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Nemzetközi kitekintés

A magyarországi, romániai, szlo-
vákiai és ukrajnai határmenti kistérsé-
gek, mikrorégiók, városok, községek, 
térség-, terület-, vidék- és gazdaságfej-
lesztési szervezetek és együttműködő 
partnereik önkéntesen, az Ung-Tisza-
Túr folyók vonzásterületéről, mely 
egységes területet képez, létrehozzák 
az Ung-Tisza-Túr Korlátolt felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Cso-
portosulást.

A Csoportosulás célja a gazda-
sági és társadalmi kohézió megerő-
sítése érdekében létrejövő, területi 
együttműködés. Célját elsődlegesen 
a Közösség- az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, az Európai Szociális 
Alap, a Kohéziós Alap révén nyúj-
tott társfinanszírozásban, a terüle-
ti együttműködésben megvalósuló 
programok, projektek végrehajtásá-
val éri el.

A Csoportosulás Alapszabályára, 
a csoportosulás működésére Cso-
portosulás Egyezménye – melyet 
2007. január 27-én írtak alá az alapí-
tó tagok –, az Európai Parlament és 
a Tanács 1082/2006/EK az európai 
területi együttműködési csoporto-
sulásról szóló rendelete és a 2007. 
évi XCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Határmenti együttmûködési 
csoportosulás

az ung – tisza – túr Korlátolt felelôsségû 
európai területi együttmûködési Csoportosulásról

Hamarosan megkezdheti működését az Ung - Tisza - Túr Európai Te-
rületi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), amely Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye, a Felvidék, Kárpátalja és a Partium gazdasági együttműkö-
dését segítheti elő. 

A kezdeményezéshez eddig 80, Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és 
Románia határai közelében fekvő település csatlakozott. Később további 
kétszáz település vehet még részt az együttműködésben, így a társulás a 
jövőben közel 400 ezer ember képviseletét láthatja el a régióban. 

A csoportosulás első feladata egy olyan népfőiskola létrehozása lesz, 
amellyel szeretnék alkalmassá tenni a térségben élőket a fejlesztések be-
fogadására, illetve generálására – mondta az MTI-nek Lakatosné Sira 
Magdolna, Túristvándi polgármestere, a csoport elnöke. 

Az elnök hozzátette: az EGTC céljai között a határokon átnyúló, a 
transznacionális és a régiók közötti szoros együttműködés mellett egy 
közös fejlesztési alap létrehozása is szerepel, amelyből az uniós pályázati 
támogatások önerejét szeretnék biztosítani, később pedig helyi pályázta-
tásokat is elindítani. 

Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármestere a sajtótájékoztatón elmond-
ta: ez az alulról jövő kezdeményezés jól mutatja, hogy a már meglévő ok-
tatási-kulturális kapcsolatok mellett határokon átnyúló fejlesztésekben is 
gondolkodni kell.

A csoportosulással sok olyan pályázatot fogunk tudni kiterjeszteni, 
amely remélhetőleg közösségfejlesztést, területfejlesztést és gazdasági 
fejlesztést is megvalósít a térségben – közölte a város polgármestere.

Csehi Árpád, a romániai Szatmár Megyei Tanács elnöke a társadalmi 
kapcsolatok fontosságát hangsúlyozva elmondta: a magyar–román–uk-
rán háromszögben előnyt kell kovácsolni a határ mentiségből fakadó hát-
rányokból, ez a folyamat pedig a csoportosulás megvalósításával már el is 
kezdődött.

A csoportosulás 2007. július 24-i 
közgyűlésén elfogadott alapszabály 
II. Általános rendelkezések

1.6 pontja szerint A Csoporto-
sulás 

a) A magyarországi nemzeti 
és etnikai kisebbségekkel, valamint 
a határon túli magyarsággal kapcso-
latos a Kszt. 26.§. C. pontjának 13. 
bekezdése alapján továbbá

b) Az euroatlanti integráció 
elősegítése, a Kszt. 26.§.C. pontjá-
nak 19.bekezdése alapján kiemelke-
dően, valamint 

c) A nevelés, és oktatás, ké-
pességfejlesztés, ismeretterjesztés, a 
Kszt. 26.§. C. pontjának 4. bekezdé-
se alapján, továbbá a

d) Kulturális tevékenység, a 
Kszt. 26.§.C. pontjának 5. bekezdése 
alapján, továbbá

e) A hátrányos helyzetű cso-
portok társadalmi esélyegyenlő-
ségének elősegítése a Kszt.26.§.C. 
pontjának 11. bekezdése alapján, 
továbbá

f ) A környezetvédelem a 
Kszt. 26.§.C pontjának 9. bekezdé-
se alapján közhasznú tevékenységet 
folytat.

2.8 A Csoportosulás célkitűzé-
se és feladatai:

2.8.1  A Csoportosulás célja:
a) Elsődlegesen: Területének 

harmonikus fejlődésének elősegíté-
se a gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítésével, a  határokon átnyúló 
együttműködés révén.

b) Gazdasági és társadalmi 
kohézió megerősítése céljából lehe-
tővé tenni és előmozdítani a hatá-
rokon átnyúló, transznacionális és/
vagy interregionális sokrétű együtt-
működést.

c) (A később kidolgozandó) 
stratégiai programtervben megfo-
galmazottak szerint a határ menti 
területi csoportosulás közös, ösz-
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szehangolt fejlesztési programjának 
kidolgozása és megvalósítása.

A határokon átnyúló gazdasá-
gi, társadalmi és környezetvédelmi 
tevékenységek fejlesztése a fenn-
tartható területfejlesztésre irányuló 
együttes stratégiák révén, és elsősor-
ban a következők által:

ca) a vállalkozói szellem ösztön-
zése, különösen a KKV-k, az idegen-
forgalom, a kultúra és a határokon 
átnyúló kereskedelem fejlesztése,

cb) a természeti és kulturális 
erőforrások közös védelmének és az 
ezekkel való közös gazdálkodásnak, 
valamint a természeti és technoló-
giai kockázatok megelőzésének az 
ösztönzése és javítása,

cc) a városi és vidéki térségek 
közötti kapcsolatok támogatása,

cd) az elszigeteltség mérséklé-
se a közlekedés, az információ, to-
vábbá a hírközlő hálózatok és szol-
gáltatások, valamint a határokon 
átnyúló vízellátási, hulladékgazdál-
kodási és energiaellátási rendsze-
rek és létesítmények javított elérhe-
tősége révén,

ce) az együttműködés, a kapa-
citások és az együttes hasznosítás 
fejlesztése az infrastruktúrák te-
rületén, különösen az olyan ága-
zatokban, mint az egészségügy, a 
kultúra, az idegenforgalom és az 
oktatás.

 d) A négy ország határmenti 
térségeinek partnerségi alapon törté-
nő átfogó társadalmi felzárkóztatása, 
a regionális és helyi erőforrások kon-
centrációjával és az EU-s, a magyaror-
szági, romániai, szlovákiai és ukrajnai 
állami költségvetési pályázati források 
hatékony felhasználásával.

 e) A Közösség – az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Eu-
rópai Szociális Alap és/vagy a Ko-
héziós Alap révén nyújtott – társfi-

nanszírozásában, területi együttmű-
ködésben megvalósuló programok 
végrehajtása.

III. 3.1.2 A Csoportosulás alapí-
tó tagjainak jegyzéke:

A) Beregvidéki Határmenti Ön-
kormányzati Társulás (Gát, Ukrajna)                                                                

B) Eco-Natur Kistérségi Társu-
lás (Túrterebes, Románia)

C) Fehérgyarmat Város Önkor-
mányzata (Fehérgyarmat, Magyar-
ország)

D) Túristvándi Község Önkor-
mányzata (Túristvándi, Magyaror-
szág)

E) Túrterebes Község Önkor-
mányzata (Túrterebes, Románia)

F) UNG-TISZA-TÚR EURORÉ-
GIÓ (Vaján, Szlovákia)

G) Ungmenti Községek Társulá-
sa (Nagykapos, Szlovákia) Abara

3.1.4 Csoportosulás tagja lehet 
a csoportosulás térségében műkö-
dő, a csoportosulás célkitűzéseivel 
egyetértő jogi személy – települési, 
megyei, regionális önkormányzat, 
illetve azok szervei, továbbá állami 
szervek –, amely elfogadja a Cso-
portosulás egyezményét és alapsza-
bályát, és kötelezettséget vállal az 
egyezményben és az alapszabályban 
foglalt csoportosulási célok érdeké-
ben történő közreműködésre.


