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Pannonia a Római Birodalom egyik provinciája volt. 

Területe a mai Kelet-Ausztriát és Észak-Szlovéniát, va-
lamint a Kárpát-medence délnyugati részét, azaz Ma-
gyarország nyugati felét (Dunántúl), Észak-Horvátor-
szágot, Észak-Szerbia egy részét (Macsói körzet és a 
Vajdaság Szerémségi körzete), valamint Bosznia és 
Hercegovina északi sávját foglalta magába. 296-ban 
történt négy részre osztása után Pannonia Valeria 
provincia fővárosa Sopianae (mai néven Pécs) volt. 
Pannonia Valeriához tartoztak a mai Magyarország és 
Horvátország egyes részei.

A terület egész történelme során, szoros gazdasági és 
kulturális kötődés mellett újra és újra spontán vagy 
vezérelten, különböző korokban különböző határok 
által szétszabdaltan, de megpróbálta megteremteni a 
közös, szerves fejlődés lehetőségét.

Ezt a történelmi lehetőséget átgondolva kérte fel 
Pécs önkormányzata a térség horvát, magyar és szlo-
vén önkormányzatait az Európai Unió új jogi eszkö-
zeit, valamint az uniós jogharmonizációt kihasználva 
az egész térség fejlesztését segítő új társulás és me-
nedzsmentszervezet, a PANNON ETT megalapítására.

A szlovén-magyar PANNON ETT-t mintegy másfél 
éves előkészítés után a Fővárosi Bíróság 2012. márci-
us 28-án jegyezte be.

Pannonia used to be a province of the Roman Empire. 

Its territory covered today’s East Austria, North Slov-
enia and the South West part of the Carpathian Basin, 
that is Western Hungary (Transdanubia), Northern 
Croatia, and part of Western Serbia (Mačva Region 
and Srem Region of Vojvodina) as well as the North-
ern belt of Bosnia and Herzegovina. Following the 
division of the province into four parts, the capital of 
Pannonia Valeria became Sopianae (today, it is Pécs). 
Parts of today’s Hungary and Croatia belonged to 
Pannonia Valeria.

During the whole history of the area people were 
closely connected via economy and culture and in 
different times and eras, divided by different border 
lines, people living here tried to create the possibility 
of common development spontaneously or guided.

This historic possibility inspired the city of Pécs to ask 
the Croatian, Hungarian and Slovenian municipalities 
of the region to found a new association and man-
agement organisation, the PANNON EGTC by utilizing 
the legal harmonisation within the EU and the new 
legal tools of the European Union in order to assist 
the development of the area.

Following an 18 month preparation process, the Slov-
enian-Hungarian PANNON EGTC was registered by 
the Budapest Metropolitan Court at March 28, 2012.

Panonija je bila ena izmed provinc Rimskega cesar-
stva. 

Njeno območje je zajemalo vzhodni del današnje Av-
strije, severni del Slovenije in jugozahodni del Karpat-
skega bazena oziroma  zahodno polovico Madžarske 
(Prekdonavje) ter severni del Hrvaške, del severne Sr-
bije (Mačvansko okrožje, Vojvodina in Sremsko okrož-
je) in severni pas Bosne in Hercegovine.        
Po njeni razdelitvi na štiri dele, leta 296, je glavno 
mesto province Panonija Valerija postalo mesto Sopi-
anae (sedanje ime Pécs). K Panoniji Valeriji so spadali 
določeni deli Madžarske in Hrvaške. 

Območje je skozi vso svojo zgodovino poskušalo 
ustvariti možnosti za skupni, organski razvoj, ob tesni 
gospodarski in kulturni povezanosti, znova in znova, 
spontano ali vodeno, v različnih obdobjih, ko so nje-
no ozemlje razkosavale različne meje. 

Po premisleku te zgodovinske danosti je samouprava 
mesta Pécs zaprosila slovenske, hrvaške in madžar-
ske samouprave tega območja, da - upoštevaje nova 
pravna sredstva in uskladitev zakonodaje z Evropsko 
unijo - ustanovijo novo združenje z upravo PANNON 
ETZ, ki bo prispevalo k razvoju celotnega območja.      

Sodišče glavnega mesta je slovensko-madžarski PAN-
NON ETZ registriralo po letu in pol, in sicer 28. marca 
2012. 

PANNON EGTC PANNON ETZPANNON ETT
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Az ETT Pécs székhellyel, három magyar megye – Bara-
nya, Somogy, Zala -, 51 magyar önkormányzat, köztük 
öt megyei jogú város – Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, 
Szekszárd és Zalaegerszeg – valamint szlovén oldalról 
Lendva, Moravske Toplice és Ptuj részvételével kezdte 
meg tevékenységét. Az ETT tagja és kiemelt szakmai 
partnere a Pécsi Tudományegyetem és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park. Az ETT teljes területe 14 858 km2, lakos-
ságszáma 1 121 480 fő, azonban mind szlovén, mind 
magyar oldalon folyamatosan bővül. 

A PANNON ETT az Alapszabályában megfogalmazott 
programozási és fejlesztési célok elérése mellett ki-
nyilatkoztatta a horvát partnerrel való együttműkö-
dési szándékát, azt a célt, hogy háromoldalú, horvát-
szlovén-magyar ETT-vé szándékozik fejlődni. 

ETZ s sedežem v mestu Pécs, je ob udeležbi treh ma-
džarskih županij -  Baranya, Somogy, Zala –, 51 ma-
džarskih samouprav, med njimi pet mest z županijski-
mi pravicami - Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd 
in Zalaegerszeg – ter na slovenski strani  občin Lenda-
va, Moravske Toplice in Ptuj,  začelo svoje delovanje.  
Član in posebni strokovni partner ETZ je Univerza 
Pécs (Pécsi Tudományegyetem) in Narodni park Do-
nava – Drava (Duna-Dráva Nemzeti Park). Celotno ob-
močje ETZ meri 14.858 km2, število prebivalstva šteje 
1.121.480  oseb, vendar se območje tako na slovenski 
kakor na madžarski strani permanentno povečuje.      
 
PANNON ETZ je ob uresničevanju programskih in ra-
zvojnih ciljev, opredeljenih v Statutu, izrazil namero 
za sodelovanje še s hrvaškim partnerjem. Cilj je, da se 
ETZ razvije v tristranski slovensko-hrvaško-madžarski 
ETZ.   

The seat of EGTC is Pécs. It includes three counties: 
Baranya, Somogy and Zala, 51 Hungarian munici-
palities, among them, there are five cities on county 
rank: Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs Szekszárd and Zal-
aegerszeg. Lendava, Moravske Toplice and Ptuj from 
Slovenia also belong to the EGTC. The University 
of Pécs and the Duna-Drava National Park are also 
members and highly important professional partners 
of the cooperation. The EGTC covers 14,858 km2, it 
has 1,121,480 inhabitants and it grows continuously 
both on the Slovenian and the Hungarian size of the 
border. 

The Statutes of the PANNON EGTC sets the program-
ming and development goals and declares the in-
tention to cooperate with the Croatian partner and 
by that it declares that PANNON EGTC is intended to 
become a trilateral, Croatian, Slovenian and Hungar-
ian, EGTC.
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Az ETT, rámutatva az európai területi társulások által 
elősegített gazdasági és társadalmi fenntartható fej-
lődés fontosságára; célul tűzve, hogy a Tagok együt-
tes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműkö-
dések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös 
stratégiák kidolgozása során valósuljon meg, az EU 
belső és külső határainak átjárhatósága mellett; fel-
hívva Horvátország helyi önkormányzatait az együtt-
működéshez való csatlakozásra; a Társulás Tagjai  kö-
zötti együttműködés elősegítése és megerősítése, az 
együttműködés által az érintett területeken megvaló-
suló gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése és 
megerősítése érdekében a következő főbb célokat 
tűzte maga elé:

ETZ, ki kaže na pomembnost gospodarskega in 
družbenega trajnostnega razvoja, ki ga pospešujejo 
evropska teritorialna združenja, s ciljem, da se skupni 
razvoj članic na osnovi  zgodovinskih povezav in so-
delovanj ter reorganizacije uresničujejo v okviru ure-
janja dolgoročne skupne strategije, ob prehodnosti 
notranjih in zunanjih meja EU, s pozivom lokalnim 
samoupravam Hrvaške, da se priključijo, z namenom 
spodbujanja in krepitve sodelovanja med članica-
mi združenja, z namenom pospeševanja in krepitve 
gospodarske in družbene kohezije, ki se s pomočjo 
sodelovanja uresničuje na tem območju, si je zastavila 
naslednje pomembnejše cilje:         

The goal of EGTC, realizing the importance of eco-
nomic and social sustainabe development promoted 
by the European grouppings of territorial coopera-
tions, is to jointly improve the members and to pro-
mote and rearrange the traditional relations and co-
operations based on mutually developed long term 
strategies. Its aim is to invite the Croatian local gov-
ernments to join the cooperation besides the perme-
ability of the internal and external borders of EU. It is 
also among the goals to promote and strengthen the 
cooperation between the members of the Coopera-
tion, to promote and strengthen the economic and 
social cohesion of area of Cooperation. The tasks of 
the EGTC are the following:
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•	 célkitűzéseinek	határain	belül,	egyéb	egyedi	fellé-
pések, program- és projektszintű hatékony együtt-
működés feltételeinek közös kidolgozása és végre-
hajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával 
vagy a nélkül; 

•	 a	 két	 ország	 határmenti	 térségeinek	 partnerségi	
alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a 
területi és helyi erőforrások koncentrációjával, vala-
mint az EU-s, a magyarországi és a szlovéniai álla-
mi és területi költségvetési pályázati források haté-
kony felhasználásával;

•	 önálló	gazdálkodásának	keretein	belül,	céljai	eléré-
se érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalásá-
ra figyelemmel, vállalkozási tevékenység folytatása; 

•	 tudatosítani	működési	területén	a	gazdasági,	társa-
dalmi kohézió megerősítését célzó területi együtt-
működés helyi, nemzeti szinten megjelenő, vala-
mint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen ver-
senyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, meg-
szerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vál-
lalható feladatát ; 

•	 ösztönözni	 a	 vállalkozói	 szellemet,	 különösen	 a	
kis- és középvállalkozások együttműködését, vala-
mint a határokon átnyúló kereskedelmi és vállalko-
zói hálózatok fejlesztését; 

•	 közös	 beruházás-ösztönzés	 és	 tőkebefektetések	
elősegítése;

•	 skupna	 priprava	 in	 izvedba	 učinkovitih	 pogojev	
programskega in projektnega sodelovanja ter dru-
gih individualnih nastopov v okviru zastavljenih 
ciljev, s finančno pomočjo Evropske unije ali brez 
nje;   

•	 celoviti	družbeni	razvoj	obmejnega	območja	obeh	
držav na partnerski osnovi, s koncentracijo območ-
nih in lokalnih virov ter z učinkovito rabo sredstev 
iz razpisov EU, razpisov državnih in območnih pro-
računskih sredstev Slovenije in Madžarske; 

•	 v	okviru	samostojnega	gospodarjenja	izvajati	pod-
jetniško dejavnost, z namenom uresničevanja 
ciljev, upoštevaje svoj status družbe z omejeno 
odgovornostjo;  

•	 na	območju	delovanja	ozaveščati	o	konkurenčnih	
prednostih območnega sodelovanja na lokalni in 
nacionalni ter čezmejni ravni, katerega cilj je krepi-
tev gospodarske in družbene kohezije, ozaveščati 
o temeljnih pogojih za dosego teh konkurenčnih 
prednosti, o procesu njihove pridobitve ter o nalo-
gah članov pri tem;   

•	 spodbujati	podjetniški	duh,	predvsem	sodelovanje	
malih in srednjih podjetij ter razvijati čezmejne tr-
govinske in podjetniške mreže;  

•	 spodbujanje	skupnih	investicij	 in	pomoč	pri	kapi-
talskih naložbah;  

•	 other	 individual	 measures	 within	 the	 objectives,	
common elaboration of efficient cooperation and 
implementation on the programmes and projects 
level, with or without the financial contribution of 
the European Union;

•	 comprehensive	 social	 development	 of	 the	 bor-
derland areas of the two countries based on a 
partnership, by concentrating territorial and local 
resources, and by using efficiently the EU funding 
opportunities, the state and territorial budgetary 
resources of Hungary and Slovenia;

•	 	to	pursue	enterprising	activity	within	the	limits	of	
its individual management, in favour of reaching 
its goals and being attentive to its limited respon-
sibility; 

•	 to	 raise	 awareness	 in	 the	 operational	 territory	
about the local, national and cross-border compet-
itive advantages of the territorial cooperation aim-
ing to reinforce the economic and social cohesion, 
the basic conditions to achieve these competitive 
advantages, the process of their acquisition, and 
the possible tasks of the Members in this process; 

•	 to	encourage	 the	entrepreneur’s	 spirit,	 the	coop-
eration of small and medium enterprises in par-
ticular, and the development of cross-border com-
mercial and entrepreneurial networks; 

•	 to	promote	common	investment	stimulation	and	
capital investment;

Goals of the EGTC Naloga ETZAz ETT Céljai
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Goals of the EGTC Naloga ETZAz ETT Céljai

•	 biztosítani	 a	 célok	 és	 feladatok	 eléréséhez,	 illet-
ve megvalósításához szükséges személyi és anya-
gi feltételek, know-how, valamint adatok, informá-
ciók szabad áramlását, a Társulás eredményeinek 
széleskörű megismerhetőségét; 

•	 a	természeti	és	kulturális	erőforrások	közös	védel-
mének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, a 
megújuló energiaforrások kiaknázásának, valamint 
a természeti és technológiai kockázatok megelőzé-
sének az ösztönzése és javítása;

•	 egyeztetett,	 a	 párhuzamosságokat	 minél	 inkább	
kiküszöbölő térségfejlesztési koncepciókkal és ter-
vezéssel elősegíteni a növekedést és a fejlődést;

•	 egy	transznacionális	szervezeti	struktúra,	szervezeti	
háttér létrehozásával elősegíteni az integrált és ko-
ordinált fejlődést a Társulás területén illetve az e te-
rületen folytatott tevékenység által érintett továb-
bi területekre való kihatással;

•	 közös	 projektekkel,	 közösen	 kidolgozott	 stratégi-
ák mentén célirányosan és hatékonyan pályázni az 
Európai Unió által juttatandó forrásokra, beleértve 
a projektek intenzívebb kidolgozását és lebonyolí-
tását;

•	 közösen	törekedni	a	közös	szándékok	érvényesíté-
sére mind a nemzetállamokon, mind az EU-n belül.

•	 zagotoviti	kadrovske	 in	materialne	pogoje,	know-
how ter prosti pretok podatkov in informacij, ki so 
potrebni za dosego teh ciljev in nalog, kakor tudi 
široko predstavitev rezultatov združenja; 

•	 spodbujanje	in	izboljšave	skupne	zaščite	naravnih	
in kulturnih virov ter skupnega gospodarjenja z nji-
mi, koriščenja obnovljivih virov energije, kakor tudi 
preprečevanje naravnih in tehnoloških tveganj; 

•	 z	usklajenimi	razvojnimi	koncepti	in	načrtovanjem	
razvoja območja prispevati k rasti in razvoju, ki v 
čim večji meri izključuje paralelnosti; 

•	 z	 vzpostavitvijo	 transnacionalne	 organizacijske	
strukture in organizacijskega zaledja prispevati k 
integriranemu in koordiniranemu razvoju na ob-
močju združenja oziroma na drugih območjih, na 
katera vpliva ta dejavnost; 

•	 s	skupnimi	projekti	in	s	skupno	izdelanimi	strategi-
jami namensko in smotrno sodelovati pri razpisih 
Evropske unije, vključno z intenzivnejšimi priprava-
mi in izvedbami  projektov; 

•	 skupno	prizadevanje	 za	 uveljavljanje	 skupnih	 na-
menov tako v nacionalnih državah kakor tudi zno-
traj Evropske unije. 

•	 to	 insure	free	flow	of	data	and	information	about	
personal and financial conditions necessary for the 
achievement and realization of objectives, of the 
know-how, and wide access to the accomplish-
ments of the Grouping; 

•	 to	inspire	and	to	improve	the	protection	of	natural	
and cultural resources, their common manage-
ment, the exploitation of renewable energy re-
sources, and the prevention of natural and techno-
logical risks;

•	 to	promote	growth	and	development	by	concili-
ated territorial development conceptions, which 
increasingly eliminate parallelisms, and by plan-
ning;

•	 to	promote	 integrated	and	coordinated	develop-
ment within the territory of the Grouping by cre-
ating a transnational organizational structure and  
organizational background, and with impact to 
further areas affected by the activity pursued in 
this territory;

•	 to	apply	appropriately	and	efficiently	for	resources	
allocated by the European Union with common 
projects and through common strategies,  includ-
ing more intensive elaboration and implementa-
tion of projects;

•	 to	 aim	 together	 for	 validating	 common	 intents	
both within the states and in the EU;
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Az ETT saját fejlesztési tervet készít a 2014-2020 kö-
zötti uniós költségvetési időszakra. Az együttmű-
ködés résztvevői nem pusztán azt várják az új intéz-
ménytől, hogy az uniós források ésszerű hasznosítá-
sában nyújt majd segítséget. A gazdaságilag és kultu-
rálisan összetartozó térségek lakói számára az ETT új 
perspektívát, az együttműködés új szintjét teremtheti 
meg, a kölcsönös előnyök alapján.

Az ETT munkaszervezeti feladatait a mintegy 70 milli-
árd forint pályázati referenciával rendelkező, Pécs Me-
gyei Jogú Város egyszemélyes tulajdonában álló Pécsi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. végzi. 

ETZ pripravlja svoj razvojni načrt za skupno proračun-
sko obdobje 2014-2020. Udeleženci sodelovanja ne 
pričakujejo od nove institucije zgolj tega, da jim bo 
pomagala pri smotrni porabi sredstev Evropske unije.   
ETZ lahko ustvari za prebivalstvo gospodarsko in 
kulturno povezanih območij novo perspektivo, novo 
raven sodelovanja na podlagi vzajemnih prednosti. 

Delovne naloge ETZ-ja opravlja zaprta delniška druž-
ba Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., ki je v  lasti žu-
panijskega mesta Pécs, in ki je doslej prejela že 70 mi-
lijard forintov finančnih sredstev iz različnih razpisov.  

The EGTC prepares its own developemnt plan for the 
EU financial framework 2014-2020. The members of 
the Cooperation do not exclusively expect the new 
institution to assist them in optimally utilizing the 
EU funds. The EGTC creates a new perspective and a 
higher level of cooperation for the people of the eco-
nomically and culturally connected regions based on 
mutual advantages.

The management tasks of EGTC is attended by the 
Pécs Development Nonprofit cPlc which is 100% 
owned by the City of Pécs and has a reference in 
terms of successful EU project amounting to 70 bil-
lion HUF.
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MEMBERS ČLANITAGOK

Alsószentmárton

Baja

Baktüttös

Balatonöszöd

Balatonszárszó

Baranya County

Beremend 

Bezedek

Bezeréd

Bogád

Csurgó

Dombóvár

Drávasztára

Duna-Dráva National Park

Egervár

Fonyód

Gadács

Harkány

Hosszúhetény

Kaposvár

Keszthely

Kisasszonyfa

Kisbudmér

Kiskutas

Lendava

Magyarmecske

Magyarszék

Majs

Misefa

Mohács

Moravske Toplice

Nagykanizsa

Olasz

Orbányosfa

Pécs

University of Pécs

Pécsvárad

Ptuj

Sárszentlőrinc

Siklós 

Siófok

Somogy County

Somogyvár

Szajk

Szekszárd

Szentlőrinc

Szigetvár

Szilvásszentmárton

Tamási

Táska

Tevel

Tófej

Villány

Zalaegerszeg

Zalakomár

Zala County

Zamárdi

Zalaszentgrót

Váralja
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János Girán, director
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