/200
5 (F) 

01/03/2013 
(F) 

                                                           
10 2019. augusztus 06-i állapot. 
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A Madridi Keretegyezmény gyakorlati alkalmazása: a bilaterális vagy 
többoldalú szerződések  
 

A Madridi Konvencióra hivatkozva számos államközi 
bilaterális (kétoldalú) vagy multilaterális (többoldalú) egyezmény 
született, amelyek lehetővé tették különféle határon átnyúló 
szervezetek megalapítását. 

A Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a 
Holland Királyság között Brüsszelben, 1986. szeptember 12-én 
létrejött Benelux Egyezmény rendelkezéseinek értelmében a Felek, 
az adminisztratív megállapodások mellett olyan közös szerveket 
hozhattak létre, amelyek kifejezett nemzetközi jogalanyisággal 
rendelkeztek. Figyelemreméltó, hogy ezek a megállapodások 
kifejezetten közjogi aktusok voltak, minden magánjogi elemet 
nélkülözve.11 

A Bayonne-i Egyezményt 1995-ben írta alá a francia és a 
spanyol kormány. Az egyezmény konkrét együttműködési jogi 
formaként határozza meg a Spanyolországban önkormányzatok 
által létrehozható konzorciumot (consortio), illetve a francia oldalon 
elismert közérdekű határ menti csoportosulást (groupement 
d’intérêt public de coopération transfrontalière) és a helyi szintű 
kevert gazdasági társaságot (société d’économie mixte locale). 
Minden ilyen szervezetnek két alapító dokumentumot kell 
készítenie: az egyezményt és az alapszabályt. A Bayonne-i 
Egyezmény alkalmazását az 1994-ben létrehozott francia-spanyol 
határ menti vegyes bizottság ellenőrzi, amelynek működését szintén 
ez a dokumentum szabályozza. 

A Karlsruhei Egyezmény 1996. január 23-án került aláírásra 
és ugyancsak a közös szervek, intézmények jogi kereteinek 
útkeresése jellemezte, jól tükrözve, hogy a Madridi Egyezmény 
törekvései mennyire ki vannak szolgáltatva az államközi 
megállapodás szükségességének. Az Egyezmény Luxemburg 
Nagyhercegség Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság, a 
Francia Köztársaság Kormánya és a svájci Szövetségi Tanács között 
jött létre, ám nem tudott kilépni a Madridi Egyezmény árnyékából, 
hiszen a jogi személyiség garantálása és a megállapodás 
szabályainak végrehajtása a részes államok nemzeti szintű 
végrehajtási intézkedéseitől függött. Az egyezmény kimondja, hogy 

                                                           
11 dr. Pintér Edit: Standard jogi modell a határon átnyúló jogi együttműködésekre, 
Doktori értekezés 2008, 65. p. 
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minden tagnak engedélyt kell kérnie a nemzeti hatóságoktól a 
részvételre. Minden esetben működési határidőt is meg kell 
határoznia a létrehozó szerződésnek, és lehetővé kell tennie a 
megszüntetést. A közös intézmény felett az alapítók által választott 
nemzeti jog (székhely) szerinti szervek látják el a felügyeleti 
tevékenységet. 

Az egyezmény alapján létre lehet hozni jogi személyiség 
nélküli szerveket (pl. munkabizottságokat, koordinatív 
bizottságokat, állandó konferenciákat stb.); az önkormányzatok 
beléphetnek más ország entitásai által már létrehozott 
szervezetekbe (amennyiben ez nem ellentétes az adott ország 
jogrendjével); és alapíthatnak önálló jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeteket is, amelyet határon átnyúló együttműködési helyi 
csoportosulásként definiál az egyezmény. 

A példaként idézett egyezmények közös sajátossága, hogy a 
résztvevő tagállamok kormányai számára jelentős ellenőrzési 
jogköröket biztosít az együttműködések felett (ez a közpolitikai 
beavatkozás lehetőségét is biztosítja), másrészt a megoldások 
mindvégig a nemzeti jogrendszereken belül kerülnek 
meghatározásra: egy-egy adott ország jogrendjében már létező jogi 
formák alapján csatlakozhat a külső szereplő. 
 
1.2. Az uniós EGTC-rendelet bemutatása.  
1.2.1. Út az EGTC-hez: megoldások az Európai Közösségen 

belül 

A határ menti földrajzi, gazdasági, társadalmi, kulturális 
összefüggések és egymásra utaltságok, valamint a világháborúkat 
követő határváltoztatások, illetve kiigazítások szükségszerűen 
megteremtették a létjogosultságát a határ menti együttműködések 
európai uniós12 szintű szabályozásának is. 

A 70-es évektől kezdve az eurorégió vált a határon átnyúló 
együttműködések leggyakrabban alkalmazott kvázi-intézményi 
megoldásává, nem kizárólag az Európai Közösség tagállamai között, 
hanem az egész kontinensen. Az együttműködési forma elnevezése 
az első ilyen kezdeményezésre utal, amelynek képviselői egy 1958-

                                                           
12 Mivel a Lisszaboni Szerződés a „Közösség” szó helyett bevezette az „Unió” 
megnevezést,  az áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban az Európai Unió 
elnevezést használjuk. 
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as konferencián használták először az eurégió megnevezést, amely 
aztán az együttműködés neveként állandósult is13. 

A német-holland minta nyomán a kelet-európai 
rendszerváltásokig további eurorégiós szerveződések jöttek létre 
(nem mindig eurorégió megnevezéssel, esetenként pl. a konferencia 
vagy a tanács elnevezést használva), főként a Benelux államok, 
Németország és a skandináv országok területén. Közös jellemzőjük 
volt ezeknek a szervezeteknek, hogy vagy egyáltalán nem hoztak 
létre saját jogi személyt, hanem csak konzultatív szintű 
intézményeket működtettek; vagy egymással párhuzamos 
struktúrákat alapítottak, amelyek között egy egyezmény, szerződés 
biztosította ez együttműködés feltételrendszerét. Ha pedig a 
Madridi Keretegyezmény alapján mégis alapítottak közös 
intézményt, az az egyik oldalon került regisztrálásra, a határ 
túloldalán csak minimális jogkörökkel – ha egyáltalán. 

Ez a sajátos, nem szigorú forma tette lehetővé az eurorégiók 
túlburjánzását a szocialista rezsimek bukását követően. Részben az 
elzártság évtizedei után egymásra találó nyugati és keleti országok 
határtérségei között indult meg az együttműködés (aminek számos 
esetben biztonságpolitikai és geopolitikai-stratégiai indokai is 
voltak), részben a volt keleti blokk egymástól szintén évtizedekig 
elzárt tagállamainak entitásai kezdtek együtt dolgozni az egyre 
népszerűbb keretek között. Csak Magyarországon 18 euroregionális 
együttműködés alakult meg 1993 és 2004 között. Az eurorégiók 
azonban számos, kompetenciahiányból, a jogszabályi környezet 
hiányosságaiból és a finanszírozási háttér bizonytalanságából 
fakadó nehézséggel szembesültek – előbb nyugaton, később keleten 
is. Annak érdekében, hogy ezek a  kezdeményezések életképesek 
maradjanak, az Európai Unió számos lépést tett. 

Az Európai Bizottság már 1981-ben megfogalmazott egy 
ajánlást (81/879/EGK) a határon átnyúló regionális fejlesztések 
koordinálásra, melyet követően az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) szabályozási rendszerében a határ menti 
együttműködések támogatása célterületként jelent meg. Az Európai 
Parlament Regionalizációs Közösségi Chartája 1988-ban 
felszólította a tagállamokat, hogy támogassanak minden szintű, de 
különösen a régiók közötti nemzetközi, határon átnyúló 
együttműködést, amely többek között a határterületekre vonatkozó, 
határon átnyúló programok közös kidolgozásában nyilvánul meg.  
                                                           
13 https://www.euregio.eu/en  

https://www.euregio.eu/en
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A határ menti együttműködések fejlődésének nagy lökést 
adott a felülről (top-down) érkező támogatások rendszere 
(pénzkeret, célok és prioritások meghatározásával), mely az EU 
Közösségi Kezdeményezések Interreg programja révén indult meg 
1990-ben. Az Interreg program  katalizátorként hatott a határon 
átnyúló együttműködésének közjogi státuszára, mivel nyilvánvalóvá 
tette, hogy e nélkül az eurorégióknak nincs lehetőségük önállóan az 
EU-pályázatokon való részvételre, kölcsön felvételére vagy akár 
saját vagyoni eszközök birtoklására. A projektek megvalósítása 
során merült fel a finanszírozás és felelősségvállalás problémája is. 
Minthogy a pályázatokat gyakran egymással csak a megvalósítás 
idejére kapcsolatba kerülő partnerek nyújtották be, mind a 
finanszírozás, mind a későbbi fenntarthatóság szempontjából 
rendszeresen kérdések merültek fel. Előfordult az is, hogy az egyik 
partner valamilyen oknál fogva nem tudta megvalósítani a rá eső 
projektfeladatokat, és ez az egész projekt bukását eredményezte. 
Nagy előrelépést jelentett a 2007-2013 közötti költségvetési 
időszakra bevezetett ”vezető partner” elve, mellyel a főpályázó 
felelőssé vált a projekt teljes körű megvalósításáért. Ez a lépés 
kedvezett az átgondoltabb, megalapozottabb partnerség-építésnek 
és a hosszú távú intézményi együttműködésnek. 

További hatékony megoldást kínált, hogy 2007-től a 
strukturális alapok új céljainak megfogalmazásakor már az Interreg 
programok tapasztalatait (pl. pénzügyi elszámolás nehézségeit) is 
felhasználták, és a később létrehozott EGTC-szervezeteket az új 
keretekhez tudták igazítani.  
 
1.2.2. Az EGTC jogintézményének előzményei 

Az EGTC jogintézményének kialakulásához nagy lökést 
adott, hogy az Európai Bizottság 2005 júliusában közzétette az új 
programozási időszak kohéziós politikájának prioritásait tartalmazó 
Közösségi Stratégiai Irányelveket.14  

Az Irányelvek mellett a határ menti együttműködések 
fejlesztését több új közösségi jogszabálytervezet is segíteni 
igyekezett. Ilyen jogszabálytervezetek voltak többek között: 

                                                           
14 Címe: Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi 
stratégiai iránymutatások a 2007–2013 között időszakra. P6_TA (2006)0216: A 
2007–2013 között időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások 
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• az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) vonatkozó 
rendelettervezet;  

• az Európai Határmenti Együttműködési Európai Csoportja 
létrehozásáról (European Grouping of Cross-border 
Cooperation, EGCC) szóló rendelettervezet, melynek neve 
később a területi hatály kiterjesztése révén15 „Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás”-ra (EGTC) változott, így az 
eszközt közvetlenül integrálva a Kohéziós Politika rendszerébe. 
A rendelettervezet személyi hatálya csak az Európai Unió 
tagállamaira terjedt ki, míg a csatlakozásra váró országokkal és 
az Unión kívüli országokkal való együttműködésre az ún. 
„harmadik országokra” vonatkozó szabályozás vonatkozott; 

• a tagállamok külső határain való kishatárforgalom 
szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény és a Közös Konzuli Utasítás 
módosításáról szóló tervezet. 

A tervezetek közül elsősorban az EGTC-re vonatkozó anyag 
került a figyelem középpontjába, hiszen „alulról építkező” (bottom 
up) megközelítésével szokatlanul nagy mértékben bővítette a helyi 
önkormányzatok jogi és adminisztratív mozgásterét. Hangsúlyos 
eleme volt a rendeleti forma számonkérő jellege, az eljárások szűkre 
szabott politikai mozgástere és a bejegyzési eljárások 
háttérjogszabályainak nemzeti szintre utalása. 

Hosszas előkészítés után az Európai Parlament és a 
Tanács 2006. július 5-én, 1082/2006/EK-számú rendeletével (a 
továbbiakban: Rendelet) elfogadta az európai területi 
együttműködési csoportosulásról (EGTC) szóló új jogszabályt.  
Magyarország azon kevés tagállamok egyike volt, amelyek a 
Rendelet előírásainak eleget téve, úgy fogadták el saját nemzeti 
(tartományi) jogszabályukat, hogy az a Rendelet alkalmazandósági 
időpontjával egy időben, azaz 2007. augusztus 1-jén lépett 
hatályba.16 

                                                           
15 A területi hatály a határ menti részeken kívül az interregionális és a 
transznacionális együttműködésekre is kiterjedt (ld. Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing a European grouping of 
territorial cooperation (ETT) - Presidency compromise), http://www.europa-
nu.nl/id/vi7jgt1pga5q/proposal 
16 Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 1082/2006/EK-
rendelet (Rendelet) 2006. július 5-én került kihirdetésre, 2006. július 6-án lépett 
hatályba, de rendelkezései csak 2007. augusztus 1-jétől voltak alkalmazandók (a 16. 
cikkely16 tekintetében 2006. augusztus 1-jétől). 
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1.2.3. Az európai uniós szabályozás bemutatása 

A Rendelet rendelkezéseit az áttekinthetőség kedvéért két 
joganyag alapján vizsgáljuk: az első az eredetileg kibocsátott 
jogszabály (a 2007-2012 közötti időszakra), a második a 
felülvizsgált joganyag (2013-tól napjainkig). 

A 2007-2012 közötti időszak 
Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy a Rendelet egy 

újszerű gondolkodásmódot hozott magával, mellyel a határon 
átnyúló együttműködések mechanizmusát magasabb szintre emelte. 
Ugyanakkor, bár teljes egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó volt a tagállamokban, alkalmazhatósága érdekében a 
tagállamoknak nemzeti szintű szabályozást kellett megalkotniuk.17 
Az alábbiakban az eredeti Rendeletet mutatjuk be, tematikus 
megközelítésben. 

 Az EGTC-k természete, alkalmazandó jog (1-2., 5. cikkek) 
Az EGTC a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésének 
kizárólagos céljából a határon átnyúló, transznacionális és/vagy 
interregionális együttműködéseket hivatott elősegíteni. Ehhez 
minden tagállamban az adott tagállam joga szerint a jogi 
személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik 
azzal, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén korlátolt 
felelősségűvé is válhat. Jogi személyiségét a székhely szerinti 
nemzeti jognak megfelelő bejegyzése és/vagy kihirdetése napján 
(attól függően, hogy melyik történt előbb) szerzi meg, és jogi 
státusza szerint közjogi, magánjogi vagy e kettő közötti átmenet 
szerinti jelleggel működhet. 

 Tagok (3. cikk) 
Az eredeti Rendelet értelmében EGTC-t minimum két EU-s 

tagállam hozhatott létre, de meghatározott feltételek esetén nem 
uniós (ún. harmadik) országok egyes entitásai is csatlakozhattak a 
szervezethez (maguk a harmadik országok nem!).  

 Feladatok (7. cikk) 
A Rendelet megalkotása során elvárás volt, hogy a 

létrehozandó EGTC-k képesek legyenek mind a társfinanszírozott 
együttműködési programok (ERFA, Strukturális Alapok), mind a 
kizárólag tagállami szinten kezdeményezett programok, mind pedig 

                                                           
17 Rendelet 16. cikk Záró rendelkezések (1) A tagállamok meghozzák az e rendelet 
hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges rendelkezéseket. 
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a közösségi/ tagállami hozzájárulás nélküli területi 
együttműködések menedzselésére egyaránt.  

A Rendelet egyik legjobban körülhatárolt szabályozási része 
a feladatkört határozza meg. Ennek értelmében 
• az EGTC-be bevitt feladatok csak az egyes tagokat nemzeti 

joguk szerint megillető hatáskörből választhatók ki, de e 
kiválasztott feladatok közé sem kerülhetnek a közjog által a 
tagra ruházott hatáskörök és az állam vagy egyéb közigazgatási 
hatóságok általános érdekeinek védelmét célzó feladatok; 

• a feladatokat alapvetően a Közösség társfinanszírozásában, 
területi együttműködésben megvalósuló programok 
végrehajtására kell korlátozni, ezzel összhangban a tagállamok 
korlátozhatják az EGTC közösségi pénzügyi hozzájárulása 
nélkül végezhető feladatok körét (de a feladatoknak legalább az 
ERFA Alap 6. cikkében felsorolt együttműködési fellépésekre18 

ki  kell terjednie); 
• az EGTC a feladatkörén túl nem terjeszkedhet; 
• az EGTC tagjai egyhangúlag felhatalmazhatják tagjaik egyikét 

az EGTC-feladatok végrehajtására. 
 Alapdokumentumok, szervezeti felépítés (8-10. cikkek) 
Az EGTC két alapdokumentuma az Egyezmény és az 

Alapszabály. Az alapdokumentumok jogszabályilag meghatározott 
minimumtartalommal19 rendelkeztek, ezen túlmenően a szervezeti-
működési rend – az európai uniós és székhely szerint tagállam jogi 
keretei között - ”szabadon” formálhatók voltak. 

Az EGTC két kötelező szerve a Közgyűlés és az Igazgató. A 
Rendelet sem a Közgyűlés, sem pedig az Igazgató hatáskörét és 
ebből fakadó feladatait nem taglalja, létrehozásukat a tagokra bízza, 
bár az alapvető szabályozási elemek a Rendelet tartalmából, a tagok 
hatósági jellegéből és az ETT feladatköréből logikusan levezethetők. 

 Székhely  
Az EGTC székhelye csak EU-s tagállam területén lehet, 

méghozzá annak a tagállamnak a területén, amely tagállam joga 

                                                           
18 A 6. cikk (Európai területi együttműködés) főbb vonatkozó pontjai: 
Az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az ERFA a következő 
prioritásokra összpontosítja támogatását: 

1. a határon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
tevékenységek fejlesztése (…) 

2. a transznacionális együttműködés kialakítása és fejlesztése (…) 
3. a regionális politika hatékonyságának erősítése (…) 

19 Ld. a Rendelet 8. és 9. cikkeit. 
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szerint az EGTC legalább egyik európai uniós tagját alapították20. 
Ennek jelentősége az EGTC-re irányadó szabályozások terén van, 
mivel  a Rendeletben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések 
esetében a székhely szerinti tagállam nemzeti joga irányadó. 

 Alapítási folyamat (4-5. cikkek) 
Az EGTC adminisztratív alapítása összetett és időigényes 

folyamat, melynek két fő szakasza van: 
• az alapítás előkészítő szakasza, a tagok részvételével; 

eredményeképpen a tagok legfőbb döntéshozó szerve 
jóváhagyja tagjának az EGTC-hez való csatlakozását, elkészül az 
Egyezmény és Alapszabály tervezete, valamint a tagok értesítik 
saját tagállamukat az EGTC-ben való részvételük szándéka 
felől; 

• az értesítés benyújtásával indul az EGTC létrehozásának 
hatósági szakasza, mely a jóváhagyási és regisztrációs 
(nyilvántartásba vételi) eljárásból áll21; a jóváhagyási eljárás 
során az adott tagállam kijelölt hatósága jóváhagyja a saját joga 
szerint létrehozott tag EGTC-be történő belépését vagy a 
benyújtott alapdokumentumokban rögzített tagi hatáskörök és 
feladatok22 vizsgálata alapján hozzájárulását indokolás mellett 
megtagadja; az elutasításnak a Rendelet, illetve a tagállam 
közérdekének, közrendjének megsértésén kell alapulnia23; az 
elutasító ellen jogorvoslati út vehető igénybe; az eljárások 
során a tagállamok meghatározott díjak fizetését írhatják elő, 
melyek mértéke nem lépheti túl a bejegyzés (reális) 
adminisztratív költségeinek mértékét24. 

A regisztrációról tíz munkanapon belül tájékoztatni kell az 
érintett tagállamokat, harmadik országokat és a Régiók Bizottságát. 
Az EGTC létrehozásáról az Európai Unió Hivatalos Lapjának “S” 
sorozatában, az alapító tagok kérésére közlemény jelenik meg, 
amely tartalmazza a létrehozás dátumát, az EGTC nevét, 
célkitűzéseit, tagjainak és székhelyének főbb adatait. 

 Pénzügyi felelősség, gazdálkodás (11-12. cikkek) 
Alapesetben a tagok felelőssége korlátlan, azaz a teljes 

fennmaradó tartozásért kötelesek helytállni az addigi vagyoni 
                                                           
20 Ld. Rendelet 8. § 2 a)  
21 Előfordul, hogy a tagok már az előkészítő szakaszba bevonják a kijelölt nemzeti 
hatóságokat az alapdokumentumok ellenőrzésébe. 
22 Ld. Rendelet 7. § (1), 8. § (2), 9. § (2) 
23 Ld. Rendelet 2. § (3)  
24 Ld. Rendelet 16. cikk (2)  
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hozzájárulásaik (tagdíj, egyéb tagi befizetések) arányában. 
Amennyiben valamely alapító tag (vagy csatlakozó tag) a saját 
nemzeti szabályozásából eredően csak korlátozott felelősséggel 
vehet részt az EGTC tevékenységében (pl. önkormányzati szintű 
tagok esetében a magyar tagok)25, a korlátozással nem érintett többi 
tag szabadon eldöntheti, hogy  korlátozza-e az EGTC-ben saját tagi 
felelősségét26. E korlátozás mértékéről a Rendelet nem ír, de 
célszerűen a) egyik tag sem lépheti túl a nemzeti joga szerint 
korlátozott felelősségű tag  felelősségi határát, továbbá b) a 
felelősség  teljes kizárása nem lehetséges. 

Ebből következik, hogy nem minden EGTC-nek lesznek 
korlátozott felelősséggel rendelkező tagjai, azon belül is nem 
minden tagnak lesz szükségszerűen korlátozott felelőssége, vagyis a 
tartozásért való helytállás EGTC-ként és tagonként is eltérő lehet.  

Főszabályként az EGTC, mint szervezet felelős az 
összes27 tartozásának rendezéséért és amennyiben a szervezet 
vagyona nem elegendő a tartozás rendezéséhez, akkor 
”aktiválódik” a tagok felelőssége.28  

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ha egy korlátolt 
felelősségű EGTC-ről beszélünk, nem arról van szó, hogy az 
EGTC-nek korlátolt felelőssége lenne kifelé, pl. a hitelezők felé, 
hiszen felelőssége – ismételten hivatkozva a Rendelet 12. cikke 
(2) bekezdés első mondatára – teljes vagyona erejéig korlátlan, 
hanem kizárólag a tagoknak az EGTC-vel szemben fennálló 
korlátozott felelősségéről beszélünk! 

A felelősség korlátozását és a tagok vagyoni 
hozzájárulásának mértékét az Alapszabályban kell meghatározni.  

A tagállamok védelmét biztosítja, hogy amennyiben az 
EGTC korlátolt felelősségű tagokból áll, a tagállamok – 
következmények nélkül - megtilthatják az adott ETT területükön 
történő bejegyzését29. Ezzel már több tagállam élt az EGTC-re 
vonatkozó nemzeti szabályozásában. 

A Rendelet a pénzügyi felelősségre vonatkozó szabályokon 
túlmenően csak keretszerűen foglalkozik az egyéb pénzügyi-

                                                           
25 Ld. pl az egyes magyar tagokat érintő korlátozást: 2007. évi XCIX. törvény az 
európai területi együttműködési csoportosulásról 2. § (3) 
26 Elméletben előfordulhat, hogy az ETT-ben jelenlévő, korlátozott felelősséggel 
rendelkező tagon kívül a többi tag nem korlátozza saját felelősségét. 
27 Rendelet 12. cikk (2) bekezdés első mondata 
28 Ld. Rendelet 12. cikk (2) első és második bekezdését 
29 Ld. Rendelet 12. cikk (2) utolsó bekezdését 
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gazdasági kérdésekkel, a részleteket az EGTC-nek helyet adó 
székhely szerinti tagállam pénzügyi szabályozására bízza.  

 Joghatóság (15. cikk) 
A Rendelet eligazítást nyújt az EGTC belső-külső jogvitáinak 

rendezéséhez. Ennek megfelelően a tagok egymás közötti belső 
vitáiban elsődlegesen az európai uniós jogszabályok az irányadók30, 
de ha az adott esetre nem vonatkozik ilyen előírás, akkor a székhely 
szerinti tagállam illetékes bíróságai járnak el. A tagok és harmadik 
személyek közötti vitákban a fellebbezési jogot keletkeztető 
tagállam belső joga az irányadó.  

 Megszüntetés (14. cikk) 
Az EGTC megszüntetése a Rendeletben és az Egyezményben 

foglalt egyes konkrét rendelkezések vagy illetékes szervek 
kezdeményezése alapján, az erre kijelölt hatóság döntése alapján 
történik. Alapvető megszüntetési ok a közrend, közbiztonság, 
közegészségügy vagy közerkölcs szabályainak a megsértése, 
mely esetben megtiltható az adott tagállam területén folyó jogsértő 
tevékenység, vagy az adott tagállam előírhatja a joga alapján 
létrehozott tago(k) kiléptetését az EGTC-ből.  

Ugyancsak az EGTC megszüntetésével jár, ha bármely, jogos 
érdekkel rendelkező illetékes hatóság kérelmére a székhely szerinti 
tagállam illetékes bírósága vagy hatósága elrendeli az EGTC 
megszüntetését a Rendeletben foglalt előírások megsértése miatt. E 
szankciók csak akkor rendelhetők el, ha az EGTC a hatóság 
felhívására – annak előírása szerinti módon – nem hagyott fel a 
tiltott tevékenységgel.  

A Rendelet elfogadását követő észrevételek, felülvizsgálat  
Az EGTC-kről kibocsátott első vélemények nem voltak 

derűlátóak. A Régiók Bizottsága részéről 2007 elején megjelent 
tanulmány kifogásolta, hogy a Rendelet túlzottan nagy mozgásteret 
biztosít a nemzeti szintű szabályozásnak, majd a 2008-ban 
megjelent első komoly elemzés az EGTC-ről is hangsúlyozta, hogy a 
tagállami jogszabályok “dominanciája” miatt eltérő 
jogalkalmazásokra kerülhet sor, amelyek visszaélésekre adnak 
lehetőséget.  

A Régiók Bizottsága 2009-ben tette közzé helyzetelemzését, 
amelyben további problémákat fogalmazott meg, így például a 

                                                           
30 Ld. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1215/2012/EU RENDELETE (2012. 
december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
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jóváhagyási és regisztrációs eljárások elhúzódását, valamint a 
harmadik országokra vonatkozó rendelkezések bizonytalanságát.  

Ugyancsak a Régiók Bizottsága szerkesztésében jelent meg 
2010-ben egy brosúra31, amely rövid összefoglalást adott a Rendelet 
alkalmazásának első tapasztalatairól, és konkrét ajánlásokat 
tartalmazott a Rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. A brosúra 
több területen fogalmazott meg javaslatokat, így például a 
magánszervezetek részvételét az EGTC-ben, a tagállami 
jóváhagyások időbeli változtatási igényét, valamint az alapító 
dokumentumok tartalmának módosítását. 

A Régiók Bizottsága 2010-ben a szokásos évi Nyílt Napok 
(Open Days) keretében széles körű konzultációt szervezett a 
felülvizsgálat témájában. Kiderült, hogy igen nagy a hatósági 
tájékozatlanság a Rendelet tartalmát és céljait illetően, illetve egyes 
tagállami szakpolitikák kimondottan gátolják az EGTC-k 
munkájának eredményességét. A Bizottság 2011-ben elfogadta az 
„Új szempontok az EGTC-rendelet felülvizsgálatához” című 
véleményt, amelynek célja politikai ajánlások tétele volt az EGTC 
szabályozási keretének felülvizsgálatára vonatkozó európai 
bizottsági javaslathoz.  

Néhány megállapítás a véleményből32: 
• lehetőséget kell arra teremteni, hogy a tagállamok az EGTC-

kre bízzák operatív programok irányítását; 
• a jóváhagyási eljárások időtartamát ésszerű mértékre kell 

csökkenteni; 
• közös platform létrehozása indokolt a stakeholderek 

bevonásával; 
• lehetővé kellene tenni, hogy az EGTC-kben részt vehessenek 

magánjellegű szervezetek; 
• a nemzetközi jogra épülő rendelkezések révén a harmadik 

országok helyi, illetve regionális önkormányzatai teljes jogú 
tagként vehessenek részt az EGTC-kben. 

Az előkészítő tevékenységek és dokumentumok 
eredményeképpen, 2011. év októberében az Európai 

                                                           
31 Ld. 
http://portal.cor.europa.eu/ETT/SiteCollectionDocuments/2010%20ETT%20broch
ure.pdf 
32A Régiók Bizottsága saját kezdeményezésű véleménye, Új szempontok az ETT-
rendelet felülvizsgálatához (88. plenáris ülés, 2011. január 27–28.) A vélemény 
előadója: Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), Galicia elnöke volt. 
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Bizottság közzétette javaslatát a Rendelet módosítására 
vonatkozóan33 az alábbi változtatási irányelvekkel: 

• folytonosság (continuity): az EGTC alaptermészete a 
módosításokkal nem változhat, ezért a már létező EGTC-knek 
nem kell változtatniuk az alapító dokumentumaik szövegén 
vagy működésükön; 

• átláthatóság (clarity): a módosítások a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseihez való illeszkedést biztosítják, amely egyúttal 
nagyobb láthatóságot jelent az EGTC-k alapításához és 
működtetéséhez; 

• rugalmasság (flexibility): az EGTC-k tevékenysége 
kiterjesztésre kerül a területi együttműködés összes 
szempontjára, továbbá megteremtődik a jogi alap a harmadik 
országok hatóságainak és régióinak tagként való 
részvételéhez. 

A tagállamok, majd a Régiók Bizottsága észrevételei 
az Európai Bizottság által javasolt szöveghez, többek között 
az alábbiak voltak: 

• a tagként szóba jöhető vállalkozások köre bővülhessen; 
• legyenek világosabbak az EGTC létrehozását megtagadó 

hatósági döntés okai; 
• nyíljon lehetőség az egy tagállamból származó és egy 

harmadik országból vagy tengerentúli területről származó 
tagok általi EGTC létrehozására;  

• az EGTC határozhassa meg az általa kezelt infrastruktúra 
használatáért fizetendő tarifákat és díjakat; 

• az Egyezményben nehéz meghatározni azon jogszabályok 
listáját, amelyek az EGTC tevékenységeire vonatkoznak; 

• a tagi felelősségi rendszer kapcsán tisztázni kell egy 
biztosítási rendszer bevezetésének lehetőségét. 

Fenti jogi és adminisztratív előkészítéssel megnyílt az út a 
Rendelet módosításainak elfogadására. 

                                                           
33 Ld. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai 
területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („ETT-rendelet”) a csoportosulások 
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása 
tekintetében történő módosításáról, Brüsszel, 2011.10.6. COM(2011) 610 végleges, 
2011/0272 (COD) 
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A többszakaszos felülvizsgálati folyamatot követően az 
Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-én elfogadta a 
Rendelet módosításait (a továbbiakban, együtt: Rendelet).34 
A főbb módosításokat az alábbiakban összesítjük. 35 

 Cél (1. cikk) 
A Rendelet céljai közé (gazdasági, társadalmi kohézió megerősítése) 
bekerült a területi elem, mivel a Lisszaboni Szerződés a kohéziós 
politikát kiegészítette a területi dimenzióval. A célok kibővültek a 
teljes területi együttműködés elősegítésére. 

 Az ETT-k természete, alkalmazandó jog, székhely (1-2., 5. 
cikkek). Határozottabban került megfogalmazásra a székhely 
tekintetében alkalmazandó jog36 és a rendelkezés bekerült a 
fontosabb szabályok közé. 

 Tagok (3. cikk) 
Az EGTC lehetséges tagjainak köre az alábbiakkal bővült: 

• nemzeti szintű hatóságok (a regionális szintű hatóságok 
„párjaként” kerültek a tagok közé); 

• közszolgáltató szervezetek, ezen belül: 
a) közvállalkozások (public undertaking),37 
b) általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével 

megbízott vállalkozások (undertakings entrusted with 
operations of services of general economic interest-SGEI)38; 

• közjogi intézmények; ez az intézményfajta (a) kifejezetten 
olyan közérdekű célra jön létre, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű (b) jogi személyiséggel rendelkezik;  (c) 
többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési 
önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszírozza; 

                                                           
34 Ld. az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU34 rendeletét 
35 A rendeletet 2014 június 22-tól kellett alkalmazni. 
36 Ld. Rendelet 2. cikk (2) bekezdés utolsó mondat: „Amennyiben a közösségi jog vagy 
a nemzetközi magánjog értelmében szükséges a csoportosulás aktusaira vonatkozó 
jogot választania, a csoportosulást annak a tagállamnak a jogalanyaként kell kezelni, 
amelyben létesítő okirat szerinti székhelye található”. 
37 Állami vagy önkormányzati vállalatok, vagyis minden olyan vállalkozás, amelyre a 
hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak 
annak tulajdonosaként, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül 
vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok által. 
38 Mindkét szervezethez olyan témakörök tartoznak, mint az oktatás és képzés, az 
egészségügyi ellátás, az egészségügyi és hosszú távú ellátással kapcsolatos szociális 
szükségletek, a gyermekgondozás, a munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, a 
szociális lakáshoz jutás, valamint a kiszolgáltatott csoportok ellátása és társadalmi 
befogadása; 
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vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt 
áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy 
felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi 
intézmény nevezi ki, 

• harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai 
(national, regional or local authorities), vagy a harmadik 
országoknak a közjogi intézményekkel egyenértékű intézményei 
vagy közvállalkozásai (bodies or public undertakings). 
 Feladatok (7. cikk) 
Több új, rugalmas szabály jelent meg, így például: 

• az adott tagállam vagy a harmadik ország úgy is 
jóváhagyhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tag 
részvételét az EGTC-ben, hogy tagja nem rendelkezik 
ugyanolyan hatáskörrel, mint a többi tag (az eddigi főszabály 
szerint az EGTC-be bevitt feladatoknak minden tag saját 
hatáskörében meg kellett jelennie); 

• az EGTC Közgyűlése meghatározhatja az EGTC által kezelt 
infrastruktúra használatának feltételeit, beleértve a 
felhasználók által fizetendő tarifákat és díjakat is (új, eddig 
tiltott hatáskör beépülése); 

• az EGTC-feladatok az európai uniós kohéziós politikához 
kapcsolódó pénzügyi támogatások nélkül is végrehajthatók, 
ám e tevékenységeket össze kell hangolni a programozási 
időszakban irányadó rendelkezésekkel. 
 Alapdokumentumok (8-9. cikkek) 
A jóváhagyási eljárásban már csak az Egyezmény kerül 

érdemi elbírálásra, továbbá egyes tartalmi elemek, amelyek korábban 
az Alapszabályban kerültek elhelyezésre, az Egyezmény részét 
képezik (és viszont).39 Mind az Egyezményt, mind az Alapszabályt be 
kell jegyezni / közzé kell tenni, mivel az Alapszabály már nem 
tartalmazza az Egyezmény valamennyi rendelkezését. Közzétételük 
helye a az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozata, a Rendelet 
mellékletében foglalt közzételeti mintával együtt. 

 Alapítási folyamat (4-5. cikkek) 
Megújításra kerültek a jóváhagyási eljárás egyes szabályai is: 

• a jóváhagyási eljárás időtartama 3 hónapról 6 hónapra 
emelkedett; 

                                                           
39 Ld. a Rendelet új 8. és 9. cikkeit. 



41 

• a hatósági elutasító indokok közé további két eset került: az 
EGTC-re vonatkozó egyéb uniós jog megsértése, valamint ha 
az Alapszabály nincsen összhangban az Egyezménnyel; 

• a hatósági jóváhagyás megtagadását úgy kell indokolni, hogy 
az eljáró hatóságnak javaslatot kell tennie a kifogásolt 
dokumentumszövegek módosítására; 

• amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézés 6 hónapja alatt 
”hallgat”, azaz semmilyen eljárási cselekményt (pl. 
hiánypótlásra felhívást) nem bocsát ki, a 6 hónap lejártát 
követően az Egyezményt jóváhagyottnak kell tekinteni (DE! a 
székhely szerinti tagállamnak ez esetben is formálisan jóvá 
kell hagynia az Egyezményt);  

• az eljárási határidő megszakad, ha a jóváhagyó hatóság reagál 
a kérelemre, és akkor folytatódik, ha a tag válaszolt a hatóság 
kérdéseire; nem szakad meg a határidő, ha a tag a kérdésekre 
10 munkanapon belül válaszol. 
 Pénzügyi felelősség, gazdálkodás (11-12. cikkek) 
Kimondásra került, hogy az EGTC létrehozásához nem 

kapcsolódik automatikusan európai uniós szintű pénzügyi 
támogatás (vagyis pályáznia kell), továbbá egyértelműbbé váltak 
az EGTC-re vonatkozó könyvvizsgálati rendelkezések. 
Korlátolt felelősségű EGTC-k létrejötte esetében a tagállamok 
hatóságai mérlegelhetik, hogy a korlátolt felelősséggel járó 
kockázatok miatt előírják-e megfelelő biztosítás megkötését vagy 
pénzügyi garancia meglétét.  

Az EGTC eszköz értelmezésének változásai 
A felülvizsgálat néhány lényeginek tekinthető kihívásra is 

választ adott, amelyek elsősorban a Rendelet alkalmazásából 
következtek. 

(1)A Rendelet kezdeményezői eredetileg a határon átnyúló 
együttműködések számára szerettek volna egy intézményi eszközt 
létrehozni (lásd a 2004-es tervezet eredeti címében a Cross-Border 
jelzőt!), vagyis az akkoriban széles körben elterjedt eurorégiók új 
generációját tervezték megteremteni az új eszköz segítségével. A 
javaslat révén azt a hiányosságot tervezték kezelni, hogy az akkor 
létező eurorégiók nem rendelkeztek jogképességgel a határ másik 
oldalán. Ez azért nagyon fontos, mert integrált határon átnyúló 
projekteket nem tudtak megvalósítani, és az ezek eredményeként 
létrejött infrastruktúra vagy intézmény működtetését se tudták 
közös menedzsment révén megoldani: mindig valamelyik oldali 
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szereplőnek kellett ezeket a feladatokat ellátni, ami gyakorlatilag 
fölöslegessé teszi az eurorégiós intézményeket. Ezt a célt végül is – 
az EGTC területi kereteinek megváltozása ellenére – sikerült elérni. 
Bár a határon átnyúló jelleg már nem volt egyeduralkodó, hiszen az 
európai területi együttműködés másik két tengelye, a 
transznacionális és az interregionális is bekerült az értelmezési 
keretbe, a határon átnyúló jellegű Csoportosulások (Groupings) 
elnyerték a jogképességet a határ túloldalán tervezett fejlesztéseik 
megvalósításához, fenntartásához. 

(2)A Rendelet megalkotói területi szempontból (a Kohéziós 
Politika kereteihez igazodva) a közvetlen határon átnyúló (cross-
border), a több országot érintő (transznacionális) és az egymástól 
távolabbi országok entitásait összekötő (interregionális) EGTC-ket 
különítették el. A funkciók szerint pedig alapvetően az Európai Unió 
támogatásával vagy azon kívül megvalósuló projektek, illetve 
programok menedzselésének feladatát bízták volna az új 
intézményekre. Ezenkívül egyértelművé tették, hogy 
kompetenciákat ezek a csoportosulások egyik tagállam entitásaitól 
sem vehetnek át, csak rájuk bízott feladatokat láthatnak el. A 
Rendelet elfogadását követően azonban a területi szereplők a 
fentiektől jelentős mértékben eltérő módon kezdték alkalmazni az 
EGTC eszközt. Egyrészt területi szempontból nem a fenti hármasság 
lett az osztályozás alapja. A létrejött EGTC-k döntő többsége (több 
mint 80%-a) közvetlen határ menti, „új eurorégió” lett. Ugyanakkor 
létrejöttek két- és többoldalú állami szintű, valamint hálózati 
csoportosulások is, amelyek különböző területi mintázatot követtek, 
a transznacionális és interregionális dimenziót felülírva. Másrészt a 
megalapított EGTC-k elsősorban nem projekt- vagy 
programmenedzsmentre jöttek létre. A felülvizsgálat időpontjáig 
mindössze egy EGTC-t hoztak létre egy konkrét projekt 
menedzselésére, egy továbbit pedig programmenedzsment céllal. A 
túlnyomó többség vagy az új eurorégiók csoportjába tartozott, 
amelyek egy adott térség komplex fejlesztését tűzték ki célul; vagy 
hálózati EGTC-k voltak, amelyek egy közös téma köré szerveződtek, 
több uniós tagállam entitásainak részvételével. Ez a tendencia azóta 
sem változott. A Régiók Bizottsága által létrehozott EGTC Platform 
teszi közzé a hivatalosan bejegyzett EGTC-k listáját. A legutóbbi 
(2018. július 3-i) állapot szerint 72 csoportosulás működik az EU 
területén. Ezek közül 58 (81%) sorolható a határ menti fejlesztési 
csoportosulások közé, 9 működik hálózati EGTC-ként (12,5%), míg 
programmenedzsmenti feladatokat 3, projektmenedzsment 
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feladatot pedig 1 EGTC lát el. Ezek az arányok jól jelzik, hogy az 
eredeti szándékokkal szemben, a „végfelhasználók” elsősorban 
területfejlesztési és szakmai koordinációs célokra hozták létre a 
maguk intézményeit. 

Bár a kompetenciák átadása továbbra sem engedélyezett, 
de a módosítás reflektált azokra az igényekre, amelyek a komplex 
határ menti fejlesztési kezdeményezések intézményesüléséből 
következnek. Ezért bizonyos kompetenciákat ma már az EGTC-k is 
elláthatnak, pl. közszolgáltatásokat nyújthatnak határon átnyúló 
jelleggel, és az ezekhez kapcsolódó tarifák és díjak mértékéről is 
dönthetnek.  Az általános érdekű vállalkozások (Services of General 
Interest, SGEI40) létrehozásának lehetővé tétele pedig ebben az 
irányban további perspektívákat nyithat – az integrált határon 
átnyúló közösségi szolgáltatásoknak EGTC-k általi ellátása 
tekintetében.  

Összességében az EGTC-k olyan, több ország közszféráját 
reprezentáló entitásai által létrehozott csoportosulásnak 
tekinthetők, amelyek a tagjaik által érintett tagállamokban önálló 
jogi személyként járhatnak el, a nem székhely szerinti tagállamok 
állampolgárait is foglalkoztathatják, és jogosultak az adott 
tagállamokban végrehajtott projektjeik eredményeinek 
fenntartására: ott intézményeket vagy közcélú vállalkozásokat 
indíthatnak és működtethetnek. Nyilvánvalóan ezeknek a 
lehetőségeknek a kihasználása számos további jogszabály meglétét 
tételezi fel, de a jogi keretek adottak ahhoz, hogy valódi területi 
integráció alakuljon ki a határokon át. 

A 2021 utáni költségvetési ciklusra vonatkozó uniós rendeletek 
megalkotása kapcsán felmerült az EGTC Rendelet módosításának 
igénye is. A konzultációs folyamatnak végül az lett az eredménye, 
hogy a 2013-as rendeletmódosítást nem követi most újabb. Sokkal 
fontosabbnak látták a résztvevők az EGTC eszköz további 
népszerűsítését és a meglévő jogszabályi keretek szerinti 
kihasználását, hiszen számos uniós tagállamban még egyetlen EGTC-
jóváhagyást sem adtak ki. 
 

                                                           
40 A SGEI fogalma tagállamonként eltérő jelentéseket és elnevezést takarhat, 
mivel az uniós jog semmiféle kötelezettséget nem ír elő egy adott feladat vagy 
szolgáltatás ”általános gazdasági érdekűnek” nevezése tekintetében, kivéve egyes 
uniós jogszabályi kötelezettséget (pl. egyetemes postai és távközlési szolgáltatások), 
ezért az is előfordulhat, hogy a tagállam az SGEI szolgáltatást nem nevezi nevén. 



44 

1.3. A harmadik országok státusza az európai uniós Rendeletben 

A Rendelet módosításával az európai uniós jogalkotók világossá 
tették, hogy a harmadik országok határ menti együttműködésekbe 
való bevonását – bizonyos feltételek mellett – előnyösnek tartják, és 
könnyítő szabályozással támogatni kívánják.  

Az új szabályozás egyik legfontosabb újdonsága, hogy az EGTC 
állhat olyan tagokból, amelyek csak egy tagállam területén és 
egy vagy több, az említett tagállammal – ideértve annak legkülső 
régióit is – határos harmadik ország (vagy tengeren túli terület, 
ún. TOT) területén helyezkednek el. Ennek feltételei, hogy 
• az adott tagállam az ilyen EGTC-t összeegyeztethetőnek tartsa 

az érintett harmadik országgal kialakított területi 
együttműködésének tárgykörével; és 

• az érintett harmadik ország a saját tagjainak részvételét a 
Rendeletben foglalt feltételekkel és eljárásokkal egyenértékű 
feltételek és eljárások szerint, vagy a közte és legalább egy 
részes tagállam közötti megállapodás alapján hagyja jóvá.  

• ugyanakkor pl. a tagi csatlakozásra vonatkozó azon új, 
könnyítő feltétel alkalmazását, hogy ha az új tag olyan 
tagállamból érkezik, amely már jóváhagyta az EGTC 
Egyezményét, a csatlakozást csak annak a tagállamnak kell 
jóváhagynia, amelynek joga szerint az új tagot létrehozták, a 
módosított rendelet nem teszi lehetővé harmadik országok 
esetében. Itt tehát minden egyes új tag belépésekor le kell 
folytatni a jóváhagyási eljárást. Harmadik országok (mint 
államok) részvételét EGTC-kben a Rendelet továbbra sem 
teszi lehetővé. 

A módosított Rendelet további vonatkozó rendelkezéseit az 
alábbiakban lehet összefoglalni: 
• folytatódott azon szabályok összehangolása, amelyek 

tárgya az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik 
ország közötti együttműködés elősegítése: Preambulum (9); 

• megmaradt az az értelmezési keret, hogy a harmadik 
országot is magába foglaló EGTC-k erősítik az Unió külső 
fellépéseinek hatékonyságát, de értelemszerűen az ehhez 
nyújtott támogatás csak kiegészítő jellegű lehet a tagállamok 
közötti területi együttműködési célkitűzésekhez képest: 
Preambulum (10); 
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• a 2014-2020 közötti programozási időszakban további 
pénzügyi allokációnak kell megerősítenie az Unió legkülső 
régióinak együttműködését a velük határos harmadik 
országokkal: Preambulum (11); 

• a Részes Tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy az 
érintett harmadik országok – amelyek jóváhagyták tagjaik 
valamely EGTC-ben való részvételét – szabályszerű 
jóváhagyást adtak-e ki, vagyis a Rendelettel egyenértékű 
feltételeket és eljárásokat alkalmazták-e, vagy az Európa 
Tanács (akár uniós, akár nem uniós) tagállamai között 
létrejött, Madridi Keretegyezményen és annak Kiegészítő 
Jegyzőkönyvein alapuló két- vagy többoldalú nemzetközi 
megállapodásokkal összhangban jártak-e el: Preambulum 
(15) és 4. cikk (3a); 

• az új tagi csatlakozások során az alapdokumentumok 
módosítási eljárásának egyszerűsítése nem 
alkalmazható abban az esetben, ha a leendő új tag harmadik 
országból, TOT-ból, vagy olyan tagállamból származik, amely 
az Egyezményt még nem hagyta jóvá; ennek oka, hogy 
valamennyi részt vevő tagállamnak lehetőséget kell 
biztosítani annak ellenőrzésére, hogy az új tag csatlakozása 
összhangban van-e saját közérdekével vagy közrendjével: 
Preambulum (16); 

• harmadik országokból vagy TOT-okból származó tagok 
belépése előtt az EGTC Egyezményének meg kell 
határoznia a nem tagállami tagok részvételének 
szabályait: Preambulum (23); 

• az EGTC lehetséges, nem tagállami tagjai: harmadik 
országok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai 
(national, regional or local authorities, or bodies or public 
undertakings) vagy a harmadik országoknak a d) pontban 
említettekkel egyenértékű intézményei (közszolgáltatók 
és klasszikus ajánlatkérők) vagy közvállalkozásai: 3. cikk 
(1) f); 

• nem tagállami tagok csak valamely tagállammal – ideértve 
annak legkülső régióit is – határos (vagyis vele közös 
szárazföldi határral rendelkező) harmadik ország 
területéről származhatnak, de az adott tagállamnak ekkor is 
meg kell vizsgálnia, hogy az ilyen EGTC léte, működése 
összeegyeztethető-e az érintett harmadik országgal 
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kialakított, határon átnyúló vagy transznacionális 
együttműködés vagy kétoldalú kapcsolatok keretében 
megvalósuló területi együttműködésének tárgykörével: 3a. 
cikk (2); 

• az EGTC egyes feladatait úgy kell meghatározni, hogy azok 
minden tag hatáskörének részét képezzék, kivéve, ha a 
tagállam vagy a harmadik ország annak ellenére hagyja 
jóvá a nemzeti joga alapján létrehozott tag részvételét, 
hogy ez a tag nem rendelkezik hatáskörrel az 
Egyezményben meghatározott valamennyi feladat 
vonatkozásában: 7. cikk (2) bekezdés; 

• az Egyezmény tartalma többek között a harmadik 
országokból, vagy TOT-okból származó tagok részvételére 
vonatkozó megállapodások, ideértve az alkalmazandó jog 
meghatározását is, amennyiben az EGTC harmadik 
országokban, vagy TOT-okban lát el feladatokat: 8. cikk (2). 

A Régiók Bizottsága nyilvántartása szerint eddig két olyan 
EGTC került bejegyzésre, amelynek harmadik országbeli entitás a 
tagja: a Tisza EGTC, amelyben Ukrajna (2015), valamint az egyetemi 
együttműködést segítő EUCOR EGTC, amelynek Svájc (2016) a külső 
partnere. 

1.4. Az EGTC-k létrehozásának lépései 
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a praktikus 

szempontokat, amelyeket célszerű egy EGTC alapítása során 
figyelembe venni. 
 

1. sz. táblázat: Áttekintés az alapítási folyamatról 

Szakasz Tevékenység 
neve 

Tevékenység tartalma 

EL
Ő

K
ÉS

ZÍ
TÉ

S 

Szükségletek, 
célok elemzése 

Motiváció definiálása, szükségletek 
feltárása, küldetés és célok 
meghatározása, feladatok 
felvázolása stb. 

Terület A működési terület (és esetleges 
bővítésének) lehatárolása.   

Tagok A lehetséges (alapító és csatlakozó) 
tagok meghatározása. 
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Szakasz Tevékenység 
neve 

Tevékenység tartalma 

Jogi, szakmai 
vonatkozások 

A tagállamok, illetve a 
tagállamokon belüli, önálló jogi 
szabályozással rendelkező 
területek vonatkozó 
jogszabályainak áttekintése, 
egybevetése. 

Székhely 
beazonosítása 

Közösségpolitikai, 
szervezethatékonysági és jogi 
szempontból a székhely 
meghatározása. 

BE
JE

GY
ZÉ

S 

 

Egyezmény Az Egyezmény tervezetének 
kidolgozása (általános jellegű 
tartalmának egyeztetése, elnevezés 
stb.). 

Alapszabály A működési folyamat részleteinek 
meghatározása (szervek és 
hatáskörök, döntéshozási eljárás, 
munkanyelv/ek, munkaszervezet, 
ellenőrző szervek stb.). 

Tagi döntés a 
csatlakozásról 

A tagjelöltek, illetve erre 
feljogosított szerveik döntése a 
csatlakozásról, az Alapszabály és az 
Egyezmény tervezetének 
elfogadása. 

Jóváhagyás Tagállami, illetve a tagállamokon 
belüli, önálló jogi szabályozással 
rendelkező területek kijelölt 
szerveitől jóváhagyások 
megkérése. 

Alapítás A tagok az alakuló közgyűlésen 
aláírják az erre felhatalmazott 
szerveik által korábban 
jóváhagyott Egyezményt és 
Alapszabályt, és megválasztják a 



48 

Szakasz Tevékenység 
neve 

Tevékenység tartalma 

csoportosulás tisztségviselőit. 

Nyilvántartásba 
vétel 

Nyilvántartásba vételi eljárás a 
székhely szerinti tagállam 
jogszabályban meghatározott 
szerve előtt, a tagállami 
jóváhagyások csatolásával. 

Közzététel, 
tájékoztatás 

A jogerős nyilvántartásba vételt 
követő 10 napon belül az igazgató 
kezdeményezi a Régiók 
Bizottságánál az EGTC 
megalapításáról szóló közlemény 
közzé tételét az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában. Emellett az 
összes érintett tagállam illetékes 
hatóságait tájékoztatja a 
nyilvántartásba vételről, 
mellékelve a végleges alapító 
dokumentumokat. 

M
Ű

K
Ö

D
ÉS

 

Foglalkoztatási 
jogviszonyok 
rendezése  

A munkaszervezet tagjainak 
felvétele. 

Azonosító adatok 

beszerzése 

A működéshez szükséges 
azonosítószámok (adószám, 
bankszámlaszám stb.) igénylése. 

Első közgyűlés 
megtartása 

Az EGTC egyéb szerveinek, 
bizottságainak stb. kialakítása, az 
alapvető stratégiai és az első 
időszak operatív döntéseinek 
meghozatala. 

 
Mint a táblázatból kiolvasható, az EGTC létrehozása egy 

meglehetősen összetett folyamat, amely gondos tervezést igényel, a 
jogszabályok átfogó ismeretét, a partnerek részéről pedig nagyfokú 
kölcsönös bizalmat. Nagyon fontos az alapítás előtt az alábbi három 
kérdés tisztázása: 
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(1) van-e az együttműködés és a partnerek közötti 
kapcsolat olyan szinten, ami egy közös intézmény létrehozását 
lehetővé teszi és indokolja? 

(2) az együttműködés céljainak valóban egy EGTC alapítása 
felel-e meg a legjobban? 

(3) készek-e a partnerek egy új intézmény elindítását 
közösen finanszírozni az első időben, amikor bevételek nem még 
várhatóak? 

Csak abban az esetben érdemes belefogni az alapítási 
folyamatba, ha erre a három kérdésre pozitív a válasz. Fontos, hogy 
először legyenek tiszták a célkitűzések, a közös érdekek, a szervezet 
alapítása ne legyen öncélú. Amennyiben a partnerek megegyeznek 
ezekben a célokban, akkor pedig érdemes megvizsgálni, hogy milyen 
együttműködési modellel lehetne ezeket a célokat elérni. Számos 
(részben fentebb is említett) forma közül választhatnak a 
kezdeményezők, amelyek más-más célokra alkalmasak. 

Végül, az alapítóknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy az 
EGTC elindulása költségekkel fog járni, anélkül hogy bevételeket 
termelne. Amennyiben a kezdeményezők elkötelezettek az EGTC 
létrehozása mellett, akkor egy alapos előkészítő folyamat veszi 
kezdetét, amelynek keretében az alábbi tényezők vizsgálatára kerül 
sor. 
 
 
1.4.1. A szervezet kialakítását meghatározó tényezők 
 

Azt, hogy az EGTC végül milyen módon épül fel és kezdi meg 
működését, számos tényező befolyásolja. (Eddigre a célkitűzések 
már tiszták, és az is világos, hogy ezeket a célokat egy EGTC-n 
keresztül lehet elérni.) 

 
Jogi háttér 
A szervezeti felépítés, a jogkörök és a működés részleteit 

meghatározó jogszabályokat az alapítási folyamat során kell 
beazonosítani. Ezek között első helyen kell megemlíteni az uniós 
EGTC-rendeletet, amely a legátfogóbb kereteket jelenti. Emellett 
figyelembe kell venni a létrehozni tervezett EGTC székhely szerinti 
országának vonatkozó EGTC-törvényét, és mindazokat a 
jogszabályokat, amelyek a csoportosulás működésére vonatkoznak 
– különösen a kitűzött célokhoz kapcsolódó ágazati törvényeket. 
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A jelenlegi EGTC-rendelet nem teszi lehetővé, hogy ukrajnai 
székhellyel alapuljon meg a csoportosulás, ezért a vonatkozó 
jogszabályok lengyel, szlovák, magyar vagy román törvények 
lesznek. Bár a Rendelet felülvizsgálatakor felmerült az igény, hogy 
az Egyezmény tartalmazza az összes vonatkozó jogszabályra történő 
utalást, de ezt a hatóságok nem követelik meg, mivel ez a 
gyakorlatban kivitelezhetetlen. Az EGTC alapításakor sem kell az 
összes létező jogszabályt áttekinteni, elegendő azokat, amelyek az 
EGTC-t megemlítik, illetve a gazdálkodására és a jogképességére 
vonatkoznak, mivel ezek fogják meghatározni a működési 
feltételeket. 

Ezenkívül természetesen figyelembe kell venni a vonatkozó 
ukrán jogszabályokat is, elsősorban az EGTC-kre vonatkozó 
43/2018. törvényt41, a Madridi Keretegyezmény harmadik 
kiegészítő jegyzőkönyvének honosításáról szóló törvényt, valamint 
ugyancsak a jogképességet és a gazdálkodást érintő szabályokat. 
Ezek a dokumentumok fogják kijelölni a létrehozni tervezett EGTC 
működésének jogi kereteit. 

 
Az EGTC tagsága 
A második fontos tényező a tagi összetétel. Egyrészt más 

jogszabályok vonatkoznak a helyi önkormányzatokra és a területi 
dekoncentrált szervekre, másrészt a pénzügyi és humán 
kapacitásaik között is vannak különbségek. Úgy érdemes kialakítani 
a tagsági kört, hogy a kitűzött célok szempontjából a 
legoptimálisabb legyen az összetétel, továbbá hogy a 
működtethetőséget ne veszélyeztesse. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy minél nagyobb létszámmal alakul meg egy EGTC, és minél több 
országot érint, annál bonyolultabb és hosszabb az alapítási és 
bejegyzési folyamat. Célszerű ezt lerövidíteni úgy, hogy a 
csoportosulás a lehető legkevesebb alapító taggal jöjjön létre, és a 
további tagok csak a jogerős bejegyzés után kapjanak meghívót. 
Ugyanakkor az Alapszabály rendelkezéseit már eleve úgy kell 
kialakítani, hogy ezt a bővítést tegyék lehetővé, és pl. a tisztségekre 
vonatkozó rendelkezésekben már vegyék figyelembe. 

                                                           
41 Ukrajna törvénye a határon átnyúló együttműködésről szóló egyes ukrajnai 
törvények módosításáról, kelt 2018. 09. 04-én, száma 2515-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2515-19#n118 
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Az EGTC funkcióinak három szintje 
Az EGTC mint kormányzási-fejlesztési struktúra a feladatok 

három szintjét foglalja magában. 
A politikai szint az EGTC-n belüli döntéshozatali eljárásokat, 

a potenciális tisztségviselőket és ezek egymáshoz való viszonyát 
érinti. 

A stratégiai szint a közösen megalapozott fejlesztési 
tevékenység műhelyeit jelenti. Ezek a műhelyek alapozzák és 
valósítják meg a tervezett közös projekteket. Ez a szint 
értelemszerűen nem azonos a döntéshozatal szintjével. 

Az adminisztratív szint jelenti az EGTC mindennapi 
működtetésének szintjét. Az EGTC adminisztratív központját az 
Igazgató irányítja, de a központ feladatai világosan elkülöníthetőek a 
döntéshozó és a stratégiai feladatoktól is. 

Az EGTC szervezetének e három funkciót egyszerre kell 
megjelenítenie. Erre vonatkozóan különböző modellek állnak 
rendelkezésre. 

 Közgyűlés (politikai szint) 
Az uniós Rendelet nem ír elő kötelező szerveket az EGTC-k 

számára, a Közgyűlést és az Igazgatót kivéve. A Közgyűlést a tagok 
összessége alkotja. Minden tagnak célszerű egyenlő értékű szavazati 
jogot biztosítani, de ettől eltérő megoldások (lakosságszám arányos, 
tagdíj-hozzájáruláshoz mért) is elképzelhetőek. (Lásd lejjebb!) 

A Közgyűlést vezetheti az Igazgató vagy az Elnök. A 
döntéshozói és ügyvezetői funkció szétválasztása szempontjából 
előnyösebb, ha a Közgyűlés választ egy Elnököt, aki a Közgyűlés 
munkáját irányítja, az Igazgató pedig egyfajta ügyvezetőként az 
EGTC szakmai munkáját koordinálja. Az Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino EGTC és a West Vlanderen-Dunkerque-Côte 
d’Opale EGTC esetében az egyes tagok által delegált elnök egyben az 
igazgatója is a csoportosulásnak, az adminisztratív feladatok 
ellátására az osztrák-olasz EGTC esetében létrehozták a főtitkári 
pozíciót. A magyarországi gyakorlat elkülöníti egymástól a két 
funkciót, a közgyűlés elnöke általában tisztán politikai, míg az 
igazgató tisztán szakmai feladatokat lát el. Ez alól kivételt jelent a 
Banat-Triplex Confinium EGTC és a Sajó-Rima EGTC. 

Sajátos a helyzet az Európai Unió egyetlen programozási 
EGTC-jénél, a Grande Régionnál. Itt ugyanis az Elnök egyértelműen a 
társulást képviseli, míg az Igazgató a határ menti operatív program 
megvalósítását menedzseli. A tisztségek száma és lehatárolása 
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nyilván függ attól is, hogy az adott EGTC-nek hány entitás lesz a 
tagja. Minél nagyobb a taglétszám, annál több szint kerül be az 
irányítási struktúrába (ilyenkor pl. az Elnök és az Alelnök mellett 
célszerű lehet egy Elnökséget is létrehozni – akár területi 
reprezentációs alapon). 

A tagok érdekeinek biztonságos érvényesítése érdekében az 
alábbi döntéshozatali módszerek valamelyikét célszerű alkalmazni: 

egyhangú döntés: az adott javaslat akkor emelkedik 
jogerőre, ha minden tag jóváhagyja (ezt a döntéstípust fent lehet 
tartani egyes konkrét ügytípusoknak is) 

paritásos döntés: ebben az esetben az adott javaslatot 
külön-külön jóvá kell hagynia az ukrán és a másik államot képviselő 
tagoknak (ez tulajdonképpen az egyhangú döntéshozatali eljárás 
egyik változata, ahol az ukrán és külföldi tagok támogató szavazatai 
külön-külön szükségesek a döntéshez, vagyis egyik fél sem hozhat 
döntést a másik támogatása nélkül); 

minősített többségi döntéshozatal: ebben az esetben minden 
egyes döntést konkrét arányhoz lehet kötni (a törvényhozási 
eljárásokhoz hasonlóan); 

egyszerű többségi elvű döntéshozatal, ahol 
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt (ez a megoldás 
meggyorsítja a döntéshozást, de a legkevésbé szolgálja a hosszú távú 
együttműködést). 

  Elnök (politikai szint) 
A tagok képviselőiből álló, kötelezően létrehozandó szerv a 

Közgyűlés. Amennyiben a tagok elnöki pozíció létrehozása mellett 
döntenek, akkor a kiegyensúlyozottság érdekében az alábbi 
megoldások közül választhatnak. 

társelnöki pozíció: a székhely szerinti Elnök mellett a másik 
oldal Alelnököt vagy Társelnököt ad;  

rotációs elv: a rotációnál meg kell szabni a vezetési ciklusok 
idejét; ebben az esetben meghatározott időre az egyik oldal 
képviselője egyedül látja el az elnöki funkciókat, majd a megszabott 
mandátum lejártát követően átadja azt a következőnek, a határ 
túloldaláról (a rotációs elvet lehet kombinálni a társelnöki 
pozícióval). 

Az alapítók természetesen dönthetnek úgy is, hogy a 
mindenkori székhely szerinti választott vezető lássa el folyamatosan 
az elnöki funkciókat, ami a székhely szerinti állam jogrendjének 
ismerete szempontjából lehet előnyös (ez a helyzet a győri 
székhelyű Arrabona és a mórahalmi székhelyű Banat-Triplex 
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Confinium EGTC-k esetében). Ez a megoldás mindazonáltal 
gyengítheti a határon túli partner elkötelezettségét. 

  Igazgató (adminisztratív szint) 
Az EGTC-rendelet előírásainak értelmében Igazgatót 

kötelező kinevezni. Az Igazgató látja el az EGTC képviseletét, és eljár 
annak nevében. Az Igazgatónak az egyes tagországokban helyettesei 
is lehetnek, ennek azonban pénzügyi vonzata is szokott lenni. 
Az Igazgató az EGTC menedzsere, aki a Közgyűlés döntéseinek 
előkészítéséért és végrehajtásáért felel, valamint külső hivatalos 
szervek felé ellátja az EGTC képviseletét. Erre tekintettel erősen 
ajánlott, hogy mindkét ország hivatalos nyelvét és a határ menti 
régiót ismerje. 

  Munkaszervezet (adminisztratív szint) 
Az Igazgató munkáját az EGTC munkaszervezete (titkársága) segíti. 
Fontos, hogy mind az Igazgató, mind a titkárság vagy ezek együtt 
garantálják az EGTC kétnyelvűségét. Alapelvárás az angol nyelv 
megfelelő szintű ismerete is. 

A munkaszervezettel kapcsolatos feladatokat elláthatják a 
tagok: 

saját, EGTC-n belüli igazgatóság / titkárság létrehozásával, 
ahol a két oldalról származó alkalmazottak dolgozhatnak együtt; 

saját intézményeiken (tagönkormányzatokon) belül, egyes 
alkalmazottak munkakörének kibővítésével; vagy 

megbízhatnak ezekkel a feladatokkal egy külső szervezetet 
vagy vállalkozást. 

  Bizottságok (stratégiai szint) 
Minél átfogóbb tematikával alakul meg az EGTC (tehát 

minél többféle célkitűzést kíván megvalósítani), annál ésszerűbb a 
döntéseket előkészítő szakmai bizottságokat is létrehozni. A 
szakmai bizottságok egyrészt segítik a Közgyűlés döntéseit a 
szakmai előkészítés elvégzésével, másrészt lehetővé teszik, hogy az 
egyes tagoknál dolgozó szakemberek részt vehessenek az EGTC 
fejlesztési munkálataiban. 

Az egyes bizottságok tematikáját az EGTC céljai határozzák 
meg. Ennek keretében elsősorban a potenciális „közösnek 
tekinthető” önkormányzati közszolgáltatások terén jönnének létre a 
bizottságok, de ezeken túlmenően is van lehetőség ilyen szervek 
alapítására. A bizottságok név szerinti szerepeltetése az alapító 
okiratokban mindazonáltal nem javasolt, hiszen létrehozásuk, 
működtetésük ettől kezdve az EGTC-re nézve kötelezőnek 
tekinthető. Az élet azonban hozhatja úgy, hogy egyes bizottságok 
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megszűnnek, mások újonnan jönnek létre. Az alapító 
dokumentumokban elegendő a bizottságok létrehozásának 
lehetőségét, valamint működési rendjét és szervezeten belüli 
kompetenciáit meghatározni. 

  Felügyelő Bizottság (politikai szint) 
Az EGTC szabályos működésének általában jogszabályban 

előírt feltétele a Felügyelő Bizottság vagy hasonló szerv létrehozása. 
Működése során a székhely szerinti ország vonatkozó szabályait kell 
alapul venni, de tagságában célszerű helyet biztosítani az ukrán 
partnernek is. 
 
1.4.2. Az alapításhoz kapcsolódó adminisztratív kérdések 
 

Döntés az EGTC nevéről 
Elsőre talán nem tűnik lényegesnek, pedig fontos kérdés az 

EGTC elnevezése. Ez lesz ugyanis az együttműködés brandje, amely 
ki kell, hogy fejezze minden alapító tag hozzájárulását, nem sérthet 
érzékenységeket, miközben könnyen beazonosíthatónak is kell 
lennie. 

Az eddig megalakult, határ menti fejlesztésekkel foglalkozó 
EGTC-k eltérő gyakorlatot követtek a névválasztásnál. Gyakori 
megoldás, hogy az EGTC nevében utal az adott régió földrajzi 
elnevezésére / elnevezéseire. Ezt a megoldást választotta pl. az 
Eurodistrict Saar-Moselle, a Rába-Duna-Vág vagy a Lille-Kortrijk-
Tournai EGTC. Az Ister-Granum esetében a Duna ókori és a Garam 
középkori latin nevét használták fel, egyben a közös európai 
szellemiséget megjelenítve. 

Ismertek példák arra is, hogy az EGTC valamiféleképpen a 
saját küldetését jeleníti meg a nevében. Az észak-komáromi 
székhelyű Pons Danubii nevével a Dunán felépítendő szellemi 
hidakra utal; a nyíradonyi székhelyű Európa-kapu a hátrányos 
helyzetű határ menti térségek európai szellemiségű 
együttműködésében látja a fejlődés lehetőségét, a pusztaottlakai 
székhelyű Európai Közös Jövő Építő EGTC-hez hasonlóan. 

A harmadik típusú gyakorlat a rövidítések használata 
(ArchiMed, UTTS, EUKN), ami lehetővé teszi, hogy az EGTC nevét ne 
kelljen minden tagállam hivatalos nyelvére lefordítani, de maga a 
rövidítés valamilyen nyelvi változatot akkor is megjelenít. 

A névválasztásnál mindenképpen tekintettel kell lenni a 
szomszédos népek érzékenységére, és olyan nevet kell választani, 
amely minden érintett népcsoport számára pozitív üzenetet hordoz. 
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Döntés a tagdíjról 
Az eddig megalakult EGTC-k eltérő gyakorlat szerint 

állapították meg a tagdíj mértékét. Lakosságszám szerinti tagdíj: az 
egyes tagok az általuk képviselt lakosság lélekszáma szerint fizetnek 
tagdíjat. Az Ister-Granum EGTC esetében a tagdíj lakosonként 20 
HUF, a Pons Danubii EGTC esetében 0,5 EUR.  

Paritásos hozzájárulás: a két érintett tagállam partnerei 
egyenlő mértékben járulnak hozzá az éves költségvetéshez. A Lille-
Kortrijk-Tournai EGTC esetében a Közgyűlés által évenként 
megállapított költségvetéshez 50-50%-ban járulnak hozzá a francia 
és a belga jogi személyek, amelyek között belső ráta alapján oszlik 
meg a hozzájárulás összege. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
országokból származó tagok maguk között további tehermegosztási 
modelleket is alkalmazhatnak. A Strasbourg-Ortenau EGTC esetében 
például a költségek egyenlően oszlanak meg a német és a francia fél 
között, de az egyes felek lakosságszám arányosan osztják azt szét a 
saját tagjaik között. 

Egyenlő hozzájárulás: minden érintett tag ugyanakkora 
tagdíjat fizet. A Galicia-Norte Portugal EGTC esetében a tagok az 
éves megállapított költségvetéshez konszenzusos alapon járulnak 
hozzá egyforma összeggel. A Zasnet EGTC-nél minden tag évi 40 000 
EUR tagdíjat fizet be tagdíjként. 

Kombinatív megoldás: nincs előre meghatározott tagdíj, azt 
mindig az adott évi igényekhez (pl. projektek) igazítják. Az 
Amphictyony EGTC esetében a Közgyűlés állapítja meg minden 
évben a tagdíj befizetésének módját.  
 
1.4.3. Az alapító dokumentumok kidolgozása 
 

Amennyiben a tagjelöltek az EGTC létrehozásáról döntenek, 
az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni: 

az EGTC Egyezménye (az EGTC alapító okirata): minden tag 
hivatalos nyelvén; 

az EGTC Alapszabálya (az EGTC működését szabályozó 
alapdokumentum): minden tag hivatalos nyelvén; 

közzétételi kérelem és közlemény az Európai Unió Hivatalos 
Közlönyében: angolul; 

az érintett tagok közgyűlési határozatai és a kapcsolódó 
előterjesztések az EGTC megalapításáról: a tagok saját hivatalos 
nyelvén, valamint a székhely szerinti állam hivatalos nyelvén hiteles 
fordításban. 
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A fentieken kívül az egyes tagállamok hatóságainak 
előírásai szerinti dokumentumokat (pl. közgyűlési előterjesztés, 
jóváhagyás iránti kérelem, adószám igénylése, stb.) szintén el kell 
majd készíteni. 

A két legfontosabb dokumentum az Egyezmény és az 
Alapszabály. Az uniós Rendelet 2013-as módosítása e tekintetben is 
tisztább helyzetet teremtett, mivel megszüntette a két alapító 
dokumentum közötti tartalmi átfedéseket, amelyek miatt az 
Egyezmény és az Alapszabály elkészítése bonyolult volt, és 
bizonytalanságokat okozott. Az új Rendelet világosan elkülöníti, 
hogy minek kell szerepelnie az egyik és minek a másik alapító 
dokumentumban. Ezáltal az Egyezmény valóban alapító okirattá 
vált, miközben az Alapszabály inkább szabályozó dokumentum lett. 
A jóváhagyásokat az illetékes hatóságok az Egyezmény alapján adják 
ki. Ugyanakkor a két szövegnek harmonizálnia kell egymással, és 
együtt kell egy integráns egészet alkotniuk, mivel az új szabályok 
értelmében a jóváhagyás megtagadható akkor is, ha az Egyezmény 
és az Alapszabály között ellentmondás áll fenn. Ezért a szövegezés 
gondos munkát igényel. 
 
 

2. sz. táblázat: Az Egyezmény és az Alapszabály kötelező tartalma 

Egyezmény Alapszabály 

a csoportosulás neve és létesítő 
okirat szerinti székhelye 

a csoportosulás szerveinek 
működésére és hatáskörére 
vonatkozó rendelkezések, 
valamint a tagok 
képviselőinek száma az 
érintett szervekben 

az a terület, ahol a csoportosulás 
elláthatja feladatait 
(interregionális hálózati EGTC-k 
és programmenedzsment-
szervezetek esetében nem 
kötelező) 

a csoportosulás 
döntéshozatali eljárásai 

a csoportosulás célkitűzése és 
feladatai 

a csoportosulás 
munkanyelve vagy 
munkanyelvei 
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Egyezmény Alapszabály 

a csoportosulás működésének 
időtartama és 
megszüntetésének feltételei 
(egyes uniós tagállamok, pl. 
Olaszország, nem engedélyezik 
a korlátlan időre alapított 
csoportosulások létrehozását) 

a csoportosulás 
működésével kapcsolatos 
megállapodások 

a csoportosulás tagjainak 
jegyzéke 

a csoportosulás személyzeti 
ügyeinek irányításával és a 
felvételi eljárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

a csoportosulás szerveinek 
jegyzéke és azok hatásköre 

a tagok pénzügyi 
hozzájárulásának szabályai 

az egyezmény értelmezése és 
végrehajtása tekintetében 
alkalmazandó uniós jog és azon 
tagállam e tekintetben 
alkalmazandó nemzeti joga, 
amelyben a csoportosulás 
létesítő okirat szerinti 
székhelye található 

a tagjai tekintetében 
alkalmazandó számviteli és 
költségvetési szabályok 

az alkalmazandó uniós jog és 
azon tagállam alkalmazandó 
nemzeti joga, amelyben a 
csoportosulás szervei 
működnek 

a csoportosulás pénzügyi 
kimutatásainak 
könyvvizsgálatát végző 
független külső 
könyvvizsgáló kijelölése 
(amennyiben ezt az adott 
ország jogszabályai 
szükségessé teszik) 

adott esetben a harmadik 
országokból, vagy TOT-okból 
származó tagok részvételére 
vonatkozó megállapodások, 
ideértve az alkalmazandó jog 
meghatározását is, 
amennyiben a csoportosulás 
harmadik országokban, vagy 
TOT-okban lát el feladatokat 

az alapszabálya 
módosítására vonatkozó 
eljárások 
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Egyezmény Alapszabály 

az egyezményben 
meghatározott feladatok 
keretében a csoportosulás által 
végzett tevékenységekre 
közvetlenül vonatkozó, 
alkalmazandó uniós jog és 
nemzeti jog 

 

a csoportosulás személyzetére 
alkalmazandó szabályok, 
valamint a személyzeti ügyek 
irányításával és a felvételi 
eljárásokkal kapcsolatos 
megállapodásokra irányadó 
alapelvek 

 

a csoportosulás és tagjai 
felelősségére vonatkozó 
megállapodások 

 

a kölcsönös elismerésre 
vonatkozó megfelelő 
megállapodások, beleértve a 
közalapok kezelésének 
pénzügyi ellenőrzésére 
vonatkozó megfelelő 
megállapodásokat is; 

 

az alapszabály elfogadására, 
valamint az egyezmény 
módosítására vonatkozó 
eljárások 

 

 
A CESCI 12. alkalommal nyújt EGTC alapításához szakértői 

segítséget. A tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes az Egyezmény és 
Alapszabály részleteit tételenként megtárgyalni az alapító tagoknak, 
a már működő EGTC-k példáit alapul véve, akár egy ezt elősegítő 
háttérdokumentum mentén. Így alakítható ki az a struktúra és 
eljárásrend, amely a leginkább megfelel a tagok érdekeinek és az 
EGTC céljainak. Fontos, hogy a fenti kötelező tartalmi elemeken 
kívül nem kell további témákat megjeleníteni az Egyezményben és 
az Alapszabályban, a részleteket belső szabályzatok segítségével is 
meghatározhatják az alapítók. 
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1.4.4. Az alapítás folyamata 
Amennyiben sikerül a fenti kérdésekben megállapodni, a 

leendő tagok elkészítik az Egyezmény és az Alapszabály 
tervezeteinek a szövegét, és minden érintett tag hivatalos nyelvére 
lefordítják. Célszerű egy referencianyelvet (általában ez az angol) is 
kijelölni, amely alapján a szövegek eredeti hivatalosságát biztosítani 
lehet (a fordítási hibákra tekintettel). 

Ezt a két dokumentumot kell a tagok legfőbb döntéshozó 
szerveinek elfogadnia, amely alapján vállalják az EGTC-ben történő 
részvételt, annak jogaival és kötelezettségeivel együtt. Az ezt követő 
lépések a következőképpen alakulnak. 

Jóváhagyás kérelmezése: minden tag külön-külön kérelmet 
nyújt be a vonatkozó törvényben megjelölt nemzeti jóváhagyó 
hatóság felé, kérve a hatóság engedélyét, hogy a tervezett EGTC-ben 
részt vehessen. 

Jóváhagyási folyamat: az illetékes hatóság részéről 
háromféle reakció várható: vagy nem jelez vissza egyáltalán, ebben 
az esetben a jóváhagyás 6 hónapon belül automatikusan érvénybe 
lép (hallgatólagos jóváhagyás); vagy kibocsátja a jóváhagyási 
végzést; vagy (ha az Egyezményben tisztázásra vagy módosításra 
szoruló elemeket talál) tisztázó kérdéseket tesz fel, módosításokat 
javasol.  

Alapító dokumentumok véglegesítése: az alapító tagok a 
hatósági visszajelzések alapján módosítják és véglegesítik az 
Egyezmény és az Alapszabály szövegét, és azokat megküldik a 
jóváhagyó hatóságoknak végleges jóváhagyás céljából. 

Alakuló ülés: amikor az összes alapító tag megkapta a 
hivatalos jóváhagyást a részvételre, akkor lehet megtartani az 
alakuló közgyűlést, amelyen a két dokumentum végleges szövegét 
fogadják el a tagok, valamint megválasztják a szervezet 
tisztségviselőit. Innentől kezdve az EGTC-t a hivatalos fórumokon az 
alakuló közgyűlésen megválasztott igazgató képviseli. 

Nyilvántartásba vétel: az igazgató a székhely szerinti 
hatóságnál kérelmezi az EGTC nyilvántartásba vételét, mellékelve az 
alapító dokumentumokat, valamint a jóváhagyásokat. 

Tájékoztatás: az igazgató a jogerős nyilvántartásba vétel 
birtokában tájékoztatja az érintett tagállamok jóváhagyó hatóságait 
és a Régiók Bizottságát a nyilvántartásba vétel tényéről. 

Közzététel: a Régiók Bizottsága kezdeményezi az EGTC 
létrejöttéről szóló közlemény megjelentetését az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (Official Journal). 
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A felsorolásból is látszik, hogy nem rövid folyamatról van 
szó. A korábbi tapasztalatok 3-4 hónaptól 3-4 évig terjedő alapítási 
folyamatokról szólnak. A 2013-as módosítás az elhúzódó 
adminisztrációt igyekezett lerövidíteni azzal, hogy a fél éven belüli 
válaszadást kötelezővé tette. Ez a féléves periódus azonban minden 
alkalommal megszakad, amikor a hatóság bármilyen választ küld a 
beadványra – kivéve, ha a címzett tagjelölt 10 napon belül szintén 
válaszol. Mindenesetre – ha nem is 3-4 évig – a folyamat továbbra is 
elhúzódhat. 

Ebben az időszakban a legfontosabb feladat az alapító tagok 
érdeklődésének és elkötelezettségének fenntartása. A 
kezdeményezőknek mindenesetre aktívan kell menedzselniük a 
folyamatokat, ezzel is rövidítve az eljárás hosszát. Ezáltal biztosítható, 
hogy a kezdeti időkben aktuálisnak és mindenképpen elérendőnek 
tekintett célok továbbra is fontosak maradjanak, és a nyilvántartásba 
vett EGTC megfelelő lendülettel kezdhesse el a munkát. 
 

1.5. A Rendelet magyarországi alkalmazásának bemutatása 
1.5.1. Az EGTC-rendelet alkalmazásának magyar jogi háttere 
 

Magyarország az EGTC-eszköz egyik éltanulója. Ez mennyiségi 
és minőségi mutatókkal is alátámasztható. Egyrészt az Európában 
eddig bejegyzett ETT-k közül 24-nek van magyar tagja (33,3%), 21-
nek pedig a székhelye is Magyarországon található (29,1%). Ennek 
részben az az oka, hogy a magyar kormány az egyetlen az Európai 
Unióban, amely a csoportosulások működéséhez szakmai és 
pénzügyi támogatást nyújt. (Az ETT-alap 2011-es bevezetése óta 
összesen  több mint 3,5 M EUR támogatást osztott szét az illetékes 
minisztérium a hazai ETT-k között.)  A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által működtetett ETT-műhely évente négy 
alkalommal biztosítja a magyar részvételű csoportosulások 
képviselői számára a tapasztalatcsere lehetőségét. Ugyancsak a 
minisztérium rendezi meg éves rendszerességgel a jóváhagyó 
hatóságok találkozóját, amelyen más európai országok hatóságaival 
tudják megosztani a tapasztalataikat. Számos egyéb módon is segítik 
a csoportosulások munkáját, 2018 és 2020 között pl. egy nagyobb 
uniós projekt keretében fejlesztik az ETT-k kapacitásait, és 
támogatják a projektfejlesztési tevékenységüket. 
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1. sz. térkép: A magyar részvételű határ menti ETT-k42 

 

A magyar részvételű ETT-k 2019-ig közel 40 millió euró 
értékű pályázatot valósítottak meg, közel 400 helyi és regionális 
önkormányzatot vontak be a határon átnyúló együttműködésbe, és 
összesen félszáz munkatársat foglalkoztatnak. 

Magyar részvétellel alakult az első olyan ETT, amelynek 
Unión kívüli tagja van (a Tisza ETT), egy másik csoportosulás 
koordinálja az UNESCO által elsőként elismert határon átnyúló 
geopark munkáját, két ETT menedzseli a szlovák-magyar INTERREG 
V-A program kisprojekt-alapját, és az Ister-Granum ETT az első 

                                                           
42 A határ menti ETT-ken kívül Magyarország érintett egy hálózati csoportosulásban 
is, a CETC-ben is, de ezt az ETT-t a fenti térkép nem tartalmazza. 
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csoportosulás, amely az egyik tagönkormányzatának képviseletében 
hajt végre infrastrukturális beruházást a határ túloldalán. 

A Rendelet magyarországi végrehajtásával kapcsolatban 
napjainkig két törvény került elfogadásra, létrehozásukat a Rendelet 
megalkotásához és módosításához időzítve. Ezek: az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény (a 
továbbiakban: Törvény),43 majd a Rendelet módosítását követően 
elfogadott (és a Törvényt hatályon kívül helyező) az európai területi 
társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Új 
Törvény).44 

A magyar ETT-szabályozás tartalmi kialakulását 
nagymértékben meghatározta, hogy a Rendelet egyes elemei 
kötelezőek voltak a tagállamokra nézve, így azok nem igényeltek 
belső szabályozást, másrészt a szabályozás előkészítése során az 
alábbi elvárások merültek fel:   

• gyors, jogszerű alapítás; 
• a szervezet teljes működési időtartamára kiható 

jogbiztonság; 
• a szervezet működésének kibontakozását segítő 

szabályozás; 
• a politikai beavatkozás lehetőségének minimalizálása. 

A fenti szempontok alapján kibocsátott, fent említett 
törvényi szintű jogszabályok – az aktuális uniós rendeletverziók 
tartalmának megfelelően – szerkezetileg rendezettek, az eljárási 
határidők és a gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések 
tekintetében pedig kellően szabályozottak voltak. Külön kiemelendő 
már az első szabályozásba bekerült bírósági eljárási kontroll, 
amely uniós szinten is példamutatónak bizonyult: amennyiben a 
bíróság a benyújtott ETT-kérelmet határidőre nem bírálta el, a 
benyújtott kérelem tartalma a törvény erejénél fogva, 
automatikusan elfogadásra került.  

A két törvény tartalmát a módosítások követése érdekében 
külön-külön vizsgáljuk. 

Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 
2007. évi XCIX. Törvény (Törvény) 

 Területi, személyi hatály 

                                                           
43 A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés 
napja: 2007. július 9., a hatályba lépés napja 2007. augusztus 1-je. A törvényt a 2014: 
LXXV. törvény 36. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 20. napjával. 
44 Kihirdetve 2014. december 5-én, hatályba lépett 2014. december 20-án. 
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A területi hatály a magyar székhelyű ETT nyilvántartásba 
vételére, illetve a külföldi székhelyű ETT magyar jog szerinti 
tagjának részvételére vonatkozik. A személyi hatály (vagyis az ETT-
be tagként belépni jogosultak köre) a Rendelet szövegezését követi 
azzal a különbséggel, hogy míg a Rendelet szerint az ETT-k 
alapvetően közjogi státusszal rendelkeznek, addig (a jogszabály 
szövegéből és indokolásából levezethető értelmezés alapján) a 
magyar ETT-k jogi státusza magánjogi természetű, átszőve közjogias 
elemekkel. 

 Felelősség 
A magyar önkormányzati szabályozással összhangban a 

magyar helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása és a 
helyi önkormányzat költségvetési szervének felelőssége az ETT-ben 
nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásuk mértékét (korlátolt 
felelősség), vagyis a fenti típusú magyar tagjelöltek kizárólag 
korlátozott tagi felelősséggel vehetnek részt bármely ETT-ben. 

 Alapító dokumentumok 
A szervezet alapdokumentumai a Rendelet által előírt 

tartalmú Egyezmény és Alapszabály. 
 Alapítás 
Az ETT a tagok által önkéntesen hozható létre.  
A létrehozandó szervezet működése viszonylag tág körben 

mozog, így például az európai uniós források felhasználásával 
programvégrehajtó menedzsmentszervezetként (ld. Irányító 
Hatóság) is megjelenhet, vagy kizárólagos hazai források 
felhasználásával projekttársaság formájában is működhet.  

A létrejött magyar székhelyű ETT a polgári jogi szabályok 
szerinti gazdálkodó szervezet, amely az alapítását követően azonnal 
közhasznú szervezetté minősíthető (ez a szabály később szigorodott). 

Az ETT alapítása a jóváhagyási és regisztrációs szakaszban 
eltérő típusú hatóságok bevonásával történt. Jóváhagyó szervként a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) került 
megnevezésre, míg a nyilvántartásba vételt végző szervként a 
Fővárosi Törvényszék. Az átlagos jóváhagyási eljárás 15-30 nap, míg 
a nyilvántartásba vétel 15+8 napig tartott (jogerőre emelkedéssel 
együtt). Az ETT jogerős nyilvántartásba vétele napján nyerte el jogi 
személyiségét, és kezdhette meg működését. 45 A bejegyzési eljárás 
költségmentes. 

                                                           
45 A Fővárosi Törvényszék által kibocsátott végzésekről ld.: 
http://www.fovarositorvenyszek.hu/europai-teruleti-tarsulasok 
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 Szervek, szervezetek 
Az ETT -szervezet minimálisan megválasztandó szervei a 

közgyűlés és az igazgató, de ezek mellett további szervek, sőt az 
ETT többségi (döntő) befolyása alatt álló leányvállalat jellegű 
szervezetek létrehozása is lehetséges.  

 Jogelőd 
A Rendelet nem írja elő, hogy az ETT jogelődjének 

automatikusan meg kell szűnnie. Gyakorlati példa erre egy már 
létező eurorégió, amelynek tagjai ETT -t hoztak létre, de az alapítást 
követően az eurorégió ugyanazon szervezeti formában és 
tartalommal továbbműködött (ld. a magyar-szlovák Sajó-Rima ETT 
és Sajó-Rima Eurorégió esetét). Természetesen, e két, területi 
átfedéssel érintett szervezetnek akkor éri meg egymás mellett 
működnie, ha létük külön-külön is indokolt, akár önálló, akár közös 
munkaszervezet kialakításával. 

 Gazdálkodás 
Az ETT tagjai a vagyoni és tulajdoni viszonyokról egymás 

között állapodnak meg. Az Egyezményben meghatározott cél 
megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik, egyúttal az 
Alapszabályban meghatározottak szerint a térség 
versenyképességét előmozdító vállalkozási tevékenységet is 
végezhet, hangsúlyozottan a kitűzött célok veszélyeztetése nélkül. 

 Felügyelet, gazdálkodás 
Az ETT mint jogi személy felett a törvényességi felügyeletet az 

ügyész gyakorolja, míg gazdálkodásának ellenőrzésére az Állami 
Számvevőszék jogosult. Közösségi források felhasználása esetén a 
felügyeletet az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 
látja el. A működés ellenőrzésére egyéb szervek (pl. NAV) is jogosultak. 

 Megszűnés, megszüntetés 
Bár az ETT több okból is megszűnhet, az mindegyik esetben 

közös, hogy csak jogutód nélkül szűnhet meg, kizárólag 
végelszámolás formájában (kivéve a fizetésképtelenséget, amelyet 
csődeljárás követ). A jogutód nélküli megszűnés bevezetésének 
valószínű oka a közösségi források felhasználásakor fellépő 
biztonsági kockázatok minimalizálása, valamint a közös projektek 
kapcsán felmerülő felelősség konkretizálása. 

 
A magyar ETT -törvény felülvizsgálata 
A Rendelet 2011. évi felülvizsgálati folyamatának 

megkezdése szükségszerűen maga után vonta a magyar ETT -
törvény felülvizsgálatát is. 
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A felülvizsgálatot a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium (KIM) irányította, amely az ETT -kkel kapcsolatos 
jogalkotási folyamatot kezelte. A KIM felkérésére több szakértői 
munkacsoport is közreműködött a felülvizsgálatban, így az ETT -k 
képviselőiből álló munkacsoport, valamint a szaktárcák, a Fővárosi 
Törvényszék, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 
(OITH) és a CESCI képviselőiből álló munkacsoport.  

2010 júliusában tájékoztató készült a Kormány részére az 
ETT -k aktuális hazai és nemzetközi helyzetéről. A tájékoztató 
alapján a Kormány egy kormányzati szintű koordináció elindítását 
és a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát kezdeményezte, 
melynek eredményeképpen az alábbi főbb jogszabályi változások 
történtek: 46 

elnevezés - ”az európai területi együttműködési 
csoportosulás” elnevezés Magyarországon „európai területi 
társulás” (ETT) kifejezésre változott; 

jóváhagyó hatóság – a Fővárosi Bíróság helyett a Kormány 
által rendeletben kijelölésre kerülő szerv (minisztérium) lépett; 

dereguláció – a törvényből kikerültek azok a szabályozások, 
amelyek más szabályozásokban már megtalálhatóak (pl. ügyintézési 
határidő, a kérelem tartalmi elemei); 

nyilvántartás – közérdekből nyilvánossá váltak (Internet 
útján is) a jóváhagyással rendelkező ETT -k és azok regisztrált 
adatai; 

jóváhagyás megtagadása – alkotmányossági szempontból 
tételesen rögzítésre kerültek a jóváhagyás megtagadási okai; 

gazdálkodási tevékenység – pontosításra kerültek a 
gazdálkodási rendelkezések, így például az ETT csak a 
versenyképességet előmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet; 

közhasznúvá válás - az ETT csak az alapítását követő 
minimum 2 működési év múlva nyerhette el a közhasznú státuszt, 
amennyiben tevékenysége, működése megfelelt a külön törvényben 
előírt egyéb feltételeknek; 

napokban kifejezett hiánypótlási határidő törlése - a 
nyilvántartásba vételre irányuló hiányos kérelem benyújtása esetén 

                                                           
46 Ld. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. Törvény 
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a bíróság csak „megfelelő határidő” kitűzésével hívta fel 
hiánypótlásra a kérelmezőt;47 

ügyészi kereset - a Rendelet vagy a Törvény 
rendelkezéseinek megsértése esetén a Fővárosi Törvényszék az 
ügyész keresete alapján törli az ETT -t a nyilvántartásból. 

Összességében a Törvény módosítása számos ponton 
egyértelművé tette a korábbi szabályozást, megszüntetve a 
gyakorlat által jelzett nehézségeket és hiányosságokat.  

 
2014. évi LXXV. törvény (Új Törvény)48 
A kötelező jellegű felülvizsgálatot követően kidolgozásra, 

majd elfogadásra került a Rendelet részleges módosítása,49 amely a 
szabályozás több pontján jelentős könnyítéseket vezetett be.50 A 
Rendelet megújítása a nemzeti ETT -jogszabályok módosítását is 
maga után vonta, de míg a tagállamok – hasonlóan a Rendelethez – 
inkább csak részleges változtatásokat fogadtak el, beépítve azokat a 
korábbi szabályozásokba, addig Magyarországon teljesen új ETT -
jogszabály készült.51  

Az Új Törvény általánosságban az alábbi változtatásokat 
vezette be: 

a jóváhagyási és nyilvántartási eljárás leegyszerűsödött; 
az eljáró hatóságok szerepét egyetlen hatóság 

(minisztérium) vette át, az eljárások egységesültek; 
az alanyi kör a társadalmi igényeknek, gazdasági 

folyamatoknak megfelelően bővült; 
a hatóság felügyeleti hatáskörei megerősítésre kerültek, 

határozottabb fellépést biztosítva ez által az olyan ETT-k 
működésével szemben, melyek hosszabb időn át nem fejtettek ki 
valós tevékenységet; 

egyértelműsítésre kerültek a felügyeleti és ellenőrzési 
jogkörök, valamint a megszüntetési feltételek;  

                                                           
47 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény (120. § (1)-(2) 
48 Kihirdetve 2014. december 5-én, hatályba lépett 2014. december 20-án. 
49 Ld. The Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of 
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and 
improvement of the establishment and functioning of such groupings 
50 Hatályba lépésének időpontja: a kihirdetését követő nap, alkalmazandóságának 
kezdőnapja: 2014. június 22. 
51 Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény. 
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hangsúlyosabb szerepet kapott a gazdálkodási tevékenység; 
az eljárási részletszabályok kikerültek a törvény 

szövegéből, így az tömörebb, áttekinthetőbb lett. 
 Tagság 

Az alanyi kör a Rendelet módosítása szerint bővült, fogalmát a 
magyar szabályozás lényegében változtatás nélkül vette át.  

 Tevékenység 
Az Új Törvény nyomatékosította, hogy az ETT nonprofit 

szervezet, amely elsősorban gazdasági tevékenység végzésére nem 
alapítható, továbbá új elemként fogalmazta meg, hogy 
versenyképességet előmozdító vállalkozási tevékenységre csak 
az ETT térségének (működési területének) érdekében kerülhet 
sor, a célok veszélyeztetése nélkül. A gazdasági tevékenységre utaló 
szövegrész fontosságát mutatja, hogy a gazdálkodásra vonatkozó 
részéből az Új Törvény általános rendelkezései közé került. 

A törvény továbbra is fenntartotta annak lehetőségét, hogy 
az ETT, amennyiben működése megfelel a vonatkozó civiljogi 
szabályozásnak, közhasznú jogállást szerezhessen. 

 Felelősség 
Hangsúlyos elemként került ismételten rögzítésre, hogy – a 

magyar önkormányzati szabályozással összhangban – az ETT-ben a 
magyar helyi önkormányzatnak, helyi önkormányzatok 
társulásának és a helyi önkormányzat költségvetési szervének 
felelőssége nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásuk 
mértékét. Ehhez kapcsolódva a tagállami hatóságok az ETT mint 
szervezet számára előírhatták a megfelelő biztosítás megkötésének 
kötelezettségét, illetve megfelelő pénzügyi garancia meglétét. 

Az Új Törvény következetes ragaszkodása a fenti típusú 
önkormányzatok korlátolt felelősségéhez nem véletlen. Egy magyar 
helyi önkormányzat elsődleges kötelessége kötelezően ellátandó 
feladatainak pénzügyi fedezetéről gondoskodni. Minden más 
feladatvállalás (például önkéntes tagság egy ETT-ben) kizárólag az 
elsődleges feladatok veszélyeztetése nélkül történhet. Könnyű 
belátni, hogy egy korlátlan tagi felelősségvállalás az ETT-ben vagy 
más együttműködésben milyen beláthatatlan következményekkel 
járhat az önkormányzat számára, hiszen a hazai szabályozás szerint 
a helyi önkormányzat  

veszteséges gazdálkodása mindig saját szervezetét terheli, 
kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik 
felelősséggel; 
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adósságot keletkeztető ügyletet, bizonyos kivételekkel (pl. 
EU-s pályázat önrésze, likvid hitel) csak a Kormány előzetes 
jóváhagyásával köthet, azt is úgy, hogy adósságából eredő fizetési 
kötelezettségének mértéke éves szinten nem haladhatja meg saját 
bevételeinek felét. 

 Alapítás 
A jóváhagyási és nyilvántartásba vételi folyamat jelenlegi 

két alapjogszabálya az Új Törvény és a részletszabályokat 
tartalmazó 2017. évi Kormányrendelet.52  

Az újonnan alapított ETT-k magyar elnevezésében az 
„európai területi társulás” kifejezést kell alkalmazni, illetve ha az 
európai területi társulás valamely tagjának felelőssége korlátolt, az 
átláthatóság érdekében az európai területi társulás nevében fel kell 
tüntetni a „korlátolt felelősségű” elnevezést. Könnyítő szabály, hogy 
a törvény hatályba lépéséig Magyarországon nyilvántartásba vett 
ETT-k neve továbbra is tartalmazhatja az „európai területi 
együttműködési csoportosulás” megnevezést. 

Új elem az alapításban, hogy a törvény a nyilvántartásba 
vételi eljárás döntési jogkörét az eddig kizárólagos illetékességgel 
rendelkező Fővárosi Törvényszéktől a külpolitikáért felelős 
miniszterhez tette át. Ezzel lényegében mind a jóváhagyási eljárás, 
mind pedig a nyilvántartásba vételi eljárás egy Hatósághoz, a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került. Az eddigi kétlépcsős 
eljárás megszűnt, a törvényi indokolás szerint egyszerűbbé és 
hatékonyabbá téve az ETT-k alapítását, illetve működésük nyomon 
követését.  

Fenti változásokkal együtt az ETT-nyilvántartás és az 
adatokban történő változások vezetése is az új Hatósághoz került. A 
Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott és őrzött iratokat az új 
törvény hatályba lépésének napján kellett átadni az új Hatóságnak.  

 Gazdálkodás 
Új szabályként jelent meg, hogy az ETT-k az éves 

beszámolójukat a magyar számviteli törvény alapján, mint „egyéb 
szervezet” az általános szabályoktól eltérően, az adott üzleti év 
mérlegforduló napjától (december 31.) számított 150 nap helyett 60 
napon belül kell, hogy honlapjukon közzétegyék, továbbá kötelesek 
beszámolójukat és (amennyiben van) annak közhasznúsági 
mellékletét megküldeni az eljáró Hatóságnak. Ezzel a változtatással 

                                                           
52 Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi 
eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Kormány rendelet. 
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az ETT-k mentesültek a Magyar Közlönyben való közzététel alól, 
egyúttal a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségeiknek is 
eleget tettek. 

 Felügyelet, ellenőrzés 
Új eleme a törvénynek, hogy az ETT-k működésének 

törvényességét a jóváhagyási és nyilvántartási ügyekben is eljáró 
Hatóság felügyeli, a törvény indokolása szerint szintén az eljárás 
egyszerűsítése érdekében. A változtatás jogszabályi háttere, hogy 
ahol a nyilvántartásba vétel miniszteri hatáskörbe tartozik, a 
működés felett az adott miniszter gyakorol törvényességi 
felügyeletet, illetve végső soron perindítási jogot, így az ügyészség 
törvényességi felügyelete az ETT-k felett a szabályozás 
szempontjából okafogyottá vált.  

Ha a Hatóság hivatalból vagy más szervezet értesítésére 
jogszabálysértést, illetve az elfogadott egyezménybe vagy 
alapszabályba ütköző tevékenységet észlel, felszólítja az ETT-t a 
törvényesség helyreállítására (ennek módjára javaslatot is észszerű 
tennie), majd ha a felszólításnak az ETTnem tesz eleget, intézkedik 
annak megszüntetése iránt. 

Az ETT-k gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésére az 
Állami Számvevőszék helyett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vált 
jogosulttá. Az ellenőrző hatóság már nemcsak jogszabálysértés, 
hanem az alapdokumentumokba ütköző gazdálkodás tudomására 
jutása esetén is felhívhatja az ETT-t a nem szabályos tevékenység 
megszüntetésére, illetve azt megtilthatja, vagy legvégső eszközként 
kezdeményezheti a megszüntetési eljárás megindítását a Hatóságnál 
(ilyen esetben korábban az Állami Számvevőszék elnöke kereste 
meg az ügyészt az ETT megszüntetése iránti per indítása 
érdekében). Ugyancsak megszüntetés iránti kezdeményezési jogot 
kapott az ETT-tag felettes szerve, melynek kérelmére a Hatóság 
határozattal megszüntetheti a magyar jog szerinti tag(ok) tagsági 
jogviszonyát, és erről értesíti a nem magyar székhelyű ETT 
nyilvántartásba vételre jogosult szervét.  

A tag(ok) tagsági jogviszonya a megszüntető határozat 
jogerőre emelkedésével szűnik meg. 

 Megszűnés (mint szervezet) 
Az új magyar ETT-törvény különbséget tesz az ETT-k 

megszűnése és megszüntetése között. A megszűnés eseteit és 
módját az ETT-k Egyezménye rögzíti. A megszüntetés 
kezdeményezésére a jóváhagyásért és nyilvántartásért felelős 
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Hatóság jogosult hivatalból, illetve a már fentebb említett kérelmek 
alapján.  

A megszűnés továbbra is csak jogutódlás nélkül történhet. A 
végelszámolás, illetve felszámolási eljárás lefolytatására a törvény a 
Fővárosi Törvényszéket jelölte ki, azzal az indokolással, hogy a 
jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokkal foglalkozó 
Hatóság a peres ügyekben nem járhat el. A végelszámolási eljárás 
tényét a Hatóság az ETT-nyilvántartásban tünteti fel.  

Az Új Törvény bevezetésével továbbra is kiemelkedő értéke 
maradt a magyar szabályozásnak, hogy mind a jóváhagyási, mind a 
nyilvántartásba vételi eljárási határidőket kellően nyomon lehet 
követni, és az eljárások lezárása – hiánypótlás esetén is – jóval az 
uniós ETT-rendelet adta hat hónapos eljárási időkereten belül 
történhet. Ennek legfőbb oka, hogy az ETT alapítói a hivatalos 
eljárás előtt már megkereshetik a magyar hatóság képviselőit a 
kérelmek tartalmi elemeinek egyeztetése érdekében.  
 

II. FEJEZET  

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁSOK INTÉZMÉNYI ÉS JOGI 
KÖRNYEZETE UKRAJNÁBAN: JELENLEGI HELYZET ÉS JÖVŐBELI 

KILÁTÁSOK 
 

2.1. A helyi és a regionális közigazgatási szervek jogai és 
kompetenciái, valamint hatásköreik a nemzetközi 
együttműködésben történő részvételre 

A felvázolt téma vizsgálata mindenekelőtt a „nemzetközi 
együttműködés” fogalmának megértését teszi szükségessé, mivel 
ennek a kutatásnak a tárgya az ukrajnai helyi és regionális 
közigazgatási szervek együttműködése a magyarországi és más 
európai országok hasonló szervezeteivel. A nemzetközi 
együttműködés kialakítása az adott intézmények európai területi 
társulások (a továbbiakban: ETT) keretein belül végzett gyakorlati 
tevékenységének elsődleges célja. 

Nem kétséges, hogy a nemzetközi együttműködés az 
államok közötti modern kapcsolatok szerves részét képezi, 
függetlenül azok gazdasági és társadalmi, politikai és kulturális 
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berendezkedésétől, továbbá elvi alapját képezi a nemzetközi béke, 
biztonság és fejlődés támogatásának. Épp a széles körű nemzetközi 
együttműködés bevezetésének és támogatásának gondolata 
ösztönözte a közkapcsolatok különféle területein az olyan 
nemzetközi szervezetek, mint amilyen az ENSZ, az Európa Tanács, 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Világkereskedelmi 
Szervezet stb., valamint az államok feletti regionális képződmény, az 
Európai Unió létrehozását is. A nemzetközi együttműködésre 
vonatkozó rendelkezés az egyik legfontosabb az említett nemzetközi 
jogi intézmények alapszabályainak és alapító szerződéseinek 
rendszerében. 

A nemzetközi együttműködés egyetemes jelentőségét a 
nemzetközi jogban az 1970. évi, az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Alapokmányával összhangban az államok közötti baráti kapcsolatok 
és együttműködés nemzetközi jogi alapelveiről szóló nyilatkozat,53 
valamint az 1975-ös Európai Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet (EBESZ) záróokmánya54 által kihirdetett, a résztvevő 
államok kölcsönös kapcsolatait vezérlő elvekről szóló nyilatkozat is 
tanúsítja. A nemzetközi együttműködés elve kéz a kézben jár az 
államok szuverén egyenlőségének elvével; az erő alkalmazásának és 
az erővel való fenyegetésnek a tilalmával; a határok 
sérthetetlenségének elvével; az államok területi integritásának 
elvével; a viták békés rendezésének elvével; az államok belügyeibe 
való be nem avatkozásnak az elvével; az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának elvével, ideértve a gondolat, a 
lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadságát is; a nemzetközi 
jog szerinti kötelezettségek maradéktalan betartásának elvével, stb. 

Vagyis a nemzetközi jog kontextusában a nemzetközi 
együttműködés a nemzetközi jog alanyai, a szuverén államok között 
fennálló kapcsolatok kötelező elvét képezi, függetlenül ezen államok 
politikai, gazdasági és társadalmi rendszerétől, méretétől, földrajzi 
elhelyezkedésétől és gazdasági fejlettségi szintjétől.  

                                                           
53 Nyilatkozat az államok közötti baráti kapcsolatok és együttműködés nemzetközi 
jogi alapelveiről az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányával összhangban 
(elfogadva az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2625. (XXV.) sz. 1970. 
október 24-i határozatával). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569 
54 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya (Helsinki, 
1975. augusztus 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 
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A nemzetközi együttműködés alapelveit, céljait és 
irányvonalait részletesen ismerteti az EBESZ fent említett 1975-ös 
elvi nyilatkozata, amely kimondja, hogy az államoknak az egymás 
közötti együttműködés fejlesztésekor törekedniük kell az 
egyenlőség előmozdítására, a kölcsönös megértésre és a bizalomra, 
a baráti és jószomszédi kapcsolatokra, a nemzetközi békére, a 
biztonságra, a nemzetközi kapcsolatok előmozdítására és az 
igazságosságra. Törekedniük kell arra, hogy az együttműködés 
fejlesztése során javítsák a népek jólétét és előmozdítsák 
várakozásaik elérését, hasznosítva többek között a kölcsönösen 
átadott tudás és a fejlődés vívmányait, valamint a gazdasági, 
tudományos, műszaki, társadalmi, kulturális és humanitárius 
szférában elért eredmények előnyeit. Az államoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük a kedvező környezet megteremtéséhez annak 
érdekében, hogy ezek az előnyök mindenki számára elérhetőek 
legyenek, figyelembe véve mindenki érdekeit a gazdasági fejlődés 
szintje közötti különbségek csökkentésében, különös tekintettel a 
fejlődő országok érdekeire világszerte. 

A jelen kutatás témájának kontextusában érdemes 
hangsúlyozni, hogy az ENSZ 1970-es nyilatkozatához képest ennek a 
nemzetközi jogi aktusnak a sajátossága az államok azon 
kötelezettségének kiemelésében rejlik, amely szerint biztosítaniuk 
kell a kormányok, intézmények, szervezetek és magánszemélyek 
jogait és lehetőségét a nemzetközi együttműködés célkitűzéseinek 
elérését segítő megfelelő és pozitív szerepvállalásra. 

Ukrajna a nemzetközi jog elveinek és normáinak 
megfelelően saját alaptörvénye, az alkotmány55 18. cikkében 
rögzítette, hogy Ukrajna külpolitikai tevékenysége nemzeti 
érdekeinek és biztonságának szavatolására irányul, a nemzetközi 
közösség tagjaival való békés és kölcsönösen előnyös 
együttműködés fenntartásán keresztül. 

Ukrajna több nagy globális és regionális európai 
szervezetnek is tagja, valamint nemzetközi szerződések keretein 
belül együttműködik például az Európai Unióval is. Ukrajna jelenlegi 
állami politikáját az európai integrációs prioritás határozza meg, 
amelynek megvalósítása elképzelhetetlen az európai nemzetközi 
szervezetekkel, intézményekkel és országokkal történő 
együttműködés nélkül. 
                                                           
55 Ukrajna alkotmánya, 1996. június 28-i 254k/96-BP számú törvény. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
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A nemzetközi együttműködés egyértelműen az ukrán állam, 
a központi államhatalmi, regionális és helyi szintű szervek, 
intézmények, és civil szervezetek tevékenységét jellemző 
kulcsfontosságú prioritások egyike. A nemzetközi együttműködés a 
jelentős globalizációs folyamatok, az új perspektivikus lehetőségek 
és a globális kihívások időszakában megfelel a polgárok konstruktív, 
fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségének és szükségleteinek 
egyaránt. 

Ahogyan az ismeretes, a jogi doktrína és a jogszabályok a 
helyi önkormányzati szerveket és a végrehajtó hatalom helyi 
szerveit a helyi közigazgatási szervekhez sorolják; utóbbiak 
Ukrajnában a helyi állami közigazgatási hivatalok.56 Jogi státuszukat 
Ukrajna alkotmánya57, az ukrán helyi önkormányzatiságról58 és a 
helyi állami közigazgatási hivatalokról59 szóló törvények, valamint 
egyéb jogszabályok határozzák meg. 

A helyi közigazgatási szervek nemzetközi, azon belül is a 
határon átnyúló együttműködés alanyaiként történő normatív 
rögzítése az Európa Tanácsnak a Területi önkormányzatok és 
közigazgatási szervek határ menti együttműködéséről szóló 1980. 
évi keretegyezményéhez (a továbbiakban: egyezmény)60 és a hozzá 
tartozó három kiegészítő jegyzőkönyv rendelkezéseihez köthető. A 
jegyzőkönyvek szintén nemzetközi szerződések státuszával bírnak, 
és kiegészítik az egyezményt. 

Az egyezmény státuszát jellemezve, mindenekelőtt 
hangsúlyoznunk kell, hogy Ukrajna 1993-ban, Ukrajna Legfelsőbb 

                                                           
56 Krupchan O. A helyi közigazgatási szervek hatáskörének kialakítása jogkörök 
delegálása által /O. Krupchan//Juridicsna Ukrajina (Jogi Ukrajna). – 2013. – 7. szám – 
14–19 old. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_7_5 
57 Ukrajna alkotmánya, 1996. június 28-i 254k/96-BP számú törvény, I. fejezet, 
Általános rendelkezések 5. cikk; IV. fejezet, Ukrajna Miniszteri Kabinete. A végrehajtó 
hatalom egyéb szervei, 118-119. cikkek; IX. fejezet, Helyi önkormányzatok, 140-146. 
cikkek  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
58 Ukrajna törvénye a helyi önkormányzatiságról Ukrajnában, kelt 1997.05.21-én, 
száma 280/97-ВР.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
59 Ukrajna törvénye a helyi állami közigazgatási hivatalokról, kelt 1999.04.09-én, 
száma 586-XIV.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 
60 Európai keretegyezmény a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
határmenti együttműködéséről (Madrid, 1980. május 21.). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106 
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Tanácsa 3384-XII. sz. rendeletének61 megfelelően vált az Európa 
Tanács tagjává. Ezt követően 2004-ben ratifikálta az első62 és a 
második kiegészítő jegyzőkönyvet,63 2012-ben pedig az egyezmény 
harmadik kiegészítő jegyzőkönyvét.64 Ezen jegyzőkönyvek 
ratifikálásával Ukrajna azok normáit / rendelkezéseit  magára nézve 
jogilag kötelező érvényűként ismerte el, a jogszabályokba és a 
gyakorlatba történő átültetés érdekében. Az egyezmény és 
kiegészítő jegyzőkönyvei ezáltal Ukrajna nemzeti jogrendjének a 
részévé váltak, ahogyan azt Ukrajna alkotmányának 9. cikke is 
meghatározza. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a jogelmélet 
előírja a nemzetközi jognak a nemzeti joggal szembeni primátusát. 

A közigazgatási szervek nemzetközi együttműködés 
területén való kompetenciájának tekintetében az egyezmény és a 
fenti jegyzőkönyvek tartalmából kell kiindulni. Természetesen az 
már az egyezmény címéből is egyértelműen kitűnik, hogy az Európa 
Tanács tagállamainak szomszédos területei közötti nemzetközi 
határmenti együttműködés fő szempontjait szabályozza azzal a 
céllal, hogy hozzájáruljon az államok közötti akadályok 
felszámolásához, amelyek abban az időben gazdasági, társadalmi és 
kulturális problémákat jelentettek a határ menti régiók komplex és 
észszerű fejlesztése előtt. 

Meg kell jegyezni, hogy az egyezmény fogalomhasználata 
számára a 2. cikk határozza meg a „határmenti együttműködés” 
fogalmát. Így tehát az Európa Tanács joga szerint a „határmenti 
együttműködés” minden olyan együttes tevékenység, valamint az 
adott cél megvalósítását szolgáló egyezmény vagy megállapodás 

                                                           
61 Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának 1993. július 14-én kelt 3384-XII. sz. rendelete 
Ukrajna csatlakozásáról a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3384-12 
62 Kiegészítő jegyzőkönyv a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez (Strasbourg, 1995. 
november 9.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_099 
63 Második kiegészítő jegyzőkönyv a területi önkormányzatok és közigazgatási 
szervek határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez, amely a 
területközi együttműködésre vonatkozik (Strasbourg, 1998. május 5.).  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_520 
64 Harmadik kiegészítő jegyzőkönyv a területi önkormányzatok és közigazgatási 
szervek határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez a 
Euroregionális Együttműködési Csoportosulásra (angol elnevezése: Euroregional Co-
operation Grouping - ECG) vonatkozóan (Utrecht, 2009. november 16.). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_947 
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megkötése, amely a jószomszédi kapcsolatok megerősítésére és 
továbbfejlesztésére irányul az egyezmény két vagy több 
tagállamának joghatósága alá tartozó területi önkormányzatok vagy 
közigazgatási szervek között. 

Ez a nemzetközi jogi aktus tehát közös jogi keretet hoz létre 
az európai országok helyi és regionális önkormányzatai közötti 
határmenti együttműködés fejlesztésére, többek között az illetékes 
területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
kezdeményezéseinek előmozdításáról és végrehajtásáról szóló 
államközi megállapodások megkötésének eszközén keresztül. Az 
ilyen megállapodások kiterjedhetnek a regionális fejlesztés, a 
környezetvédelem, az állami és egyéb szolgáltatások javításának stb. 
kérdéseire, valamint a határmenti egyesületek vagy helyi 
önkormányzatok konzorciumainak létrehozására. Annak érdekében, 
hogy rugalmas megközelítést lehessen alkalmazni az Európa Tanács 
tagállamainak jogi és alkotmányos rendszereiben bevezetendő 
változtatásokra vonatkozóan, az egyezmény számos 
mintamegállapodás használatát javasolja, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a helyi és regionális önkormányzatok, valamint az államok a 
határmenti együttműködést a számukra legmegfelelőbb 
kontextusban, a szükségleteiket leginkább kielégítő módon 
szervezzék meg. 

Érdemes megjegyezni, hogy a lehetséges megállapodásokat 
az Egyezmény két kategóriába sorolja, és azoknak meg kell felelniük 
az Európa Tanács szerződéseinek megfelelő típusszabványnak, 
amiről az Egyezmény 3. cikkében, az Kiegészítő Jegyzőkönyv 
mellékletében és az ilyen szabványokat meghatározó két külön 
speciális dokumentumban is szó van65. Ezek a következők: 1) a 
területi és helyi szinten megvalósuló határmenti együttműködésre 
vonatkozó államok közötti mintamegállapodások; 2) 
keretmegállapodások, szerződések és szabályzatok , amelyek a  

                                                           
65 Model inter-states Agreements on Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities (status as of 1 September 1999). URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu
mentId 
=0900001680078b0a; Outline Agreements, Statutes and Contracts on Transfrontier 
Co-operation between Territorial Communities or Authorities (status as of 1 
September 1999).  
URL: https://rm.coe.int/ 
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId 
=0900001680078b0b 
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helyi önkormányzatok közötti határmenti együttműködés 
alapjául szolgálhatnak. 

Az első kategória a tipikus államközi megállapodásokat 
foglalja magában, amelyek számos, alább felsorolt kérdés 
megoldására irányulnak: 

- határmenti együttműködés elősegítése; 
- határmenti helyi vagy területi konzultációk; 
- helyi önkormányzatok szerződéses (szerződés alapján 

történő) határmenti együttműködése; 
- a helyi önkormányzatok közötti határmenti 

együttműködési szervek létrehozása és működtetése; 
- régiók közötti és / vagy önkormányzatok közötti 

gazdasági és társadalmi együttműködés; 
- államközi együttműködés a területrendezés terén; 
- régiók és / vagy önkormányzatok közötti határon átnyúló 

együttműködés a területrendezés terén; 
- határmenti parkok létesítése és fenntartása, ideértve a 

természetvédelmi parkokat is; 
- határmenti együttműködés az élethosszig tartó 

képzésekre (lifelong training), a tájékoztatásra, a 
foglalkoztatásra és a munkakörülményekre vonatkozó 
kérdésekben; 

- az iskolai oktatási intézmények közötti határmenti vagy 
transznacionális együttműködés előmozdítása; 

- határmenti vagy területközi együttműködés a határmenti 
folyók partjai mentén történő földhasználat terén; 

- jogi személyiséggel rendelkező határmenti 
együttműködési szervezetek (csoportok) létrehozása és 
működtetése (ezek a megállapodások lehetnek két- vagy 
többoldalúak is). 

A második kategória az alapelvekkel kapcsolatos 
keretmegállapodásokat egyesíti: 

- helyi önkormányzatok közötti konzultatív bizottság 
felállítása; 

- a határmenti helyi közügyek vitelének koordinálása; 
- a határmenti együttműködést szolgáló magánjogi 

szervezetek létrehozása; 
- a határmenti területeken működő helyi önkormányzatok 

közötti beszállítások vagy szolgáltatások nyújtásáról szóló 
magánjogi és közjogi szerződések; 
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- határmenti parkok létrehozása és fenntartása a magánjog 
alanyai, egyesületek által;  

- a határmenti együttműködés fejlesztése a polgári védelem 
és a kölcsönös segítségnyújtás terén a határ menti 
területeken bekövetkező természeti katasztrófák esetén 
(a helyi és regionális önkormányzatok között jönnek 
létre); 

- transznacionális együttműködés az iskolai oktatási 
intézmények és a helyi közösségek között a határon 
átívelő iskolai programok létrehozása terén; 

- jogi személyiséggel rendelkező határon átnyúló 
együttműködési egyesületek (csoportok) 
alapszabályainak elkészítése és életbe léptetése. 

Az adott keretmegállapodások mintaszövegét az 
egyezményt kísérő, fent említett két speciális dokumentum 
tartalmazza.  

Az egyezménnyel összhangban az Európa Tanács annak 
végrehajtásában részt vevő tagországai vállalják, hogy beazonosítják 
a határmenti együttműködés akadályainak felszámolására szolgáló 
módszereket, és az ilyen nemzetközi együttműködésben részt vevő 
helyi és regionális önkormányzatok rendelkezésére bocsátják az 
összes lehetséges eszközt, amelyet azok a nemzeti érdekek 
kielégítésére szolgáló módon és céllal használhatnak. 

Az egyezményhez csatolt első kiegészítő jegyzőkönyv, 
amelyet 1995-ben, az Európa Tanács 40. évfordulója alkalmából, az 
egyezmény aláírását követően tizenöt évvel nyitottak meg aláírásra, 
további gyakorlati intézkedések bevezetését célozza azoknak az 
adminisztratív, jogi, politikai vagy pszichológiai akadályoknak 
fokozatos megszüntetése érdekében, amelyek nehezítik az 
egyezmény rendelkezései által lehetővé tett határmenti 
projekteknek a végrehajtását. A kiegészítő jegyzőkönyvben előírt 
gyakorlati intézkedések közé sorolható a határmenti 
együttműködési szerveknek államközi megállapodások keretein 
belüli felállításával és azok köz- állam- vagy magánjog szerinti, 
illetve jogalanyiság nélküli működésével kapcsolatos kérdések 
rendezése. Az adott jegyzőkönyv megállapítja az ilyen testület 
tevékenységét szabályozó jogrendszer szabályait; kompetenciáit és 
kötelezettségeit; döntéseinek jogi hatályát; tevékenységeinek 
finanszírozását; annak felügyeletét; a munkája során és annak 
következtében felmerülő viták rendezésének jogi eljárását. 
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Az egyezmény második jegyzőkönyve bevezeti a 
„területközi együttműködés” kifejezést és annak definícióját. Az 1. 
cikk szerint az ilyen együttműködés minden olyan összehangolt 
cselekvést lefed, amelynek célja a végrehajtásban részt vevő két 
vagy több állam területi közösségei vagy közigazgatási szervei 
közötti kapcsolatok kiépítése, amelyek nem minősülnek a 
szomszédos hatóságok határ menti együttműködési kapcsolatának, 
beleértve az együttműködési megállapodások megkötését más 
államok területi közösségeivel vagy közigazgatási szerveivel. Ily 
módon a második jegyzőkönyv kibővítette a nemzetközi 
együttműködés alanyainak, a helyi önkormányzatoknak a körét, 
megteremtve a feltételeket az egymással nem határos régiók 
együttműködéséhez. Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy tekintettel 
az egyezmény és a hozzá tartozó jegyzőkönyveknek az Európa 
Tanács tagországai általi ratifikációját érintő sajátosságokra, ez a 
kifejezés eltérően értelmezhető a „határmenti együttműködés” 
kifejezéssel kapcsolatban. Ez utóbbi terminus, a második kiegészítő 
jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban, általánosabb jelentéssel bír. 
Ezért Ukrajna esetében, amely mind az egyezményt, mind az első és 
második kiegészítő jegyzőkönyvet is ratifikálta, a „határmenti 
együttműködés” kifejezés „mutatis mutandis” gyakorlatilag a 
„területközi együttműködést” is jelenti. 

A  harmadik jegyzőkönyv innovatív jellege azon 
szabályokban rejlik, amelyek a területi közösségek vagy a hatóságok 
és más helyi önkormányzatok azon jogára vonatkoznak, hogy 
határon átnyúló együttműködési szervezetet hozzanak létre 
„euroregionális együttműködési csoportosulások” (ECG) formájában 
az Európa Tanács tagállamainak területén. Az adott jegyzőkönyv 
szabályozza az ECG jogalanyisági, jog- és cselekvőképességi 
kérdéseit, valamint az alkalmazandó jogot. Szabályozza továbbá az 
ECG alapításával és a tagság módjával; az ECG létrehozásával, az 
alapszabály tartalmával, feladataival és a tevékenységi köreivel,,a 
fennállásának időtartamával; a tagok és harmadik felek iránti 
felelősségvállalással; az ECG és tagjai közötti viták rendezési 
eljárásaival kapcsolatos kérdéseket; valamint azokat a kérdéseket, 
amelyek a területi közösségek vagy hatóságok ECG keretei belüli 
eljárásainak jogszerűségét hivatottak felügyeleti, adminisztratív és 
jogi ellenőrzés alá vonni; továbbá az ECG költségvetésének 
kezelésére és végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzésről 
szóló kérdéseket.  
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Összefoglalva: az egyezmény és annak jegyzőkönyvei 
meghatározzák és rögzítik a részes európai országok önkormányzati 
és helyhatósági szerveinek helyi szintű nemzetközi 
partnerségekben való részvételéhez szükséges formális és jogi 
kereteket. Ezeknek a kapcsolatoknak az egyezmény és a hozzá 
tartozó jegyzőkönyvek normáinak alkalmazása révén 
szisztematikus és rendezett jellegűeknek kell lenniük. 

Ukrajna, számos vonatkozó törvényt adaptálva, 1993-ban 
csatlakozott az egyezményhez.66 Ez az állami döntés új 
lehetőségeket nyitott a helyi közigazgatási szervek és a területi 
közösségek tevékenységének fejlesztésére az Európa Tanács más 
tagállamainak hasonló hatóságaival történő együttműködés 
keretein belül, amelyek Ukrajnával közösen részt vesznek az 
egyezmény megvalósításában. Ezért érdemes figyelmet fordítani a 
nemzetközi és a hazai jogi normák ismertetésére, hogy 
részletesebben megértsük ezeket a lehetőségeket. 

Természetesen mindenekelőtt felmerül az a kérdés, hogy 
mely közjogi szervezetek jogosultak részt venni a határon 
átnyúló nemzetközi együttműködésben.  

Az egyezmény 2. cikke 2. bekezdésének értelmében a 
határon átnyúló nemzetközi együttműködés alanyai olyan 
önkormányzatok, közigazgatási szervek vagy hatóságok, amelyek 
helyi vagy regionális szintű irányítási funkciókat látnak el. Pontosan 
ez a státuszuk kell, hogy legyen rögzítve az egyezményben részt 
vevő mindegyik ország nemzeti jogrendszerében. Mindemellett 
figyelembe kell venni az egyes államok azon jogát (az Európai 
Szerződéshez történő csatlakozás során vagy azt követően), hogy 
beazonosíthassák a  fentebb jelzett szerveket, szervezeteket, 
valamint a tevékenységeik típusait és formáit, amelyek 
vonatkozásában korlátozásokat vagy tilalmakat vezetnének be ezen 
egyezmény hatályára vonatkozóan. Az adott államnak az ilyen 
döntéséről hivatalosan értesítenie kell az Európa Tanács főtitkárát. 

Az ukrán jogszabályok követik a demokrácia nemzeti és 
európai hagyományait, így államunk alkotmánya (I. fejezet 5. cikk 
Általános rendelkezések) előírja, hogy a nép a hatalmát közvetlenül 
és az államhatalmi, valamint a helyi önkormányzati szervek útján 
gyakorolja. Az Alkotmány 140. cikke a helyi önkormányzatiságot a 
                                                           
66 Ukrajna csatlakozásáról a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek 
határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez. – [Elektronikus 
forrás]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3384-12 
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területi közösség azon jogaként határozza meg, hogy önállóan 
kezelje a helyi jelentőségű kérdéseket, az ukrán alkotmány és az 
ukrán jogszabályok biztosította kereteken belül. Kétségtelen, hogy 
ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat az ukrán alkotmányos rend 
alapja és az irányítási mechanizmus fontos része, mivel lehetővé 
teszi a helyi, a regionális és a nemzeti érdekek optimális 
kombinációját. 

A „területi közösségek” kifejezés tartalmát az ukrán 
jogszabályok közül az Alkotmány 140. cikke határozza meg: a 
területi közösségek - egy község lakosai vagy több község, 
nagyközség és város lakosainak önkéntes társulása egy vidéki 
közösségen belül. Az ukrajnai helyi önkormányzatiságról szóló 
törvény 6. cikkének rendelkezései hozzáfűzik, hogy a községek, 
nagyközségek, városok területi közösségei a helyi 
önkormányzatiság alapvető alanyai, funkcióinak és hatásköreinek fő 
hordozói. A területi közösség a helyi önkormányzatiságot a 
törvényben megállapított rendnek megfelelően gyakorolja, úgy 
közvetlenül, mint a helyi önkormányzati szerveken, a községi, 
nagyközségi, városi tanácsok és azok végrehajtó szervein keresztül. A 
községek, nagyközségek és városok területi közösségeinek közös 
érdekeit a járási és a megyei tanácsok képviselik. A városokban a 
kerületek irányításának megszervezésével kapcsolatos kérdés a 
városi tanácsok hatáskörébe tartozik. Ebből következik, hogy a 
területi közösségeknek nemzetközi szinten is lehetőségük van részt 
venni saját érdekeik érvényesítésében, az általuk választott helyi 
önkormányzati testületek munkáján keresztül. 

Az egyezményben használt „területi közigazgatási szervek” 
kifejezés meglehetősen általános jelentéssel bír, mivel figyelembe 
kell vennie az Európa Tanács különböző tagállamainak eltérő 
adottságait. Ez viszont formális indokot szolgáltat arra, hogy 
Ukrajna, mint az Egyezmény végrehajtásának részese, a „területi 
közigazgatás” kifejezést a helyi közigazgatásaira alkalmazza. Az 
Alkotmány 118-119. cikkeinek megfelelően és a helyi 
államigazgatási szervekről szóló törvény értelmében „területi 
közigazgatás” címszó alatt a helyi állami közigazgatási szerveket 
értjük, amelyek a számukra kijelölt területeken gyakorolják az állam 
által rájuk ruházott vagy az illetékes helyi önkormányzatok 
szerveiként működő helyi tanácsok által nekik delegált 
hatásköröket. Ugyanakkor figyelembe kell venni az Alkotmány 143. 
cikkének rendelkezéseit is, amelyek értelmében a helyi 
önkormányzati szerveket a törvény a végrehajtó testületek külön 
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hatásköreivel ruházhatja fel. Ilyen esetekben az adott szervek 
"területi hatóságokként" is működhetnek, de az alkotmány szerint 
azok az illetékes végrehajtó hatóságok ellenőrzése alatt állnak. 

Tág értelemben véve a határon átnyúló együttműködés 
lényege a helyi közösségek állami beavatkozás nélküli 
együttműködése. Mint azonban már említettük, az egyezmény az 
ilyen együttműködések alanyait eléggé alternatív módon „területi 
önkormányzatnak vagy közigazgatási szervnek” nevezi. Ennek 
megfelelően racionálisnak tűnik, hogy az egyezményben részes 
különböző európai országok helyi közigazgatási szervei is 
együttműködhetnek egymással, ha a területi közösségek érdekeit 
képviselik. 

Az egyezmény által lefedett kérdések szélesebb körben 
történő szabályozása érdekében Ukrajna 2004-ben elfogadta a 
határon átnyúló együttműködésről szóló törvényt,67 amelyet később 
módosítottak és kiegészítettek. Az adott törvény értelmében a 
határon átnyúló együttműködések alanyai a következők: „területi 
közösségek, azok képviseleti szervei és társulásaik, ukrajnai 
hatóságok helyi szervei, amelyek együttműködnek a szomszédos 
államok területi közösségeivel és illetékes hatóságaival, az ukrajnai 
hatályos jogszabályok és megállapodások által meghatározott 
hatáskörükön és a határon átnyúló együttműködésről szóló 
megállapodások hatáskörén belül". 

Ukrajnának az egyezményhez történő csatlakozása és az 
egyezmény jegyzőkönyveinek későbbi ratifikálása vetette fel a helyi 
hatóságoknak a nemzetközi együttműködés terén meglévő 
illetékességéről szóló kérdéseket. Ebben a tekintetben meg kell 
jegyezni, hogy az egyezmény az Európa Tanács tagállamainak 
biztosítja a jogot arra, hogy ezt a hatáskört nemzeti joguk alapján 
meghatározzák; a hatáskör korlátozásait és jellegét az egyezmény 
nem változtatja meg. 

A helyi hatóságok - a központi hatóságok helyi szervei és a 
helyi önkormányzati szervek szervezeti és jogi természetüknél 
fogva különböznek, tevékenységük függ a rájuk ruházott 
kompetenciáktól és hatásköröktől. 

Az ukrajnai helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó 
kérdések körét mindenekelőtt az alkotmány határozza meg. Annak 
                                                           
67 Ukrajna törvénye a határon átnyúló együttműködésről, kelt 2004.06.24-én, száma 
1861-IV.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15/ed20181011 
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143. cikke szerint a községek, nagyközségek, városok területi 
közösségei közvetlenül vagy az általuk létrehozott helyi 
önkormányzati szervek útján kezelik a közösségi tulajdonban lévő 
vagyont; jóváhagyják a társadalmi-gazdasági és kulturális fejlesztési 
programokat, valamint ellenőrzik azok végrehajtását; jóváhagyják 
az egyes közigazgatási egységek költségvetéseit, és ellenőrzik azok 
végrehajtását; a törvénynek megfelelően megállapítják a helyi 
adókat és illetékeket; biztosítják a helyi népszavazások megtartását 
és eredményeik végrehajtását; közüzemi vállalatokat, szervezeteket 
és intézményeket hoznak létre, szerveznek át és számolnak fel, 
valamint  gyakorolják a tevékenységeik feletti ellenőrzést; egyéb, a 
törvény által a hatáskörükbe sorolt, helyi jelentőségű kérdéseket 
oldanak meg. 

Ezenkívül a helyi önkormányzatok hatáskörét az ukrajnai 
helyi önkormányzatiságról szóló törvény és más normatív okiratok 
határozzák meg. A törvény a hatalommegosztás elvének 
megfelelően szabályozza a helyi önkormányzatok hatáskörét: külön 
meghatározza a helyi önkormányzati képviseleti szervek, a községi, 
nagyközségi és városi tanácsok, valamint végrehajtó szerveik és a 
községek, nagyközségek és városok polgármestereinek hatáskörét. 

Így, a törvény 25. cikke a községi, nagyközségi, városi tanács 
tekintetében, általános értelemben, az alkotmány és a törvények 
által rájuk ruházott kérdések megvitatásának és megoldásának 
hatáskörét, mint jogot rögzítette. A törvény 26. cikke megállapította 
a községi, nagyközségi, városi tanács kizárólagos hatáskörét, 
nevezetesen: a vonatkozó tanács plenáris ülésén az 
önszerveződésről és szerveinek megalakításáról szóló döntések 
meghozatala, a helyi önkormányzati rendszer megszervezése és 
működtetése, a terület gazdasági és társadalmi fejlesztése, a 
közösségi vagyon és költségvetés kezelése, az ellenőrző funkciók 
ellátása és egyéb kérdések. Többek között a törvény 26. cikk 1. 
részének 21. pontja rendelkezik arról, hogy egy községi, 
nagyközségi, városi tanács kizárólag a plenáris ülésén határozhat 
úgy, hogy a helyi önkormányzatok hatáskörük hatékonyabb 
gyakorlása érdekében, a területi közösségek jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében szövetségekbe tömörülhetnek, továbbá 
egyesülhetnek az önkéntes szerveződések egyéb formáiban. A helyi 
önkormányzatok és szövetségeik beléphetnek vonatkozó 
nemzetközi szövetségekbe és egyéb hasonló önkéntes társulásokba. 
Tehát a területi közösségek döntéseket hozhatnak a szövetségbe 
tömörülésről vagy az önkormányzatok más típusú önkéntes 
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társulásához való csatlakozásról, valamint az azokból való 
kilépésről. 

A törvény 4. fejezetének 43. cikke rendelkezik a járási és a 
megyei tanácsok hatásköréről. A 15. pontnak megfelelően kizárólag 
a járási és megyei tanácsok plenáris ülésein születhetnek döntések a 
társulások kialakításáról, a társulásokhoz való csatlakozásról, és a 
helyi önkormányzatok alkotta önkéntes társulások egyéb formáiról, 
amelyekkel a területi közösség közös érdekeit képviselik; továbbá 
kizárólag a járási és megyei tanácsok plenáris ülésein fogadhatnak 
el határozatokat az ilyen társulásokból való kilépésről. 

A törvény 2. fejezete meghatározta a községi, nagyközségi, 
városi, városi kerületi tanács végrehajtó szervének jogkörét. A 
törvény jogköreik tárgyára vonatkozóan rendszerezi a községi, 
nagyközségi, városi tanácsok végrehajtó szerveinek saját 
(önkormányzati) és delegált hatásköreit. A saját jogkörök között a 
törvény a következő területekre vonatkozóakat tartja számon: a 
társadalmi-gazdasági és a kulturális fejlesztés, tervezés és számvitel; 
költségvetési, pénzügyi és árképzési területek; a közösségi vagyon 
kezelése; lakhatási és közműgazdálkodási feladatok, háztartási, 
kereskedelmi szolgáltatások; vendéglátás, közlekedés és 
kommunikáció; építészet; oktatás, egészségügy, kultúra, testnevelés 
és sport; a földviszonyok és a környezetvédelem szabályozása; a 
lakosság szociális védelme; külgazdasági tevékenységek; a 
közigazgatási berendezkedés kérdéseinek kezelése; a törvényesség, 
a közrend szavatolása, a polgárok jogainak, szabadságainak és 
legitim érdekeinek védelme; állami kitüntetések, Ukrajna elnöki 
kitüntetéseinek és Ukrajna tiszteletbeli címeinek odaítélése. E 
mellett az ukrán alkotmány a járási és megyei tanácsok hatáskörébe 
sorolja többek között a járás és a megye társadalmi-gazdasági 
fejlesztési programjainak jóváhagyását, ezen programok 
végrehajtásának ellenőrzését; az állami költségvetési forrásokból a 
területi közösségek közötti igazságos elosztás érdekében vagy a 
helyi költségvetésből közös projektek végrehajtásához szerződéses 
alapon bevont pénzeszközökből közös társadalmi-gazdasági és 
kulturális programok végrehajtására összeállított járási és megyei 
költségvetések jóváhagyását, az adott programok végrehajtásának 
ellenőrzését stb. 

A törvény 3. fejezetének 42. cikke meghatározta a község, a 
nagyközség, a város polgármesterének hatáskörét. Az adott 
törvénycikk 14. pontja értelmében a község, a nagyközség, a város 
polgármestere a törvénynek megfelelően köteles képviselni a 
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területi közösség, a tanács és annak végrehajtó bizottsága érdekeit 
az állami szervekkel, a helyi önkormányzat egyéb szerveivel, a 
polgárok egyesüléseivel, tulajdonjogtól függetlenül a 
vállalkozásokkal, intézményekkel és szervezetekkel, valamint az 
állampolgárokkal létesített, illetve a nemzetközi kapcsolatokban. A 
16. pont rendelkezései előírják, hogy a község, a nagyközség, a város 
polgármestere köteles a területi közösség, a tanács és annak 
végrehajtó bizottsága nevében a törvényeknek megfelelően 
megállapodásokat kötni, az olyan kérdésekben pedig, amelyek a 
tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak, a megállapodásokat 
jóváhagyásra benyújtani az illetékes tanácshoz. 

A helyi önkormányzati szervek hatáskörét és az 
együttműködés mechanizmusát a nemzetközi, különösen a határon 
átnyúló együttműködés területén a fentiekben már említett, a 
határon átnyúló együttműködésről szóló ukrán törvényben 
körvonalazza. A 7. cikk szövege a következőket tartalmazza: a helyi 
önkormányzati szervek hatáskörükön belül és az ukrán 
jogszabályokkal összhangban: 

1) megállapodásokat kötnek a határon átnyúló 
együttműködésről és biztosítják azok végrehajtását; 
2) biztosítják Ukrajnának a határon átnyúló 
együttműködésről szóló nemzetközi megállapodásaiból 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését; 
3) részt vesznek a közös projektek (programok) 
kidolgozásában és végrehajtásában; 
4) határozatokat fogadnak el az érintett nemzetközi 
társulásokhoz és egyéb egyesülésekhez történő 
csatlakozásukról; 
5) javaslatokat nyújtanak be különleges határátlépési 
eljárások bevezetéséről; 
6) szükség esetén a megállapított eljárásnak megfelelően 
javaslatokat tesznek a határon átnyúló együttműködésről 
szóló jogszabályok módosításáról. 
Érdemes megjegyezni, hogy ezt a törvényt 2018-ban az 

Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló egyes 
törvényeinek módosításáról szóló törvény68 elfogadásával 
kiegészítették. Az újítások a helyi önkormányzati szervek 

                                                           
68 Ukrajna törvénye a határon átnyúló együttműködésről szóló egyes ukrajnai 
törvények módosításáról, kelt 2018. 09. 04-én, száma 2515-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2515-19#n118 
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hatásköreinek és együttműködési mechanizmusának kibővítésére 
vonatkoztak a nemzetközi, különösen a határon átnyúló 
együttműködés területén. Ezeket a jogalkotási intézkedéseket az 
tette szükségessé, hogy Ukrajna ratifikálta a Területi 
Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti 
Együttműködéséről szóló Keretegyezmény Harmadik Kiegészítő 
Jegyzőkönyvét.69 

A Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének (2) 
bekezdése az alábbiak szerint körvonalazza az Euroregionális 
Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: (ECG) 
tevékenységének célját: a lakosság javára, a tagok közötti, 
határmenti és területközi együttműködés előmozdítása, támogatása 
és fejlesztése a közös hatáskörű területeken és az érintett országok 
nemzeti jogszabályaiban meghatározott hatáskörökkel 
összhangban. A 3. cikk (1) bekezdése meghatározza, hogy az ECG 
tagjai mindenekelőtt a jegyzőkönyv végrehajtásában részt vevő 
állam területi közösségei vagy hatóságai. Az adott cikk (3) 
bekezdése megállapítja, hogy a résztvevő államok területi 
közösségei vagy hatóságai az ECG-ben a választói jogok többségével 
rendelkeznek. 

Egyebek között a Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv 7. cikke 
meghatározza az ECG feladatait és tevékenységi területét, 
hangsúlyozva, hogy egy ilyen csoportosulás teljesíti a tagjai által 
ráruházott feladatokat. Ezeknek a feladatoknak a tagok saját 
nemzeti jogszabályaival összhangban meg kell felelniük azok 
hatáskörének, és azokat fel kell sorolni a megállapodásban és az 
alapszabályban. Az ECG azon államok joghatóságának megfelelően 
fogadja el és biztosítja a határozatok végrehajtását az egyének és a 
jogi személyek vonatkozásában, különösen azok javára, amelyekhez 
tagjai tartoznak. A tagoknak hatáskörükön belül minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük az ECG határozatainak végrehajtása 
érdekében. Ugyanakkor az ECG-re nem kell átruházniuk a 
rendelkező hatáskörök gyakorlásának feladatát. Az ECG emellett 
nem jogosult olyan intézkedések meghozatalára sem, amelyek 
sérthetik az egyének jogait és szabadságát, vagy fiskális jellegű 

                                                           
69 Harmadik kiegészítő jegyzőkönyv a területi önkormányzatok és közigazgatási 
szervek határmenti együttműködéséről szóló európai keretegyezményhez a 
Euroregionális Együttműködési Csoportosulásra (angol elnevezése: Euroregional Co-
operation Grouping - ECG) vonatkozóan (Utrecht, 2009. november 16.). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_947 



86 

befizetésekre kötelezné őket. Az ECG jogait továbbá korlátozzák 
azok a  hatáskörök , amelyeket a területi közösségek vagy hatóságok 
gyakorolnak, mint annak az államnak a képviselői, amelyhez 
tartoznak, kivéve, ha ezt a megfelelő módon engedélyezik számukra. 
Az ECG gyakorolhatja a tagállamok által ráruházott hatásköröket. 

A Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv ratifikálása 
eredményeként Ukrajna jogi téren végrehajtott jogalkotási 
változásainak elemzése azt mutatja, hogy ezek kiterjesztették az 
ukrán határon átnyúló együttműködésről és a helyi 
önkormányzatokról szóló törvények hatályát. 

A változtatások Ukrajna helyi önkormányzatiságáról szóló 
törvényének a helyi önkormányzati szervek hatásköreire vonatkozó 
részét érintik, a nemzetközi, azon belül a határon átnyúló 
együttműködés területén. A végrehajtott változtatások a 26. és 43. 
cikkre vonatkoztak. 

A 26. cikk első része, amely a községi, a nagyközségi, a 
városi tanács kizárólagos jogköreit tartalmazza a kérdések plenáris 
üléseken történő megvitatásával kapcsolatban, kiegészítése került a 
21.1. és a 21.2. bekezdésekkel. Tartalmuk szempontjából a községi, a 
nagyközségi, a városi tanácsok illetékesek: 

1) jóváhagyni az euroregionális együttműködési 
csoportosulásokról szóló megállapodásokat, dönteni az 
euroregionális együttműködési csoportosulások 
létrehozásáról, az ilyen csoportosuláshoz való 
csatlakozásról vagy az abból való kilépésről, az 
euroregionális együttműködési csoportosulás 
alapszabályának jóváhagyásáról és módosításáról; 
2) dönteni az európai területi társuláshoz való 
csatlakozásról, és kilépni az ilyen társulásból. 
A járási és megyei tanácsok kizárólagos hatáskörét rögzítő 

43. cikket kiegészítették a 15.1. és a 15.2. bekezdésekkel. Ezek 
alapján kizárólag a járási és megyei tanácsok plenáris ülésein lehet 
dönteni a következő kérdésekről: 

1) megállapodás megkötése és jóváhagyása a határmenti 
együttműködés szerveiről, különös tekintettel az euroregionális 
együttműködési csoportosulásra, a határon átnyúló együttműködési 
szervekhez való csatlakozásra vagy kilépésre, az alapszabályok 
jóváhagyására és módosítására vonatkozóan; 

2) döntéshozatal az európai területi társuláshoz történő 
csatlakozásról, és az ilyen társulásból történő kilépésről. 
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Kibővültek továbbá a határmenti együttműködésről szóló 
ukrán törvény 7. cikkének rendelkezései is, amelyek a helyi 
önkormányzati szervek hatásköreire vonatkoznak a nemzetközi, 
különösképpen a határmenti együttműködés területén. Jelenleg a 
helyi önkormányzati testületek hatáskörükön belül és Ukrajna 
jogszabályainak megfelelően: 

1) kötelesek betartani Ukrajna határmenti 
együttműködésről szóló nemzetközi megállapodásaiban 
vállalt kötelezettségeket;  
2) jogosultak részt venni a közös kezdeményezések, 
események, projektek, programok és stratégiák 
kidolgozásában és végrehajtásában; 
3)  jogosultak határon átnyúló együttműködési 
szervezeteket létrehozni; 
4) javaslatokat tehetnek a határ menti kereskedelem 
megszervezésére, a határon átnyúló társulások 
létrehozására; 
5) jogosultak egyéb hatásköröket gyakorolni a határon 
átnyúló együttműködés területén az ukrán jogszabályokkal 
és azokkal a nemzetközi szerződésekkel összhangban, 
amelyek az ukrán jogrend részét képezik. 
Összességében meg kell jegyezni, hogy a helyi 

önkormányzati szervek hatásköre a nemzetközi, különösképpen a 
határon átnyúló együttműködések területén a területi közösség, a 
helyi önkormányzati szervek és tisztviselők jogainak, 
kötelességeinek és jogkörének olyan összességét képezi, amelyet a 
fent említett, ukrajnai helyi önkormányzatiságról és a határon 
átnyúló együttműködésről szóló ukrán törvények, továbbá a területi 
önkormányzatok és közigazgatási szervek határmenti 
együttműködéséről szóló európai keretegyezmény és annak 
jegyzőkönyvei rögzítettek. 

A hazai közjog egy másik, a határon átnyúló nemzetközi 
együttműködés területén felhatalmazott alanya a helyi állami 
közigazgatási hivatal. Az ukrán alkotmány és a helyi 
önkormányzatiságról szóló törvény szabályozza a helyi állami 
közigazgatási hivatalok és a helyi állami közigazgatási hivatal 
vezetőjének hatáskörébe tartozó kérdéseket. 

Az alaptörvény 119. cikke értelmében az adott terület helyi 
állami közigazgatási hivatalok biztosítják: 



88 

1) az ukrán alkotmány és Ukrajna törvényeinek, az ukrán 
államfő, az ukrán miniszteri kabinet és egyéb hatóságok 
aktusainak végrehajtását; 
2) a törvényességet és jogrendet; a polgárok jogainak és 
szabadságainak tiszteletben tartását; 
3) a társadalmi-gazdasági és kulturális fejlesztési állami és 
regionális programok, a környezetvédelmi programok, 
valamint az egy tömbben élő őshonos népek és nemzeti 
kisebbségek által lakott területeken az adott népcsoportok 
nemzeti és kulturális fejlesztési programjainak 
végrehajtását; 
4) a vonatkozó megyei és járási költségvetések elkészítését 
és végrehajtását; 
5) a beszámolót a vonatkozó költségvetések és programok 
végrehajtásáról; 
6) az együttműködést a helyi önkormányzati szervekkel; 
7) az állam által rájuk ruházott és az illetékes tanácsok által 
delegált egyéb hatáskörök érvényesülését. 
Mindemellett a 118. cikk meghatározta 

elszámoltathatóságuk kérdéseit is, megállapítva, hogy a helyi 
önkormányzati szervek, az illetékes járási vagy megyei tanácsok 
által rájuk ruházott hatáskörök tekintetében a helyi állami 
közigazgatási szervek és a tanácsok által elszámoltathatóak és az 
ellenőrzésük alatt állnak; összességében ezek a közjogi szervek a 
magasabb szintű hatóságok irányítása és ellenőrzése alatt állnak. 
Ukrajna alkotmányos normákon alapuló helyi állami közigazgatási 
hivatalairól szóló törvénye több cikkében is meghatározta a 
kompetencia kérdését. A 13. cikk értelmében a helyi állami 
közigazgatási hivatalok feladata többek között a következő kérdések 
megoldása: 

1) a polgárok törvényes érdekeinek, jogainak, 
szabadságainak védelme és a törvényesség biztosítása; 
2) a vonatkozó területek társadalmi és gazdasági 
fejlesztése; 
3) a költségvetési, a pénzügyi és a számviteli kérdések 
kezelése; 
4) a vagyonkezelésre, privatizációra, a vállalkozói szellem 
előmozdítására és az állami szabályozási politika 
végrehajtására irányuló kérdések kezelése; 
5) az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar, a közlekedés és a 
kommunikáció kérdéseinek kezelése; 
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6) a tudománnyal, az oktatással, a kultúrával, az 
egészségüggyel, a testneveléssel és a sporttal, a családdal, a 
nőkkel, a fiatalokkal és a gyermekekkel kapcsolatos 
kérdések kezelése; 
7) a földhasználat, a természeti erőforrások használata és a 
környezetvédelem; 
8) a külgazdasági tevékenység; 
9) a védelmi tevékenység és a mozgósítási előkészítés; 
10) a szociális védelem, a lakosság foglalkoztatása, a munka 
és a bérek. 
A fentieknek megfelelően az említett törvény alapvető 

ágazati hatáskörrel ruházza fel a helyi állami közigazgatási 
hivatalokat (17–29. cikkek). Ide tartozik a társadalmi és a gazdasági 
fejlesztés területe; a költségvetési és a pénzügyi ágazat; a 
vagyonkezelés, a privatizáció, a vállalkozásfejlesztés és az állami 
szabályozási politika végrehajtása; a várostervezés, a lakhatási és 
közműgazdálkodási, háztartási, kereskedelmi szolgáltatások, 
közlekedés és kommunikáció; a föld, a természeti erőforrások, a 
környezet használata és védelme; a tudomány, az oktatás, az 
egészségügy, a kultúra, a testnevelés és a sport, az anyaság és a 
gyermekgondozás, a család- és ifjúságpolitika; a lakosság szociális 
biztonsága és szociális védelme; a lakosság foglalkoztatottsága, a 
munka és a bérek; a jogállamiság, a közrend és a polgárok jogainak 
és szabadságainak biztosítása; nemzetközi és külgazdasági 
kapcsolatok; védelmi tevékenységek stb. 

Külön meg kell jegyeznünk azt is, hogy a helyi állami 
közigazgatási hivatal nemzetközi és külgazdasági kapcsolatokra 
vonatkozó hatásköreit a törvény 26. cikkének (1) - (8) bekezdése 
határozza meg. Ez alapján a helyi állami közigazgatási hivatal azon a 
területen, amelyre hatásköre kiterjed köteles: 

1) teljesíteni az állam nemzetközi szerződések alapján 
vállalt kötelezettségeit; 
2) jogosult előmozdítani a nemzetközi együttműködés 
fejlesztését gazdasági téren, az emberi jogok védelme, a 
terrorizmus elleni küzdelem, a környezetbiztonság, az 
egészségügy, valamint a tudományos, oktatási, kulturális, 
idegenforgalmi, továbbá a testnevelés és a sport területén; 
3) együttműködési megállapodásokat köthet külföldi 
partnerekkel, de csak a törvény által meghatározott 
kereteken belül; 
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4) elősegítheti a vállalkozások, intézmények és szervezetek 
külgazdasági együttműködését, függetlenül azok 
tulajdonjogától; 
5) jogosult előmozdítani és fejleszteni az exportbázist, és 
fokozni az exportra szánt termékek gyártását; 
6) megszervezni a határ és part menti kereskedelmet; 
7) elősegíteni a vámhatóságok és a határőrizeti szolgálatok 
tevékenységét, megteremteni számukra a megfelelő 
működés feltételeit; 
8) a meghatározott eljárásrend szerint javaslatokat 
előterjeszteni a megfelelő szervekhez a külföldi 
befektetések bevonzására vonatkozóan, az adott terület 
gazdasági potenciáljának fejlesztése érdekében. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ugyanúgy, mint a helyi 

önkormányzatok esetében, Ukrajna 2004. évi határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvénye a helyi állami közigazgatási 
hivatalok hatásköreit és működési mechanizmusait is kibővítette a 
nemzetközi, különösen a határon átnyúló együttműködésre 
vonatkozóan. Az adott törvény 7. cikke meghatározza az Ukrajna 
jogszabályainak megfelelően gyakorolt alábbi hatásköröket: 

1) a határon átnyúló együttműködésről szóló 
megállapodások megkötése és végrehajtásuk biztosítása; 

2) Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló 
nemzetközi megállapodásaiból fakadó kötelezettségek 
teljesítésének biztosítása; 

3) részvétel a közös projektek (programok) kidolgozásában 
és végrehajtásában; 

4) döntések meghozatala az illetékes nemzetközi 
társulásokhoz és egyéb csoportosulásokhoz való csatlakozásról; 

5) javaslatok benyújtása különleges határátlépési eljárások 
bevezetésére vonatkozóan; 

6) szükség esetén és a meghatározott eljárás szerint 
javaslatot tenni a határon átnyúló együttműködésről szóló 
jogszabályok módosítására. 

Az adott törvény további kiegészítésére 2018-ban került 
sor, miután Ukrajna ratifikálta a Területi Önkormányzatok és 
Közigazgatási Szervek Határ Menti Együttműködéséről szóló 
Keretegyezmény Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvét és elfogadta 
az Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló egyes 
törvényeinek módosításáról szóló törvényt. Az említett nemzetközi 
megállapodás normái befolyásolták a helyi állami közigazgatási 
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hivatalok hatásköreinek törvényi szabályozását a határon átnyúló 
nemzetközi együttműködés terén. 

Ennek megfelelően a határon átnyúló együttműködésről 
szóló törvény 7. cikke a fent említett hatásköröket számos ponttal 
kiegészítette, többek között: 

1) részvétel a közös kezdeményezések, intézkedések, 
projektek, programok és stratégiák kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
2) a határon átnyúló együttműködés szerveinek 
létrehozása; 
3) javaslatok előterjesztése a határon átnyúló kereskedelem 
szervezésére, határon átnyúló csoportosulások 
létrehozására. 
A nemzetközi határon átnyúló együttműködés alanyai, 

vagyis a helyi közjogi szervek (helyi önkormányzati szervek és a helyi 
állami közigazgatási hivatalok) hatásköreire vonatkozó törvényi 
normák vizsgálatánál érdemes figyelmet fordítani az egyik 
legfontosabb jogkörre, a határon átnyúló együttműködésről szóló 
megállapodások megkötésére. Ez a hatáskör rendkívül 
felelősségteljes, mivel amellett, hogy új lehetőségeket nyit meg a 
területi közösségek fejlődésében, felveti a nemzetközi jogi jellegű 
együttműködés alanyainak kötelezettségeit is. Ezért konkretizáljuk 
ennek a hatáskörnek a paramétereit, figyelembe véve a határon 
átnyúló együttműködésről szóló törvény újonnan bevezetett 
rendelkezéseit. 

A határon átnyúló együttműködés ukrajnai alanyainak 
tisztában kell lenniük azzal, hogy az ilyen megállapodásoknak a 
törvény 8. cikkével összhangban: a) szabályozniuk kell az 
együttműködés jogi, szervezeti, gazdasági és egyéb vonatkozásait; 
b) a kidolgozása során a típusszerződést kell használni; c) 
regisztrálniuk kell magukat azáltal, hogy értesítést küldenek a 
központi hatóságnak, amely gondoskodik az állami regionális 
politika kialakításáról és végrehajtásáról - jelenleg ez Ukrajna 
Regionális Fejlesztési, Építési, Lakásügyi és Közmű-gazdálkodási 
Minisztériuma. A típusszerződést az adott központi hatóság 
dolgozza ki és hagyja jóvá, s ugyanez a hivatal hagyja jóvá a határon 
átnyúló együttműködésről szóló megállapodások regiszterének 
működésére és a bejelentésre vonatkozó eljárást is. Ezenkívül 
Ukrajna határon átnyúló együttműködésének alanyait a határon 
átnyúló együttműködés kérdéséért felelős központi hatóságok 
kérésére az együttműködésről szóló megállapodások 
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végrehajtásáról és annak eredményeiről szóló tájékoztatási 
kötelezettség terheli. 

A Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv és a határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvény 9. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban az ilyen megállapodások fontos szempontja, hogy 
előirányozhatják határon átnyúló olyan együttműködési 
szervezetek létrehozását, amelyek teljesítik a területi közösségek, 
képviseleti testületeik és a helyi hatóságok által rájuk ruházott 
feladatokat. Ezek a határon átnyúló együttműködési szervezetek 
Ukrajna területén is működhetnek, és ilyen esetekben jogi 
személyiségű szervezetként is létrehozhatók. Egyes esetekben 
feladataikat az érintett helyi önkormányzatok végrehajtó szerveire 
és a végrehajtó hatalom helyi szerveinek szervezeti egységeire is 
delegálhatják. 

A 9. cikk rendelkezéseivel összhangban ilyen jogi személyek 
lehetnek az euroregionális együttműködési csoportosulások, melyek 
az Európa Tanács azon tagállamának nemzeti jogalkotásával 
összhangban hozhatók létre, amelynek területén az adott 
csoportosulás székhelye található. Ilyen jogi személyek az európai 
területi társulások is lehetnek, amelyek az Európai Unió azon 
tagállamának nemzeti jogszabályaival összhangban létesíthetők, 
amelynek területén az adott társulás székhelye található. 

Ennek az eltérésnek az a magyarázata, hogy előbbiek az 
Európa Tanács jogszabályainak, azon belül is a Területi 
Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti 
Együttműködéséről szóló Keretegyezmény és a hozzá tartozó 
jegyzőkönyvek jogi normáinak honosítása révén jönnek létre; 
utóbbiak pedig az európai területi társulásokról (EGTC) szóló, 2006. 
július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel,70 valamint az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a 
csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé 
tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról 
szóló 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel71 összhangban jönnek létre. 

                                                           
70 Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 
July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1082 
71 Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 
17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European 
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Ez a rendelet természetesen nem olyan előíró jogi norma, 
amely – tagállami státusz hiányában - jogi kötelezettségeket róna 
Ukrajnára. Ugyanakkor tükrözi az Európai Unió azon szándékát, 
hogy a határon átnyúló együttműködésnek "harmadik országokból", 
vagyis nem EU-s országokból származó alanyai is részt vehessenek 
az európai területi társulások tevékenységében, feltéve, hogy ez 
nem ellentétes ezen államok nemzeti jogszabályaival, vagy azt az 
Európai Unió tagállamai és ezen államok közötti nemzetközi 
szerződésekben rögzítették. 

Annak érdekében, hogy eloszlassuk a határon átnyúló 
nemzetközi együttműködések Ukrajnában az ETT formájában 
történő alkalmazásának jogalapjaival kapcsolatos bizonyos 
kételyeket, ki kell emelni, hogy ebben az esetben Ukrajnának 
lehetősége van nemcsak az Európa Tanács egyezményeit és számos 
EU-s tagsággal rendelkező európai országgal kötött kétoldalú 
szerződését irányadónak tekinteni, hanem az ezekkel az 
országokkal és az EU intézményeivel kötött többoldalú 
megállapodásokat is, amelyek alapját képezték az Ukrajna és az EU 
közötti társulási megállapodásnak.72 

 

2.2. Ukrajna és az Európai Unió tagállamai közötti 
együttműködés európai területi társulások révén, az Ukrajna és 
az Európai Unió közötti társulási megállapodás végrehajtásának 
kontextusában. Az európai területi társulások tapasztalatainak 
áttekintése. 

Ukrajna és az EU tagállamai közötti együttműködés 
területeit vizsgálva az európai területi társulások (a továbbiakban: 
ETT) révén, figyelembe kell venni, hogy napjainkra a világgazdaság 
egyre inkább nemzetközivé vált, valamint hogy erősödött az egyes 
országok és régiók gazdasági fejlődésének kölcsönös függése is.73 
                                                                                                                     
grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification 
and improvement of the establishment and functioning of such groupings. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=celex:32013R1302 
72 Társulási megállapodás egyrészről Ukrajna, másrészről az Európai Unió, az 
Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik között (Ukrajna által ratifikálva a 
2014. 09. 16-i 1678-VII. számú törvénnyel, hatályba lépett 2017. 09. 01-én).  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
73 International Economic Cooperation. Martin Feldstein, ed., University of Chicago 
Press, 1998. URL: http://www.nber.org/books/feld88-4 
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Ezért minden államnak, nemzetközi szervezetnek és integrációs 
társulásnak, mint amilyen például az EU is, össze kell hangolnia saját 
tevékenységét a többi nemzetközi szereplővel. Amennyiben a 
szükség és célszerűség úgy diktálja, egyeztetniük kell 
tevékenységeiket, és közösen kell meghatározniuk azok szabályait 
olyan optimális döntések meghozatalán keresztül, amelyek 
többoldalú vagy kétoldalú nemzetközi jog szerinti szerződésekben – 
egyezményekben, megállapodásokban stb. – kerülnek rögzítésre. 
Ezek a megállapodások kezelik a nemzetközi kapcsolatok 
harmonizációjának kérdését a különféle területeken, többek között 
a gazdaság költségvetési, fiskális, szociális ágazataiban, és széles 
körben alkalmazhatóak, ideértve a kereskedelmi, a monetáris és 
pénzügyi együttműködésről szóló, valamint a beruházásokról, a 
szabályozásról és az adózásról szóló megállapodásokat is.74 

Általánosságban a „nemzetközi gazdasági együttműködés” 
fogalma úgy határozható meg, hogy az a tevékenységek 
összehangolásának és a világ különböző országai által kifejtett 
erőfeszítések egyesítésének folyamata a világgazdaság fejlődésével 
járó komplex társadalmi-gazdasági problémák megoldása, a 
kölcsönös gazdasági fejlődés és gazdasági előnyök elérése 
érdekében75. 

A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelveit, céljait és 
lehetőségeit, valamint az államoknak a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés terén tett kötelezettségvállalásait és politikáját az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamai által 1990. május 1-én 
jóváhagyott, a nemzetközi gazdasági együttműködésről, különös 
tekintettel a fejlődő országok gazdasági növekedésének és 
fejlődésének élénkítéséről szóló nyilatkozat76 határozza meg. A 
                                                           
74 Reznikova N. V. Nemzetközi együttműködés a gazdaságpolitika területén: a 
szuverenitás megőrzésének problémája és a potenciális előnyök elemzése / N. V. 
Reznikova / A nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdései. Tudományos művek 
gyűjteménye. 113. kiadás (II. rész). – Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, 2013. – 149-159. old. URL: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/177/153 
75 Pavlova E. G. Nemzetközi gazdasági együttműködés és integráció. A Pénzügyi 
Menedzsment Központ elektronikus forrás szótári cikke. URL: https://center-
yf.ru/data/economy/european-economic-economic-cooperation-and-
integration.php 
76 Nemzetközi gazdasági együttműködésről, különös tekintettel a fejlődő országok 
gazdasági növekedésének és fejlődésének élénkítéséről szóló nyilatkozat (elfogadva 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamai által 1990. május 1-én). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_982 
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nyilatkozat egyebek mellett rögzíti az ENSZ tagállamainak azon 
eltökélt szándékát, hogy integrálják a kelet-európai országokat a 
világgazdaságba és a nemzetközi gazdasági rendszerbe, mivel ezek 
az intézkedések pozitív lendületet adnak a világkereskedelemnek és 
a fejlődésnek (19. pont). Meg kell jegyezni, hogy ez a nyilatkozat 
közvetlenül kapcsolódik az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak és 
a fenntartható fejlődés céljainak77 további kinyilvánításához, 
amelyek meghatározzák az emberiség fejlődésének 2030-ig tartó 
aktuális napirendjét. 

A világ országainak nemzetközi gazdasági tevékenységét 
tanulmányozva és összegezve elmondható, hogy a nemzetközi 
gazdasági együttműködés kialakulásának és fejlődésének számos 
oka beazonosítható. Ide tartoznak többek között a következők: 

˗ a természeti, emberi, tudományos erőforrások egyenlőtlen 
eloszlása az országok között; 

˗ az országok specializálódásának sajátosságai; 
˗ a beruházási projektek méretének és megvalósítási 

kockázatának bővülése; 
˗ a jelen globális problémáinak megjelenése; 
˗ a nemzeti gazdaságpolitikák összehangolásának 

szükségessége az országok egymás gazdasági fejlődésére gyakorolt 
kölcsönös befolyásának fokozódása miatt, stb. 

A nemzetközi gazdasági együttműködésben részt vevők 
hatásának mértéke és száma szerint az együttműködés több típusát 
is meg lehet különböztetni, nevezetesen: 

˗ globális együttműködés, amely a világ országainak 
többségét lefedi, a világgazdasági rendszer minden (nemzetközi, 
regionális, nemzeti) szintjén érezteti a hatását; 

˗ regionális együttműködés, amely egy regionális 
csoportosulás országaira terjed ki, és egy adott régió gazdasági 
fejlődését befolyásolja; 

˗ harmadik országok bevonásával folytatott többoldalú 
együttműködés, amely egyes helyi problémák megoldására 
összpontosít; 

                                                           
77 A 2015. évi ENSZ-csúcstalálkozó záróokmánya. Világunk átalakítása: a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési keretrendszer, jóváhagyva az ENSZ 
Közgyűlésének 2015. szeptember 25-i 70/1 számú határozatával. URL: 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainabledevelopme
nt-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html 
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- együttműködés az egyes vállalatok szintjén vagy vállalatok 
közötti nemzetközi kooperáció, amely különböző országok 
gazdasági tevékenységeinek alanyait érinti, és célja azok saját 
gazdasági problémáinak megoldása. 

A tudományos és gyakorlati kutatások megerősítik, hogy a 
multilaterális gazdasági együttműködés kiépítésének egyik 
hatékony módja olyan nemzetközi gazdasági szervezetek 
létrehozása, amelyek célja a tagállamok közötti multilaterális 
megállapodások közös kidolgozásának és aláírásának elősegítése, 
nemzetközi mechanizmusok létrehozása azok végrehajtásának 
nyomon követésére és ellenőrzésére, valamint a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok jogi szabályozására irányuló normák és 
szabványok kidolgozása stb.78 

A nemzetközi együttműködés keretein belül, beleértve a 
határon átnyúló gazdasági együttműködést is, az együttműködésben 
résztvevő partnerországok saját érdekeikből indulnak ki, megőrizve 
mindeközben az objektíven szükséges egyensúlyt. Természetesen a 
határon átnyúló együttműködés EU-s alanyai, akik Ukrajnával 
közösen egy ETT tagjává válhatnak, saját fejlesztési igényeik, 
nemzeti és európai jogi alapelveik, a nemzeti jog és az uniós 
vívmányok, a stratégiai prioritások és programok, valamint azok 
végrehajtási tervei alapján járnak el. 

Ugyanakkor az Európai Unióról szóló szerződésben79 
tükröződő EU-s alapelvek, és különösen az intelligens, fenntartható 
és inkluzív fejlődésről szóló 2010-es Európa 2020 stratégia80 
tartalmának elemzése alapján beazonosíthatóak az európaiak 
számára kedvező környezet megteremtéséhez szükséges gazdasági 
együttműködés prioritásai. Így az Európai Unióról szóló szerződés 
preambuluma többek között hangsúlyozza a tagállamok azon 
törekvését, hogy előmozdítsák népeik gazdasági és társadalmi 
fejlődését az egységes piac kiteljesítésének kontextusában, 
                                                           
78 Pavlova E. G. Nemzetközi gazdasági együttműködés és integráció. A Pénzügyi 
Menedzsment Központ elektronikus forrás szótári cikke. URL: https://center-
yf.ru/data/economy/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-i-
integraciya.php 
79 Az Európai Unióról szóló szerződés (Maastricht, 1992. február 7.). 
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 
80 Communication from the European Commission «EUROPE 2020 – A strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth» (Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020). URL: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscalpolicy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-preventioncorrection/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_en 
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figyelembe véve a fenntartható fejlődés elvét, a kohézió és a 
környezetvédelem erősítését; valamint olyan politikát folytatva, 
amely biztosítja az előrelépést mind a gazdasági integrációban, 
mind egyéb területeken. Az Európa 2020 stratégia célja, hogy 
kijuttassa Európát a gazdasági válságból, amely az új évezred első 
évtizedét jellemezte. A stratégia végrehajtását hatékony eszközök 
segítik, egy új gazdasági kormányzás kialakítása érdekében, amelyet 
támogat a belső piac, az EU költségvetése, kereskedelmi és 
külpolitikája, továbbá amelyhez a gazdasági és monetáris unió 
nyújtotta támogatások is hozzájárulnak. 

Ugyanakkor a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
nemzetközi jog elvével összhangban a Szerződés 8. cikkének (1) 
bekezdése előírja, hogy „az Unió a vele szomszédos országokkal 
különleges kapcsolatokat épít ki a jólét és a jószomszédi viszonyok 
egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire 
épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek". 

Az Európa 2020 stratégia, ahogyan az a 3.3. Külpolitikai 
eszköztárunk bevetése című alfejezetben szerepel, nemcsak az EU-ra 
vonatkozik. Jelentős potenciált kínálhat az EU tagjelölt és 
szomszédos országai számára is, elősegítve a szükséges reformok 
végrehajtására irányuló törekvéseik megalapozását. Kiemeli, hogy 
ha az uniós szabályokat egyre nagyobb területen alkalmazzák, az új 
lehetőségeket teremt mind az EU, mind a szomszédai számára. 
Ezenkívül a stratégia azt is hangsúlyozza, hogy az EU globális 
szereplő, és nemzetközi kötelezettségeit komolyan veszi. Haladást 
tervez elérni a valódi partnerségi kapcsolatok kialakításában a 
fejlődő országokkal a szegénység felszámolása, a növekedés 
elősegítése és az ENSZ által jóváhagyott millenniumi fejlesztési 
célok valóra váltása érdekében. 

Az, hogy az EU ilyen mértékben összpontosít a nemzetközi 
gazdasági együttműködés fejlesztésére, egyrészt ahhoz a rendkívül 
gyakorlatias céljához kapcsolódik, hogy a belföldi gazdasági 
problémákat a lehető leggyorsabban és legköltséghatékonyabban 
oldja meg, másrészt az EU már régóta globális szereplőként 
pozícionálja magát a globális gazdasági térben. 

Ezért Ukrajna számára nyilvánvalóan releváns az ETT-n 
keresztül, az EU-tagállamokkal folytatott nemzetközi gazdasági 
együttműködés fejlesztésének kérdése. Hiszen Ukrajnának négy EU-
tagállammal – Magyarországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával és 
Romániával – is van közös határszakasza. Az ilyen földrajzi és 
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geopolitikai diszpozíció indokolttá teszi a határ menti és a határon 
átnyúló együttműködés iránti kölcsönös érdeklődést. 

Ukrajna jelenleg egy sor gazdaságpolitikai reformot hajt 
végre, amelyeket mind az EU, mind az IMF támogat. Az EU különféle 
csatornákon keresztül nyújt jelentős pénzügyi támogatásokat, 
ideértve az IMF nyújtotta hiteleket kiegészítő makrogazdasági 
kölcsönöket is, valamint az Európai Beruházási Bank és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank költségvetési támogatását és 
beruházásait is. A 2014–2020 közötti időszakban ez a támogatás 
elérheti a 11 milliárd eurót.81 

Ukrajna és az európai országok közötti nemzetközi 
gazdasági együttműködés rendszerszintű fejlődésének alapja a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (a továbbiakban: 
DCFTA), amely az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás82 (a 
továbbiakban: megállapodás) Ukrajna és az Európai Parlament általi 
aláírásának és ratifikálásának révén jött létre 2014-ben, és amely 
2017-ben lépett teljes mértékben életbe, miután azt valamennyi EU-
tagállam ratifikálta. A megállapodás egy átfogó többoldalú 
szerződés, amely elsősorban az EU és Ukrajna közötti politikai és 
gazdasági, valamint társadalmi és kulturális kapcsolatokat fedi le. 

A megállapodásban szereplő félként Ukrajna komoly 
kötelezettségeket vállalt az Európai Unió standardjainak a 
társadalmi élet minden területén történő bevezetésére. A 
megállapodás gazdasági és ágazati együttműködésről szóló V. 
fejezete magában foglalja az energiaügyi együttműködést, ideértve a 
nukleáris kérdéseket is; továbbá a makrogazdasági együttműködést; 
az államháztartás irányítását: a költségvetési politikát, a belső 
ellenőrzést és a külső auditot; az adóügyeket; a pénzügyi 
szolgáltatásokat; a szállítást; a környezetvédelmet; a 
mezőgazdaságot; a világűr, a tudomány és a technológia témáját; a 
digitális ágazatot; az ipar és a vállalkozói szellem kérdéskörét; a 
bányászatot és kohászatot; a társaságok alapítását és működtetését, 
a vállalatirányítást, a számvitelt és a könyvvizsgálatot; a turizmust; a 
fogyasztóvédelmet; a foglalkoztatást, a szociálpolitikát és az 

                                                           
81 Az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok elmélyítése / szerk. M. Emerson és V. 
Movcsan / Európai Politikai Tanulmányok Központja (CEPS), Brüsszel, 
Gazdaságkutatási és Politikai Konzultációs Intézet, 2016. - 6 - 8. old. 
82 Társulási megállapodás egyrészről Ukrajna, másrészről az Európai Unió, az Európai 
Atomenergia-közösség és tagállamaik között (Ukrajna által a nyilatkozattal együtt 
ratifikálva a 2014. 09. 16-i 1678-VII. számú törvénnyel). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820 
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esélyegyenlőséget; a közegészségügy; az oktatás, a képzés és a 
kultúra; valamint a határon átnyúló és regionális együttműködés 
területén történő együttműködés kérdéskörét. 

A megállapodás értelmében a határon átnyúló és a 
regionális együttműködésnek a felek fontos szerepet szánnak, amit 
már a preambulum rendelkezései is megerősítenek. Itt többek 
között az olvasható, hogy a felek vállalják a határon átnyúló és 
régiók közötti együttműködés támogatását. Hangsúlyozzuk, hogy a 
gazdasági együttműködés területét a fent említett, a határon átnyúló 
és regionális együttműködésről szóló V. szakasz 27. fejezete 
tartalmazza.  

A tartalom egyértelmű megértése érdekében idézzük az 
adott fejezet négy cikkének szövegét: 

„446. cikk 
A Felek ösztönzik a kölcsönös megértést és a kétoldalú 

együttműködést a regionális politika, a regionális politikák 
kialakítására és végrehajtásra vonatkozó módszerek kapcsán, 
beleértve a többszintű kormányzást és partnerséget, különös 
hangsúlyt fektetve a kedvezőtlen adottságú területek és a területi 
együttműködés fejlesztésére, létrehozva ezáltal kommunikációs 
csatornákat, valamint fokozva a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a társadalmi-gazdasági szereplők és a civil társadalom 
közötti információcserét. 

447. cikk 
A Felek támogatják és fokozzák a helyi és regionális szintű 

hatóságok bevonását a határon átnyúló és regionális 
együttműködésbe és a kapcsolódó irányítási struktúrákba, 
ösztönözve az együttműködést a mindezt lehetővé tevő jogi keret 
kialakításával, fenntartva és kidolgozva a kapacitásépítést szolgáló 
intézkedéseket, valamint biztosítva a határon átnyúló és regionális 
gazdasági kapcsolatok és üzleti partnerségek megerősítését. 

448. cikk 
A Felek törekednek többek között a közlekedés, energia, 

távközlési hálózatok, kultúra, oktatás, idegenforgalom, egészségügy 
és a határon átnyúló és regionális együttműködést befolyásoló, e 
megállapodás hatálya alá tartozó egyéb területek határon átnyúló és 
regionális elemeinek fejlesztésére. A Felek különösen ösztönzik a 
határon átnyúló együttműködés kialakítását a segélyhívó 
szolgáltatások korszerűsítésére, felszerelésére és összehangolására 
vonatkozóan. 

449. cikk 
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Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. 
címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 27. fejezetének hatálya 
alá tartozó kérdésekről.” 

A fentebb hivatkozott rendelkezések kétségkívül kiemelik a 
helyi közigazgatási szervek döntő szerepét a határon átnyúló 
gazdasági együttműködés biztosításában. Felhívjuk továbbá a 
figyelmet, hogy a 447. cikk előírja a megfelelő jogi keret 
kidolgozásának szükségességét a helyi hatóságok ilyen 
együttműködésben való részvételének támogatása és megerősítése 
érdekében. 

Az EU-s tagállamok és Ukrajna számára ösztönzőleg hatnak 
az EU vonatkozó jogi aktusai, többek között az európai területi 
társulásokról (ETT) szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet83, valamint az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek 
a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé 
tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról 
szóló 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet84. Az 1082/2006/EK rendelet preambulumának 16. 
pontja értelmében a meghatározott, harmadik országokból (nem 
EU-tagállamokból) származó együttműködő szervezetek ETT-ben 
való részvételének lehetőségét, mint olyat, nem szabad kizárni, 
amennyiben a harmadik ország jogszabályai vagy az EU-s 
tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodások 
rendelkezései azt nem akadályozzák. 

Ennek megfelelően ahhoz, hogy az ukrán területi 
közösségek és a helyi hatóságok az ETT-k tagjaiként aktívabban 
fejleszthessék a határon átnyúló együttműködést, a nemzeti 
jogszabályoknak – a törvényeknek és rendeleteknek, ideértve az 
államközi két- vagy többoldalú megállapodásokat is – biztosítaniuk 
kell ezt a lehetőséget. 

                                                           
83 Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 
July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1082&from=EN 
84 Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 
17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European 
grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification 
and improvement of the establishment and functioning of such groupings. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0303:0319:EN:PDF 
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Ugyanakkor a kutató, a szakember, a hatóságok vagy az 
üzleti élet képviselője nem talál a megállapodásban olyan 
rendelkezéseket, amelyek egyértelmű utasításokat és / vagy a 
regionális politika területén alkalmazandó adminisztratív és jogi 
eszközök felsorolását tartalmaznák. A határon átnyúló és regionális 
együttműködésről szóló 27. fejezet csak „a helyi és regionális szintű 
hatóságok bevonásáról” (...) „a határon átnyúló és regionális 
együttműködésbe és a vonatkozó irányítási struktúrákba”, valamint 
„a határon átnyúló és regionális gazdasági kapcsolatok és üzleti 
partnerségek megerősítésének” biztosításáról szól. Ez azonban nem 
jelenti a megállapodás hiányosságát, mivel ily módon rugalmasságot 
biztosít a résztvevőknek arra, hogy az egyes tevékenységekhez a 
megállapodás által előírt legmegfelelőbb együttműködési 
eszközöket alkalmazzák. Ez vonatkozik mind az általános 
eszközökre, mind a megállapodás által szabályozott egyes 
területekre vagy kérdésekre vonatkozó eszközökre. 

Mindemellett a szakértők rámutatnak, hogy az EU-ban a 
regionális politika végrehajtásának kulcsfontosságú eszköze a 
régióknak nyújtott pénzügyi támogatás a központi szinten allokált 
alapok terhére. Ezt a megfelelő mechanizmusok keretében, 
egyértelműen meghatározott eljárásokkal összhangban biztosítják. 
Így a megállapodás IV. cím (Kereskedelem és kereskedelemmel 
kapcsolatos ügyek) 10. fejezet (Versenypolitika) 2. szakaszának 
állami támogatásról szóló rendelkezései kötelezik Ukrajnát az állami 
támogatások európai szabványainak bevezetésére, különösen a 
regionális politika végrehajtása során.85 Erről rendelkezik a 
megállapodás 267. cikk (3) bekezdésének b) pontja, amely 
megállapítja a felek azon kötelezettségét, hogy a megállapodás 
hatályba lépésétől számított négy éven belül a két fél „közösen 
értékeli az ukrán régiók támogathatóságát, valamint az azzal 
összefüggő maximális támogatásintenzitást annak érdekében, hogy 
a vonatkozó uniós iránymutatások alapján elkészítsék a regionális 
támogatási térképet.” 

Lényegében a megállapodás a regionális politikát mint a 
fejlesztéspolitika paradigmájáttárja elénk, amely ösztönzi a 
produktív gazdasági tevékenységet, az innovációkat stb. A gazdasági 
kapcsolatok és az együttműködés létrejötte és szorosabbá tétele az 

                                                           
85 Csernikov D., Khorolszkij R., Szinyookij O. A regionális politika és az EU – Ukrajna 
társulási megállapodás. K. 2015. URL: 
http://parlament.org.ua/upload/docs/materials _3.pdf 
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ukrán közösségek és a megállapodás részes feleinek 
partnerközösségei között biztosítja az ilyen tevékenységekkel 
kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok cseréjét a helyi hatóságok 
szintjén, a kölcsönös bizalom növelését és a külföldi 
magánbefektetések/beruházások bevonzását a helyi 
infrastrukturális és egyéb fontos projektek finanszírozásába. Ily 
módon erősödni fog a területi közösségek kapacitása, amely 
nyilvánvalóan pozitív hatással lesz a régiók és Ukrajna egészének 
társadalmi-gazdasági helyzetére, továbbá elősegíti a mezőgazdasági, 
közlekedési és energiaágazat fejlődését; az egészség, az oktatás, a 
kultúra és az idegenforgalom minőségi javulását; a kommunikációs 
hálózatok kiépülését; a szabadkereskedelmi övezet hatékony 
működését stb.86 

Ami az ukrán határ menti régiókat illeti, azok az EU-s 
szomszédaikkal a legtöbb esetben közös történelemmel, 
hagyományokkal, valamint szoros személyes és üzleti 
kapcsolatokkal rendelkeznek. Meg kell jegyezni, hogy az ukrán-
európai, azon belül is a határon átnyúló együttműködés szakértői 
elemzése87 kiemeli, hogy Ukrajna a kapcsolatok fenntartása 
érdekében számos megállapodást írt alá a szomszédos országokkal. 
A velük kötött alapszerződések, amelyek az államközi 
együttműködések alapját képezik, valamint a nemzetközi 
kapcsolatok vagy a gazdasági ágazatok egyes területein megkötött 
kormányközi együttműködésről szóló megállapodások rövid 
áttekintését a jelen tanulmány 2.2. fejezete tartalmazza. Ugyanakkor 
érdemes megemlíteni azokat az ukrán határ mentén elhelyezkedő 
szomszédos országokkal való együttműködés kialakításának és 
szorosabbá tételének megkönnyítése kapcsán érdekében 
megszületett nemzetközi megállapodásokat is, amelyek az európai 
uniós tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom 
szabályainak meghatározásáról szóló 1931/2006/EK uniós 

                                                           
86 Szancsenko A. E. A hatalom decentralizációja Ukrajnában és az Ukrajna - EU 
társulási megállapodás: alapvető összefüggései / A. E. Szancsenko / Kelet-Ukrajna 
területi közösségeinek egyesülési tapasztalatai: gazdasági és jogi szempontok: 
kollektív monográfia / Tudományos szerk. V. A. Usztimenko és I. V. Zablodszka. 
Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiájának Gazdasági és Jogi Kutatóintézete. - K.: 
VISZTKA KFT. 2018. - 63-74. old. 
87 Az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok elmélyítése / szerk. M. Emerson és V. 
Movcsan / Európai Politikai Tanulmányok Központja (CEPS), Brüsszel, 
Gazdaságkutatási és Politikai Konzultációs Intézet, 2016. - 234 - 239. old. 
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rendelet88 alapján különleges szabályokat írnak elő a 
kishatárforgalomra vonatkozóan. A kishatárforgalom bevezetésének 
célja a szomszédos államok közötti jószomszédi kapcsolatok 
fejlesztése, a társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok 
támogatása és fejlesztése. 

A Magyar Köztársaság volt az első olyan ország, amely 
2007-ben aláírt egy ilyen megállapodást Ukrajnával.89 A 
megállapodás 2008. januári hatályba lépését követően a határmenti 
településeken élő ukrán állampolgárok előnyt élveztek, amikor a 
megállapodásban kijelölt magyarországi határ menti területeket 
látogatták meg. Engedélyeket kaptak, amelyek a tulajdonosaiknak 
többek között társadalmi, kulturális vagy családi okokból, esetleg 
olyan indokolt gazdasági okokból, amelyek nem tekinthetők 
nyereségszerző tevékenységnek, többszöri kiutazásokra és egy hat 
hónapos időszakon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra 
biztosítottak lehetőséget a magyarországi határ menti térségben. 

2008-ban Ukrajna és Szlovákia kötött hasonló 
megállapodást,90 amelyet 2011-ben és 2019-ben is módosítottak. A 
legutóbbi változtatások a 4. cikk új változatát léptették életbe, amely 
kimondja, hogy a folyamatos tartózkodás a határ menti övezetben – 
a kishatárforgalom keretein belül – nem haladhatja meg a kilencven 
napot. 

Ugyancsak 2008-ban hasonló megállapodást kötött Ukrajna 
a Lengyel Köztársasággal,91 amit 2014–2015-ben vizsgáltak felül. 
Jelenleg a határ menti térségben élők jogosultak átlépni a lengyel 
határt és a határ menti övezetben vízum nélkül tartózkodni. A 
tartózkodás megengedett időszaka hat hónapon belül 90 nap, az 

                                                           
88 Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete a tagállamok külső 
szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint 
a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (Brüsszel, 2006. december 
20.), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_919?lang=ru 
89 Megállapodás Ukrajna Miniszteri Kabinetje és a Magyar Köztársaság Kormánya 
között a kishatárforgalom szabályairól (jóváhagyva a Miniszteri Kabinet 2007. 
november 8-i 1316. számú rendeletével). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_072 
90 Kishatárforgalomról szóló megállapodás Ukrajna és a Szlovák Köztársaság között 
(jóváhagyva Ukrajna Elnökének 2008. augusztus 6-i 697/2008. számú utasításával). 
URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/%20703_076, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703_ 001-19 
91 Megállapodás Ukrajna Miniszteri Kabinetje és a Lengyel Köztársaság Kormánya 
között a kishatárforgalom szabályairól (jóváhagyva a Miniszteri Kabinet 2009. 02. 25-
i 139. számú rendeletével). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_138#o1 
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egyszeri tartózkodás azonban nem haladhatja meg a 60 napot. Az 
ukrán állampolgároknak kiadott kishatárforgalmi engedélyek nem 
adnak jogosultságot lengyelországi munkavállalásra. 

2015 májusától lépett hatályba az Ukrajna és Románia 
közötti megállapodás,92 amely szintén egyszerűsítette a 
határátlépési eljárást, és lehetővé tette az ukrán állampolgárok 
számára, hogy legfeljebb 90 napig Románia határ menti területein 
tartózkodjanak. Ez a megállapodás aláhúzza mindkét ország azon 
törekvését, hogy továbbra is fejlesszék a kétoldalú együttműködést 
az Ukrajna és Románia között 1997-ben megkötött jószomszédi és 
együttműködési megállapodás rendelkezéseivel összhangban, 
valamint hogy a stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlődjenek és az 
ukrán-román együttműködés minden területen erősödjön, 
figyelembe véve azt is, „hogy az Európai Unió érdekében áll annak 
biztosítása, hogy a szomszédos országokkal közös határok ne 
akadályozzák a kereskedelmet, a társadalmi és kulturális 
csereprogramokat vagy a regionális együttműködést”. 

A Magyarországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával és 
Romániával kötött hasonló megállapodások azt mutatják, hogy a 
határátlépések jogi rendszerének kölcsönös egyszerűsítése a határ 
menti térségek lakói számára az ösztönzés és a regionális 
együttműködés eszközévé váltak.  

A 2007–2013 közötti időszakban az Európai Unió a keleti és 
déli szomszédaival közös határai mentén 950 millió eurót költött 
tizenhárom határon átnyúló együttműködési program 
végrehajtására az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretein belül.93 A 2014 és 2020 közötti időszakban az adott 
programok száma tizenhétre nőtt, ebből tizenkét program a 
szárazföldi határ mentén folytatott együttműködésre, egy a tengeri 
határok átlépésére, négy pedig a tengeri medencékre irányul.94 
Három szárazföldi határ mentén zajló együttműködési program 
                                                           
92 Kishatárforgalomról szóló megállapodás Ukrajna Miniszteri Kabinetje és Románia 
Kormánya között (jóváhagyva a Miniszteri Kabinet 2015. 03. 31-i 164. számú 
rendeletével). URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/642_062 
93 European Neighbourhood Policy/ Keleti Partnerség Program URL: 
ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/20141217-enpiresults-2017- 
2013.pdf 
94 Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020 
Regional South Strategy Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme 
(2014-2017). URL: https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-
enp/regional_south_strategy_paper_2014_2020_and 
multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf 
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különös jelentőséggel bír Ukrajna számára, melyek  a következők: a) 
Lengyelország, Fehéroroszország és Ukrajna között; b) 
Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna között; c) Románia és 
Ukrajna között. Ukrajna továbbá a Fekete-tengeri Medence Program 
végrehajtásában is részt vesz. 

Az Európai Bizottság 2015 decemberében jóváhagyta a 
Lengyelország, Fehéroroszország és Ukrajna együttműködési 
programot a 2014–2020 közötti időszakra,95 amely a 2007–2013-
ban végrehajtott hasonló program utódja. Az új program célja a 
határon átnyúló együttműködés négy tematikus céljának 
támogatása, nevezetesen: 

− a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség 
védelme; 

− a régiók elérhetőségének javítása, megbízható és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló közlekedés, 
kommunikációs hálózatok és rendszerek fejlesztése; 

− közös biztonsági kihívások; 
− a határigazgatás, a biztonság, a mobilitás és a migrációkezelés 

javítása. 
Az adott program költségvetése 201 millió euró, ebből 183 

millió eurót az EU finanszíroz. 
A fenti program elődje által a 2007–2013-as időszakban 

támogatott projektek a következő prioritási területeken valósultak 
meg: a határ menti területek versenyképességének fokozása, az 
életminőség javítása, az intézményi együttműködés és a helyi 
közösség kezdeményezéseinek támogatása. 

A befejezett projektek közül ki lehet emelni a lengyelországi 
Poraz és Zagorz, valamint az Ukrajnában található Gorodok határon 
átnyúló környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló 
projektet. Lublin városának tapasztalatait felhasználták 
Lembergben az elektronikai és elektromos berendezések háztartási 
hulladékainak kezelésére szolgáló önkormányzati rendszer 
létrehozására irányuló projekt megvalósításához. A lengyelországi 
Kárpátaljai és a Lublini vajdaságok hivatalai és az Ukrán Állami 

                                                           
95 The ENI Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-
2020 (final version approved by EC (decision number C(2015) 9138) dated 17 
December 2015). URL: www.pl-by-ua.eu/upload/pl/JOP_PL-BY-UA_2014-
2020_FINAL_ENG.pdf4;   
Határon átnyúló együttműködés Lengyelország, Fehéroroszország és Ukrajna között 
a 2014-2020-as időszakban. URL: https://www.pbu2020.eu/ua 
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Határőrség közös projektet hajtottak végre az ukrán vám- és 
határőrizeti szolgáltatások informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztésére az ukrán-lengyel határon. Az Akadálymentes 
múzeumok című projekt keretében a lengyel és ukrán múzeumok  a 
speciális igényű látogatók professzionális kiszolgálásához szükséges 
adaptálása érdekében dolgoztak együtt. 

Az Európai Bizottság 2015 decemberében jóváhagyta a 
2014–2020 közötti időszakra szóló Magyarország – Szlovákia – 
Románia – Ukrajna programot.96 A program középpontjában a helyi 
kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése, a 
környezetvédelem, a klímaváltozás okozta hatások mérséklése és a 
természeti katasztrófák megelőzése áll. A program költségvetése 81 
millió euró, ebből 74 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból származó uniós hozzájárulás. 

A 2014–2020-as Románia-Ukrajna programot97 a 
gazdaságfejlesztés előmozdítása és a határ menti régiókban 
megvalósuló életminőség javítása érdekében hagyták jóvá. Az adott 
program magában foglalja az oktatásba, a gazdaságfejlesztésbe, a 
kultúrába, az infrastruktúra fejlesztésébe és az egészségügybe 
történő közös beruházásokat. A program végrehajtására 60 millió 
eurós költségvetést irányoztak elő. A programban Ivano-Frankivszk, 
Kárpátalja, Csernyivci és Odessza megyék vesznek részt. 

Az összes együttműködési programot a részt vevő államok, 
köztük Ukrajna érdekelt feleinek széles körű bevonásával dolgozták ki. 

Ukrajna továbbá a Fekete-tengeri Medence 2014–2020-as 
határmenti együttműködési programnak is tagja, amelynek 
finanszírozási megállapodását az ukrán miniszteri kabinet 2016-os 
rendeletével98 összhangban írták alá. Ez a program a fekete-tengeri 
térségben a fenntartható fejlődés és a közös környezetvédelem 
javításának támogatására irányul (például a tengeri hulladék 
mennyiségének közös csökkentése által). 
                                                           
96 The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 
(approved by the Commission Implementing Decision no. C(2015) 9180 on 17 
December 2015). URL: https://huskroua-cbc.eu/, Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020. URL: 
https://bukoda.gov.ua/page/group/693 
97 A 2014–2020-as Románia-Ukrajna Közös Operatív Program. URL: http://www.ro-
ua.net/en/530-about-romania-ukraine-eni-cross-border-cooperation-ua.html 
98 Ukrajna Miniszteri Kabinetének 2016. december 14-i 1007-p. sz. rendelete a 
Fekete-tenger medence 2014–2020-as közös határmenti együttműködési operatív 
program finanszírozásáról szóló megállapodás aláírásáról. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249622144 
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A keleti partnerség területi együttműködési programjai 
(EaPTC)99 keretében 2014 októberében 3,3 millió eurós 
költségvetéssel jóváhagyták a Moldova-Ukrajna közös operatív 
programot. A program célja a határ menti régiók közötti 
együttműködés, valamint társadalmi és gazdasági fejlődésük 
előmozdítása. 

A Duna három mellékfolyójának – a Tisza, a Prut és a Szeret 
– részben Ukrajnában található medencéi az országhatárokat átlépő 
árvizek megelőzésének, a környezetvédelem, az energetika, a 
társadalmi-gazdasági fejlődés és a biztonság kérdéseire való 
tekintettel új kihívásokat és lehetőségeket is kínálnak. A Nemzetközi 
Duna-védelmi Bizottság (International Comission for the Protection 
of the Danube River, a továbbiakban röviden: ICPDR) 2016 
februárjában a 2021-ig terjedő időszakra100 két tervet hagyott jóvá a 
Duna vízgyűjtőjének fenntartható vízhasználatának prioritásaira 
vonatkozóan. A Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terv célja a 
vízkészletek további védelme és javítása, a szennyezés megelőzése 
és a vízkészletek fenntartható, hosszú távú felhasználásának 
biztosítása. A Duna árvízkockázat-kezelési terve az árvízkockázat-
kezelés kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel az 
árvízmegelőzésre, az árvízvédelemre és az árvíz bekövetkezésére 
való felkészülésre. Ukrajna az ICPDR hivatalos partnereként részt 
vehet az adott tervek keretein belül megvalósuló projektek 
végrehajtásában. 

Az EU finanszírozza továbbá a moldovai és az ukrajnai 
határellenőrzést segítő uniós missziót (EUBAM)101 is. Az adott 
misszió jogalapját az Európai Bizottság, valamint a Moldovai 
Köztársaság és Ukrajna kormányai által 2005. október 7-én aláírt 
Egyetértési Nyilatkozat képezi, amely azt célozza, hogy a 
határigazgatási, a vámkezelési és a kereskedelmi normákat és 
eljárásokat összhangba hozza az EU-tagállamokban érvényes 
szabályokkal. A misszió elősegíti a határőrségek és a vámhivatalok, 
valamint a többi rendfenntartó szerv közötti határon átnyúló 
együttműködés javítását, továbbá a nemzetközi együttműködést. Az 

                                                           
99 A keleti partnerség országainak területi együttműködése. URL: 
http://eaptc.eu/ru/, www.eaptc.eu/struct_file.php?id_pr=72/ 
100 The International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). 
URL: www.icpdr.org/ 
101 Az Európai Unió moldovai és ukrajnai határellenőrzést segítő missziója (EUBAM). 
URL: http://eubam.org/ua/ 
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EUBAM tevékenysége segíti a gazdaságfejlesztést és erősíti a régió 
biztonságát. 

Ugyanakkor 2007 és 2013 között Ukrajna részt vett két 
olyan program (nevezetesen az INTERREG IVC102 és a Közép-
Európa103 programok) végrehajtásában is, amelyek célja az európai 
városok és régiók közötti együttműködés előmozdítása, 
versenyképességük és társadalmi-kulturális vonzerejük növelése. 
Ezen túlmenően az EU együttműködik Ukrajnával a saját keleti 
regionális szakpolitikája, a Keleti Partnerség104 keretében, amely 
alapjául szolgált új kormányzati és szakértői kommunikációs 
platformok (tematikus platformok) létrehozásához, valamint a 
parlamenti demokrácia fejlesztéséhez is. 

Az INTERREG IVC és a Közép-Európa program keretében 
Ukrajna részvételével például a következő projektek valósultak 
meg: 

- a határon átnyúló vízgyűjtők fenntartható árvízkezelési 
stratégiái; 

- a Via Regia Plus projekt – Fenntartható mobilitás és 
regionális együttműködés a III. Páneurópai közlekedési 
folyosó mentén; 

- a régiók megközelíthetőségének javítása a légi összeköttetés 
kiépítése által; 

- a kulturális örökség valorizációja a régiók városainak 
fenntartható fejlődése és versenyképességük biztosítása 
érdekében. 

Összegezve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
övezetet is magában foglaló EU-Ukrajna társulási megállapodás 
szerepét, hangsúlyoznunk kell, hogy az megteremti az alapokat és a 
feltételeket Ukrajna diverzifikált fejlődéséhez, valamint az ország 
gazdasági partnerként történő elismertetéséhez az integrált európai 
és a globális dimenzióban egyaránt. A megállapodás demonstratív 
megnyilvánulása Ukrajna azon eltökéltségének, hogy olyan 
demokratikus független állammá váljon, ahol a területi közösségek 

                                                           
102 INTERREG IVC, financed by the European Regional Development Fund. URL: 
www.interreg4c.eu 
103 Central Europe INTERREG Programme. URL: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-
2020/italy/2014tc16rftn003 
104 A keleti partnerség az Európai Unió külpolitikai kezdeményezése. URL: 
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm, https://ukraine-
eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership 
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és a helyi hatóságok fontos szerepet játszanak a polgárok számára 
fenntartható és emberhez méltó élet biztosítása kapcsán. 

Juana Mera-Cabello, az EU ukrajnai képviseletének 
gazdasági együttműködési, társadalmi és regionális fejlesztési 
vezetője, tanácsadója szavai szerint: „A valódi felvirágzás és jólét 
csak akkor érhető el, ha az államok lehetővé teszik a régióik 
számára a potenciáljuk fejlesztését, és a jövőjükbe történő 
beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalát”. 

Kétségtelen, hogy a megállapodásban a modernizált 
regionális politika és a határon átnyúló együttműködés 
fejlesztésének kontextusában kitűzött célok elérése megköveteli az 
EU vívmányainak alapos tudományos és gyakorlati 
tanulmányozását, valamint tapasztalatainak pragmatikus elemzését, 
különös tekintettel az egyes EU-tagállamok legjobb gyakorlataira. 

 
Az európai területi társulások tapasztalatainak áttekintése 

A 72 Európában regisztrált területi társulás 
tevékenységének legfontosabb jellemzője a közös nemzetközi 
jogalap a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ 
Menti Együttműködéséről szóló Keretegyezmény és annak három 
Kiegészítő Jegyzőkönyve révén, valamint az Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa által elfogadott 1082/2006/EK és 
1302/2013/EU rendeleteknek az adott jogszabályokat 
implementáló nemzeti jogszabályok alapján. 

A fenti szabályozási keret biztosítja a szükséges egységet, az 
együttműködés alapját, ugyanakkor lehetőséget teremt az ETT-k 
tevékenységi irányainak és eljárásainak egyedítésére is, a 
tevékenységeikben részt vevő közösségek igényeinek és 
kapacitásának függvényében. 

Összességében elmondható, hogy az európai kutatók 
általában az ETT-ket funkció szerint az alábbiak szerint 
csoportosítják: 

1. ETT-k, amelyek programok keretében dolgoznak; 
2. ETT-k, amelyek projektek keretein belül dolgoznak, és akár 

egyetlen közös projekt végrehajtására is összpontosíthatnak; 
3. hálózatépítők – olyanok, amelyek bizonyos tematikák körébe 

tartozó tevékenységek érdekében összehozzák a tágabb 
földrajzi régióban található egyes tagokat; 

4. ETT-k, amelyek a határon átnyúló fejlesztés kérdéskörével 
foglalkoznak: az eurorégiók és a közvetlen határon átnyúló 
együttműködés egyéb struktúráinak új generációja. 



110 

Érdemes megjegyezni, hogy 19 ETT (31%) székhelye 
található Magyarországon, és 23 ETT-nek (37%) vannak 
magyarországi tagjai.105 

 
A francia-belga Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis ETT 

tapasztalatai106 
A Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis ETT-t 2008-ban 

Európában elsőként hozták létre, és jelenleg a francia és a belga 
kormányzat minden szintjét összeköti 14 intézmény tevékenységén 
keresztül, amelyek együttes erővel munkálkodnak a „határeffektus” 
megszüntetése és 2,1 millió ember mindennapi életének 
megkönnyítése érdekében. 

A Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis ETT 2008-ban 
elfogadott tevékenységi programja a határon átnyúló 
együttműködés hat területét különítette el: 1. gazdasági fejlesztés, 2. 
a földhasználat tervezése, 3. mobilitás, 4. kultúra, 5. turizmus, 6. 
lakossági szolgáltatások. 

Az ETT gazdaságfejlesztési irányvonalának középpontjában 
az innovációk fejlesztésének és megvalósításának támogatása, 
valamint a beruházások vonzása áll, amire az INTERREG IV program 
végrehajtása során került sor. 

Az ETT saját területén támogatja a vállalkozások létrehozását 
és a munkahelyteremtést annak érdekében, hogy a határon átnyúló 
metropolisz nemzetközileg ismertté váljon, továbbá elég vonzó legyen a 
nagyvállalatok számára is. Az INTERREG IV program, például, közös 
kommunikációs eszközök fejlesztését, a vonatkozó információs 
brosúrák és térképek elkészítését, valamint a különféle nemzetközi 
jelentőségű speciális kereskedelmi és gazdasági vásárokon való 
nagyszabású együttes részvételt irányozta elő. 

Az ETT figyelmet fordít a képzett szakemberek 
foglalkoztatására is. Évente megrendezésre kerül az Eurometropolis 
Állásbörze, amely a következő tematikus területeket fedi le: 

˗ az Eurometropolis társadalmi-gazdasági platformjának 
létrehozása, 

˗ állandó weboldal létrehozása a munkaerő-piaci keresletről 
és kínálatról; 

                                                           
105 Overview of the EGTCs around Hungary , Svensson S. and Ocskay G. ed., Central 
European Service for Cross Border Initiatives Budapest Observatory of Borders, 
Budapest, 2018. 4. fejezet 
106 http://www.eurometropolis.eu/who-are-we/overview.html 
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- az oktatási és képzési programoknak az innovatív 
vállalkozások igényeihez történő alakítása; 

˗ segítség a gyakornokjelöltek és a határmenti régiókban 
ingázó munkavállalók foglalkoztatását érintő adminisztratív és jogi 
akadályok felszámolásában. 

Bevezetésre került az ETT keretében zajló egyeztetések 
rendszere, amelyek során megvitatásra kerülnek a terület 3 
régiójában végrehajtott példaértékű energetikai kezdeményezések. A 
partnerek energetikai látogatásokat tesznek egymásnál az 
információk és pozitív tapasztalatok megszerzése és megosztása 
céljából, valamint a kapcsolati hálók kialakítása érdekében. 

Az innovációk fejlesztésének és megvalósításának 
támogatását a tevékenységek megkönnyítésével érik el, négy 
klaszter keretein belül: 

1. agráripari termelés, táplálkozás és egészség; 
2. textilipar, innovatív anyagok előállítása és formatervezés; 
3. logisztika; 
4. informatikai támogatás – képalkotás. 
A klaszterek határon átnyúló innovációs központok. Céljuk, 

hogy az Eurometropolis területén belül erősítsék a különböző 
tevékenységet folytató szereplők közötti együttműködést. A 
készségtrösztöknek is nevezett francia és belga versenyképességi 
központok közösen dolgozva segítik elő fejlesztéseik nemzetközi 
megjelenítését. 

Az Eurometropolis évente szervez találkozónapokat a határ 
mindkét oldalán működő innovációs piaci szereplők, a 
készségtrösztök, a versenyképességi klaszterek, a kutatóközpontok, 
a helyi hatóságok, a vállalkozások stb. képviselői számára. Az 
esemény célja az információk és ismeretek megosztása, határon 
átnyúló partnerségek létrehozása, kutatási programok kidolgozása a 
két ország vállalkozásai és laboratóriumai között. A nap folyamán 
konferenciákat, vitákat és szemináriumokat tartanak. 

A mobilitás területe magában foglalja az ETT hálózatainak 
fejlesztését a területén belüli akadálymentesítés, valamint a lakosok 
és az áruk szabad mozgásának javítása érdekében. Az ETT-n belül 
működik egy mobilitással és akadálymentesítéssel foglalkozó 
munkacsoport, amely a tömegközlekedés, valamint a közúti, vasúti 
és folyami hálózatok közös irányításának kérdésével foglalkozik. 
Erőfeszítéseket tesznek továbbá a tömegközlekedés 
gyakoriságának, egyenlő eloszlásának és a közlekedési 
szolgáltatások díjainak egységessé tétele érdekében. Az egész 
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határon átnyúló térségben fejlesztik az alacsony környezeti hatású 
járművek, a zöld sávok, a kerékpárhálózatok és hasonlók 
használatát. 

A földhasználat tervezését az éghajlatváltozás fő 
kihívásaira adott reakció és az Eurometropolison belüli életminőség 
javításának szükségessége vezérli. Ebből a célból új koncepciókat 
dolgoznak ki a terület, a talajjavítás, a városok népsűrűségének 
növelése, új típusú környezetbarát közlekedés létrehozása és 
hasonlók újragondolására. 

Nyugat-Flandria, Picardia Wallonia tartományok és a Lille-i 
Eurometropolis képviselői rendszeresen találkoznak a 
környezetbarát földhasználat fejlesztési és tervezési módszereinek 
egyeztetése érdekében. Rendszeres a platformok munkája a 
következő témákban: a) fenntartható fejlődés és energetika, b) 
szennyezés, c) várostervezési tanácsadó platform stb. 

Az EU Interreg IV programon belül az egyes területek 
fejlesztése terén 2 projekt zajlik – a Dostrade és a Corrid'Or – a 
biológiai sokszínűség megőrzése, valamint gazdasági, turisztikai, 
kulturális és természeti potenciál elősegítése érdekében. 

 
A szlovák-magyar Ister-Granum ETT tapasztalatai107 

Sok sikeres fejlesztési projektet valósít meg a szlovák-
magyar Ister-Granum ETT, amely 86 önkormányzatot egyesít. 
körülbelül 190 ezer főnyi lakossággal. Ez az ETT az egyik 
legtapasztaltabb az EU-ban, amely különféle típusú projekteket 
dolgoz ki tagjainak igényei alapján, figyelembe véve a finanszírozási 
lehetőségeket. 

Ide tartoznak többek között a következők: 
- a Határon Átnyúló Vállalkozási-Logisztikai Övezet 

projekt, amelynek célja a gazdasági és logisztikai kapcsolatok 
fejlesztése a határ mindkét oldalán. Az ETT 2013-ban 
munkacsoportot hozott létre egy mindkét ország határ menti 
régiójának térségfejlesztését segítő, hatékony együttműködési 
eszközként szolgáló, továbbá feladatokat és intézkedéseket is 
tartalmazó integrált beruházási terv kidolgozására. 

                                                           
107 «Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube 
Region. Case Study of Ister-Granum EGTC». Central European Service for Cross-
Border Initiavives, 2016. URL: http://institute.cesci-net.eu/ 
tiny_mce/uploaded/EUSDR_Part_Two _01_ IsterGranum.pdf 
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Ennek a témának a további fejlesztését segíti az Ister-
Granum EXPO. Vállalkozástámogató Rendszer című projekt. A 
projektiroda támogatja az ETT területén működő kis- és 
középvállalkozások integrációját az ETT-n kívüli szervezetekkel. 
Elősegíti a partneri kapcsolatok és a beszállítói hálózatok létrejöttét, 
valamint a munkavállalók határon átnyúló mobilitását. Továbbá a 
projekt része két kiállítási helyszín létrehozása is, a szlovákiai 
Zselízen, valamint a magyarországi Piliscsabán. 

- A Megújuló Energetikai Központ létrehozására irányuló 
projekt a megújuló energia alkalmazásának kiterjesztéséről szól. A 
központ információkat nyújt a polgárok számára az energia 
takarékos és hatékony felhasználásáról, a lakóházak szigeteléséről, 
valamint egyéb hasznos energiahatékonysági tippeket ad.  

Az ETT a Közös Energiaügynökség projekt keretében saját 
energiaügynökség létrehozását készítette elő két irodával a határ 
két oldalán, a szlovákiai Köbölkúton (Gbelce) és a magyarországi 
Máriahalmon. Ezek küldetése segíteni az ETT területén működő 
önkormányzatokat és intézményeket a megújuló energiára való 
áttérésben olyan szolgáltatásokon keresztül, mint például a 
tervezés, a projektfejlesztés és a projektmenedzsment. 

- A tömegközlekedés integrációja projekt célja egy 
integrált, határon átnyúló tömegközlekedési rendszer létrehozása, 
amely közlekedési szolgáltatásokat nyújt a határ mindkét oldalán 
élő polgárok számára. A projekt magában foglalja a meglévő 
közlekedési szolgáltatók menetrendjének, szállítási díjainak 
összehangolását és új vonalak létrehozását. 

- A helyi termék projekt a helyi gazdálkodói piacok 
hálózatának fejlesztésére és egy helyi márka, az Ister-Granum 
védjegy megteremtésére és népszerűsítésére összpontosít. Az ETT 
2015-ig egy a régió minőségi és egészséges helyi termékeinek 
támogatására és népszerűsítésére irányuló projektet valósított meg. 
Ez a program elősegítette a helyi élelmiszerek és egyéb termékek 
„piaci kínálatával” és az azokra irányuló „piaci kereslettel” 
rendelkező vidéki és városi térségek integrációját. A projektnek volt 
egy információs alkotóeleme is – létrehoztak egy adatbázist a vidéki 
termelőkről és termékeikről, kiadtak egy brosúrát a helyi 
termékekről / élelmiszerekről, valamint a helyi termelőkről. 

Ezen felül az ETT 2004-ben kezdeményezte az Ister-Granum 
Borlovagrend létrehozását. A lovagrend egy hálózatba tömöríti a 
magyarországi és a szlovákiai borászokat, valamint egy határon 
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átnyúló borút létrehozását is tervezi, amely magában foglalja majd 
mind a helyi szereplőket, mind a helyi borokat. 

Komplexen megvizsgálva a közös gazdasági tevékenység 
különböző területein fennálló igényeket és lehetőségeket, az ETT 
arra a következtetésre jutott, hogy létre kell hozni egy regionális 
turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet, amelynek a feladata 
lesz a közös marketingtevékenységek elvégzése, a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztésének támogatása, valamint az ETT egész 
területének turisztikai vonzerejét szolgáló útvonalak és 
szolgáltatások csomagjainak kidolgozása. 

- Az integrált egészségügyi rendszerek projekt 2005-ben 
lehetőséget adott egy magyarországi esztergomi egészségügyi 
intézménynek arra, hogy megállapodást kössön egy szlovák 
biztosítótársasággal a szlovákiai betegek ellátására. Ez elősegítette 
egy racionálisabb, határon átnyúló járóbeteg-ellátási rendszer 
létrehozását. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Régiók Európai Bizottságának 
2017. évi monitoringjelentése108 szerint az ETT-nek az európai 
területi társulási projektek végrehajtásával kapcsolatban 
nehézséget jelent kölcsönhöz jutni a projektek előfinanszírozásához. 

A pénzügyi válság miatt az ETT egyes tagjai elhagyták a 
partnerséget. 2011-ben az új menedzsment új pénzügyi döntések 
alapján és új lelkesedéssel kezdte megújítani az együttműködést. 

Az ETT költségvetése 125 000 euró, ebből 15%-ot tesz ki a 
tagok saját hozzájárulása, 57%-ot a különféle projektalapok és 18%-
ot az ETT magyar állami költségvetésből származó támogatása Az 
ETT éves költségvetését annak közgyűlése hagyja jóvá. 

 
A spanyol-portugál Galicia–Norte de Portugal ETT  

(Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia –Norte 
de Portugal) tapasztalatai109 

 
Ez az ETT az önkormányzatokkal jelenleg az EU által 

finanszírozott programtevékenység két formájában működik együtt:  
1) A POCTEP Interreg VA (Spanyolország és 

Portugália) program, amelyet az ETT koordinál, 7 partnerrel 
együttműködve. 

                                                           
108 EGTC monitoring report 2017, URL: http://www.cor.europa.eu 
109 EGTC monitoring report 2017, URL: http://www.cor.europa.eu 
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A program célkitűzései az Európa 2020 stratégia spanyol-
portugál határ menti régióban történő végrehajtásával kapcsolatos 
főbb, határon átnyúló kihívásaira irányulnak. 

A stratégia intelligens növekedési prioritásának keretében a 
program célja többek között a határon átnyúló regionális innovációs 
kapacitás, valamint a kis- és középvállalkozások és a kutatási és 
fejlesztési ágazat közötti együttműködés fokozása. A fenntartható 
növekedés prioritás keretében a program célja az éghajlat-
változáshoz való alkalmazkodás elősegítése, a kockázatok 
megelőzése és kezelése, a gazdasági fejlődés környezeti hatásának 
csökkentése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése. 
A területi kohézió prioritást illetően a program célja a határon 
átnyúló közszolgáltatások fejlesztése és tökéletesítése, valamint a 
polgárok azonosulásának javítása a spanyol-portugál határ menti 
régióval. 

2) az ESPON Határon átnyúló közszolgáltatások 
projekt, ahol az ETT a 11 érdekelt fél egyike. A projektet a 
közszolgáltatások közös irányítását célzó innovatív módszerek 
fejlesztése érdekében hajtják végre. Az ETT sok más partnerrel 
közösen 2017 folyamán kezdte meg a megvalósítást, amely a 
program „célzott elemzések” prioritásán belül valósul meg. 

Az ETT költségvetése körülbelül 450 000 euró, az EU 
társfinanszírozása a költségvetés kb. 70%-a. 

 
Az AMPHICTYONY ETT, a Földközi-tenger testvérvárosainak és 

járásainak tapasztalatai (E.G.T.C. Amphictyony of Twinned 
Cities and Areas of the Mediterranean 

(Amphictyony/ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ/Anfizionia)110 
 
Az Amphictyony ETT számos ország – Görögország, Ciprus, 

Olaszország, Franciaország, Palesztina, Albánia – önkormányzatait 
egyesíti. Ezen felül tervben van tagok felvétele Izraelből, Libanonból, 
Szíriából és Észak-Afrikából is. 

Az ETT részt vesz az élethosszig tartó tanulást biztosító 
Leonardo da Vinci Innováció Transzfer EU-s programban 
(«Leonardo da Vinci-Transfer of Innovation»). Ennek a programnak a 
keretében valósul meg az Integráció elősegítése a helyi 
önkormányzatoknál történő szociális szolgáltatások tervezésében és 

                                                           
110 https://www.amphictyony.gr/en/article.php?cat=21, EGTC monitoring report 
2017,  URL: http://www.cor.europa.eu 
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nyújtásában az önkormányzati alkalmazottak szakmai képzése révén 
című projekt. 

Ezen kívül az ETT valósítja meg a LADDER – Helyi 
önkormányzatok, mint az oktatás és a tájékoztatás mozgatórugói 
projektet is. Ebben az ETT szakmai képzéseket szervez az 
önkormányzatok tisztviselői és alkalmazottai számára a helyi 
önkormányzatoknak a társadalmi kohéziós politika végrehajtása, az 
európai kulturális örökség megőrzése és a vízgazdálkodás stb. 
témaköreiben ellátott feladatairól. 

Az ETT tagjai rendszeresen találkoznak tematikus 
vezetőségi ülések keretében, és ezeken javaslatokat dolgoznak ki a 
helyi demokrácia, a területi, társadalmi és kulturális kohézió 
erősítésére, a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésére 
irányuló regionális és szupraregionális intézkedésekre, az EU-s 
állampolgárságra, a környezetszennyezés problémáinak 
megoldására vonatkozóan. 

Az ETT részt vesz az Adriai-Jón makrorégió keretében zajló 
tevékenységekben is, többek között erőfeszítéseket tett egy 
vonatkozó Fehér Könyv kidolgozására. 

Az ETT költségvetése mintegy 200 000 euró. Az EU a 
költségvetés 10–15%-át társfinanszírozza. 

Az ETT tevékenységét a Görög Helyi Fejlesztési és Helyi 
Önkormányzati Ügynökség támogatja, hiszen tagjai között 28 
görögországi település is található. 

 
Végezetül ki kell emelnünk, hogy az Európai Unió 

rendszeresen elemzi és értékeli az Európai Területi Társulások 
tevékenységét. Ezt a gondos munkát az Európai Bizottság Regionális 
és Várospolitikai Főigazgatósága végzi az 1302/2013/EU 
rendelettel módosított 1082/2006/EK rendelet követelményeivel 
összhangban. A jelentések111 célja, hogy hozzájáruljanak az említett 
rendeletek révén az ETT-k számára megteremtett keretek 
értékeléséhez a hatékonyság, eredményesség, relevancia, 
hasznosság és lehetőségek szempontjai szerint. 

 

                                                           
111 Például: Assessment of the application of EGTC regulation. Final report – 
20.04.2018 
URL:https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_egt
c_applic_en.pdf 
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2.3. A nemzeti jogszabályok azon területeinek általános 
áttekintése, amelyek érintik az európai területi társulás 
eszközének ukrajnai alkalmazását, valamint ajánlások annak 
jobbá tételére 

Összességében véve Ukrajna nemzeti jogszabályai 
sokrétűek és szerteágazóak. Érdekesség, hogy a 2019. augusztus 6-
ai állapotok szerint az Ukrán Legfelsőbb Tanács hivatalos 
weboldalán 787 elsődleges jogszabály szerepel hivatalosan. 

Itt kell megjegyezni, hogy Ukrajna jogrendjében a 
társadalmi viszonyokat (ideértve a helyi hatóságok nemzetközi, és 
különösen határon átnyúló együttműködésének területét is) 
szabályozó különféle típusú és eltérő jogi erővel bíró normatív jogi 
aktusokból egy egységes, holisztikus rendszer alakult ki, és minden 
jogszabálynak összhangban kell állnia egymással. 

Ugyanakkor minden helyi hatóságnak a döntések 
meghozatalakor tisztában kell lennie azzal, hogy az ukrán 
jogrendszerben a legfőbb jogforrás a normatív jogi aktus. Ez egy 
hivatalos írásbeli dokumentum, amely tartalmazza a jogalany 
döntését rögzítő jogi normákat, és amelyet az adott jogalany, adott 
esetben a hatóság hatásköreinek megfelelően és egy bizonyos, 
törvényileg meghatározott speciális jogalkotási eljárással 
összhangban fogad el,. 

Összességében a normatív jogi aktusok differenciált és 
hierarchikus rendszert alkotnak. A jogtudomány számos 
kritériumot definiál, amelyek alapján a normatív jogi aktusokat több 
csoportra lehet osztani112, de a fő kritérium azok jogi ereje, amely 
alapján megkülönböztethetőek törvények és alsóbb szintű 

                                                           
112 Az állam és a jog általános elmélete: [tankönyv] / [M. V. Cvik, O. V. Petrisin, L. V. 
Avramenko és mások]; M. V. Cvik professzor, a jogtudományok doktora, az Ukrajnai 
Jogtudományok Akadémiájának akadémikusa, O. V. Petrisin professzor, a 
jogtudományok doktora, az Ukrajnai Jogtudományok Akadémiájának akadémikusa 
szerkesztésében. – X.: Jog, 2009. – 584. oldal; Koszovics V. Ukrajna normatív jogi 
aktusai: a fejlesztés fő irányai /V. Koszovics// Visznik Lvivszkoho Universzitetu (A 
Lvivi Nemzeti Egyetem Közlönye). Jogtudományok sorozat. – 2011. – 53. évf. 23–35. 
old.; Normatív jogi aktusokról: Ukrajna törvénytervezete URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123; Romanov Ja. V. 
Alsóbb szintű jogszabályok a jogalkotási rendszerben / Ja. V. Romanov // Visznik 
Herszonszkoho Derzsavnoho Universzitetu (A Herszoni Állami Egyetem Tudományos 
Közlönye). – 2014. – 3. évf. – 1. kötet – 57-61. old.; Andrusziv L.: A normatív-jogi 
aktusok rendszerének elméleti és jogi alapjai / Andrusziv L. // Vállalkozás, gazdaság 
és jog. – 2017. – 4. szám – 128-131. old., stb. 



118 

jogszabályok. Ezért a szakértők véleménye szerint Ukrajna 
jogszabályi rendszerét az alábbiak szerint lehet osztályozni: 

1. Ukrajna törvényei: 
1) Ukrajna Alkotmánya vagyis Ukrajna alaptörvénye és az 

Ukrajna Alkotmányát módosító törvények; Ukrajna törvényei által 
ratifikált nemzetközi szerződések; 

2) Ukrajna törvényei, azon belül is az ágazati törvények és a 
nemzetközi szerződéseket ratifikáló törvények, amelyeket az Ukrán 
Legfelsőbb Tanács a megfelelő jogi keretek kialakítása céljából 
jóváhagyott. Az adott jogi kereteken belül hozhatőak létre 
nemzetközi kapcsolatok és folytatódhat határon átnyúló 
együttműködés. 

2. Ukrajna alsóbb szintű jogszabályai: 
1) az Ukrán Legfelsőbb Tanács normatív jogi tartalmú 

rendeletei; 
2) Ukrajna Elnökének rendeletei; 
3) az Ukrán Miniszteri Kabinet rendeletei és utasításai; 
4) a minisztériumok utasításai; 
5) egyéb központi hatóságok utasításai és az általuk elfogadott 

egyéb normatív jogi aktusok, amelyek az emberek és 
állampolgárok jogait és kötelezettségeit érintik; 

6) a helyi államigazgatási szervek vezetőinek normatív és jogi 
tartalommal bíró utasításai; 

7) helyi népszavazások eredményeként elfogadott normatív-jogi 
tartalmú határozatok113; 

8) a helyi tanácsok és végrehajtó testületeik normatív-jogi 
tartalommal bíró döntései; 

9) községi, nagyközségi, városi polgármesterek, a városok 
kerületi tanácsai, megyei tanácsok vezetőinek normatív-jogi 
tartalmú rendelkezései; 

10) helyi normatív jogi aktusok114. 

                                                           
113 Megjegyzés: Akkor válik aktuálissá, ha a helyi népszavazásokra vonatkozó 
jogszabályok elfogadásra kerülnek. Jelenleg Ukrajna összukrajnai és helyi 
népszavazásokról szóló 1991. július 3-i 1286-XII. számú törvénye a 2012. augusztus 
6-i 5475-VI. számú törvény és az ukrán Alkotmánybíróság 4-p/2018. számú 2018. 
április 26-án kelt határozata révén hatályát vesztette URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-12 
114 Megjegyzés: A jogtudományban helyi normatív jogi aktusok alatt azokat értik, 
amelyek a jogi személy felhatalmazott szervei által elfogadott jogi normákat 
tartalmazzák, általános szabályokat állapítanak meg az érintett jogi személy esetében 
fennálló, azonos típusú kapcsolatok szabályozására, hosszú távú használatra lettek 
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Az alsóbb szintű jogszabályok egy része pontosítja, 
részletezi, konkretizálja a törvények egyes rendelkezéseit, azok 
bevezetése és végrehajtása érdekében, a többi pedig azokat a 
társadalmi viszonyokat szabályozza, amelyek a köz- és a magánjog 
különböző területein helyi szinten rendszeresen felmerülnek. 
Ugyanakkor az utóbbiaknak nem szabad ellentmondaniuk a 
törvényeknek és más normatív jogi aktusoknak, valamint a lehető 
legközelebb kell állniuk ahhoz a célhoz, hogy a közösségek igényeit 
kielégítsék. 

Amint azt a jelen tanulmány 2.1. alfejezete részletesen 
bemutatja, a helyi önkormányzatok általános tevékenységére és 
különösen a nemzetközi együttműködésükre vonatkozó fő nemzeti 
jogszabályok magukban foglalják Ukrajna Alkotmányát115, a határon 
átnyúló együttműködésről116, az ukrajnai helyi 
önkormányzatiságról117 és a helyi állami közigazgatási 
hivatalokról118 stb. szóló ukrajnai törvényeket. Ezek a törvények, 
amelyek a helyi hatóságok nemzetközi, és különösképpen határon 
átnyúló együttműködésének intézményi, szervezeti és jogi 
mechanizmusát szabályozzák, figyelembe veszik az Ukrajna által 
ratifikált nemzetközi szerződések normáit – az 1985. évi Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartáját119, a Területi Önkormányzatok 
és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló 

                                                                                                                     
tervezve, és nincsen meghatározott címzettjük (különösképpen a jogi személyek 
alapszabályai, fióktelepeire, képviseleteire, valamint az érintett jogi személyek 
irányító testületeire vonatkozó egyes rendelkezések). (Lásd: R. A. Majdanik Lokális 
aktusok az ukrán polgári jogban: fogalma, természete, besorolása / R. A. Majdanik // 
Az Ukrán Igazságügyi Minisztérium Lapja. – 2011. – 10. szám – 78-85. old. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_10_15 
115 Ukrajna alkotmánya, 1996. június 28-i 254k/96-BP számú törvény. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
116 Ukrajna törvénye a határon átnyúló együttműködésről, kelt 2004.06.24-én, száma 
1861-IV.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15 
117 Ukrajna törvénye az ukrajnai helyi önkormányzatiságról, kelt 1997.05.21-én, 
száma 280/97-ВР.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
118 Ukrajna törvénye a helyi állami közigazgatási hivatalokról, kelt 1999.04.09-én, 
száma 586-XIV.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 
119 Ukrajna törvénye a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának ratifikálásáról, 
1997. július 15, 452/97-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/97-
%D0%B2%D1%80 
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1980. évi európai Keretegyezményt120 és a hozzá tartozó három, 
1995., 1998. és 2009. évi jegyzőkönyvet121, valamint egyéb alapvető 
nemzetközi jogi aktusokat. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a helyi tanácsoknak, 
amelyek a jog és a helyi szabályozás alanyai, hatásköreik 
hatékonyabb gyakorlása, a területi közösségek jogainak és 
érdekeinek védelme érdekében az ukrajnai helyi 
önkormányzatiságról és a határon átnyúló együttműködésről szóló 
ukrajnai törvényekkel összhangban, jogában áll a nemzetközi 
együttműködésük terén határozatokat elfogadni. Ezeknek a 
határozatoknak alsóbb szintű jogszabályi státusza van. Az ukrán 
helyi önkormányzatiságról szóló törvény 26. cikkének 1. része 21.1. 
és 21.2. pontjainak rendelkezései szerint az adott kérdések a városi 
tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ezek a határozatok 
vonatkozhatnak a szövetségekbe és a helyi önkormányzatok 
önkéntes társulásainak egyéb formáiba való belépésre is122, továbbá 

                                                           
120 Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának 1993. július 14-én kelt 3384-XII. sz. rendelete 
Ukrajna csatlakozásáról a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek 
Határmenti Együttműködéséről szóló európai Keretegyezményhez.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3384-12 
121 Ukrajna törvénye a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határmenti 
együttműködéséről szóló európai keretegyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének és 2. 
sz. Jegyzőkönyvének ratifikálásáról, kelt 2004. június 24-én, száma 1879-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1879-15; Ukrajna törvénye a területi 
önkormányzatok és közigazgatási szervek határmenti együttműködéséről szóló 
európai keretegyezmény harmadik kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikálásáról, kelt 
2012. május 16-án száma 4704-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4704-17 
122 Megjegyzés: A helyi hatóságok nemzetközi együttműködési formáinak fejlesztése 
kontextusában meg kell jegyezni, hogy az ukrajnai helyi önkormányzatiságról szóló 
törvény 26. cikke 1. részének 21. pontja nem zárja ki a községi, nagyközségi, városi 
tanács számára annak lehetőségét, hogy a kizárólagos hatáskörén belül hozzon 
döntést a nemzetközi szövetségek és a helyi önkormányzati testületek önkéntes 
társulásainak egyéb formái keretében történő társulásról. Ezeknek a határozatoknak 
azonban nem szabad ellentmondaniuk Ukrajna alkotmányának, Ukrajna nemzetközi 
szerződéseinek, törvényeinek és egyéb alsóbb szintű jogszabályainak. Az 
önkormányzatoknak joguk van döntéseket hozni, azokat módosítani és hatályon kívül 
helyezni Ukrajna alkotmányában és törvényeiben előírt hatáskörükön belül és 
módon, azok által, tevékenységükben Ukrajna Elnökének és az Ukrán Miniszteri 
Kabinet jogi aktusai által vezéreltetve. 
(Lásd: Ukrajna Alkotmánybíróságának 2009. április 16-i 7-rp/2009. számú ítélete a 
Harkiv Városi Tanács alkotmányos beadványának ügyében, Ukrajna alkotmányának 
19. cikkének második része, 144. cikke, Ukrajna az ukrajnai helyi 
önkormányzatiságról szóló törvényének 25. cikke, 46. cikkének tizennegyedik része , 
59. cikkének első, tízedik része hivatalos értelmezéséről (a helyi önkormányzati 
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az azokból való kilépésre; az euroregionális együttműködési 
csoportosulásról szóló megállapodások jóváhagyására, a 
döntéshozatalra az euroregionális együttműködési csoportosulás 
létrehozására, az ilyen társuláshoz való csatlakozásra vagy a 
társulásból való kilépésre, az euroregionális együttműködési 
csoportosulás alapszabályának és módosításainak jóváhagyására; az 
európai területi társuláshoz való csatlakozásra és az abból történő 
kilépésre. Az adott határozatok jogerőre emelkedését, amely 
egyaránt fontos a helyi közösségek, az állam és a külföldi partnerek 
számára is, az biztosítja, hogy elfogadásukra kizárólag egy bizonyos 
eljárás betartásával, mégpedig a törvény erről szóló, 26. cikke 
értelmében a helyi közösségi (községi, nagyközségi, városi) tanács 
plenáris ülésein kerülhet sor. Ezen határozatok elfogadása nem 
ruházható át a tanács végrehajtó testületére. 

Az állami hatóságok helyi szerveinek, mint a határon 
átnyúló nemzetközi együttműködés alanyainak tevékenységére, 
szervezeti és jogi alapjára vonatkozó elemzést a tanulmány 2.1. 
alfejezete ismerteti részletesen, hivatkozva a vonatkozó ukrán 
jogszabályokra és a nemzetközi jogi aktusokra. Ugyanakkor, az 
ukrajnai határon átnyúló együttműködésről szóló törvény 
kiemelkedő fontosságú, speciális jogszabály. 

A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogszabályok 
elemzésénél figyelembe kell venni az önkormányzatok 
megszervezésének új formáit, különös tekintettel az ukrajnai helyi 
önkormányzatokról és a területi közösségek önkéntes társulásáról 
szóló törvények kontextusában. Ukrajna határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvénye például az ilyen együttműködés 
jogalanyaként a ’területi közösség’-et nevezi meg, viszont az ukrán 
alkotmány és az ukrán helyi önkormányzatiságról szóló törvény az 
’egyesült területi közösség’ fogalmát nem definiálja. 

Ezért fontos volna az ukrán helyi önkormányzatiságról 
szóló törvénybe belefoglalni a területi közösségek (többek között az 
egyesült területi közösségek) határon átnyúló együttműködésben 
való részvételére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel 
arra, hogy felhatalmazást kapjanak a tevékenységek formáinak és 
irányainak megválasztására, függetlenül az Ukrán Miniszteri 
Kabinet által kijelölt prioritási együttműködési területektől; a helyi 
hatóságok jogot kapjanak a határon átnyúló együttműködési 

                                                                                                                     
szervek jogi aktusainak hatályon kívül helyezéséről szóló ügy) URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ törvények / show / v007p710-09. 
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projektek finanszírozására az általuk meghatározott összeggel és 
módon. 

Célszerű lenne továbbá szabályozni az önkormányzatok 
finanszírozásának kérdését az Állami Regionális Fejlesztési Alapból, 
és általánosságban az állami költségvetésből is, valamint tisztázni az 
illetékes minisztérium szerepét a szóban forgó alapok elosztása 
tekintetében. 

Ugyanakkor átfogóan tanulmányozni kell azokat a 
jogalkotási aktusokat is, amelyek előmozdíthatják vagy éppen 
ellenkezőleg, akadályozhatják Ukrajnában az európai területi 
társulások (a továbbiakban: ETT) és az euroregionális 
együttműködési csoportosulások (ECG) bevezetését. Az ETT 
eszközének ukrajnai alkalmazását befolyásoló jogszabályok alapos 
elemzése segíthet megvilágítani, hogy azok mennyire kielégítőek, 
illetve segíthet beazonosítani a lehetséges hiányosságokat és 
következetlenségeket, ami a továbbiakban lehetőséget nyújt átfogó 
ajánlások kidolgozására megjavításuk érdekében. 

Szisztematikusan vizsgálva a kérdést, mindenekelőtt a 
határon átnyúló együttműködés erősítésének átfogó megközelítését 
előirányozó nemzeti programdokumentumokat kell figyelembe 
venni. 2014-ben az Ukrán Miniszteri Kabinet 385. számú 
rendeletével jóváhagyta a 2020-ig szóló állami regionális fejlesztési 
stratégiát123. Az adott stratégia rendelkezéseivel összhangban a 
határon átnyúló együttműködés fejlesztésének többek között hozzá 
kell járulnia a stratégia első számú célkitűzésének eléréséhez, azaz a 
régiók versenyképességének fokozásához. A stratégia hangsúlyozza 
az infrastrukturális akadályok felszámolásának és a határ menti 
régiók közös üzleti tevékenysége további előmozdításának 
szükségességét a kis- és középvállalkozások körében. Továbbá azt is 
érdemes megjegyezni, hogy ennek a stratégiai és 
programdokumentumnak a végrehajtása érdekében fogadta el a 
miniszteri kabinet a következő rendeletet, a határon átnyúló 
együttműködés fejlesztésének 2016–2020 közötti időszakra szóló 
állami programjának jóváhagyásáról124, amely többek között 

                                                           
123 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2014. augusztus 6-i 385 számú rendelete a 2020-ig 
szóló állami regionális fejlesztési stratégia jóváhagyásáról. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 
124 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2016. augusztus 23-ai 554. számú rendelete a 
határon átnyúló együttműködés fejlesztésének 2016–2020 közötti időszakra szóló 
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meghatározta Ukrajna különböző országokkal folytatott határon 
átnyúló együttműködésének prioritási területeit. Mindkét 
kormányrendelet előirányozta a vonatkozó nemzeti jogszabályok 
továbbfejlesztését. 

Ugyanakkor míg az adott stratégiával összhangban, az 
Ukrajna állami költségvetésének részét képező Állami Regionális 
Fejlesztési Alapba évente legalább három milliárd hrivnya bevételt 
vártak, addig a 2019. évi állami költségvetésről szóló törvény 
értelmében erre csak egy milliárd hrivnyát irányoztak elő125. Az 
állami regionális fejlesztési stratégia a határon átnyúló 
együttműködés fejlesztéséhez szükséges konkrét intézkedéseket 
sajnos nem tartalmaz. 

A helyi hatóságok európai területi együttműködésben 
történő részvételét szabályozó hatályos jogszabályok vizsgálatát 
érdemes azzal kezdeni, hogy felvázoljuk az ukrán határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvény végrehajtását biztosító intézményi 
háttér kérdését. Az adott jogszabály 6. cikke értelmében a határon 
átnyúló együttműködés általános összehangolását és a határon 
átnyúló együttműködésről szóló jogszabályok betartásának 
ellenőrzését az a központi hatósági szerv végzi, amely az ukrán 
külügyminisztérium részvételével biztosítja az állami regionális 
politika kialakítását és végrehajtását. Az Ukrán Miniszteri Kabinet 
197. számú rendelete126, amely 2014-ben jóváhagyta Ukrajna 
Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és Kommunális Gazdasági 
Minisztériumának Szabályzatát, megállapítja, hogy ez a 
minisztérium biztosítja az állami regionális politika kialakítását és 
végrehajtását (a Szabályzat 3. pontjának 1. alpontja). Tehát a 
határon átnyúló együttműködés általános összehangolását és a 
határon átnyúló együttműködésről szóló jogszabályok betartásának 
ellenőrzését Ukrajna Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és 
Kommunális Gazdasági Minisztériuma végzi az ukrán 
külügyminisztérium „részvételével”. A jogi szabályozás bizonyos 
hiányosságaként kell megjegyezni, hogy a törvény nem határozza 
                                                                                                                     
állami programjának jóváhagyásáról, URL: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249264044 
125 Ukrajna 2018. november 23-ai 2629-VIII. számú törvénye Ukrajna 2019. évi 
állami költségvetéséről, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 
126 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2014. április 30-ai 197. sz. rendelete Ukrajna 
Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és Kommunális Gazdasági Minisztériuma 
Szabályzatának jóváhagyásáról. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-
2014-%D0%BF 
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meg az ukrán külügyminisztérium adott részvételének korlátait 
vagy paramétereit. Ezért a jogalkalmazás szempontjából nem 
egyértelmű, hogy az milyen esetekben kötelező, hogy ez a 
Minisztérium a határon átnyúló együttműködésről szóló 
döntéshozatali folyamat során döntő vagy csak tanácsadó 
szavazattal bír-e. 

Azt, hogy a regionális fejlesztés és különösen a határon 
átnyúló együttműködés kérdése Ukrajna Regionális Fejlesztési, 
Építési, Lakhatási és Kommunális Gazdasági Minisztériumának és 
néhány más állami szervnek a hatáskörébe tartozik, az Ukrajna 
állami regionális politikájának alapelveiről szóló törvény127 is 
rögzíti. Többek között ez a törvény határozza meg az állami 
regionális politika következő alanyainak hatásköreit: az Ukrán 
Miniszteri Kabinet (12. cikk); a központi államigazgatási szervek az 
állami regionális politika területén (13. cikk); a Krími Autonóm 
Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa, megyei, kijevi és szevasztopoli 
városi tanácsok az állami regionális politika területén (14. cikk); a 
Krími Autonóm Köztársaság Minisztertanácsa, megyei, kijevi és 
szevasztopoli városi állami közigazgatási hivatalok az állami 
regionális politika területén (15. cikk); járási, városi, nagyközségi, 
községi tanácsok az állami regionális politika területén (16. cikk). 

Az idézett törvény 13. cikke 2. részének 3. pontjával 
összhangban Ukrajna Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és 
Kommunális Gazdasági Minisztériumának hatásköre magában 
foglalja többek között a régiók részvételének ösztönzését a régiók 
közötti és határon átnyúló együttműködés programjaiban és 
projektjeiben. Nem ismeretes azonban, hogy ez a minisztérium 
hogyan képes ezt megtenni, eltekintve a támogatások nyújtásától és 
az Állami Regionális Fejlesztési Alap adminisztrálásától. 

A jelenlegi jogszabályok elemzésének következő aspektusa 
a határon átnyúló együttműködés tárgyának egységesítése. 
Ismeretes, hogy a határon átnyúló együttműködés fogalmát a 
határon átnyúló együttműködésről szóló ukrán törvény 1. cikke úgy 
határozza meg mint közös fellépést, amelynek célja a gazdasági, 
társadalmi, tudományos, technológiai, környezeti, kulturális és 
egyéb kapcsolatok kialakítása és elmélyítése az adott kapcsolatok 
Ukrajnán belüli alanyai és résztvevői, valamint az érintett 

                                                           
127 Ukrajna 2015. február 05-ei 156-VIII. számú állami regionális politika alapelveiről 
szóló törvénye, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 
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szomszédos államokbeli szervezetek és résztvevők között azok 
nemzeti jogszabályokban meghatározott hatáskörein belül. 

Az adott törvény 5. cikke meghatározza végrehajtásának 
szervezeti formáit, amelyek a következők: 

- határon átnyúló társulások és határon átnyúló 
együttműködési testületek létrehozása, különös tekintettel az 
euroregionális együttműködési csoportosulásokra és az európai 
területi társulásokra; 

- tevékenységek eurorégión belül; 
- megállapodások megkötése a határon átnyúló 

együttműködésről különböző területeken; 
- közös kezdeményezések, intézkedések, projektek, 

programok, stratégiák kidolgozása és végrehajtása különböző 
területeken, előirányozva az együttműködés összehangolását és a 
források bizonyos időszakra történő felhalmozását a vonatkozó 
intézkedések közös végrehajtása érdekében; 

- kölcsönösen előnyös kapcsolatok létesítése és fejlesztése a 
határon átnyúló együttműködés alanyai között. 

Az együttműködés adott formák közötti gyakorlati és 
hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében megfelelő alsóbb 
szintű jogszabályokra van szükség, ideértve azokat, amelyek 
központi szinten szabályozzák a vezetői döntéseket. Például, amint 
azt a határon átnyúló együttműködésről szóló törvény 8. cikkének 
(3) bekezdése kimondja, a határon átnyúló együttműködésről szóló 
megállapodásra szabványosított formanyomtatvány használata 
kötelező, amelyet az állami regionális politika kialakítását és 
végrehajtását biztosító központi államigazgatási szervnek jóvá kell 
hagynia. Ugyanez a cikk írja elő a határon átnyúló együttműködésről 
szóló megállapodások nyilvántartását. A jelenlegi helyzet elemzése 
azonban rámutat az adott kérdésben fellelhető hiányosságokra, ami 
nehezíti a határon átnyúló nemzetközi együttműködés fejlődését. A 
jelenleg a nyilvánosság számára elérhető információk alapján az 
állítható, hogy a felelős minisztérium sajnos eddig nem tette közzé 
sem a törvény által előírt típusszerződésre, sem az ilyen 
megállapodások nyilvántartására vonatkozó információkat. 

Mindemellett meg kell jegyezni, hogy mivel Ukrajna az 
Európa Tanács tagállama, de nem rendelkezik európai uniós 
tagsággal, ez a törvény csak annak lehetőségét írja elő, hogy 
Ukrajnában euroregionális együttműködési csoportosulásokat 
hozzanak létre, amelyekre az ukrán törvények vonatkoznak. Az 
idézett jogszabály 9² cikke előírja, hogy a határon átnyúló 
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együttműködés alanyai, akik euroregionális együttműködési 
csoportosulást szeretnének létrehozni, készítsék el az ilyen 
csoportosulás létrehozásáról szóló megállapodás-tervezetet, 
valamint az alapszabályt. Mint fentebb megjegyeztük, az 
euroregionális együttműködési csoportosulás létrehozásáról szóló 
típusszerződést és az ilyen társulások alapszabályát Ukrajna 
Miniszteri Kabinetjének kell jóváhagynia. Figyelembe véve 
ugyanakkor az ukrán gazdasági törvénykönyv 179. cikkének 
vonatkozó rendelkezéseit128, amely a szerződéses rendelkezéseket 
szabályozza, hangsúlyozni kell, hogy az általános feltételeket a 
közigazgatás arra jogosult szervei dolgozzák ki, és azok a felek 
megállapodásával nem módosíthatók. Ezen joghézagok 
eredményeként a határon átnyúló együttműködés alanyai feltehetik 
a kérdést: ha a megállapodás formája típusszerződés, akkor a 
szerződő felek milyen mértékben tudnak eleget tenni a törvény 
szerződéstervezet elkészítéséről szóló követelményeinek? Ezeket a 
joghézagokat fel kell oldani. 

A következő fontos kérdés az euroregionális együttműködési 
csoportosulás szervezeti és jogi formája. A határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvény értelmében a határon átnyúló 
együttműködés alanyai (Magyarország és Ukrajna viszonylatában 
is), Ukrajna területén euroregionális együttműködési csoportosulást 
hozhatnak létre, a vonatkozó törvény 9¹ cikke szerint közhasznú 
társasági szervezeti és jogi forma szerinti alapításról szóló 
megállapodás alapján. Az ilyen társaság, ahogy azt az adott cikk 
megalapítja, nem törekedhet jövedelemszerzésre (nyereségre) az 
alapítók (résztvevők), tagok, alkalmazottak (a munkabér kifizetésén 
és az egységes szociális hozzájárulás számfejtésén kívül), az irányító 
testületek tagjai és más velük kapcsolatban álló személyek között 
történő későbbi osztalékfizetés céljából. Tehát, ahogy azt fentebb 
jeleztük, a csoportosulás nonprofit társaság formájában jön létre. 

Az ágazati jogszabályok korszerűsítése - amint látható - 
szükségessé teszi Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló 
törvényének aktualizálását is. Például a jelenlegi törvény alapján az 
ETT létrehozásának lehetősége a típusalapszabályok, 
típusszerződések meglétéhez kötődik. Az ilyen jóváhagyott 
dokumentumok hiánya megnehezíti az európai területi társulások 
létrehozására irányuló kezdeményezések elindítását. Ebben az 
                                                           
128 A 2003. január 16-ai 436-IV. számú ukrán gazdasági törvénykönyv, URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
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összefüggésben szükségesnek tűnik a jogszabályok módosítása, 
amely módosításoknak lehetővé kell tenniük az önkormányzatok 
számára, hogy az ilyen dokumentumok tervezeteit önállóan 
készítsék el mindaddig, amíg a központi közigazgatási szerv nem 
látja el ezt a funkciót. 

Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló törvényét 
átfogóan kell módosítani, figyelembe véve a fenti szempontokat, 
különös tekintettel az európai határon átnyúló társulások jogi 
helyzetét az euroregionális együttműködési csoportosulások 
jogállásának tekintetében: tevékenységük pénzügyi támogatását, 
valamint adózásuk, felszámolásuk, vagyonuk átruházásának stb. 
sajátosságait. Általában véve az európai területi társulás és az 
euroregionális együttműködési csoportosulás határon átnyúló 
együttműködési formák, ezért mindegyik javaslat egyenlő 
mértékben vonatkozik rájuk. 

Az ukrán polgári törvénykönyv129 83. cikke értelmében a 
jogi személyek társaságok, intézmények és a törvény által 
megállapított egyéb formákban is létrehozhatók. A társaság és az 
intézmény közötti különbség a következő: az intézmény olyan 
szervezet, amelyet egy személy vagy több alapító hozott létre, 
amelyek nem vesznek részt annak vezetésében; a társaság pedig 
olyan személyek (résztvevők) társulásával létrehozott szervezet, 
akik elláthatják annak irányítását. A társaságok lehetnek 
jövedelemszerzők és nonprofit társaságok. Az ukrán polgári 
törvénykönyv 85. cikke szerint a nonprofit társaságok olyan 
társaságok, amelyeknek nem célja a nyereségszerzés annak későbbi, 
a résztvevők között történő elosztása érdekében. Bizonyos típusú 
nonprofit társaságok jogi státuszának sajátosságait a törvény 
határozza meg. 

A határon átnyúló együttműködést szabályozó külön 
törvény előírja, hogy az ETT társaság, bár lehetséges, hogy az ukrán 
polgári jogszabályok alapján a jogi személy egy olyan típusát is 
lehetne alkalmazni, mint az intézmény. Ugyanakkor az ukrán polgári 
törvénykönyv említett 83. cikke nem állapít meg kimerítő 
felsorolást a jogi személyek szervezeti és jogi formáiról, ami legitim 
alapot teremtene azok kialakításához. 

Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló törvénye 
meghatározza az egyes típusú nonprofit társaságok jogi státuszának 

                                                           
129 Ukrajna polgári törvénykönyve, 2003. január 16-ai 435-IV. számú törvény. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 
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jellemzőit. Ugyanakkor a vizsgált társulások törvényben 
megállapított szervezeti és jogi formájának meghatározása nem 
korrekt, mivel csak szó szerint megismétli az ukrán polgári 
törvénykönyvben rögzített nonprofit karakterüket. 

Ezért Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló 
törvényét célszerű úgy módosítani, hogy az részletesebben 
határozza meg annak a jogi személynek a típusát, ami az ETT jogi 
jellege, feladatai, céljai, formái és tevékenységei szempontjából a 
leginkább megfelelő. Emellett látható, hogy – az európai területi 
társulásoknak a polgári jogrendszerbe történő beépítésével – 
szükségessé válik a jogi személy e különleges formájának 
továbbfejlesztése, ahogyan az a korlátolt felelősségű társaságok 
vagy a kiegészítő felelősségű társaságok jogi szabályozásakor is 
történt. 

Az európai területi társulást (ETT) illetően meg kell jegyezni, 
hogy azt Ukrajnában nem lehet bejegyezni, mivel a határon átnyúló 
együttműködésről szóló törvény 1. cikke értelmében az csak az 
Európai Unió valamely tagállamában jegyezhető be. 

Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az Ukrajna területén 
elhelyezkedő, határon átnyúló együttműködés alanyai részt 
vehetnek az ETT tevékenységében azon európai jogi normáknak 
megfelelően, amelyeket Ukrajna már beépített nemzeti 
jogszabályaiba az Európa Tanács szerződéseinek ratifikálása 
eredményeként, amely szerződéseknek az EU tagállamai is részesei, 
különösen a területi közösségek és a hatóságok közötti határon 
átnyúló együttműködésről szóló európai keretegyezmény 3. sz. 
jegyzőkönyve tekintetében, az Ukrajna és az EU közötti társulási 
megállapodásból130 fakadó kötelezettségek végrehajtása, valamint a 
kétoldalú kormányközi megállapodások kontextusában. 

E helyütt térünk ki az Ukrajna és Magyarország között 
megkötött kétoldalú megállapodásokra131. 2019. január 1-jei 
állapotok szerint az Ukrajna és a Magyarország közötti jogi keretek 
88 hatályos nemzetközi megállapodást és nemzetközi 
dokumentumot tartalmaznak, amelyek szinte minden területre 
kiterjedően szabályozzák a kétoldalú együttműködést. 
                                                           
130 Társulási megállapodás egyrészről Ukrajna, másrészről az Európai Unió, az 
Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik között (Ukrajna által ratifikálva a 
2014. 09. 16-i 1678-VII. számú törvénnyel, hatályba lépett 2017. 09. 01-én).  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
131 Ukrajna és Magyarország közötti szerződéses jogi keret. URL: 
https://hungary.mfa.gov.ua/ua/ukraine-hu/legal-acts 
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Ukrajna és Magyarország között a jószomszédságról és az 
együttműködés alapjairól szóló alapszerződést132 1991-ben írták 
alá, és 1993-ban lépett hatályba. Az adott szerződés 8. cikke 
kimondja, hogy mindkét állam  minden eszközzel elősegíti az 
államhatalmi és államigazgatási szerveik, valamint a regionális és 
helyi önkormányzati szervek és vezetőik közötti állandó, rendszeres 
érintkezések fejlesztését. Az államok emellett ígéretet tettek arra is, 
hogy minden területen ösztönözni fogják a határmenti 
együttműködést. Ezt követően, 1997-ben Ukrajna és Magyarország 
kormányai aláírták a határon átnyúló együttműködésről szóló 
megállapodást133, amely 1999-ben lépett hatályba. Ezen 
kormányközi megállapodás 7. cikke felvázolja az Ukrajna és 
Magyarország közötti együttműködés területeit, amelyekhez a 
következők tartoznak: 
− település- és regionális fejlesztés; 
− közlekedés és hírközlés; 
− energetika; 
− környezetvédelem; 
− a vízbázisok védelme és racionális hasznosítása; 
− levegőszennyezés, zajszintcsökkentés; 
− oktatás, szakképzés, tudományos kutatás; 
− egészségügy; 
− idegenforgalom; 
− a határmenti lakosság problémái; 
− a határátkelőhelyek kialakításával és működtetésével 

kapcsolatos kérdések; 
− a határon átnyúló gazdasági együttműködés; 
− humanitárius együttműködés. 

A határon átnyúló együttműködés fejlesztéséről szóló 
megállapodások az országok kormányai között 2005-ben megkötött 
gazdasági együttműködési megállapodásban134 is megerősítést 

                                                           
132 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Ukrajna és a Magyar 
Köztársaság között (a Legfelsőbb Tanács 2527-XII. számú 1992. július 1-jei 
határozatával ratifikálva). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_004 
133 Megállapodás az Ukrán Miniszteri Kabinet és a Magyar Köztársaság kormánya 
között a határon átnyúló együttműködésről, kelt 1997. november 11-én (1999. április 
21-én lépett hatályba): Ukrajna és Magyarország közötti szerződéses jogi keret. URL: 
https://hungary.mfa.gov.ua/ua/ukraine-hu/legal-acts 
134 Az Ukrán Miniszteri Kabinet és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött 
gazdasági együttműködésről szóló 2005. február 10-i megállapodás (ratifikálva 
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nyernek, amelynek 3. cikke többek között kimondja a kölcsönös 
kötelezettségvállalást a régiók közötti, valamint a határon átívelő és 
a nemzetközi szintű együttműködésre a kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó kérdésekben. Meg kell jegyezni, hogy a különféle 
területeken folytatott együttműködésről szóló egyéb ukrán-magyar 
megállapodások is hivatkoznak a határon átnyúló együttműködésre. 

Hasonlóképpen szabályozzák Ukrajna és a szomszédos EU-
tagállamok közötti határon átnyúló együttműködést a Lengyel 
Köztársaság és Ukrajna közötti, a jó szomszédsági kapcsolatokról és 
az együttműködésről szóló 1992. évi megállapodás135, az Ukrajna 
kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya közötti régiók közötti 
együttműködésről szóló 1993. évi megállapodás136, Ukrajna és a 
Szlovák Köztársaság között 1993-ban megkötött jó szomszédságról, 
baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés137, 
Ukrajna kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között 
létrejött határon átnyúló együttműködésről szóló 2000. évi 
megállapodás138, valamint az Ukrajna és Románia között 1997-ben 
megkötött jó szomszédsági kapcsolatokról és az együttműködésről 
szóló szerződés139. 

Az adott megállapodások rendelkezései Ukrajna nemzetközi 
kötelezettségeinek részét alkotják, és az ukrán jognak is részét 
képezik. Ugyanakkor végrehajtásukat a megfelelő módon biztosítani 
kell a vonatkozó törvények és alsóbb rendű jogszabályok normáin 
keresztül ideértve a helyi hatóságok által elfogadott normákat is, 

                                                                                                                     
Ukrajna 2007. január 10-i 552-V. számú törvényével) URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_058 
135 Ukrajna és a Lengyel Köztársaság közötti jó szomszédságról, baráti kapcsolatokról 
és együttműködésről szóló 1992. május 18-án kötött szerződés (Ukrajna Legfelsőbb 
Tanácsa 1992. szeptember 17-i 2611-XII. számú határozatával ratifikálva). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_172 
136 Ukrajna kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között létrejött, a régiók 
közötti együttműködésről szóló 1993.05.24-ei megállapodás (hatályba lépett: 
1993.10.27.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_171 
137 Ukrajna és a Szlovák Köztársaság közötti jó szomszédságról, baráti kapcsolatokról 
és együttműködésről szóló, 1993. június 29-én kelt szerződés (Ukrajna Legfelsőbb 
Tanácsa 1994. február 24-i 4022-XII. számú határozatával ratifikálva). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/703_150 
138 Ukrajna kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között létrejött határon 
átnyúló együttműködésről szóló 2000.12.05-i megállapodás (Ukrajna számára 
2001.02.28-án lépett hatályba) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703_044 
139 Ukrajna és Románia között 1997. június 2-án megkötött jó szomszédsági 
kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés (ratifikálva Ukrajna 1997. július 
17-i 474/97-VR. számú törvényével). URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=642_003 
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annak érdekében, hogy Ukrajna részvétele az európai területi 
társulásokban lehetővé váljon, és hatékony legyen. Jelenleg a 
jogszabályokban bizonyos következetlenségek fedezhetőek fel, 
amelyek sajnálatos módon befolyásolják a nemzetközi és államközi 
megállapodások szabályozási erőforrásainak teljes körű 
alkalmazását, és bizonyos mértékben akadályozzák a határon 
átnyúló együttműködést. 

Például hiányosság fedezhető fel a jogi személyek és 
természetes személy vállalkozók és civil szervezetek állami 
nyilvántartásba vételéről szóló ukrán törvénnyel140 kapcsolatban. A 
jogi személyek, természetes személy, vállalkozók és civil 
szervezetek állami nyilvántartásba vételéről szóló törvény 
meghatározza az állami nyilvántartásba vétel alapjait és eljárását, 
többek között a jogi személyekre vonatkozóan. Ebben a tekintetben 
figyelemre méltó, hogy Ukrajna határon átnyúló együttműködésről 
szóló törvénye az európai területi társulásokat együttműködési 
formaként határozza meg és nem mint jogi személyt. Ezért fel kell 
hívni a figyelmet erre a joghézagra és olyan jogi normákat kell 
elfogadni, amelyek lehetővé teszik egy ilyen jogi személy 
nyilvántartásba vételét. 

Ugyanakkor véleményünk szerint az ETT nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos hasonló kérdések többsége úgy oldható meg, 
hogy az ukrán polgári és gazdasági törvénykönyv szövegeiben 
pontosító módosításokat eszközölnek. 

A jelenlegi ukrán szabályozásban tehát nem létezik előírás 
az olyan jogi személyek nyilvántartásba vételére, mint az 
euroregionális együttműködési csoportosulás és az európai területi 
társulás. A gazdálkodó alanyok szervezeti és jogi formáinak 2004. 
évi osztályozása141 értelmében, amelynek alapján történik az állami 
nyilvántartásba vétel, a közhasznú társaságok közé a következők 
tartoznak: ügyvédi önkormányzati szervek; bírói önkormányzati 

                                                           
140 Ukrajna a jogi személyek, természetes személy - vállalkozók és civil szervezetek 
állami nyilvántartásba vételéről szóló törvény, kelt 2003. május 15-én, száma 755-IV. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 
141 Ukrajna Műszaki Szabályozási és Fogyasztóvédelmi Állami Bizottságának (fordítói 
megjegyzés – más néven: Derzsszpozsivsztandart – Állami Fogyasztóvédelmi és 
Szabvány Felügyelet) 2004. május 28-ai 97. számú utasítása Ukrajna nemzeti 
szabványainak jóváhagyásáról, Ukrajna állami besorolási rendszereiről, az államközi 
szabványok nemzeti módosításairól, Állami Fogyasztóvédelmi és Szabvány Felügyelet 
(Derzsszpozsivsztandart) 2004. március 31-ei utasításának módosításairól, és 
előírások eltörléséről. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04 
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szervek; az ukrajnai bírák legmagasabb képesítési bizottsága. Az 
adott osztályozás rendelkezéseinek figyelembe vételével, az európai 
területi társulást és az euroregionális együttműködési 
csoportosulást csak „egyéb szervezeti és jogi formaként” lehetne 
bejegyezni, amelyet kivételként használnak, csak akkor, ha 
lehetetlen az alany besorolása az osztályozásban meghatározott 
valamely szervezeti formába, az ukrán jogi személyek és 
természetes személy vállalkozók és civil szervezetek állami 
nyilvántartásba vételéről szóló törvény 16. cikkének 2. részével 
összhangban. 

Mindazonáltal megjegyezzük, hogy míg a magyar 
jogszabályok szerint az európai területi társulásokat korlátolt 
felelősséggel kell nyilvántartásba venni, addig az ukrán jogban nincs 
ilyen követelmény, a közhasznú társaság szervezeti és jogi forma 
pedig túlságosan általános, és nem felel meg az ukrán adótörvény és 
a vonatkozó alsóbb szintű normatív-jogi aktusok rendelkezéseinek. 

Az ETT vonatkozásában felfedezhető néhány hiányosság az 
adójogszabályok tekintetében is. Jelenleg az ukrán adótörvény által 
biztosított egyetlen speciális adórendszer az egyszerűsített adózási 
rendszer. Ha az ETT mint nonprofit társaság jogi státuszából 
indulunk ki, akkor figyelembe kell venni, hogy az ukrán adótörvény 
csak a nonprofit szervezeti státusz megszerzésének és 
fenntartásának kritériumait határozza meg, míg a nonprofit 
szervezetek nyilvántartásába besorolható szervezetek típusait 
Ukrajna Miniszteri Kabinetjének vonatkozó határozata tartalmazza. 
Vagyis a nonprofit státusz nem a jogi személy megalakulásának 
állami nyilvántartásba vételének pillanatában keletkezik, annak 
megszerzéséhez át kell esni a törvény által meghatározott speciális 
eljáráson. 

Ily módon az ukrán adótörvényben változtatásokat kell 
eszközölni, amelyek meghatározzák majd az ETT és az ukrán 
adóhatóságok közötti kapcsolatok szabályozásának sajátosságait. 

A határon átnyúló együttműködésről szóló ukrajnai 
törvénynek az euroregionális együttműködési csoportosulás anyagi 
és pénzügyi támogatásáról szóló, 9.4. cikkének rendelkezései 
tartalmaznak ugyan utalást Ukrajna Adótörvényére142, de csak 
annak a nonprofit szervezetek tevékenységét szabályozó normáira. 
Magában Ukrajna Adótörvényében nincs olyan norma, amely 
                                                           
142 Ukrajna adótörvénykönyve, 2010. december 2-i törvény, száma 2755-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17 
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megemlítené az euroregionális együttműködési csoportosulásokat 
és/vagy az európai területi társulásokat, ami az adott szervezetek 
bizonyos „privilegizált” helyzetének elvesztését jelenti, amelyre 
azok nyilvánvalóan számítanak. Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2016. 
július 13-ai 440. számú, a nonprofit intézmények és szervezetek 
nyilvántartásának vezetéséről, a nonprofit vállalkozások, 
intézmények és szervezetek nyilvántartásba vételéről és a 
nyilvántartásból való törlésére vonatkozó eljárás jóváhagyásáról 
szóló rendelkezése143 értelmében nonprofit szervezetek lehetnek: 
költségvetési intézmények , civil egyesületek, politikai pártok, alkotó 
közösségek, vallási szervezetek, jótékonysági szervezetek, 
nyugdíjalapok, közösségek, szövetségek és jogi személyek egyéb 
társulásai, lakásépítő szövetkezetek, nyaraló (nyaralóépítő) 
szövetkezetek, kertészeti és garázs (garázsépítési) szövetkezetek 
(társaságok), társasháztulajdonosok szövetségei, lakóház-
tulajdonosok szövetségei, szakszervezetek, azok társulásai és a 
szakszervezetek, munkáltatói szervezetek és társulásaik, 
mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek, mezőgazdasági 
szolgáltató szövetkezetek kooperációs társulásai, valamint egyéb 
jogi személyek. 

Ukrajna vámkódexe144 egyetlenegy normát sem tartalmaz a 
határon átnyúló együttműködés szabályozásának sajátosságaira 
vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyen társaság székhelye egy 
vámterületen található, és egy bizonyos gazdasági művelet 
elvégzésére egy másik vámterületen van szükség, akkor az újra-
kiviteli vagy újra-behozatali rendszer csak részben tudja kielégíteni 
ezt az igényt, mivel egy ilyen rendszer nem az állandó mozgatásra 
van kitalálva. Megállapítható továbbá, hogy ha az ETT nem 
Ukrajnában van bejegyezve, akkor ezt a kérdést mindenekelőtt 
annak az államnak a jogszabályaival kell szabályozni, ahol az 
európai területi társulásokat bejegyezték. Ami az euroregionális 
együttműködési csoportosulást illeti, az Ukrajna területén a 
vonatkozó alsóbb szintű jogszabályok jóváhagyását követően 

                                                           
143 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2016. július 13-ai 440. számú, a nonprofit 
intézmények és szervezetek nyilvántartásának vezetésére, a nonprofit vállalkozások, 
intézmények és szervezetek nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartásból való 
törlésére vonatkozó eljárásrend jóváhagyásáról szóló rendelkezése. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF 
144 Ukrajna vámkódexe, 2012. március 13-i törvény, száma 4495-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ törvények / show / 4495-17 
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regisztrálható. Ugyanakkor a vagyon Ukrajna területéről történő 
kivitelének kérdése – mivel az „együttműködés” fogalma nem 
csupán azt vonja maga után, hogy a vagyoni értékek Ukrajna 
területére érkeznek, hanem azt is, hogy ezek az értékek Ukrajnából 
egy másik országba távozhatnak – addig marad megoldatlanul, amíg 
az ilyen szervezetek jogi státusza nem lesz kellő egyértelműséggel 
meghatározva a megfelelő szabályozási szintű jogszabályokban. 

Ugyanakkor az ukrán jogszabályokban is található példa a 
„kívánatos állandó migráció” szabályozására. Például Ukrajna 
határellenőrzésről szóló törvénye145 meghatározza a „határ menti 
ingázó munkavállaló” fogalmát. Ez egy olyan alkalmazott, aki az 
egyik országban él, de egy másik országban dolgozik, és hetente 
legalább egyszer átlépi a határt. Tekintettel egy ilyen, manapság 
objektív jelenség jogalkotási szabályozásának effajta példájára, 
lehetséges, hogy valamilyen hasonló szabályozást érdemes 
alkalmazni az európai területi társulásokra is, arra a vagyonra, amit 
ez a társulás a határon át fog mozgatni, mivel a hasonló európai 
társulások de facto és de jure egyidejűleg működnek két vagy több 
állam joghatóságán belül. 

Továbbá érdemes megjegyezni, hogy az ukrán gazdasági 
törvénykönyv146 116. cikke értelmében azt a vállalkozást, amelynél 
a külföldi tőkebefektetések állománya legalább tíz százalék, külföldi 
befektetésekkel rendelkező vállalkozásként ismerik el. A vállalkozás 
a külföldi befektetésekkel rendelkező vállalkozás státuszát attól a 
naptól kezdve kapja meg, amikortól a külföldi befektetés bekerül a 
mérlegébe. Így az ukrán jogalkotó az európai területi társulásokra 
vonatkozó jogi rendelkezések bevezetésével, de nem vonva ki 
azokat a befektetési jogszabályok hatálya alól, bonyolult jogi 
szabályozást hoz létre. Itt érdemes utalni a „vállalkozás” fogalmának 
meghatározására. Az ukrán gazdasági törvénykönyv 62. cikke 
értelmében a vállalkozás független gazdálkodó alany, amelyet egy 
illetékes állami hatóság vagy helyi önkormányzat vagy egyéb 
szervezetek hoztak létre azzal a céllal, hogy a termelés, kutatás, 
kereskedelem, illetve egyéb, az adott törvényben és más 
törvényekben előírt módon végzett gazdasági tevékenységek 
szisztematikus végrehajtása révén kielégítsék a köz- és magán 
                                                           
145 Ukrajna 2009. november 05-i 1710-VI. számú határellenőrzésről szóló törvénye, 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17  
146 Ukrajna gazdasági törvénykönyve, 2003. január 16-i törvény, száma 436-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 
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igényeket. Vállalkozásokat létre lehet hozni mind vállalkozói 
tevékenység folytatására, mind nem kereskedelmi gazdasági 
tevékenység céljából. Ukrajna gazdasági törvénykönyvének 3., 55. és 
62. cikkei értelmében azonban nehéz az európai területi 
társulásokat gazdálkodási alanyként besorolni, és nehéz nonprofit 
vállalkozásnak is nevezni. 

Az ETT gazdasági és jogi helyzete leginkább az ukrán 
gazdasági törvénykönyv 3. cikke harmadik részének szabályozása 
alá sorolható be. Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló 
törvénye meghatározza az egyes típusú nonprofit társaságok jogi 
státuszának jellemzőit. Ugyanakkor a vizsgált társulások törvényben 
megállapított szervezeti és jogi formájának meghatározása nem 
korrekt, mivel csak szó szerint megismétli az ukrán polgári 
törvénykönyvben rögzített nonprofit jellegüket. Vagyis az ETT, 
szükség esetén gazdálkodó alanyok bevonásával, tevékenységének 
gazdálkodási feladatait elláthatja. Ugyanakkor az ETT mint nem 
gazdálkodó alany az ukrán gazdasági törvénykönyv 175. cikkének 2. 
részével összhangban vagyoni és gazdasági kötelezettségeket 
keletkeztető tevékenységet folytat. 

Tehát, ha az ETT nem vállalkozás, akkor „a közös fellépés 
egy formája, amelynek célja a gazdasági, társadalmi, tudományos, 
technológiai, környezeti, kulturális és egyéb kapcsolatok kialakítása 
és elmélyítése az adott kapcsolatok Ukrajnán belüli alanyai és 
résztvevői, valamint a szomszédos államokbeli szervezetek és 
résztvevők között azok nemzeti jogszabályokban meghatározott 
hatáskörein belül. Az ETT jogi személyiséggel rendelkezik annak az 
államnak a nemzeti jogszabályaival összhangban, amelynek a 
területén található, célja a lakosság érdekében történő határon 
átnyúló és területközi együttműködés ösztönzése, támogatása és 
fejlesztése az ilyen kapcsolatok alanyai és résztvevői között, a közös 
kompetencia területein és az adott állam nemzeti jogalkotásában 
meghatározott hatáskörökkel összhangban” (Ukrajna határon 
átnyúló együttműködésről szóló törvénye 1. cikkében szereplő 
meghatározás összefoglalása – a szerző). 

Érdemes megjegyezni, hogy a "vállalkozás" fogalmának az 
ukrán jogban van más jelentése is. Többek között az ukrán 
vámkódex 4. cikke 1. részének 33. és 38. pontjaiban vállalkozásnak 
neveznek bármely jogi személyt, valamint vállalkozó polgárt. 
Ezenkívül Ukrajna Vámkódexének 4. cikke 1. részének 33. pontjának 
a) alpontjával összhangban arra a jogi személyre, amely nem folytat 
vállalkozási tevékenységet, és más államok jogszabályai szerint jött 
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létre, továbbá Ukrajna határain kívül tevékenykedik, valamint 
különálló alegységei Ukrajna területén találhatóak, a "nem-rezidens" 
kategória vonatkozik. Vagyis az ukrán vámszabályok szerint az a 
tény, hogy az ETT lehet nem vállalkozási jellegű alany, nem 
mentesíti a vámszabályok betartásától. Ugyanez a rendelkezés 
vonatkozik az olyan ukrán törvények alapján létrehozott jogi 
személyre, amely nem folytat vállalkozási tevékenységet, valamint 
különálló külföldi alegységeire a „rezidens” fogalma vonatkozik. 

Ukrajna külgazdasági tevékenységről szóló törvényének147 
1. cikke értelmében a külgazdasági tevékenységet Ukrajna gazdasági 
egységeinek és a külföldi gazdasági egységek, valamint az állami 
megrendelőknek a védelmi megrendelésekből az ukrán törvények 
által meghatározott esetekben végzett tevékenységeként kell 
meghatározni, amely a köztük lévő kölcsönös viszonyokra épül, és 
amelyekre Ukrajna területén és külföldön kerül sor. Vagyis Ukrajna 
külgazdasági tevékenységről szóló törvénye még akkor is 
vonatkozhat az ilyen társulásokra, ha egy határon átnyúló társulás 
közhasznú társaság, és az ukrán gazdasági törvénykönyv 52. 
cikkének megfelelően nonprofit gazdálkodást folytat - különösen a 
képviseletek bejegyzési követelményeinek tekintetében. Így az adott 
törvény 3. cikkének (3) bekezdése alapján az Ukrajnában 
nyilvántartásba vett, és Ukrajnában állandó székhellyel rendelkező 
jogi személyek (minden típusú vállalkozás, szervezet és társulás, 
beleértve a részvénytársaságokat és más típusú gazdasági 
társaságokat, egyesületeket, kamarákat, konzorciumokat, 
kereskedőházakat, közvetítő és tanácsadó cégeket, szövetkezeteket, 
hitel- és pénzintézeteket, nemzetközi egyesületeket, szervezeteket 
stb.), ideértve azokat a jogi személyeket is, amelyek vagyona 
és/vagy tőkéje teljes egészében külföldi gazdálkodási alanyok 
tulajdonában van – Ukrajnában a külgazdasági tevékenység alanyai. 

A nem rezidensekkel folytatott együttműködés, a 
technológiaátadás, az áruk és szolgáltatások Ukrajna határán 
keresztül történő lehetséges mozgatása felveti a kérdést, hogy az 
ETT tevékenységének keretszabályozása összhangban áll-e a 
külgazdasági tevékenységekre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal. 
Az adott jogszabályok rendelkeznek a kereskedelmi képviseletek 
létrehozásának lehetőségéről, amelyeket nem jegyeznek be jogi 
személyként, hanem az illetékes minisztérium veszi azokat 
                                                           
147 Ukrajna 1991. április 16-án kelt 959-XII. számú külgazdasági tevékenységről 
szóló törvénye. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 
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nyilvántartásba. Ebben a vonatkozásban úgy tűnik, hogy célszerű 
lenne hasonló mechanizmust bevezetni azon európai területi 
társulások „irodáira” vonatkozóan, amelyeket az EU tagállamainak 
területén vettek nyilvántartásba, de a vonatkozó megállapodások 
értelmében Ukrajna területén is működnek, és ennek megfelelően 
Ukrajna területén lehetnek saját szervezeti egységei. 

Az ukrán polgári törvénykönyvhöz hasonlóan az ukrán 
gazdasági törvénykönyv sem tartalmazza a határon átnyúló 
együttműködés fogalmát. Az ukrán gazdasági törvénykönyv nem 
tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a területi 
közösségek vagy a helyi hatóságok gazdasági tevékenységeinek 
ellátását, különösen határon átnyúló együttműködés és ETT 
keretében. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ukrán helyi hatóságok 
részvétele új jogi személyek, mint például az európai területi 
társulások létrehozásában és tevékenységében novumnak számít. 

Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy az ukrán gazdasági 
törvénykönyv biztosítja az önkormányzatok jogát többek között 
közüzemi vállalatok létrehozására. Tekintettel arra, hogy ETT 
létrehozására kizárólag az önkormányzatoknak van joga, 
véleményünk szerint egy bizonyos gazdasági és jogi párhuzam 
felfedezhető az ETT és a közüzemi vállalatok között. 

A gazdasági jogalkotás szempontjából a prioritást a 
„közhasznú vállalkozás” és az ETT paritásának kérdése képviseli. Az 
ukrán gazdasági törvénykönyv 52. cikke szerint a közhasznú 
gazdálkodás a gazdálkodás alanyai által végzett független, 
szisztematikus gazdasági tevékenység, amelynek célja gazdasági, 
társadalmi és egyéb eredmények elérése anélkül, hogy profitot 
termelne. Mivel azonban az ETT egy teljesen új alany, jogalkotási 
szinten meg kell határozni az adott jogi személy helyét a gazdasági 
jog alanyainak rendszerében. Ezt követően nyílik lehetőség az ETT 
tevékenységének egyes területeit érintő jogbiztonság fejlesztésére, 
például az ukrán külgazdasági tevékenységről szóló törvény 
követelményeinek az ETT-re történő kiterjesztésén keresztül stb. 

E tekintetben részletesen tanulmányozni kell a vonatkozó 
acquis communautaire-t, különös tekintettel annak európai területi 
társulásokra és a magyar-ukrán Tisza ETT általi alkalmazásának 
tapasztalataira. Ukrajna gazdasági törvénykönyvének 63. cikke 
előírja annak lehetőségét, hogy több területi közösség (amelyek 
határon átnyúló együttműködés alanyai) közös közüzemi vállalatot 
hozzon létre. Ezért ha abból indulunk ki, hogy a határon átnyúló 
társulás közhasznú vállalkozás, amelyet ukrán jogszabályok szerint 
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egy területi közösség és egy külföldi elem (együttműködő partner) 
alapít, akkor a gazdasági törvénykönyv rendelkezései már 
tartalmazzák egy "hasonló" alany létezését. 

Az ETT működéséhez szükséges pénzügyi és anyagi 
támogatás szükségessége megköveteli, hogy az ukrán résztvevő 
szervezet képes legyen be- és kifizetéseket teljesíteni (ideértve a 
tagsági díjakat, a projektek társfinanszírozását stb.). Így pl. a 
megfelelő pénzeszközöket és kiadásokat biztosítani kell a vonatkozó 
helyi éves költségvetésben. A bonyodalom azonban abból 
származik, hogy az ukrán költségvetési kódex rendelkezései 
egyértelműen meghatározzák a különböző szintű költségvetések 
lehetséges kiadási tételeit. 

Így, ennek megfelelően Ukrajna 2019. évi állami 
költségvetéséről szóló törvényének 3. és 7. melléklete szerint a 
költségvetésközi transzferek között szerepel „a határon átnyúló 
együttműködési projektek végrehajtására szolgáló szubvenció az 
általános alapból”, amelyre 10 millió UAH-t különítettek el. Ez a 
szubvenció a „fejlesztési kiadásokhoz” tartozik, és Ukrajna 
Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és Kommunális Gazdasági 
Minisztériuma rendelkezik felette. 

Vagyis az ukrán állam és az állami szervek részvétele 
jelenleg az állami költségvetésből nyújtott szubvenció elosztására 
korlátozódik. Mivel az ukrán költségvetési kódex 2. cikke 1. 
részének 48. pontjával összhangban a szubvenció költségvetésközi 
transzfer, bizonyos célokra történő felhasználással, a szubvenciót 
nyújtó szerv által előírt módon, úgy az adott szubvenció Ukrajna 
Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és Kommunális Gazdasági 
Minisztériuma általi folyósítása lehetséges, de csak egy konkrétan 
meghatározott projekthez és egy speciális eljárás betartásának 
feltételével. 

Az ukrán költségvetési kódex a következő 
szubvenciótípusokat határozza meg: 
- szubvenció az állami költségvetésből a helyi költségvetésekbe az 
állami szociális védelmi programok végrehajtása érdekében (102. 
cikk); 
- szubvenció az állami költségvetésből a helyi költségvetésekbe a 
helyi jelentőségű közutak, a települések köztulajdonban lévő 
utcáinak és útjainak építéséhez, felújításához, javításához és 
karbantartásához szükséges pénzügyi fedezethez (103. cikk); 
- oktatási szubvenciók (103². cikk); 
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- szubvenció a speciális oktatást igénylő személyek állami 
támogatásának biztosítására (103. cikk); 
- egészségügyi szubvenció (103. cikk); 
- szubvenció a közös használatban lévő objektumok fenntartására 
vagy a közös használatban lévő objektumok működése negatív 
következményeinek felszámolására (104. cikk); 
- szubvenció a beruházási projektek végrehajtásához (105. cikk). 

Mint látható, a határon átnyúló együttműködési projektek 
végrehajtására szolgáló általános alapból nyújtott szubvenció nem 
szerepel az ukrán költségvetési kódexben, ugyanakkor az ukrán 
költségvetési törvénykönyv 97. cikke 1. rész 12. pontjának 
megfelelően a szubvenciók felsorolása nem kimerítő. 

Az ukrán költségvetési kódex 24¹. cikkével összhangban 
2016-tól kezdve az állami költségvetés keretében létrejön az Állami 
Regionális Fejlesztési Alap. Azonban érdemes megjegyezni, hogy az 
adott kódex rendelkezései nem határozzák meg, hogy az alap 
pénzeszközei felhasználhatóak-e azon határon átnyúló 
együttműködési projektek és programok támogatására, amelyek 
végrehajtásában a határ menti régiók helyi hatóságai vesznek részt. 
Ezért a költségvetési jogszabályok nem felelnek meg teljes 
mértékben Ukrajna határon átnyúló együttműködésről szóló 
törvénye rendelkezéseinek. Ezenkívül helyénvalónak tűnik 
meghatározni az Állami Regionális Fejlesztési Alap pénzeszközeinek 
felhasználási lehetőségét és szabályait az ETT tevékenységének 
támogatására. 

Tekintettel arra, hogy a határon átnyúló együttműködési 
projektek végrehajtása helyi költségvetési kiadásokat von maga 
után, nyilvánvaló, hogy tovább kell fejleszteni és harmonizálni 
Ukrajna költségvetési kódexe és határon átnyúló együttműködésről 
szóló törvénye vonatkozó rendelkezéseit, hogy az ilyen 
együttműködés alanyainál ne merüljenek fel az európai területi 
társulásokon belüli adott projektekben való részvételhez szükséges 
költségvetési források felhasználásának jogszerűségi kérdései, 
valamint a források működtetésének folyamatában és 
következtében fellépő nehézségek. 

Általánosságban, figyelembe véve a decentralizációs 
reformokat és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait, érdemes 
lenne egészében bevezetni egy mechanizmust a határon átnyúló 
együttműködési projektek és programok finanszírozására, különös 
tekintettel az ETT által megvalósítandó projektekre és programokra. 
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Az ukrán jogszabályoknak az ETT működésére és 
fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálatakor figyelembe kell venni 
a korábban már említett, az Ukrán Miniszteri Kabinet által a 2016. 
augusztus 23-ai 554. számú rendelettel jóváhagyott, a határon 
átnyúló együttműködés fejlesztésének 2016–2020 közötti időszakra 
szóló állami programját, amelyben többek között meghatározásra 
kerültek a Magyarországgal folytatott határon átnyúló 
együttműködési program prioritásai és fő feladatai: 
- az árvízvédelem fejlesztésének biztosítása és integrált árvíz-
előrejelző rendszer létrehozása; 
- a turisztikai útvonalak, különösen a kerékpáros és gyalogos 
útvonalak fejlesztésének biztosítása; 
- a vízminőség javítása; 
- a természeti erőforrások fenntartható felhasználása, különös 
tekintettel a vízkészlet-gazdálkodásra és az erdőgazdálkodásra; 
- természet és környezetvédelem, ideértve a Kárpátalja megyei 
Técső járásban található Aknaszlatina nagyközségi sóbányák 
termelési tevékenységének kockázatértékelését és negatív 
következményeinek minimalizálását;  
- a vállalkozásfejlesztés biztosítása; 
- tapasztalatcsere a magyar partnerrel az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság területén; 
- oktatási intézmények közötti együttműködés; 
- a Magyarország és Ukrajna közötti hatékony és biztonságos határ 
projekt befejezése. 

Mint látható, a határon átnyúló együttműködés 
megvalósításának fent említett területei nem igazán felelnek meg az 
említett állami szubvenciós programban megfogalmazott 
prioritásoknak. Mindemellett az adott állami program szerint az 
állami szubvenció megszerzésének feltétele, hogy a projektet a 
projektérték legalább 10%-át kitevő mértékben a helyi közösségnek 
kell társfinanszíroznia. 

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az ilyen részvételhez 
nemcsak gazdasági, hanem jogi alapokra is szükség van. Az ukrán 
költségvetési törvény előírásai meghatározzák az állami és a helyi 
költségvetések lehetséges bevételeinek és kiadásainak fajtáit. 
Például a költségvetési törvénykönyv 69¹. cikke 1. részének 12. 
pontja előírja, hogy az Európai Unió, a külföldi kormányok, a 
nemzetközi szervezetek és az adományozó intézmények támogatási 
és pályázati programjaiból származó bevételek a helyi 
költségvetések speciális alapjának bevételeihez tartoznak. Az ilyen 
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bevételeket aztán kiadásokká konvertálják. A megyei 
költségvetésekből folyósítható kiadásokat az ukrán költségvetési 
törvénykönyv 90. cikke határozza meg. Az adott kiadásokhoz 
tartoznak: állami közigazgatás a Krími Autonóm Köztársaságban; 
oktatás; egészségügyi ellátás; szociális védelem és szociális ellátás; 
kultúra és művészet; helyi jelentőségű környezetvédelmi 
intézkedések. Ezen kívül az ukrán költségvetési kódex 91. cikkének 
1. része meghatározza a helyi költségvetések kiadásainak listáját, 
amelyek az összes helyi költségvetésből folyósíthatóak. Ide 
tartoznak többek között a helyi önkormányzatok szövetségeinek és 
azok önkéntes társulásainak tagsági díjai (19. pont); az Európai 
Unió, a külföldi kormányok, a nemzetközi szervezetek, az 
adományozó intézmények támogatási és pályázati programjainak 
végrehajtása (20². pont); a saját hatáskör gyakorlásához kapcsolódó 
egyéb programok, amelyeket a Krími Autonóm Köztársaság 
Legfelsőbb Tanácsa, az illetékes helyi tanács hagytak jóvá a 
törvénynek megfelelően (21. pont). 

Érdemes megemlíteni továbbá Ukrajna nemzetközi 
magánjogról szóló törvénye148 rendelkezéseit, amely meghatározza 
a joghézagok alkalmazásának feltételeit a magánjogi 
kapcsolatokban, amelyekben a résztvevők legalább egyike külföldi. 
Vagyis tevékenysége során - az ukrán jogszabályokkal összhangban 
- az ETT, ha az alapszabályában másként nem rendelkezik, 
megválaszthatja a számára megfelelőnek ítélt nemzeti jogszabályt, 
hacsak nincs ettől eltérő rendelkezés. 

Az ETT működése megköveteli az euroregionális 
együttműködési csoportosulásokban vagy az európai területi 
társulásokban a külföldi állampolgárok foglalkoztatásának 
rendezését. Ebben a tekintetben figyelembe kell venni Ukrajnának a 
határellenőrzésről149, a lakosság foglalkoztatásáról150, továbbá a 
külföldiek és hontalan személyek jogállásáról151 szóló törvényeinek 
rendelkezéseit. Véleményünk szerint a jogi szabályozást egy sor 

                                                           
148 Ukrajna nemzetközi magánjogról szóló 2005. június 23-ai 2709-IV. számú 
törvénye. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 
149 Ukrajna 2009. november 05-i 1710-VI. számú határellenőrzésről szóló törvénye. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17 
150 Ukrajna a lakosság foglalkoztatásáról szóló 2012. július 5-ei 5067-VI. számú 
törvénye. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 
151 Ukrajna a külföldiek és hontalan személyek jogállásáról szóló 2011. szeptember 
22-ei 3773-VI. számú törvénye. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 
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kérdés megköveteli majd, beleértve a következőket: vajon ezek az 
emberek vállalaton belül áthelyezett személyek lesznek, vagy határ 
menti ingázó munkavállalók, szükséges lesz-e a számukra 
munkavállalási engedélyt beszerezni. 

A feladataik végrehajtásával kapcsolatban az európai 
területi társulások érdekeltek lehetnek abban, hogy a 
tevékenységükben részt vevő országok állampolgárait 
foglalkoztassák. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy 
Ukrajna jelenlegi jogszabályai meglehetősen bonyolult eljárást 
alkalmaznak a külföldi állampolgárok ukrán munkáltatók általi 
foglalkoztatására. A külföldi állampolgárok Ukrajna területén 
történő tartózkodásának jogalapját, a beutazásuk és tartózkodásuk 
szabályait Ukrajna külföldiek és hontalan személyek jogállásáról 
szóló törvénye határozza meg, amelyet számos alsóbb szintű 
jogszabály egészít ki. Ennek megfelelően, Ukrajna területén 
folytatott tevékenységükhöz kapcsolódóan az európai területi 
társulásoknak nyújtott segítség maximalizálása érdekében 
módosítani kell a vonatkozó jogszabályokat. 

A külföldi állampolgárok alkalmazása felveti a munkaerő-
vándorlás és a határellenőrzés kérdését. Nyilvánvalónak tűnik, hogy 
az ETT hatékony működése érdekében Ukrajnában az ETT 
alkalmazottaival szembeni határellenőrzési jogszabályok 
alkalmazásának az ETT működési céljának megfelelőnek kell 
történnie. 

Érdemesnek véljük megjegyezni, hogy valószínűleg a köz- 
és magánszféra közötti partnerség eszközei, amelyeket Ukrajna a 
köz- és magánszféra partnerségéről szóló törvénye152 rögzít, 
hasznosak lehetnek az európai területi társulások projektjeinek 
végrehajtásához, mivel az ETT közösségek által létrehozott és 
közhasznú társaság, vagy még inkább az ukrán jogalkotó számára 
ismeretlen típusú jogi személy: nem vállalkozó jellegű alanyok 
társulása. Véleményünk szerint nem véletlenül nevezik az Európai 
Unió jogszabályaiban az ilyen társulásokat angolul „grouping”-
nak153, azaz csoportosulásnak. Ezért meg kell határozni annak 
lehetséges státuszát a köz- és magánszféra partnerségének 

                                                           
152 Ukrajna 2010. július 1-jei 2404-VI. számú törvénye a köz- és magánszféra 
partnerségéről. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 
153 Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 
July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1082 
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keretében, nevezetesen, hogy az ETT képes-e magánpartnerként 
vagy az állami és a magánpartner közötti közvetítőként fellépni. 

Ukrajna a köz- és magánszféra partnerségéről szóló 
törvényének 1. cikke értelmében utóbbit úgy definiálják, mint 
Ukrajna államának, a Krím Autonóm Köztársaságnak, az érintett 
állami testületek és az önkormányzatok (állami partnerek) által 
képviselt területi közösségeknek, valamint az állami és 
önkormányzati vállalatokon kívüli jogi személyeknek vagy 
természetes személy státuszú vállalkozóknak (magán 
partnereknek) az együttműködése, amelyet megállapodás alapján 
hajtanak végre az idézett törvény és más jogalkotási aktusok által 
előírt módon, továbbá megfelel a köz- és magánszféra közötti 
partnerség törvény által meghatározott jellemzőinek. 

A köz- és magánszféra partnerségének jellemzői a 
következők: a partnerség vagy elidegenítés tárgyát képező objektum 
irányítási jogának átadása (használat, üzemeltetés), a köz- és 
magánszféra közötti partnerség objektumának létrehozása (építése, 
rekonstrukciója, korszerűsítése) további irányítással (használat, 
üzemeltetés), feltéve, hogy a magán partner elfogadja és teljesíti a 
beruházási kötelezettségeket a köz- és magánszféra partnerségének 
keretében megkötött megállapodással összhangban; a kapcsolat 
élettartama (5 és 50 év között); a kockázatok egy részének 
átruházása a magán partnerre a köz- és magánszféra 
partnerségének folyamatában; magán partner befektetése a 
partnerségi objektumokba olyan forrásokból, amelyeket a törvény 
nem tilt. 

Az adott törvény 4. cikke kimondja, hogy a köz- és a 
magánszféra partnersége 16 területen lehetséges, ideértve az 
autópályák, utak, vasutak, repülőtéri kifutópályák, hidak, felüljárók, 
alagutak és metrók, tengeri és folyami kikötők, továbbá azok 
infrastruktúrájának építését és/vagy üzemeltetését; vízgyűjtés, -
tisztítás és -szolgáltatás; egészségügyi ellátás; turizmus, üdülés, 
rekreáció, kultúra és sport; hulladékgazdálkodás, kivéve a gyűjtést 
és a szállítást; oktatási és egészségügyi szolgáltatások nyújtása. 

Egyértelmű, hogy a köz- és magánszféra partnerségének 
hatóköre összefonódik a határon átnyúló együttműködés 
területeivel. Az adott törvény 4. cikkének 2. részével összhangban a 
köz- és magánszféra közötti partnerség más területeken is 
megvalósítható.  Ukrajna a köz- és magánszféra partnerségéről szóló 
törvényének rendelkezéseivel összhangban az ETT egyéb 
szervezetekkel azonos szinten vehet részt a köz- és magánszféra 
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partnerségi projektjeiben. Mivel az európai területi társulásokat 
önkormányzatok alkotják, így lehetséges a részvételük a köz- és 
magánszféra közötti partnerségi projektekben, éspedig az állami 
partner oldalán. Ugyanakkor az ETT nem közüzemi vállalat, nem 
költségvetési intézmény, ezért felmerül a köz- és magánszféra 
partnerségi projektjeiben való részvételi lehetőség kérdése a magán 
partner oldalán is. Ezt a kérdést meg kell vizsgálni és egy megfelelő 
törvény elfogadásával kell orvosolni.  

Általánosságban azt a következtetést lehet levonni, hogy a 
köz- és magánszféra partnerségi mechanizmusának az ETT-vel 
közös célja van: a társadalmi-gazdasági fejlődés. Ugyanakkor az 
adott cél jobb területi együttműködés révén történő elérése 
érdekében a jogalkotást jelentősen javítani kell. Természetesen 
mindamellett, hogy az ETT nonprofit társaság, nem szükséges tisztán 
gazdasági tevékenységeket folytatnia, és nem kell magára vállalnia 
alapítóinak hatósági jogköreit.  

Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt a megkülönböztetést az ukrán 
jogszabályok szerint ténylegesen be lehessen vezetni, világosan meg 
kell határozni az ETT jogállását. 

Annak érdekében, hogy az ETT hatékonyan megfeleljen a 
közvélemény elvárásainak (például az oktatás és a tudomány, a 
beruházások stb. területein), tanácsos az ágazati jogszabályokat 
kiegészíteni az ETT-re vonatkozó rendelkezésekkel. 

Például az ukrán oktatási törvényben154, amely bevezeti az 
akadémiai mobilitást, ideértve az Európán belülit is, nincsenek az 
ETT-re vonatkozó rendelkezések. Az ETT oktatási és tudományos 
feladatainak végrehajtása elsősorban tudományos parkok 
létrehozásával és működtetésével valósítható meg. A tudományos 
parkokról szóló ukrán törvény155 rendelkezéseivel összhangban a 
tudományos park felsőoktatási intézmény vagy tudományos 
intézmény kezdeményezésére jön létre. Az ETT eszköznek 
köszönhetően tudományos park létrehozható például az ukrán és a 
magyar felsőoktatási és akadémiai intézmények közös 
erőfeszítéseivel, tartalommal töltve meg ily módon a határon 
átnyúló együttműködés egyik területét. 

                                                           
154 Ukrajna 2017. szeptember 5-i 2145-VIII. számú oktatásról szóló törvénye. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  
155 Ukrajna 2009. június 25-i 1563-VI. számú tudományos parkokról szóló törvénye 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 
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Az ETT-n belüli határon átnyúló együttműködés egyik 
ígéretes területe az oktatási és tudományos együttműködés. Az 
ukrán jogi keret számos, az oktatási terület működését szabályozó 
törvényt foglal magában, nevezetesen: az oktatásról, a középiskolai 
oktatásról, az iskolán kívüli oktatásról”, a szakképzésről, a 
felsőoktatásról, a tudományos és tudományos-műszaki 
tevékenységről, a tudományos-műszaki információkról stb. szóló 
törvényeket. Az utóbbi években ez az ágazat jelentősen 
modernizálódik, figyelembe véve Ukrajna európai integrációs 
törekvéseit. 

Az európai integráció egyik legfontosabb területe a 
felsőoktatás, amely a bolognai folyamat formájában valósult meg, 46 
európai ország, köztük Ukrajna részvételével. A bolognai folyamat 
célkitűzéseivel összhangban a tagországok oktatási rendszereinek 
elő kell segíteniük a polgárok mobilitásának megkönnyítését az 
európai felsőoktatási térségen belüli továbbtanulás vagy 
munkavállalás céljából; az európai felsőoktatás vonzerejének 
növekedését; Európának stabil, békés és toleráns társadalomként 
történő kibővítését és további fejlődésének biztosítását. Ezért a 
határon átnyúló együttműködés szerepe, ideértve az ETT 
formájában történőt is, a bolognai folyamat céljainak 
megvalósításában meglehetősen jelentős, amint ezt az európai 
országok közötti hasonló társulások tevékenységének gyakorlata is 
bizonyítja. 

Célszerűnek tartjuk a felsőoktatási törvényben rögzíteni a 
felsőoktatási intézmények azon jogát, hogy részt vegyenek határon 
átnyúló együttműködési projektekben, mivel Ukrajnának érdekében 
áll ösztönözni az ilyen együttműködéseket. Ez lehetővé teszi 
például, hogy egy ukrán felsőoktatási intézmény egy külföldi 
vállalkozás részvételével tudományos parkot hozzon létre, vagy 
fordítva – egy ukrán vállalkozás létrehozhatja egy belföldi 
tudományos park analógját egy másik európai ország területén, 
amely tagja egy EU-s ETT-nek. Hasznos lenne, ha az ukrán 
törvényeknek megfelelően az ETT egy tudományos park 
társalapítója is lehetne. 

Ezen kívül figyelmet kell fordítani Ukrajnának a 
technológiaátadás területén történő állami szabályozásról156 és az 
                                                           
156 Ukrajna a technológiaátadás területén történő állami szabályozásról szóló 2006. 
szeptember 14-ei 143-V. számú törvénye. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16  
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innovációs tevékenységről szóló törvényeire157, mivel a határon 
átnyúló együttműködés célja a gazdasági, társadalmi, tudományos, 
technológiai, környezeti, kulturális és egyéb kapcsolatok kialakítása 
és elmélyítése. Vagyis az ETT keretében a helyi hatóságok 
nemzetközi együttműködése terén fennálló kapcsolatai 
kombinálhatók a technológiaátadással és az innovációval is. 

A 2020-ig terjedő állami fejlesztési stratégia 
rendelkezéseivel összhangban a határon átnyúló együttműködés fő 
elvárása az abban részt vevő régiók gazdasági szintjének növelése. 
Az adott cél eléréséhez felhasználható csúcstechnológiákra, például 
az ETT keretében létrehozott tudományos parkok működése során, 
a technológiaátadásra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Ezért 
szabályozni kell a határon átnyúló együttműködés külföldi 
résztvevőitől az ukrán résztvevőknek történő technológiaátadás 
kérdését. Ebben a tekintetben a fő feladat biztosítani a jogszabályi 
hátteret a bürokratikus akadályok kiküszöböléséhez, az Európai 
Unió egységes piacán fennálló feltételekhez történő minél teljesebb 
közelítés érdekében. 

Ukrajna a területi közösségek önkéntes társulásáról szóló 
törvényét158 sem szabad figyelmen kívül hagyni az európai területi 
társulások ukrán helyi hatóságok részvételével történő működési 
lehetőségeinek biztosítására vonatkozó jelenlegi jogszabályok 
elemzése keretében. Ezt a jogalkotási aktust a decentralizáció állami 
reformjával összefüggésben fogadták el, amely Ukrajnában 2014. 
óta zajlik, és amelynek célja a közérdekű kormányzás európai 
normáinak és legjobb világstandardjainak átültetése. Az ukrajnai 
helyi önkormányzati és területi közigazgatási reformkoncepció, 
amelyet az Ukrán Miniszteri Kabinet 2014. április 1-jei, 333-p. 
számú utasításával159 hagyott jóvá, valamint az azt követő és annak 
megvalósítására hivatott cselekvési terv160 voltak e téren az első 
kormányzati normatív jogi okiratok. 

                                                           
157 Ukrajna az innovációs tevékenységről szóló 2002. július 4-ei 40-IV. számú 
törvénye. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
158 Ukrajna a területi közösségek önkéntes társulásáról szóló 2015. február 5-i 157-
VIII. számú törvény URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19  
159 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2014. április 1-jei 333-p. számú utasítása az ukrajnai 
helyi önkormányzati és a területi hatalomszervezési reformkoncepció 
jóváhagyásáról. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80  
160 Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2016. szeptember 22-i 688-p számú utasítása: Az 
ukrajnai helyi önkormányzati és a területi közigazgatási reformkoncepció 
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Mint ismeretes, az ukrán helyi önkormányzatiságról szóló 
törvény 1. cikke kimondja, hogy a területi közösség olyan lakosok 
összessége, akiket állandó lakóhely egyesít egy független 
közigazgatási-területi egységet alkotó község, nagyközség, város 
határain belül, vagy egységes közigazgatási központtal rendelkező 
községek lakosainak önkéntes társulása. 

Ugyanakkor, Ukrajna határon átnyúló együttműködésről 
szóló törvényének 1. cikkével összhangban a határon átnyúló 
együttműködés tárgya a területi közösségek, képviseleti szerveik és 
azok társulásai, Ukrajna helyi hatóságai, amelyek együttműködnek a 
szomszédos államok területi közösségeivel és illetékes hatóságaival 
Ukrajna jelenlegi jogszabályai és a határon átnyúló 
együttműködésről szóló megállapodások által megállapított 
hatáskörökön belül. Ezen normák alapján az egyesített (egyesült) 
területi közösségek a határon átnyúló együttműködés alanyai annak 
ellenére, hogy azokat közvetlenül nem említi a határon átnyúló 
együttműködésről szóló ukrán törvény. Ezért tisztázni kell a 
nevezett törvény 1. cikkének rendelkezéseit. 

Ukrajna európai területi társulásokban való részvételének 
lehetőségét befolyásoló nemzeti jogszabályai egyes területeinek 
fenti általános áttekintése arra enged következtetni, hogy egy EU-s 
országban nyilvántartásba vett európai területi társulás és 
euroregionális együttműködési csoportosulás jogi státusza, 
amelynek alapítói között Ukrajna határon átnyúló 
együttműködésének alanyai is részt vesznek, Ukrajnában kissé 
ingatag, éppen a meglévő jogi szabályozás hiányosságai, 
következetlenségei és elégtelensége folytán. Ugyanakkor az ilyen 
társulások tevékenysége az ukrajnai helyi hatóságok részvételével 
ígéretes, hasznos és hatékony lesz a jelenlegi jogi szabályozás (a 
törvényektől a helyi alsóbb szintű jogszabályokig) szisztematikus 
javítását követően, figyelembe véve az említett társulások érdekeit, 
lakosságát és a bevont uniós tagállamokat. 

A fentebb nevezett és egyéb ukrán törvények javításával 
egyidejűleg módosítani kell a vonatkozó alsóbb szintű végrehajtási  
jogszabályokat is. Többek között az Ukrán Miniszteri Kabinet és 
Ukrajna Regionális Fejlesztési, Építési, Lakhatási és Kommunális 
Gazdasági Minisztériumának életbe kell léptetnie az ukrán határon 
átnyúló együttműködésről szóló törvényben előírt intézkedéseket. 

                                                                                                                     
végrehajtásának néhány kérdése. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-
2016-%D1%80#n80 
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Mindenekelőtt jóvá kell hagyni az ETT alapszabályának és az ETT 
létrehozására vonatkozó szerződéseknek a szabványosított 
formanyomtatványát, valamint az adott szerződések 
nyilvántartására vonatkozó rendelkezést. Ezen kívül jóvá kell hagyni 
a határon átnyúló együttműködési projektekhez nyújtott 
szubvenciók odaítélésének eljárását, továbbá az Állami Regionális 
Fejlesztési Alap pénzeszközeinek felhasználását a határon átnyúló 
együttműködési projektekhez, különös tekintettel az ETT által 
megvalósítandó projektekre. Szintén ajánlatos változtatni a 
gazdálkodó alanyok szervezeti és jogi formáinak állami 
osztályozásán, valamint a nonprofit szervezetek regisztrációs 
eljárásrendjén is. 
 

2.4. Az európai területi társulások potenciáljának Ukrajna 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében történő kiaknázását 
elősegítő tudományos, gyakorlati, továbbá szervezési javaslatok 
és ajánlások  

A jelen elemzés általános betekintést nyújt Ukrajna, és 
különösen a helyi hatóságok határon átnyúló nemzetközi 
együttműködésben, továbbá az ETT európai eszközének 
működésében való részvételének jogi szabályozásába. A vizsgálat 
vonatkozik mind az ilyen együttműködést lehetővé tevő 
jogszabályokra, mind a meglévő jogszabályi hiányosságokra és 
következetlenségekre. A jelen tanulmány eredményei alapján a 
szerzők az európai területi társulások potenciáljának Ukrajna 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében történő kiaknázását 
elősegítendő az alábbi tudományos, gyakorlati, továbbá szervezési 
javaslataikat kínálják az európai integráció kontextusában. 

 
Az ETT eszköz alkalmazása elterjedésének tudományos és 

gyakorlati alapjai: válogatott javaslatok 
 
Az ETT eszköz ukrajnai jogi személyek általi használata és 

perspektíváinak mélyrehatóbb tanulmányozása, valamint a 
hiányosságok és az esetleges hibák kialakulásának megakadályozása 
érdekében helyénvalónak tartjuk a következő jövőbeni 
intézkedések meghozatalát: 

1) Ukrajna szomszédos EU-tagországokkal fennálló, az 
államközi együttműködés alapjait megteremtő alapszerződéseinek, 
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valamint a nemzetközi kapcsolatok és a gazdasági ágazatok egyes 
területein érvényben lévő kormányközi együttműködéseiről szóló 
megállapodásainak (ezek közül néhányat röviden ismertettünk a 
tanulmány 2.2 alfejezetében) átfogó elemzése; 

2) az ETT létrehozásával és működtetésével 
kapcsolatos, a határ menti területek helyi önkormányzati 
részvételének biztosítására esetlegesen vonatkozó regionális és 
helyi fejlesztéseket érintő különböző szintű – a nemzetitől a 
lokálisig – programdokumentumok (stratégiák, programok, tervek) 
elemzése; 

3) az ukrajnai ágazati jogszabályok alapos 
elemzésének előkészítése az ETT tevékenységeit szabályozó uniós 
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából; 

4) ukrán társalapító részvételével az első és eddig 
egyetlen ETT, a Tisza ETT létrehozására és működésére vonatkozó 
normatív jogi háttér elemzése és generalizálása Ukrajna egyéb határ 
menti területeinek helyi hatóságai között történő megismertetés 
céljából; 

5) a Tisza ETT lehetséges hatékonyságának 
tanulmányozása, ideértve a 2017-ben elfogadott Integrált területi 
stratégia végrehajtását a társadalmi-gazdasági előnyök 
szempontjából, a régió és az ország egésze számára; 

6) az EU kelet-európai tagországaiban működő 
néhány ETT jogszabályi hátterének és munkatapasztalatának 
megismerése. 

Ezen munkák eredményei alapján érdemes tudományos és 
gyakorlati ajánlásokat kidolgozni nyilvános közzététel, valamint a 
központi és a helyi hatóságok, önkormányzatok és határ menti 
régiók területi közösségei közötti terjesztés céljából, továbbá 
jogalkotási javaslattervezeteket kidolgozni az ukrán törvényhozó és 
végrehajtó testületek számára történő továbbítás céljából. 

 
A döntéshozó tisztviselők és a határ menti régiók területi 

közösségeinek szervezeti és információs támogatása az ETT 
keretein belüli határon átnyúló együttműködés jogi 

szabályozása és gyakorlata terén szerzett jártasság javítása 
érdekében 

 
Javasoljuk, hogy a központi és a helyi hatóságok a 

törvényben meghatározott hatáskörükön belül szervezeti és 
információs munkát végezzenek az ETT keretein belüli határon 
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átnyúló együttműködésről szóló ismeretek terjesztése érdekében a 
döntéshozók és a határ menti régiók helyi közösségeinek lakosai 
körében. Többek között úgy véljük, hogy érdemes a következőket 
bevezetni: 

1) az állami regionális politika kialakítását biztosító és 
az azt megvalósító központi államigazgatási szerv hivatalos 
weboldalán az ETT-re vonatkozó egységes információs platformot 
elindítani, amelynek az érdekelt felek széles köre számára 
hozzáférhetőnek kell lennie. A feltüntetett információnak 
egyértelműen meg kell különböztetnie az ETT-t a nemzetközi, 
határon átnyúló együttműködés többi modelljétől. 

Annak tartalma magában kell, hogy foglalja többek között a 
létrehozására vonatkozó ukrajnai és EU-s jogszabályokkal 
kapcsolatos információkat; az irányító testületeket és a működés 
biztosítását; a munka feladatait, formáit, módszereit és a 
munkaterveket; az általuk megvalósított intézkedéseket; az általuk 
hozott döntéseket; a munkájuk eredményeit stb. Biztosítani kell az 
ETT tevékenységeivel kapcsolatos legbonyolultabb kérdések 
speciálisan előkészített értelmezéseit és magyarázatait. Ezen kívül 
fontos biztosítani az EU dokumentációjának azonnali 
hozzáférhetőségét az ETT részvételi lehetőségeiről a vonatkozó EU-
s programokban és projektekben, ideértve a jelentkezési űrlapokat, 
Államnyelven. 

2) A helyi államigazgatási és a helyi önkormányzati 
szervek hivatalos internetes weboldalai közzétehetik és 
folyamatosan frissíthetik az ETT-ről szóló aktuális információkat, a 
területi közösségek lakosainak kérdéseit és kívánságait az ETT 
tevékenységével kapcsolatosan, valamint az ETT-k közötti 
tapasztalatcseréről stb. szóló információkat. 

3) Az állami regionális politika kialakítását biztosító és 
az azt megvalósító központi államigazgatási szerv és a helyi 
hatóságok alkalmazottainak szakmai fejlesztési programok, képzési 
szemináriumok, stb. keretein belül javaslatok megfogalmazásához 
szükséges ismereteket és készségeket kell szerezniük a határon 
átnyúló együttműködés fejlesztésére szolgáló nemzeti, regionális, 
megyei, városi stb. programok elkészítéséhez, az ETT eszközének 
figyelembevételével, valamint a szükséges dokumentáció 
kidolgozásához és kezeléséhez, továbbá az ETT irányításához, a 
különböző területeken megvalósuló határon átnyúló akciótervek 
(pl. határon átnyúló térségi munkahelyteremtési és foglalkoztatási 
tervek) előkészítésében és végrehajtásában való részvételhez, a 
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helyi és regionális fejlesztésre vonatkozó, az EU által az ETT-k 
számára létrehozott pályázati felhívások keretében 
projektjavaslatok előkészítéséhez és megvalósításához. 

4) A szakmai kapacitás erősítése és az olyan kérdések 
megoldása érdekében, amelyek megkönnyítik ukrán fél 
részvételével új ETT-k indítását és további tevékenységük 
támogatását, be kell vonni az EU és az Európa Tanács Ukrajna 
számára biztosított technikai segítségnyújtási projektjeinek 
szakértői és egyéb forrásait stb. 

Továbbá, ha megoldható, hasznos lenne az európai 
szakértők szakmai segítségnyújtása az ETT-re vonatkozó ukrán 
jogszabályok uniós jogszabályokkal való harmonizálásához az EU és 
Ukrajna közötti társulási megállapodás, valamint a területi 
önkormányzatok vagy közigazgatási szervek határ menti 
együttműködéséről szóló Keretegyezmény és a hozzá tartozó 
jegyzőkönyvek végrehajtásának kontextusában, különös tekintettel 
az euroregionális együttműködési csoportosulásokra vonatkozó 
Harmadik Jegyzőkönyvre. 
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