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A területfejlesztés magyarországi 
intézményesülése

A területfejlesztés magyarországi intézményesülése jóval megelőzte 
a magyarországi területfejlesztés intézményrendszerét alapvetően 
meghatározó területfejlesztési törvény 1996-ban történő elfogadá-
sát, sőt az 1989-ben lezajlott politikai rendszerváltást is, azonban a 
mai értelemben vett, a helyi szereplők igényeit és céljait középpontba 
helyező területfejlesztésről az 1990-es évek közepétől beszélhetünk. 
A területfejlesztési törvény elfogadása óta számos jelentős változá-
son ment a területfejlesztés intézményrendszere és forrásallokáció-
ja. A területfejlesztési törvény 1996-os megalkotásával a jogalkotó 
egyértelmű szándéka volt, hogy biztosítsa az irányítási és tervezési 
rendszer nyilvánosságát, illetve a demokratizmus érvényesítését, 
továbbá, hogy megteremtse a regionális politika komplex kezelé-
sének feltételeit mind a tervezés, mind az irányítás, mind pedig az 
elosztás-finanszírozás területén. A törvény 2011. decemberi módo-
sításával az állam a területfejlesztési feladatokat területi szinten a 
fejlesztési tanácsok megszüntetésével 2012. január 1-jétől a megyei 
önkormányzatok és megyei jogú városok hatáskörébe utalta.
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The institutionalization of regional 
development in Hungary

The institutionalism of the Hungarian regional development is 
way ahead of its Hungarian regional development act, which was 
introduced in 1996, and the democratic transformation of 1989, 
but the regional development as we understand it nowadays takes 
in account the local actors’ needs and goals since the middle of 
the 1990’. The institutions and source allocations of regional de-
velopment went through several changes since the introduction 
of the regional development act. The legislators intention with the 
regional development act of 1996 was to insure, the publicity of 
the controlling and planning systems, and the enforcement of the 
democratic values, and to establish the complex conditions with re-
gards to the planning, controlling, distribution and finance in the 

field of regional politics. In 2011 with an amendment of the above 
mentioned act the lawmakers terminated the local level develop-
ment councils and by 1st of January, 2012 these task went under 
the authority of the county governments and the county-cities.
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A településmarketing útján – 
Adalékok Zenta középváros helyzetfeltáró 
vizsgálatához a város hivatalos honlapjának 
tartalomelemzése segítségével

A tanulmány egy hároméves kutatás része, és annak helyzetfeltáró 
szakaszához nyújt segítséget összegezve és listába rendezve azokat a 
tényezőket, amelyek a településmarketing helyzetfeltáró szakaszá-
ban szükségesek. Az így összeállított kimutatás rendszerbe foglalva 
mutatja be a vajdasági Zenta középváros honlapja által kommuni-
kált információkat. A tanulmány arra keresi a választ, hogy Zenta 
város hivatalos honlapja milyen célcsoportokat szólít meg, és hogy 
a megszólított célcsoportokkal a kommunikátor milyen informá-
ciókat oszt meg a település tágabb piaci környezetéről, továbbá a 
közvetlen belső és külső piaci környezetről. A város honlapjának 
tartalomelemzése révén pedig következtetések vonhatók le a köz-
vetlen belső piaci tevékenységaudit elemei közül a település kom-
munikációs tevékenységének egyik fontos szegmenséről is.
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On the Road of Settlement-marketing – 
Addenda to the Status Discovery of Zenta City 
with the Help of the Content-analysis of the 
City’s Official Webpage

The study is part of a three-year research, and provides assistance 
to the fact-finding phase of the research, summing up and listing 
those factors which are necessary in the fact-finding phase of set-
tlement marketing. The statement drawn up this way presents the 
information – communicated by the website of Vojvodina’s Zen-
ta – in a system. The aim of the study is to investigate which target 
groups are addressed by the official website of the town of Zenta, 
and what kind of information the communicator provides for these 
target groups about the broader market environment of the town, 
as well as the direct internal and external market environment. On 
the basis of the content analyses of the town’s website, we can draw 
conclusions about one of the important segments of the commu-
nication activity of the town, which is part of the elements of the 
direct internal market activity audit.
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Kinek az érdeke?  
Egy, a közszolgáltatások modernizálásához 
– a lakossági vélemények megismerésével – 
használható újszerű módszer

A tanulmány egy 2013-14-ban lefolytatott nagyívű kutatás egy sze-
letét mutatja be. A kutatás célja az volt, hogy – a már elindult válto-
zások ellenére – megpróbálja feltárni azokat a legfontosabb beavatko-
zási pontokat, amely a közszolgáltatások modernizálásához járulhat 
hozzá. A kutatás során feltártuk a lakosság véleményét is a közszol-
gáltatásokkal kapcsolatban. Az országos reprezentatív lekérdezés 
egyik célja az volt, hogy egy olyan feltáró módszert próbáljunk ki, 
amelyet jellemzően a versenyszféra szolgáltatási minőségének szon-
dázására használnak, ugyanakkor a módszert néhány közszolgáltatás 
minőségfejlesztésénél egyelőre fejlett országokban használták csak. 

Kísérletünk eredménye az, hogy a bemutatott, némileg módosí-
tott SERVQUAL módszer a közszolgáltatások széles körében adap-
tálható a lakossági vélemények megismerésében, hiszen egy mo-
dern szemléletű közszolgáltatási rendszer maximálisan figyelembe 
veszi a közszolgáltatást igénybe vevők véleményét is.
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Who’s interest? 
A new methodology, used in household survey, 
for the modernisation of public services

In the recent paper the author presents a part of a great research. 
The goal of the research project was to reveal the most important 
intervention points in order to modernise Hungarian public servic-
es. Part of the mentioned project was a household survey in order 
to investigate the opinion of the “receiving part” of public services. 
One of the aim of this nationally representative survey was to test 
a new methodology that is used often in market (and some public) 
service quality management/control in Western Europe.

Besides the useful results of the survey (presented available on 
the project website) the result of this pilot survey was to show the 
alternative uses of the modified SERVQUAL method. The author’s 
argument is that the presented method in this paper is widely use-
able in Hungarian public service quality control in order to use the 
results for improving these services.
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Szerbia területi politikai átalakulása az 
Európai Uniós integráció tükrében

Szerbia tagjelölt országként megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat 
az Európai Unióval. Ezeknek a tárgyalásoknak fontos vetülete a 
csatlakozni kívánó ország területi politikai intézményrendszerének 
és közigazgatási rendszerének átalakulása, átalakítása. Jelen tanul-
mányban azt céloztam meg, hogy az eddigiekben lezajlott területi 
politikai változtatásokat rendszerezzem, a közigazgatási rendszert 
ért átalakításokat bemutassam, valamint az újonnan kialakított 
úgynevezett NUTS-2-es szintű régiókat a jelenleg rendelkezésre 
álló információknak megfelelően jellemezzem. A kutatások alapján 
megállapítható, hogy statisztikai értelemben az elvárásoknak meg-
felelő régiók kialakítása történt meg déli szomszédunknál. A terü-
leti különbségek növekedése, a nagyvárosi centrumok egyoldalú 
megerősödése, valamint a területi igazgatási rendszer nem kellően 
mély átalakítása jövőbeni kockázatokat is hordoz magában.
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Transformation Processes of the Territorial 
Policy in Serbia in the Light of EU Integration

Serbia opened the accession negotiation process with the European 
Union as a candidate country. Important aspects of these negotia-
tions are the questions of institutional transformation of the coun-
try’s territorial and administrative policy. The aim of the present 
study is to systematise the existing regional political changes that 
took place, to introduce the changes achieved in the administrative 
system of Serbia and to characterize the newly formed NUTS-2 re-
gions of our neighbour country – in accordance with the currently 
available information, of course. The Research found, that these 
regions were established in line with direct administrative expec-
tations, which were formulated for a state of the Western Balkans. 
However, following trends represent risks: growth of regional dif-
ferences, the unilateral strengthening of metropolitan centres, and 
the superficial change of territorial administration system.
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Gázipar és gazdasági igazgatás  
– összefüggések történeti aspektusból

Napjainkban sok változás van folyamatban a magyar energia 
szektorban, különösen a szabályozás területén. Kutatásunk arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy vajon milyen mélységű állami be-
avatkozás lehet optimális a gáz (energia) szektor területén. A témát 
mindenekelőtt történeti aspektusból mutatjuk be, azaz megvizsgál-
tuk az ipar és a közigazgatás kapcsolatát a 19. és 20. században. 
Jóllehet a kutatást közgazdasági, szociológiai és politikai szempont-
ból is el kell végezni, úgy gondoltuk, hogy első körben a jogi-sza-
bályozási kérdéseket vizsgáljuk meg. A cikk igyekszik bemutatni a 
témakörhöz kapcsolódó első jogi dokumentumokat, és megpróbál 
egy viszonylag átfogó képet adni a magyar és az európai uniós jog-
fejlődésről, illetve bemutatja a szabályozási megoldások egyes vál-
tozatait a teljesen szabályozottól a liberalizált piacig. A következő 
cikkünkben megkíséreljük számba venni a nonprofit alapú közszol-
gáltatás-szervezés előnyeit és hátrányait.

éva csá K i-hata lov ics

Phd student

k ároli gásPár university of the reformed church

doctor ate course (Ph.d.) of law and Political 
sciences

Gas Industry and National Economic 
Management – Relations in Historical Aspects

There are a lot of changes in progress in the energy sector in Hun-
gary, especially in the field of regulation. Our research tries to find 
the right answer to the question: ’How deep of extent of govern-
mental influence is optimal in gas (energy) industry?’ First of all, 
we tried to introduce the theme in historical aspect, which means, 
we examined the connection of the industries and the public ad-
ministration in the XIX. and XX. centuries. Although the research 
should be made also in economic, social and political aspects too, 
we decided to start our work with the legal-regulatory questions. 
The article introduces the first legal documents in the theme, and 
tries to give a relatively wide picture about the development of legis-
lation in Hungary, and in the European Union, it displays the var-
ious regulatory solutions from the so called ’fully regulated’ to the 
liberalized market. In the next volume we will try to examine the 
potential advantages and disadvantages of the organizing of public 
services on ’non-profit’ basis.


