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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
H/18068. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a H/18068/60. sz. egységes javaslattal!) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló, 
H/18068/60. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
H/18068/61-63. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az Előterjesztő a H/18068/61/5. számú módosító indítványát visszavonta, ezért azt az 

ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat IV. fejezet 4. pont b) alpontja 
felvezető szövege helyébe a következő rendelkezezés felvételét javasolja:  
 

"/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok 
teljesülése szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 

_____________________ 
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„[A Tisza térség integrált fejlesztésének alapvető célja a táji rendszer 
működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő 
fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődése feltételeinek megteremtése 
felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a Tisza által meghatározott táji rendszer 
működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő 
fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése. Az 
árvízvédelemből következő és a tározó- és hullámtérrendezéshez kapcsolódó Felső- és 
Közép-Tisza menti térségekben az alábbi célok elérése szükséges középtávon:] 

 
„b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tisza-tó üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált 
fejlesztéséhez a Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és 
az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges:
 

Indokolás: Lásd a H/18068/63/I. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat I. melléklete, „Az új OTK célrendszere” 
című táblázatban a „Jövőkép, Területi harmónia” rész, „Középtávú területi célok” 
alrész 4. pontját új E) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /I. Az új Országos Területfejlesztési Koncepció funkciója és alapelvei/ 
 

/Az új OTK célrendszere/ 
 

/JÖVŐKÉP 
TERÜLETI HARMÓNIA/ 

 
/KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK/ 

 
 "4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek 
  A, Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése 
  B, Tisza térség fenntartható felzárkóztatása 
  C, A Duna–mente fenntartható fejlesztése 
  D, A termálvíz kincs térségi hasznosítása 
  E, A megújuló energiaforrások részarányának növelése" 
 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/61/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat melléklete IV. fejezet 2. pontjában a 
„Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése" cím alatt lévő 
„Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek" című térképvázlat alá a következő új 
szövegrész felvételét, egyidejűleg az egységes javaslat IV. fejezet 3. pontjából a jelölt 
szövegrész elhagyását javasolja. 
 

 ""[A régiók versenyképességének erősítése szempontjából megkülönböztetett 
szerepük van a fejlesztési pólusok és a nagyobb városok hálózatos 
együttműködésének, valamint a városok közti közlekedési útvonalak mentén 
elhelyezkedő fejlesztési tengelyeknek. A fejlesztési pólusok ezáltal nemcsak a 
régiók versenyképessége dinamikus erősítésének, hanem egyúttal a hazai 
városhálózat kiegyensúlyozott fejlődésének is fontos tényezői. A pólusok az 
ország településhálózatába szervesen illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési 
alközpontokkal alakítsák ki a funkcióik megosztására vonatkozó stratégiáikat és 
használják ki az együttműködésből származó előnyöket. 
A pólusok stratégiáit és a hálózatos együttműködés feladatait a régiók fejlesztési 
stratégiáiba be kell építeni. A pólusok terveinek kidolgozásához nyújtott 
kormányzati pénzügyi támogatást olyan szerződésekkel kell biztosítani, melyeket 
a Regionális Fejlesztési Tanácsok is elfogadnak. 
A fejlesztési pólusokat és a velük szoros együttműködő alközpontokat régiónként 
a térképvázlat mutatja. Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusaként kijelölt Győr 
elsősorban Nagykanizsa, Sopron, Szombathely és Zalaegerszeg alközpontokkal 
alakítja ki a munkamegosztást. A Közép-Dunántúl városhálózatának sajátos 
helyzetéből következően Székesfehérvár és Veszprém fejlesztési 
társközpontokként Dunaújváros és Tatabánya alközpontok bevonásával 
szervezik meg a pólus szerepből adódó feladataikat. Észak-Magyarországon 
Miskolc Egerrel és Salgótarjánnal, Észak-Alföldön Debrecen Nyíregyházával és 
Szolnokkal, Dél-Alföldön Szeged Békéscsabával, Hódmezővásárhellyel és 
Kecskeméttel együttműködve tölti be a pólus funkciókat. A Dél-Dunántúlon 
Pécs, mint pólus Kaposvárral és Szekszárddal, mint alközpontokkal működik 
együtt. A főváros esetében különösen fontos, hogy a fejlesztési tervek az 
agglomerációs övezet fejlesztésére vonatkozó elgondolásokkal és a régió 
stratégiájával együtt kerüljenek kidolgozásra. A térképvázlaton nevesített 
városokon túl a pólusok szükség szerint a régió más városaival és a határokon 
túli nagyvárosokkal is szoros együttműködést alakítsanak ki a régió 
versenyképességének javítása érdekében.] 

 
„A régiók versenyképességének erősítése szempontjából megkülönböztetett szerepük 
van a fejlesztési pólusok és a nagyobb városok hálózatos együttműködésének, 
valamint a városok közti közlekedési útvonalak mentén elhelyezkedő fejlesztési 
tengelyeknek. A fejlesztési pólusok ezáltal nemcsak a régiók versenyképessége 
dinamikus erősítésének, hanem egyúttal a hazai városhálózat kiegyensúlyozott 
fejlődésének is fontos tényezői. A pólusok az ország településhálózatába szervesen 
illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési alközpontokkal alakítsák ki a funkcióik 
megosztására vonatkozó stratégiáikat és használják ki az együttműködésből származó 
előnyöket. 
A pólusok stratégiáit és a hálózatos együttműködés feladatait a régiók fejlesztési 
stratégiáiba be kell építeni. A pólusok terveinek kidolgozásához nyújtott kormányzati 
pénzügyi támogatást olyan szerződésekkel kell biztosítani, melyeket a Regionális 
Fejlesztési Tanácsok is elfogadnak. 
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A fejlesztési pólusokat és a velük szorosan együttműködő alközpontokat régiónként a 
térképvázlat mutatja. A Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusaként kijelölt Győr 
elsősorban Nagykanizsa, Sopron, Szombathely és Zalaegerszeg alközpontokkal 
alakítja ki a munkamegosztást. A Közép-Dunántúl városhálózatának sajátos 
helyzetéből következően Székesfehérvár és Veszprém fejlesztési társközpontokként 
Dunaújváros és Tatabánya alközpontok bevonásával szervezik meg a pólus szerepből 
adódó feladataikat. Észak-Magyarországon Miskolc Egerrel és Salgótarjánnal, Észak-
Alföldön Debrecen Nyíregyházával és Szolnokkal, Dél-Alföldön Szeged 
Békéscsabával, Hódmezővásárhellyel és Kecskeméttel együttműködve tölti be a 
pólus funkciókat. A Dél-Dunántúlon Pécs mint pólus Kaposvárral és Szekszárddal, 
mint alközpontokkal működik együtt. A főváros esetében különösen fontos, hogy a 
fejlesztési tervek az agglomerációs övezet fejlesztésére vonatkozó elgondolásokkal és 
a régió stratégiájával együtt kerüljenek kidolgozásra. 
A térképvázlaton nevesített városokon túl a pólusok szükség szerint a régió más 
városaival és a határokon túli nagyvárosokkal is szoros együttműködést alakítsanak ki 
a régió versenyképességének javítása érdekében.”" 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat melléklete IV. fejezet 3. pontjában a 
„Részcélok” című felsorolás második francia bekezdésének a következő módosítását 
javasolja:  
 

/IV. Országos területi célok 2013-ig/ 
 
 /IV. 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása/ 
 
 /Részcélok:/ 
 
 "– az elmaradott térségekben minden településen biztosítani kell a megfelelő 
életkörülmények infrastrukturális feltételeit (ivóvíz, szennyvíz, villany, szilárd burkolatú út, 
gáz, vagy valamely energiapótló megoldás), a közszolgáltatások megfelelő elérhetőségét a 
településszerkezeti adottságokat és a szükségleteket figyelembe véve, szem előtt tartva a 
kistelepülések működőképességének és lakosságmegtartó erejének növelését;" 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/61/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat melléklete IV. fejezet 4. pont 
b) alpontja 7. francia bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
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/IV. 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
" 

/b) A Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása/ 
 

/A Tisza térség integrált fejlesztésének alapvető célja a táji rendszer 
működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható 
társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése. Az árvízvédelemből következő és a 
tározó- és hullámtérrendezéshez kapcsolódó Felső- és Közép-Tisza menti térségekben az 
alábbi célok elérése szükséges középtávon:/ 
 

„–-Tisza turisztikai [és] valamint személy[hajózási]– és teherhajózási lehetőségeinek 
– környezeti szempontokat integráló – megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével 
együtt (kikötőfejlesztés, hajóépítés felélesztése); 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/63/II. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat melléklete IV. fejezet 4. pontját új e) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 

/IV. Országos területi célok 2013-ig/ 
 
 /IV. 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 

 "e) A megújuló energiaforrások részarányának növelése 
 
Magyarország energiagazdálkodásában a jelenleginél sokkal nagyobb arányt 
tölthetnek be a megújuló energiaforrások, ha tudatosan kihasználjuk az ezzel 
kapcsolatos lehetőségeinket. Ez összhangban van az Európai Unióban érvényesülő 
tendenciákkal, és gazdaságunk energiatakarékossági törekvéseivel is. 
 
A megújuló energiavagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztést igénylő 
és integrált térségi hasznosítást szolgáló területei a következők:  

- az energetikailag felhasználható mezőgazdasági termékek előállítása és a 
mezőgazdasági hulladékok hasznosítása mind közvetlen mind közvetett módon 
(például : bioetanol, biodízel); 

- az egyéb megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásának elősegítése a 
helyi, kistérségi ellátás érdekében. 

 
A megújuló energiaforrások kihasználása alapvetően helyi, kistérségi feladat, de a vonatkozó 
szabályozások, ösztönző mechanizmusok, módszertani anyagok kidolgozása szükségessé teszi 
a regionális és központi területi koordinációt és a folyamatos kormányzati segítséget." 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/61/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat melléklete VI. fejezet 2. pontja II. Dél-
Dunántúli régió „Jövőkép” című része helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 

/VI. Régiók fejlesztési irányai/ 
 
 /VI. 2. Régiók fejlesztési céljai/ 
 
 /II. Dél-dunántúli Régió 
 
 JÖVŐKÉP/ 
 
 "[A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy természet- és emberközeli, 
otthonos déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek.] 
 A Dél-Dunántúli Régió célja olyan kulturális, környezet- és természetvédelmi értékeket 
szem előtt tartó, oktatási, tudományos és kutatási központokon alapuló fejlődés, mely 
integrálja a Régió leszakadó térségeit, kiegyensúlyozott településszerkezetre épít. A Régió 
sikeresen fordítja jelenlegi fejlettségbeli hátrányait előnnyé azáltal, hogy megőrzött természeti 
és kulturális értékeit, építészeti örökségét és termálvíz kincsét fenntartható módon hasznosítja, 
magas színvonalú, kiegyensúlyozott életfeltételeket biztosít. A Dél-Dunántúli Régió 
kihasználja kedvező geopolitikai helyzetének előnyeit, elsősorban a határ menti (horvát, 
észak-olasz és osztrák) térségekkel való kapcsolatépítés lehetőségét." 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/61/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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