Stratégiai szintű együttműködés kezdődhet a CESCI és a MOT között

November 12-én a budai várban tartotta soron következő közgyűlését a Határon Átnyúló
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével
Jean Marc Cassam-Chenaï a budapesti francia nagykövetség műszaki együttműködési
attaséja és Becsey Zsolt volt EP-képviselő, a Hét Határ Önkormányzati Szövetség elnöke és
José Osete a Francia-Magyar Kezdeményezés magyarországi képviselője.

Hans-Günther Clev, Kocziszky György és Ocskay Gyula a sajtótájékoztatón

A megjelenteket elsőként Makai Attila elnök köszöntötte, majd átadta a szót Ocskay
Gyulának, az egyesület igazgatójának, aki röviden bemutatta a CESCI küldetését. Az
igazgatót választották meg az ülés levezető elnökének.
Elsőként az új tagok felvételére került sor. Az ülésen négy magánszemély, két városi, hat
megyei önkormányzat és egy eurorégió csatlakozását hagyta jóvá a tagság. Az egyesületnek
tagja lett a párizsi székhelyű Mission Opérationnelle Transfrontalière is.
Az egyesület új vezetőséget választott. A szervezet tiszteletbeli elnökévé Vizi E. Szilvesztert,
a Magyar Tudományos Akadémia előző elnökét választották. A CESCI elnöke Kocziszky
György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, a regionális gazdaságtan
országosan elismert kutatója lett, alelnökei Borkai Zsolt, Győr polgármestere és Mihalovics
Árpád, a Pannon Egyetem rektorhelyettese.
Az ülésen módosított alapszabály értelmében az egyesületnek két hivatalos nyelve van: a
magyar és az angol. Az ügyvezető elnöki és az igazgatói pozíció megszűnt, helyettük a tagság

elfogadta az elnöki és főtitkári tisztség bevezetését. A tagdíj mértékét a közgyűlésen
magánszemélyek részére 2000, jogi személyek esetében évi 50 000 forintban állapították meg.

A közgyűléshez kapcsolódó mini konferenciát Vizi E. Szilveszter, az egyesület tiszteletbeli
elnöke köszöntötte. Köszöntőjében kiemelte: az Európai Uniónak köszönhetően a határ menti
térségekben ma már mód van közös tűzoltóegységek, kórházak és más intézmények
működtetésére. Az Unió mindehhez igen jelentős forrásokat is biztosít. Csak élni kell az
esélyekkel.
Az első előadást Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
tartotta. Mint elmondta, ötpárti konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy a 2011-es magyar
EU-elnökség egyik kiemelt témája a regionalizmus lesz, és természetes, hogy ezen belül
hangsúlyos szerepet fog kapni a határon átnyúló térségfejlesztés kérdésköre is.
„A régiók a közös európai haza sokszínűségének megjelenítői, a kulturális, etnikai, nyelvi,
gazdasági diverzitás legfőbb letéteményesei. Korántsem mindegy, fejlődésük milyen irányba
tart. Ezt szem előtt tartva, és a téma összetettségét nem alábecsülve, már önmagában az
komoly siker volna, ha 2011-ben el tudnánk indítani egy uniós szintű közös gondolkodást a
tárgyalt kérdésekről, általában a regionalizmusról. Ha pedig e területen valós, konkrét
eredményeket sikerülne elérnünk, vagy legalábbis előkészítenünk, joggal érezhetjük majd
úgy, maximumot nyújtottunk” – emelte ki a téma jelentőségét a Külügyi Bizottság elnöke.

Németh Zsolt előadása

A mini konferencián előadást tartott a MOT júniusban megválasztott elnöke, Hans-Günther
Clev, aki 12 éven keresztül dolgozott a Felső-rajnai, valamint az ún. „Nagy” (Grande) régió

német oldalán. Mostani előadásában részletesen bemutatta a MOT működését, majd röviden
kitért a határmenti térségek sajátosságaira is.

Hans-Günther Clev előadása

Mint felhívta a figyelmet, a határ menti térségekben a centrumoktól radikálisan eltérő
körülmények jellemzik az egészségügyi szolgáltatásokat, a munkaerő ingázását, a
természetvédelmi területeken folyó munkát stb. Az adott határtérségben fekvő kórházak
például elvileg adekvátabb ellátási modellt jelentenek a túloldalon élők számára, mint a
határtól távolabb eső létesítmények. Amennyiben azonban egy adott kórház a határon túli
lakosoknak is szolgáltatásokat szeretne nyújtani, ez finanszírozási, jogi, nyelvi-kulturális
problémákat is felvet.
Mihalovics Árpád professzor felvetette egy új képzés gondolatát is, amelynek célja (szintén
francia mintára) a határmenti fejlesztések menedzsereinek sokszínű szakmai felkészítése
volna. Mint az előadó elmondta, ma nem a központi hatalom jelöli ki a határon átnyúló
együttműködések mozgásterét, hanem azok alulról szerveződő módon fejlődnek. Az új
viszonyok azonban egészen új ismereteket, képességeket követelnek meg az itt dolgozó
fejlesztési szakemberektől, menedzserektől. Előadásában egy strasbourg-i modell alapján
felépített képzési programra tett javaslatot.
A mini konferencia utolsó előadását Ocskay Gyula, az új szervezet főtitkára tartotta a
szubjektív térszemlélet változásairól, és ennek a határon átnyúló fejlesztésekre gyakorolt
hatásáról. Mint elmondta, a schengeni rendszernek és az EGTC-rendeletnek köszönhetően
alapvetően változik meg a határtérségben élőknek a határhoz való viszonya. Az Európai Unió
jóvoltából a határtérség a két oldalán élők közös terévé válik, amelynek fejlesztéséhez is

megfelelő eszközöket kapnak. A CESCI ezeket a folyamatokat szeretné segíteni a középeurópai térségben.

Hans-Günther Clev, a MOT igazgatója, Kocziszky György a CESCI elnöke és Vizi E.
Szilveszter, a CESCI tiszteletbeli elnöke

