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Az Országgyűlés

.. ./2005. ( . . .) OGY határozata

az Országos Területfejlesztési Koncepcióról

Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996 . évi XXI. törvény
alapján - a határozat függelékeiként - elfogadja a területi folyamatok alakulásáról, a
területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló jelentést, az Országos Területfejlesztési
Koncepció felülvizsgálatáról szóló szakmai anyagot és az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról a következő határozatot hozza :

1. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

1 . Az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban : OTK) célja, hogy - az
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (a továbbiakban : OFK) összhangban - kijelölje az
ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve
a területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati
szakpolitikák, mind az országos és területi programok kidolgozásában . Ezáltal megadja a
nemzeti fejlesztési tervezés, az OFK területi vetületét is . A területfejlesztési politika fő
funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony működésének és kiegyensúlyozott,
fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése .

A területfejlesztési politika érvényesülésének hat alapvető pillére: központi területfejlesztési
beavatkozások (1), a területileg összehangolt szakpolitikák, országos fejlesztési stratégiák,
programok (2), a területrendezés (3), a regionális, megyei, kistérségi és egyéb területi szintek
fejlesztéspolitikái (4), a vidékfejlesztés (5), valamint a városfejlesztés (6) .

2. A területfejlesztési politika alakítása és a célok elérése során az OFK-ban megfogalmazott
elvek figyelembevétele mellett az alábbi, területi szempontból meghatározó jelentőségű
alapelveket kell érvényesíteni .

a. A területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei :
- szubszidiaritás és decentralizáció ;
- térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése ;
- rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések ;
- hatékonyság és koncentráció ;
- fenntarthatóság, biztonság ;
- nyilvánosság, partnerség ;
- átláthatóság, monitoring és értékelés .

b . Az állami támogatásból és állami hatáskörben megvalósuló fejlesztések kialakítása,
térbeli elhelyezése, a terület- és településrendezés, valamint a fejlesztések
hatástanulmányainak készítése során a fenntartható, hatékony, biztonságos és egyenlő
esélyeket nyújtó területhasználat megteremtésére való törekvés szükséges . Ennek
érdekében az alábbi területhasználati elveket kell érvényesíteni :
- a városi és a rurális funkciók térbeli csoportosítása és a barnamezős fejlesztéseket a

zöldmezős beruházásokkal szemben előnyben részesítő területhasználat ;
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a közkincset képező természeti és kulturális értékek megőrzése mellett ezen
értékek és a közszolgáltatások - terhelhetőségen belüli - értékmegőrző
elérhetősége, hozzáférhetősége, akadálymenetesítése ;
a fejlesztések helykiválasztása, a területi közigazgatás és a közszolgáltatások
szervezése szolgálja a fenntarthatóságot, az értékmegőrzést és a biztonságot ;

- az utazásra fordított idő csökkentése, az utazás biztonságos és fenntartható
módjának, valamint akadálymentesítésének biztosítása ;
a helyi környezettudatosság, a táji értékek iránti felelősség, a helyi adottságokhoz
igazodó térségi gazdaság és társadalom kialakításának szolgálata ;
a közlekedés és az áruszállítás környezeti, műszaki, közbiztonsági károkozásának
és kockázatának csökkentése ;
a fejlesztéseknek a meglévő területekhez kapcsolása, a települések közti területek
lehetőség szerinti természetközeli állapotban tartása, ill . fenntartható
mezőgazdasági hatása .

11. Magyarország területi jövőképe

A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet és
területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és identitással
rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai
térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások
és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek .

111. A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig

A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezet és rendszer eléréséhez, illetve a
kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához 2020-ig - az OFK átfogó céljainak
időtávjával összhangban - öt átfogó célkitűzés érvényesítése szükséges :

1. Térségi versenyképesség
Hatékony, a növekedés területi terjedését ösztönző térszerkezet kialakítása országos,
regionális és egyéb térségi szinteken . A térségi versenyképesség két pillére :

a. a jelentős gazdasági versenyképességi potenciállal rendelkező, tágabb térségüket
dinamizálni képes centrumtérségek (fejlesztési pólusok, póluscsoportok) megerősítése,
a nemzetközi elérhetőség javítása és a nemzetközi jelentőségű turisztikai térségek
megerősítése ;

b. valamennyi térség fejlesztésekor adottságaikra, erőforrásaikra és stratégiáikra építve
életképes funkcióik megerősítése, erőforrásvonzó képességük javítása, vagyis relatív
versenyképességük erősítése.

2 . Területi felzárkózás
A kohézió jegyében a társadalmi esélyegyenlőséget sértő, jelentős mértékű és a gazdaság
hatékony működését korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok mérséklése :
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a . a fejlettségükben tartósan leszakadó térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása, a
külső és belső perifériák dinamizálása ;

b. az alapvető életesélyek feltételeinek biztosítása az ország valamennyi településén ;
c . a túlzottan egyközpontú térszerkezet oldása .

3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem
Régióinknak, térségeinknek olyan fenntartható rendszerekké kell válniuk, amelyek értékeiket,
örökségüket, erőforrásaikat és belső összetartozásukat nem csak megőrzik, hanem azokat
tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a természeti-környezeti, kulturális elemek
összhangját helyi-térségi rendszereikben az átfogó környezetgazdálkodás és az integrált
környezeti tervezés segítségével biztosítják .

4. Területi integrálódás Európába
Az ország európai térbe való integrációjának elmélyítése érdekében szükséges a
transznacionális közlekedési hálózatok, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok,
intézményi együttműködések bővítése, Budapest nemzetközi szerepkörének erősítése,
valamint gazdasági-innovációs kapuszerep kialakítása Délkelet-Európa felé. A Kárpát-
medencébe irányuló kapcsolatok élénkítése érdekében bővíteni kell a határ-menti
együttműködéseket, különös tekintettel a magyarság gazdasági-kulturális integrációjára .

5. Decentralizáció és regionalizmus
A fejlesztéspolitikai és végrehajtási döntések, valamint a fejlesztési források jelentős részét
decentralizálni kell . Ennek érdekében fontos a régiók fejlesztéspolitikai szerepének és az
ehhez szükséges kompetenciáiknak megerősítése, a regionális identitás erősítésének, a
gazdasági és intézményi hálózatok létrejöttének ösztönzése, valamint hosszú távon a
regionális demokrácia feltételeinek megteremtése . Ugyanakkor szükséges a kistérségi szint
térségszervezési és fejlesztési szerepének megerősítése is .

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 :

1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése
a. Budapest és térsége nemzetközi gazdaságszervező szerepének és az európai

gazdaságba való szerves bekapcsolódásának, kapuvárosi szerepének megerősítése ;
b. a tudás-ipar, a high-tech iparágak, a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek

és a magasan kvalifikált munkaerő meglétéből adódó előnyök kihasználásának
ösztönzése ;

c . nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése ;
d. az élhető város és agglomerációja megteremtése az átfogó környezetgazdálkodás és az

integrált környezeti tervezés segítségével, a funkcióvesztett területek revitalizálása, a
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válságterek rehabilitációja, a zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése
révén ;

e . harmonikusan és fenntartható módon működő agglomerációs rendszer megteremtése
az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása,
kiegyensúlyozottabb térszerkezetet eredményező alközpontok fejlesztése révén és a
fővárost övező ökológiai és rekreációs zöld gyűrű kialakításával, valamint a helyben
történő munkavégzés ösztönzésével ;

f. közlekedési kapcsolatok modernizációja, transzverzális irányú közlekedési
kapcsolatok fejlesztése, integrált közlekedési rendszer kialakítása a közösségi és
környezetbarát közlekedés fejlesztése ;

g. az érintett települések és településrészek illetve szervezetek intézményesült
együttműködésének megteremtése, illetve javítása .

2 . A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati
kapcsolatrendszer fejlesztése

a . a fejlesztési pólusok gazdasági-társadalmi térszervező erejének erősítése érdekében a
térségi - innovációs, gazdasági, kulturális - funkcióik fejlesztése, képessé téve őket a
térségük dinamizálására az elérhetőségük és az együttműködési kapcsolataik erősítése
révén. Amelyik régióban nincs egyértelműen kijelölhető, jelentős kutatás-fejlesztési
potenciállal és széles társadalmi-gazdasági térszervező erővel rendelkező nagyváros
(Közép-Dunántúl), ott fejlesztési társközpontok együttműködését és
funkciómegosztását kell ösztönözni .
Valamennyi régióban cél a pólusoktól távol eső térségek dinamizálására képes
nagyvárosok szerepének megerősítése, az intenzívebben kooperáló kiegyensúlyozott
városhálózat megteremtése érdekében ;

b. együttműködő térségi városhálózatok ösztönzése, a városok közötti gazdasági,
kulturális, közszolgáltatási együttműködések, funkciók megosztásának bővítésével, a
városi központok és alközpontok térségükből való elérhetőségének javításával, és a
város-vidék kapcsolatrendszer erősítésével ;

C . a munkaerőpiacok térségi kiszélesítése érdekében a városhálózaton belüli napi
munkába járást lehetővé tevő tömegközlekedési kapcsolatok megteremtése ;

d. a fejlődést gátló nagyvárosi környezeti problémák felszámolása, a társadalmi
feszültségekkel és fizikai leromlással érintett településrészek gondjainak megoldása, a
fenntartható közlekedési rendszerek kialakítása, az agglomerációk
fenntarthatóságának és települései intézményesített együttműködésének ösztönzése .

3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása
a . a lakosság, különös tekintettel a képzett csoportok helyben tartása érdekében a

foglalkoztatás bővítése, a munkahelyteremtés, beleértve a távmunka fokozott
ösztönzését ;

b. minden település lakossága számára a megfelelő életkörülmények infrastrukturális
feltételeinek és a közszolgáltatások (például alapfokú szociális, egészségügyi,
kulturális, oktatási) elérhetőségének biztosítása a településszerkezeti adottságokat és a
szükségleteket figyelembe véve ;

C . a térségi központokban a környező települések lakói által igénybe vett szolgáltatások
szükséglet szerinti bővítése és minőségének fejlesztése ;

d. a térségi központok elérhetőségének javítása ;
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e. érdekérvényesítésre képes helyi-térségi közösségek megteremtése, a társadalmi tőke
növelése és az egészséges életmód terjesztése .

4 . Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek
a . A Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) tartós versenyképességének

megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával . Alapvető cél, hogy a
környezeti, a táji és kulturális értékeinek megőrzésével és észszerű használatával, a
turisztikai kínálat minőségi bővítésével, valamint az érintett intézmények, szereplők
együttműködésével egy tartósan versenyképes és fenntartható térségi rendszer jöjjön
létre . Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos :
- a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai szezon

meghosszabbítása ;
- a turisztikai forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain alapuló

sokszínű turisztikai kínálat kialakításával ;
- a tó, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai állapotának, és a víz

minőségének megóvása ;
- a Balaton térség aktív tájképvédelme, kulturális örökségek védelme és a

háttérterületek adottságaikra építő fenntartható fejlesztése ;
- a közlekedési-, info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a

környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően ;
- a nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen ökológiai-

hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása .

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 :
- a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és

hasznosítása ;
- a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak,

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő
tájhasználathoz kapcsolódó erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása ;

- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji
értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus
fejlesztése ;

- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása ; a foglalkoztatás
bővítése, a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása
foglalkoztathatóságuk javításával ;

- a Tisza-menti térség külső elérhetőségének javítása ;
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése,

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció .

c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek, beleértve a Duna-Tisza-közi Homokhátság
releváns területét is) fenntartható fejlesztése :
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- a magyarországi Duna szakasz rehabilitációja, összhangban az európai
követelményeknek megfelelő hajózóút biztosításával, a közlekedés
környezetkímélő rendszerének kialakításával ;

- a Duna és környezete által kínált erőforrásoknak a fenntarthatóság elveire épülő
hasznosításának kialakítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és
vadgazdálkodás, az ökoturisztikai és infrastruktúrafejlesztés összehangolásával ;

- az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek javítása, összhangban az
ökológiai célokkal ;

- a Duna-mente természeti és kulturális értékeinek, területeinek, tájainak,
biodiverzitásának megőrzése, a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési,
tájgazdálkodási programok indítása .

d. A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési politika országosan
kiemelt célja. A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítását szolgáló kiemelt
fejlesztési célok a következők :
- a hazai termálkincs - geotermikus vagyon - mint megújuló erőforrás integrált,

térségileg összehangolt és innovatív fejlesztése (energetikai hasznosítás,
gyógyászati ipar, turizmus, mezőgazdaság, stb .) ;

- az ország jelenlegi és potenciális termál- és gyógyüdülő helyeinek minőségi
stratégiák és a kínálat differenciálása mentén történő, integrált, térségileg és
országosan összehangolt turisztikai fejlesztése ;

- a hazai termálvagyon komplex hasznosítását szolgáló ipari, szolgáltatási és
kutatási vertikumok, valamint hálózatok létrejöttének ösztönzése .

5. Határ-menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük
erősítése
Cél, hogy a határ-menti területek adottságai e periférikus térségek megújulásának
erőforrásaivá váljanak, kiaknázva a határok változó szerepét :

a. határon átnyúló vonzáskörzeti kapcsolatok újjáélesztése, illetve kialakítása ;
b . közös

	

befektetés-ösztönzés,

	

gazdaságfejlesztés,

	

összehangolt

	

turisztikai
termékrendszer kialakítása ;

C . határon átnyúló táj-, természet- és környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási
rendszerek fejlesztése és a katasztrófavédelmi tevékenységek összehangolása ;

d. a közszolgáltatások szervezésének, (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés,
egészségügy stb.) határokon átnyúló megoldásainak ösztönzése ;

e . a munkaerő-piaci és a képzési rendszerek összehangolása ;
f. az elérhetőség javítása határon átnyúló úthálózat-fejlesztéssel ; a tömegközlekedés

kialakításával, szükség szerint új határátkelőhelyek létesítésével ;
g. közös területi tervezés, közös regionális programok készítése és a rendezési tervek

összehangolása ;
h. a határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való együttműködés erősítése,

a közös nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök hasznosítása ;
i . társadalmi-kulturális kapcsolatok megerősítése .

6. Rurális (a továbbiakban : vidékies) térségek területileg integrált fejlesztésének
prioritásai
Az alacsony népsűrűségű és az alacsony népességű központi településsel rendelkező
kistérségek vidékies térségnek tekintendők. A vidékies térségek fejlesztése fokozott
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területfejlesztési politikai koordinációt igényel, illeszkedve a régiók fejlesztési programjaiba .
E térségekben - a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével - a helyi, térségi
adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált fejlesztése a cél, az újjáéledő helyi
társadalmak kezdeményezésein alapulva .
A különböző típusú vidékies térségek fejlesztési prioritásai :
a. a természeti és kulturális táji értékekben gazdag területeken a helyi értékek és

erőforrások fenntartható hasznosítása ;
b. a tanyás térségek revitalizálása;
C . az aprófalvas térségekben az értékmegőrzés, funkcióváltás és az esélyegyenlőség

megteremtése ;
d. a nemzeti kisebbségek által lakott vidékies térségek fejlesztésénél a kisebbségek által

képviselt sajátos értékek megjelenítése ;
e. a magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek társadalmának hagyományait,

értékeit befogadó társadalmi-gazdasági integrálása .

7. Az OTK átfogó területfejlesztési politikai céljainak és az országos területi céloknak az
eléréséhez a különböző szakpolitikáknak saját eszközeikkel is hozzá kell járulniuk . A
szakpolitikák számára megfogalmazott területi prioritásokat az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló melléklet tartalmazza.

V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer
fejlesztési irányai

1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és
partnerség jegyében

a. Országos szinten a területi koordináció és a területfejlesztési politikai célok
érvényesítésében érintett intézmények közti együttműködés javítása az alábbi
tevékenységekben :

a területfejlesztési politika kialakítása és érvényesítése az Európai Uniós
együttműködésekben ;
területfejlesztési beavatkozások, melyek az ország egésze szintjén jelentkező
legsúlyosabb térszerkezeti feszültségek oldását célozzák ;
a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló, regionális és kistérségi szinten
működő intézmények tevékenységének koordinálása, minőségbiztosítása,
munkájának szakmai támogatása, minőségbiztosítása ;
a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése a szakpolitikákban, azok
programjaiban, a szakpolitikák területi koordinációja ;
az ország területi folyamatainak, a programok területi hatásainak nyomon követése,
értékelése .

b. A regionális szint fejlesztéspolitikában betöltött szerepének bővítése szükséges . Ennek
fő lépései a következők :

- középtávon a regionális fejlesztési programok révén a regionális szintű döntési
kompetenciák bővítése, valamint a programok végrehajtására alkalmas kapacitás
folyamatos fejlesztése ;
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regionális szinten működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek közti
hálózatos együttműködések és a partnerségi kapcsolatok bővítése ;
regionális demokrácia kialakításához szükséges feltételek megteremtése .

c. A megyei szint szerepének változtatása a fejlesztések koordinációjában :
közreműködés a regionális programok tervezésében és végrehajtásában ;
részvétel a közszolgáltatások ellátásának támogatására vonatkozó programok
lebonyolításában, illetve a kistérségi szintű tervezés, fejlesztés szakmai támogatása ;
hosszú távon integrálódás a regionális szintű intézményrendszerbe .

d . A kistérségi szint megerősítése
a fejlesztések térségi szinergiáját biztosító, integrált kistérségi tervezésével ;
térségi léptékben integrált projektek megvalósításával, a fejlesztések programalapú
támogatásának megteremtésével ;
a közszolgáltatások ellátásának racionális szervezésével a kistérségi
együttműködések keretében ;
a települési szintű érdekek térségi összefogásával és célszerűen intézményi
integrációval .

e. Az országosan kiemelt térségek és tématerületek fejlesztésének koordinálása :
a Balaton-térség és a Tisza-térség, a Duna-mente, valamint a termál potenciál
kiemelt kezelése, intézményrendszereinek felkészítése programok megvalósítására .
A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács kompetenciáját illeszteni kell a
Közép-Magyarországi régió tervezési rendszerébe . Mind a négy térség esetében,
valamint a termálvíz kincs koordinált kiaknázása érdekében cél a minisztériumok,
az érintett régiók, kistérségek, valamint a térségi gazdasági és társadalmi szereplők
partneri együttműködése .

2. A területi tervezés megújítása egységes iteratív tervezési rendszer kialakításával
A tervezési rendszer összhangjának fokozása és a tervek megalapozásának javítása érdekében
a. egységes országos és területi tervezési rendszert kell létrehozni, a tervek egymáshoz

való viszonyának egyértelmű meghatározásával, és a tervek érvényesülésének
biztosításával ;

b . tovább kell erősíteni a gazdaságpolitikai és költségvetési tervezés regionális, térbeli
megalapozottságát, a regionális és területi programok szerepének növelésével
összefüggésben ;

c. a területi terveket az ágazati (szakpolitikai) tervekkel kölcsönösen összehangoltan,
iteratív módon kell elkészíteni ;

d. a fejlesztési és rendezési tevékenységeket jobban össze kell hangolni ;
e. a területi szemléletet erősíteni kell az ágazati tervezésben és a végrehajtásban ;
f. a tervezésnek a társadalmi, gazdasági szereplők bevonásával a társadalmi konszenzust

kereső partnerségi folyamatként kell megvalósulnia ;
g. a tervezés multidiszciplináris szakmai kapacitásainak és tudományos megalapozásának

erősítése szükséges, a tervezési módszertanok és a tervezést segítő kutatások
támogatásával ;

h. a területi tervezés és végrehajtás minőségi színvonalát garantáló és javító komplex
rendszert kell kialakítani .
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3. Programozáson alapuló finanszírozási rendszer megteremtése
a. A finanszírozási rendszer eredményességének, átláthatóságának és összehangolásának
javítása érdekében szükséges
- a decentralizált költségvetési források arányának további növelése, a területi-települési

saját források bővítése ;
- a decentralizált fejlesztési források racionális felhasználása érdekében a Kormány és a

regionális szereplők közötti több évre szóló közszerződések (tervszerződések)
rendszerének kialakítása ;

- területi forráskoncentráció fokozása a területfejlesztési politikai célok szerint ;
- átlátható, stabil, összehangolt fejlesztési-támogatási rendszer kialakítása, mely a

stratégiai tervezésen alapul ;
- a tisztán hazai forrásból és a nemzetközi támogatással megvalósuló programok

fejlesztési céljainak és végrehajtásának, valamint monitoringjának összehangolása ;
- a közcélú regionális és kistérségi programok megvalósításába a magánszféra

finanszírozásának bevonása ;
- a területi felzárkóztatás szempontjából kedvezményezett, társadalmi-gazdasági

szempontból elmaradott térségek koncentrált támogatása valamennyi releváns program,
támogatási rendszer keretében .

b. A kedvezményezett térségek típusai :

- fejlettségben elmaradott térségek : a legfejletlenebb kistérségek, melyekben az ország
lakosságának maximum 30%-a él .

fejlettségben súlyosan elmaradott térségek : a fejlettségben elmaradott térségeken belül
az ország népességének összesen maximum 10%-át magába foglaló kistérségek,
melyek a legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkeznek .

4. A területi fejlődést és az állami fejlesztések területi hatásait követő, átláthatóságot és
visszacsatolásokat biztosító, a hatékonyságot szolgáló területi monitoring és értékelési
rendszer kialakítása, amely kiterjed :

a. az állami fejlesztési tevékenységek, országos programok egységes monitoring-
rendszerének kialakítására, mely részletes területi nyilvántartást tartalmaz ;

b . a területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) folyamatok monitoringjára és
értékelésére ;

C . a területi tervezés folyamatának, tervdokumentumainak előzetes értékelésére ;
d. az OTK megvalósulásának értékelésére, a térségi, regionális programok értékelésére .

VI. Régiók fejlesztési irányai

Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok
fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező
keretek következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve
határozzák meg a prioritásokat és intézkedéseket . Az ország tervezési-statisztikai régiói -
amelyek főbb fejlesztési irányait a mellékletként szereplő OTK tartalmazza - a következők :

- Dél-Alföld (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye)

A régió közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a
természeti értékek, és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos
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kihasználásával megalapozza a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait, és
mindehhez színvonalas életkörnyezet és életlehetőség biztosít .

Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye)

A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy természet- és emberközeli,
otthonos déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek .

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)

Az Észak-alföldi régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és
mobilizálható erőforrásaira támaszkodóan, hazai és európai szinten is
versenyképes gazdaságával, az értékek megőrzésével és fenntartható
használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt élők számára .

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)

A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely
biztosítja regionális versenyképességünket, kiegyensúlyozott
településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe .
A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli,
vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket .

Közép-Dunántúl (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)

A Közép-Dunántúl mint európai szinten versenyképes régió az innováció
régiójává válva magtérségként meghatározó szerepet tölt be a hazai
modernizációban . Mindez az innováció, a megújulás régión belüli
kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők életminőségének folyamatos
javításával párosul .

Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye)

A Közép-magyarországi régió stratégiai célja, hogy a minőség elvein nyugvó,
élhető, az itt élők számára egészséges, lakó és munkakörnyezetet biztosító,
ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, környezeti és
társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítő, kreatív térség legyen . Nemzetközi
vezető szerepe a Kárpát-medence fő szervező erejét jelenti . A tudásalapú
emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés az üzleti szolgáltatásokra, a kutatás-
fejlesztésre, a kulturális és szabadidő gazdaságra koncentrál .

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)

Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok
régiója, amely európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és
kommunikációs tengelyek aktív formálójaként, az ember és környezete
kiegyensúlyozott kapcsolatára építve Magyarország - gazdaságilag,
szervezetileg és kulturálisan is megújuló - zöld jövőrégiójává válik .
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l . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

VII. Záró rendelkezések

a. a törvény-előkészítő és végrehajtó tevékenységében érvényesítse az elfogadott elveket
és hosszú távú prioritásokat ;

b. az Országos Területfejlesztési Koncepció elveinek, céljainak érvényesítésével készítse
el a 2007-2013 . évi tervezési időszak Nemzeti Stratégiai Referenciakeretét, a Nemzeti
Vidékfejlesztési Tervét és az ágazati, valamint regionális operatív programokat ;

c. intézkedjék az Országos Területfejlesztési Koncepcióban megállapított célok és
prioritások megvalósítási feltételeinek megteremtéséről ;

d. intézkedjék az Országos Területfejlesztési Koncepció elfogadásából adódó, szükséges
jogharmonizációs lépések megtételéről .

e. kísérje figyelemmel az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott célok
és prioritások megvalósulásának folyamatát és az Országgyűlés részére készülő, a
területi folyamatokról szóló esedékes beszámoló keretében adjon tájékoztatást az
OGY határozatban foglaltak megvalósításáról, valamint 2010 . október 31-ig végezze
el a dokumentum szükséges felülvizsgálatát .

2. Az Országgyűlés felkéri a térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítéséért
felelős szervezeteket, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedően
készítsék el hosszú távú fejlesztési koncepciójukat és fejlesztési programjaikat .

3 . Az Országgyűlés felkéri a helyi és területi önkormányzatokat, a gazdasági kamarákat, a
területfejlesztésben érdekelt szakmai érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy saját
eszközeikkel segítsék a Koncepció megvalósítását .

4. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba . Egyidejűleg az Országos
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998 . (III . 20.) OGY határozat hatályát veszti .

5 . A határozat hatályba lépésével egyidejűleg a területfejlesztési támogatások és a
decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló
a 24/2001 . (IV . 20.) OGY határozatban foglaltak tovább alkalmazandók és a határozat
felülvizsgálatát 2006 . december 31-ig kell végrehajtani .

12



1. számú Függelék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JELENTÉS 
 

a területi folyamatok alakulásáról 
és a területfejlesztési politika érvényesüléséről 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 



 2

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
 
 
BEVEZETÉS               5 
 
ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK           6 
 
I. TERÜLETI FOLYAMATOK          28 
 
1.  Gazdasági folyamatok           29 
1.1 A területi folyamatok makrogazdasági keretei        34 
1.2 Területi gazdasági teljesítmény          36 
1.3 Gazdasági szervezetrendszer          45 
1.4 Külföldi működőtőke           50 
1.5 Meghatározó ágazatok           55 
 1.5.1 Agrárgazdaság           56 
 1.5.2 Ipar            63 
 1.5.3 Főbb szolgáltatási ágak          69 
  1.5.3.1 Üzleti és pénzügyi szolgáltatások       69 
  1.5.3.2 Kiskereskedelem és fogyasztópiac       75 
  1.5.3.3 Információs gazdaság         80 
 1.5.4 Turizmus            81 
 
2. Társadalmi folyamatok           88 
2.1 Humán erőforrások            92 
 2.1.1 Demográfiai folyamatok          92 
 2.1.2 Egészségi állapot           98 
 2.1.3 Tudásbázis         103 
2.2 Életkörülmények          109 
 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség      109 
 2.2.2 Jövedelmi viszonyok        115 
 2.2.3 Lakásviszonyok         119 
 2.2.4 Települési komfort        124 
 2.2.5 Bűnözés          129 
2.3 Társadalmi szolgáltatások         133 
 2.3.1 Egészségügyi ellátás        134 
 2.3.2 Szociális ellátás         137 
 2.3.3 Oktatás          143 
 2.3.4 Kultúra          151 
 
3. A Környezeti állapot és a természeti környezet alakulása     154 
3.1 Levegőminőség          161 
3.2 Vízminőség           166 
3.3 Talajminőség          171 
3.4 Hulladékgazdálkodás         174 
3.5 Környezetbiztonság          178 
3.6 Természet- és tájvédelem         184 
 
4.  A műszaki infrastruktúra területi alakulása      191 
4.1 Közlekedés           194 
 4.1.1  Közúti elérhetőségi viszonyok       202 
4.2  Hír- és távközlés          207 
4.3  Térségi ivóvízellátás és szennyvízkezelés       211 



 3

4.4  Energiaellátás          214 
 
II.  A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL      224 
 
1.  A területfejlesztés eszközrendszere        229 
1.1  Jogi eszközök          229 
 1.1.1  A Törvény és módosításai       229 
 1.1.2  A területi információs rendszereket érintő joganyag    230 
 1.1.3  A területi tervezést érintő joganyag      230 
 1.1.4  A pénzügyi eszközrendszert érintő joganyag     232 
 1.1.5 Előcsatlakozási Alapok illetve a Strukturális és Kohéziós Alapok  felhasználásával 
 kapcsolatos szabályozás        233 
 1.1.6  A vállalkozási övezeteket érintő joganyag      234 
 1.1.7  A területfejlesztés intézményrendszerét érintő joganyag    234 
1.2  Területi tervezés          236 
 1.2.1  Tervezés koordinációja        237 
 1.2.2  Országos szintű tervezés        238 
 1.2.3  Regionális szint         239 
 1.2.4  Megyei szint         240 
 1.2.5  Kistérségi szint         241 
1.3  Területi információs rendszerek        241 
 1.3.1  Országos Területfejlesztési és –rendezési Információs Rendszer (TeIR)  242 
 1.3.2  OTMR (Országos Támogatási Monitoring Rendszer)    244 
 1.3.3  Magyar Egységes Monitoring Rendszer (MEMOR)    245 
 1.3.4  Egységes Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR)    245 
1.4  Pénzügyi eszközök          246 
 1.4.1  A támogatások volumenének alakulása      247 
 1.4.2  Terület- és településfejlesztési célú támogatások megoszlása   248 
 1.4.3  Területfejlesztési hatású támogatások megoszlása     250 
 1.4.4  A támogatások területi eloszlása fejlesztési célterületek szerint   251 
 1.4.5 A kedvezményezettség szerepének érvényesülése a támogatások eloszlása  során 265 
 1.4.6  Az állami fejlesztési források felhasználásának eredményessége, hatásai  267 
1.5  Előcsatlakozási alapok         270 
 1.5.1  Területfejlesztési Phare programok      271 
 1.5.2  A határmenti együttműködést támogató közösségi programok   277 
 1.5.3  ISPA          282 
 1.5.4  SAPARD         283 
1.6  A kistérségi gazdaságfejlesztés eszközei       284 
 1.6.1  Vállalkozási Övezetek        284 
 1.6.2  Ipari parkok         288 
 1.6.3  Inkubátorházak         292 
 
2.  A területfejlesztés intézményrendszere       294 
2.1 Az intézményrendszer vertikális felépítése       295 
 2.1.1 Országos szint         295 
 2.1.2  Regionális szint         297 
 2.1.3 Megyei szint         309 
 2.1.4 Kistérségi szint         313 
2.2 A területfejlesztési alapelveknek való megfelelés      317 
2.3 A területfejlesztési intézmények fejlesztési forrásai és működési költsége   319 
 
 
 
 



 4

 
AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS        323 
 
BEVEZETŐ              324 
 
1. GAZDASÁGI FOLYAMATOK        324 
 
2. TÁRSADALMI FOLYAMATOK        330 
 
3. KÖRNYEZETVÉDELEM         335 
 
4. INFRASTRUKTÚRA          338 
 
 
 
 



 

 5

BEVEZETÉS 
 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának 
j) pontja értelmében a Kormány kétévente beszámol az Országgyűlésnek a területi 
folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről. 
 
Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés 2001-ben, a 39/2001. 
(VI. 18.) OGY határozattal fogadta el. 
 
A második Jelentés, azaz a jelen dokumentum az első Jelentés közvetlen 
folytatásának tekinthető. Vizsgálati és értékelési módszer vonatkozásában 
felhasználja és alkalmazza az időközben végzett kutatások, fejlesztések 
eredményeit. A munka alapját a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő 
Rendszer, a T-MER képezi. 
Az előzőhöz viszonyítva a jelen vizsgálat több új elemmel bővült. 
 
A gazdasági területi folyamatok elemzése kiegészült az információs gazdasági és 
a fogyasztópiac témákkal, összegző értékelése pedig a kistérségek 
versenyképességével. 
 
A társadalmi-területi folyamatokat leíró tényezők között új elem a települési 
komfort szint, mint az életminőséget befolyásoló települési mutató 
meghatározása. A humán erőforrások állapotának vizsgálata az egészségi állapot 
és a tudásbázis komplex értékelésével bővült. 
 
A környezeti állapot és a természeti környezet vizsgálata három új értékelést 
eredményezett: a komplex környezetállapot, a környezetbiztonság és a környezeti 
konfliktusok területi meghatározását. 
 
A vizsgálatok területi szintjét alapvetően a 2004. január 1-jétől érvényes 
lehatárolás szerinti 168 statisztikai kistérség jelenti. Ahol a vizsgált elem csak 
megyei szinten volt értelmezhető, ott a megye, ahol az értékelés részletezettsége 
indokolta, ott a település, míg egyes területeken a természeti adottságok 
elhelyezkedésének megfelelő a vizsgálat szintje. Összefoglaló táblázatokban 
szükség szerint a régiók jellemzése is megjelenik. 
 
A Jelentés KSH és APEH adatok és információk, egyes témákban kérdőíves 
módszerrel összeállított adatbázis felhasználásával készült. 
 
A vizsgálat az első Jelentés óta eltelt időszak, 1998–2002 közötti négy év területi 
folyamatait tekinti át. Egy-egy folyamat jobb értelmezése érdekében visszatekint 
a ’90-es évtizedre. Ott, ahol a 2003. évi adatok (egy témában 2004. évi) 
rendelkezésre álltak, a vizsgálat ezeket is tartalmazza. 
 
A területi folyamatok vizsgálatokhoz felhasznált mutatók és az alkalmazott 
módszerek leírását a melléklet tartalmazza. 
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
 
Az Európai Unió gazdasági növekedése érezhetően lelassult az 1999-től napjainkig terjedő 
időszakban. Ennek megfelelően a munkanélküliség és a vele járó szociális problémák is sok 
tagországban jelentenek gondot. A problémákat az EU termelékenységének az Egyesült 
Államokban tapasztalhatóhoz képest lassabb növekedése is tükrözi. A termelékenységet 
tekintve jelentős különbségek vannak az egyes tagországok és régiók gazdasági teljesítménye, 
termelékenysége és foglalkoztatási szintje között. Ezek a különbségek a fizikai és a humán 
tőke, az innovációs kapacitás, a vállalkozások megfelelő támogatása hiányából fakadnak.  
 
A közvetlen külföldi tőkeberuházás (FDI) aránytalanul nagymértékben áramlik az EU 
gazdaságilag fejlettebb tagállamaiba (Írországban 1999-2001 között a GDP 21%-ának 
megfelelő mértékű volt) és nagyvárosi régióiba. Az innovációs kapacitás területi 
koncentrációját jellemzi, hogy az Európai Unió 213 NUTS 2 szintű régiója közül 8 régióban 
koncentrálódik az EU teljes K+F ráfordításainak negyede és 31 régióban a fele.  
 
Az Európai Unión belül a jövedelmek és a foglalkoztatottság különbségei csökkentek az 
1990-es évek közepe óta, azonban az egyenlőtlenségek csökkenése ellenére a különbségek 
továbbra is elég nagyok. A fejlődési problémák a legsúlyosabbak a társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott és leszakadó régiókban, amelyek a szükséges tőke, a szakképzett 
munkaerő és az infrastruktúra hiányai miatt nem képesek azonos feltételek mellett 
versenyezni az EU más régióival.  
 
A konvergencia mértéke markánsan eltér az egyes régiókban és a négy kohéziós ország azon 
régióiban, amelyek a Közösségi támogatásokat fogadták és a nemzeti szintű növekedés-
orientált fejlesztéspolitika előnyeit élvezték, magasabb egy főre jutó GDP növekedést értek el, 
mint az EU többi tagállamában. 
 
A kohéziós országokon kívüli és az 1. célkitűzés keretébe tartozó régiókban a növekedés 
kevésbé volt látványos, mivel a lassabb nemzeti növekedés visszafogta a teljesítményüket. Az 
ipari válság sújtotta régiókban a GDP-növekedés 1994-2001 között az EU-átlag alatt maradt, 
ezért a gazdasági szerkezetváltás is elhúzódik. 
A csatlakozással az új tagállamok lakosságának 92%-a olyan régióban él, ahol az egy főre 
jutó GDP nem éri el az EU átlagának 75%-át és kétharmaduk olyan régióban, ahol az átlag 
felét sem. A bővítéssel az EU GDP-je nem egészen 5%-kal bővül, míg a népessége majdnem 
20%-kal. A csatlakozó országok tekintetében a területi társadalmi-gazdasági különbségek 
tovább növekednek, ezért a területi kohézió erősítésére van szükség. 
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Főbb regionális mutatók Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunántúl 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Észak-
Alföld Dél-Alföld Magyarország A csatlakozó 

országok 

Kibővült 
Európai Unió 

(EU25) 
Népesség, 1000 fő 2.830 1.121 1.003 996 1.300 1.561 1.377 10.188 74.745 454.349 Népesség, 2001 
Népsűrűség, 
lakos/km2 

409,1 99,5 89,7 70,3 96,8 87,9 75,2 109,5 101,7 114,2 

GDP Éves átlagos GDP 
növekedés (%-os 
változás  
1995-2001) 

5,2 4,6 4,3 2,6 2,3 3,0 1,6 4,0 4,8 2,6 

EU15=100 81,3 48,0 53,6 38,7 33,7 34,2 36,9 51,5 46,1 91,1 GDP/fő PPS, 2001 
EU25=100 89,2 52,7 58,8 42,5 37,0 37,5 40,5 56,5 50,5 100,0 
Mezőgazdaság 1,8 5,7 5,5 9,8 4,3 7,5 14,2 6,0 13,2 5,4 
Ipar 26,3 44,6 42,0 33,8 39,9 33,8 33,0 34,2 32,1 28,8 

Szektoronkénti 
foglalkoztatás %, 
2002 Szolgáltatások 71,9 49,6 52,5 56,3 55,8 58,8 52,8 59,8 54,7 65,8 

Teljes 61,3 60,6 64,1 51,9 50,1 49,5 54,7 56,6 55,9 62,8 
Nők 54,6 54,0 56,5 46,1 44,3 42,8 47,5 50,0 50,1 54,6 

Foglalkoztatottsági 
ráta, 2002 
(15-64 évesek 
aránya a teljes 
népességen belül) 

Férfiak 68,8 67,3 71,5 58,0 56,1 56,2 62,1 63,5 61,9 71,1 

Teljes (%) 4,0 5,0 4,1 7,9 8,9 7,9 6,3 5,9 14,9 9,0 

Tartós 
munkanélküliek 
aránya (%) 

51,1 39,6 38,6 44,9 45,9 42,2 35,5 43,6 54,5 44,3 

Nők 3,9 4,7 4,2 7,1 7,6 7,0 6,5 5,4 15,6 10,0 

Munkanélküliségi 
ráta (%), 2002 

Férfiak 8,8 10,3 8,8 15,9 19,4 14,9 13,9 12,4 32,4 18,1 
>15 évesek 15,5 17,4 16,3 17,1 18,2 19,4 17,1 17,1 18,3 17,1 
15-64 évesek 69,3 69,5 68,9 68,3 67,0 67,1 67,5 68,3 68,7 67,2 

Korösszetétel a 
teljes lakosság %-
ában, 2000 65+ 15,2 13,2 14,8 14,7 14,8 13,5 15,5 14,6 12,9 15,7 

Alacsony 20,7 28,9 26,9 32,7 32,4 34,3 32,4 28,4 18,9 32,6 
Közepes 57,8 59,2 60,8 56,5 56,3 54,2 57,0 57,3 66,3 46,7 

A 25-64 évesek 
iskolai végzettsége a 
teljes népesség %-
ában, 2002 

Magas 21,5 12,0 12,2 10,8 11,3 11,5 10,5 14,3 14,8 20,6 
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Magyarországon a 1998-2002 közötti időszakban a gazdaság területi szerkezetében 
kiegyenlítő és a különbségeket növelő folyamatok egyaránt zajlottak, melyek azonban a 
kilencvenes évek közepére kialakult fő térszerkezeti sajátosságokat csak részben 
módosították. 
 
A vizsgált időszak egyik meghatározó térszerkezeti folyamata, hogy az ország központi 
térségének súlya tovább nőtt. E mögött Budapest gazdasági súlyának a − legfontosabb 
gazdasági mutatókban mérhető − mérsékelt erősödése és a főváros tágabb környezetének 
dinamikus fejlődése áll. 
A bruttó hazai össztermék (GDP) megyei szintű alakulásában a Budapest-vidék kettősség 
erősödése mellett megkezdődött a vidék átrendeződése is. Annak ellenére, hogy e növekedési 
ütemváltások a legfejlettebb, dunántúli megyék (Fejér, Vas, Győr-Moson-Sopron) stagnálását, 
illetve visszaesését hozták, a nyugat-kelet fejlettségi megosztottság is fennmaradt, hiszen az 
időszak során Pest megye és Budapest után Komárom megyét jellemezte a legnagyobb 
fejlődés, s az országos átlag körüli egy főre eső GDP növekedés kategóriájába is egy 
kivétellel dunántúli megyék (Somogy, Veszprém, Zala, Győr-Moson-Sopron) kerültek. Az 
északkeleti, keleti országrészből is a Budapesthez közelebbi Heves megye tudott 
számottevően fejlődni. 
A gazdasági növekedés súlypontja azonban nyugatról határozottan a fővárossal kijelölhető 
centrumhoz közelebb tolódott. A gazdaság belső mozgását jelző vállalkozói beruházások 
egyértelműen az ország északnyugati fejlett nagytérségét (Közép- és Nyugat-Dunántúlt, 
Közép-Magyarországot) részesítették előnyben, amely az országrész további fejlettségi 
elszakadását vetíti elő. 
 
A régiók szintjén a belső elmozdulások ellenére is egyértelműen megerősödni látszik a kelet-
nyugat és a centrum-periféria struktúra. Az ország gazdasági térszerkezetét napjainkra 
leginkább az óramutató járásával ellentétes fejlettségi spirál jellemzi. A legfejlettebb közép-
magyarországi régiót a fejlett északnyugati régiók (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl), majd 
a meglehetősen egységes két déli régió (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) követi, s a sort a 
legfejletlenebb Észak-kelet-Magyarország (Észak-Alföld, Észak-Magyarország) zárja. 
 
A gazdaság kistérségi szintű térstruktúrájának alakulása a nagyobb területegységek 
homogenizálódását és a fejlettségi törésvonalak elmélyülését eredményezte.  
Az időszak során átlag felett fejlődő, de már korábban is fejlett kistérségek egyetlen kivétellel 
Budapest tágabb környezetében találhatóak. A Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon a 
fejlett kistérségek többségét stagnálás, míg a közepesen fejletteket (Csornai, Téti, 
Pannonhalmai, Oroszlányi, Zirci, Zalaszentgróti, Vasvári, Sümegi, Őriszentpéteri, Lenti, Abai 
kistérség) gyors növekedés jellemzi, amely az észak-nyugati országrész homogenizálódását 
eredményezi. A középmezőnyből történő felzárkózási dinamika jellemzi a főváros dinamizáló 
pólusához keletről kapcsolódó térségcsoportot (Nagykátai, Hatvani, Jászberényi, Pásztói 
kistérségek) is. Az ország keleti és a Dunántúl déli részén magas fejlettségükkel ám átlagos, 
illetve átlag alatti növekedéssel szigetszerűen emelkednek ki környezetükből a nagyobb 
megyeszékhelyek és egyes prosperáló iparvárosok (Paks, Tiszaújváros) kistérségei, valamint 
a legfontosabb turisztikai célterületek. 
A legfejletlenebb kistérségek kevesebb, mint fele kezdett el felzárkózni, miközben a 
legfejletlenebb térségek többségének fejlődési üteme messze átlag alatti, esetenként abszolút 
értelemben is visszaeső, s ez további leszakadásukhoz vezet. A leszakadó térségek az észak-
keleti országrészben és különösen a Dél-Dunántúlon koncentrálódnak.  
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A Dél-Dunántúl súlyos leszakadásának eredményeként a Letenyétől Sárbogárdig húzódó 
zónában az ország legmarkánsabb fejlettségi törésvonala alakult ki, amely e régiót elválasztja 
a Dunántúl fejlett térségeitől. 
A vizsgált időszak elején is létező Balassagyarmat-Békéscsaba fejlettségi törésvonal déli 
szakaszán, a stagnáló, közepes fejlettségű térségek és egyes felzárkózó tendenciát mutató 
fejletlenebb kistérségek jelenléte miatt oldódik. E vonal északi részén azonban a 
dinamizálódó hevesi, nyugat-nógrádi térségcsoport és a súlyosbodó szerkezeti válsággal 
küzdő Bátonyterenyétől Ózdig terjedő ipari térségek között mélyül a fejlettségi lépcső. 
 
Határ menti térségeink gazdaságilag két egymástól radikálisan eltérő fejlődési pályát járnak 
be. Az 1998-ban dinamikus peremnek tekinthető Ausztriával szomszédos térségek megőrizték 
fejlettségi pozíciójukat, az időszak elején még mérsékeltebb fejlettségű, strukturális 
gondokkal küszködő szlovák határt követő Duna menti urbanizációs tengely pedig − 
kiegészülve Komárom-Esztergom megye délebbi területeivel − az ország legdinamikusabban 
fejlődő területe lett. Ez a térség jelenti az első megújulni képes hagyományos iparvidékünket. 
A fejletlen határ menti perifériák elmaradottsága a vizsgált időszakban konzerválódott, hiszen 
a dél-nyugati, valamint a keleti, észak-keleti határ menti térségek annak ellenére, hogy több 
tényező (pl. bruttó hozzáadott érték, vállalkozói aktivitás) tekintetében megkezdték a 
felzárkózást nem voltak képesek javítani pozícióikon. A Szerbiával szomszédos területek is 
egyre inkább a leszakadó perifériákhoz sorolhatók.  
 
A vizsgált időszakban, főként annak második felében a területi különbségeket mérséklő 
folyamatok is jelentkeztek, melyek fordulatot eredményeztek a területi differenciálódás 1999-
ig tartó folyamatos trendjéhez képest.  
A kiegyenlítő folyamatokat nem a növekedés gyorsulása, hanem elsősorban annak területileg 
szelektív visszaesése és az állami szerepvállalás bizonyos elemei eredményezik.  
A főként a külföldi tőkekivonáshoz kapcsolódó növekedési ütem csökkenés, illetve visszaesés 
elsősorban a legfejlettebb észak-nyugati megyéinket (Vas, Fejér, Győr-Moson-Sopron) 
érintette. Ezt jelzi, hogy az egy főre eső GDP alapján az 1999-2001 közötti két évben a 
megyék között átmenetileg határozott kiegyenlítődés történt, hiszen ekkor Komárom-
Esztergom és Budapest mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-
Bihar megyék produkálták a leggyorsabb növekedést, miközben Heves és Nógrád is a 
gyorsabban fejlődők közé tartozott. A területegységek fejlődési dinamikájában jelentkező 
változások, (pl. a fejlett dunántúli megyék stagnálása) a piacgazdaság természetes 
ingadozásainak tekinthetők, amelyek a nagyobb gazdasági szereplők beruházási döntéseihez, 
jellemzően a külföldi tőke remobilizációjához kapcsolódnak. 
Az állami szerepvállalás a növekvő arányú állami beruházások és főképp a jövedelempolitika 
révén a 2000-es évet követően indított el területi kiegyenlítődés irányába ható folyamatokat. 
Az állami beruházások 2000 után kezdtek el a fejlettebbek helyett egyre inkább az elmaradott 
térségekbe irányulni. A bérnövekedés, amely elsősorban a költségvetési szférát − s ezáltal a 
városok többségét egyaránt − érintette, határozott kiegyenlítő hatást eredményezett, melynek 
révén az adóköteles jövedelmek kistérségi és megyei szintű egyenlőtlenségei egyaránt 
csökkent.  
 
A GDP területi egyenlőtlenségeinek számszerű összegzése alapján 1995-től kezdődően − a 
makroszintű növekedéssel párhuzamosan − 1999-ig folyamatosan, majd 2002-re ugrásszerűen 
nőttek a megyék közti különbségek, majd 2000 után a kiegyenlítő hatású folyamatok nyomán 
megtört ez a folyamat. 2001-ben jelentősen csökkentek, majd 2002-ben kisebb mértékben 
ismét nőttek a területi különbségek. Ugyanakkor az abszolút különbségek tovább erősödtek, 
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hiszen nőttek a legfejlettebb (Budapest) és a legfejletlenebb (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
illetve az Abaúj-Hegyközi kistérség) területegységek közti fejlettségbeli eltérések. 
 
Területi kiegyenlítést mutat a vállalkozási aktivitás mennyiségi alakulása, a korábban 
legalacsonyabb aktivitást mutató, főként a periférikus térségekben nőtt az ezer lakosra jutó 
vállalkozások száma. A gazdasági szervezetrendszer minőségi fejlődése azonban továbbra is a 
fejlettebb térségeket jellemzi.  
 
A külföldi tőke területi eloszlásában már korábban fennálló nagy különbségek bizonyos 
ellentétes irányú átrendeződések ellenére tovább nőttek. A ’90-es években a külföldi tőke 
elsődleges célpontját képező térségek (pl. Győri kistérség, Budapest) tőkeállománya stagnáló, 
illetve csökkenő tendenciát mutat, miközben új célterületek (pl. Rétsági kistérség) is 
megjelentek, azonban a külföldi tőkével nem vagy alig rendelkező térségek többsége nem 
tudott változtatni helyzetén. 
 
Turisztikai potenciálját és a vendégforgalmát tekintve az ország legjelentősebb turisztikai 
célterülete továbbra is Budapest és a Balaton. A turisztikai forgalom alakulásában két eltérő 
területi tendencia figyelhető meg: a stagnáló külföldi vendégforgalom egyre nagyobb hányada 
koncentrálódik Budapestre, ugyanakkor a dinamikusan bővülő belföldi turizmus növekvő 
arányban a vidéki területeket részesíti előnyben. Ezen belül különösen szembeötlő a falusi 
turizmus megélénkülése, melynek célterületei jellemzően eltérnek a turizmus frekventált 
területeitől, ezért számos elmaradott térségnek kínálnak kitörési pontot. 
 
A mezőgazdaság – annak ellenére, hogy nemzetgazdasági súlya szinte folyamatosan csökkent 
– továbbra is jelentős szerepet játszik a kedvező agráradottságokkal rendelkező déli 
országrész mellett a periferikus helyzetű és elmaradottnak tekinthető, sok esetben aprófalvas 
településszerkezetű térségek társadalmi-gazdasági életében is, ahol – más nemzetgazdasági 
ágak jelenléte híján – gyakran a legfontosabb helyi megélhetési lehetőséget jelenti. 
Magyarország agro-ökológiai adottságai kiválóak a környezetorientált, minőségközpontú 
agrárfejlesztéshez, így agrárpiaci érdekek is alátámasztják a mezőgazdasági környezetbarát 
fejlesztését. 
 
Az ipari termelés és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás területi szerkezete továbbra is 
rendkívül koncentrált, hiszen a termelési érték közel kétharmadát a Közép-Magyarországi, a 
Közép-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli Régióban állítják elő. 1998-2002 között ugyanakkor 
megkezdődött az ipari termelés térbeni szétterülése és megerősödtek az új ipari centrumok 
főleg Komárom-Esztergom, Somogy és Zala megyében.  

Az ipar jelenléte és fejlődési dinamikája továbbra is meghatározó szerepet játszik a vidéken 
belüli fejlettségi különbségek alakulásában. Az iparban lezajló folyamatok az általános 
regionális fejlődési trendeken belül lefelé nivellálódáshoz vezettek 

A dinamikahordozó iparágak megtelepülése, gyors termelésfelfutása, majd a legújabb 
időszakban mindinkább szembetűnő konjunkturális termelésingadozás (beleértve egyes 
telephelyek bezárását is) a gazdasági térszerkezetnek nemcsak egyik legfontosabb, hanem 
legbizonytalanabb elemévé is teszi ezt az ágazatot.  
 
Az országos szinten dinamikusan fejlődő szolgáltatói szektor a területi különbségek 
növekedéséhez járul hozzá. Az elmúlt hat év alatt továbbra is növekvő pénzügyi 
szolgáltatások terén a bankfiókok alapján a főváros-központúság tovább erősödött, s a keleti-
nyugati országrészek közötti különbség is megmaradt, miközben a legellátatlanabb térségek 
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ellátottsága tovább csökkent. A robbanásszerűen bővülő információs gazdaság területi 
alakulása is a területi különbségek növekedéséhez járult hozzá. A vizsgált információs, 
informatikai (hardver, szoftver) szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások arányát tekintve 
növekedtek a megyék szintjén mért területi különbségek és Budapest súlyának csekély relatív 
csökkenése sem eredményezett lényegi elmozdulást a még mindig 50% feletti főváros-
központúságban.  
A kiskereskedelem társas vállalkozások által működtetett boltok számával mért területi 
átalakulása tükrözi az időszakot jellemző legfontosabb új térfolyamatot, vagyis a Duna menti 
urbanizációs tengely és Budapest környezetének dinamizálódását. 
 
Magyarország − földrajzi pozíciójából és gazdasági nyitottságából eredően − az európai 
gazdasági tér része, az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata révén pedig a magyar 
gazdaság egyre inkább egy nagyobb piac szerves részévé válik, amely számtalan kihívást és 
lehetőséget jelent. Területi szempontból az európai gazdasági erővonalakhoz történő 
kapcsolódás és a térségek között (is) jelentkező verseny fokozódása kiemelt fontosságú.  
A legutóbbi évek hazai térszerkezeti folyamatai nyomán Budapest az ország legfejlettebb 
észak-nyugat-magyarországi fejlődési zónájával egyre határozottabban kapcsolódik Bécsen 
keresztül a dél-német és az észak-olasz (alpi) térséggel kijelölhető új európai magterülethez. 
A gazdasági fejlettség szintjét tekintve az egy főre jutó GDP átlaga a kibővült Európai 
Unióban 21.979 PPS, melyet a hazai régiók közül Közép-Magyarország közelített meg 
leginkább (21.050 PPS = 96%), viszont a két észak-keleti régiónk alig haladja meg az EU-25 
átlag egyharmadát (Észak-Alföld 8273 PPS = 34,4%, Észak-Magyarország 8.182 PPS = 
34,0%). 
 
A globális gazdasági rendszerek terjedése és a gazdasági integráció hatására az ország 
regionális fejlődését nagymértékben a nemzetközi hatások alakítják. A tőke, vállalkozások 
területi elhelyezkedés roppant rugalmassá vált, ennek megfelelően a hazai településeknek, 
térségeknek is versenyezniük kell a telephelyért. A telepítő tényezők és gazdasági nyitottság, 
illetve hatékonyság szempontjából versenyképes térségek Budapest szűkebb és tágabb 
agglomerációjában és a Dunántúl északi peremén elhelyezkedő, a Duna menti urbanizációs 
tengelyen, valamint az öt vidéki nagyváros és néhány megyeszékhely kistérségében 
koncentrálódnak, részben az autópályák nyomvonalát követik, miközben a versenyképtelen 
térségek jellemzően a határ mentén és belső perifériákon helyezkednek el. 

Az alacsony és romló státuszú, fejlődésüket tekintve leszakadó térségei jelenlegi fejlettségi 
helyzetük és alacsony fejlődési ütemük elsősorban a ’90-es évek gazdasági átalakulásának 
eredménye, amit súlyosbítottak a rossz térségi megközelíthetőségből és az aprófalvas 
településszerkezetből eredő hátrányok is.  
A döntően agrárjellegű térségek piaci szempontú leértékelődése már magában hordozta a 
leszakadó térséggé válást, amit a társadalmi adottságok is súlyosbítottak. E kistérségek 
elöregedő korszerkezete, ebből következően humán erőforrásainak alacsony mennyiségi és 
minőségi potenciálja nem tudtak érdemben hozzájárulni az elmaradottság felszámolásához, a 
területi felzárkózáshoz, sőt inkább vonzerőt gyakoroltak a piacgazdasági szerepét tekintve 
vesztes társadalmi rétegekre, ami a társadalmi problémák térségi szegregációját vetíti előre.  
E tényezők eredményeképpen összefüggő térségben koncentrálódnak a munkavállaláshoz 
elégtelen tudásszinttel, munkanélküliséggel, hátrányos szociális és egészségügyi helyzettel, 
valamint a kedvezőtlen életesélyekkel (alacsony várható élettartam, magas halálozási ráta) 
kapcsolatos problémák, melyek kezelésére területfejlesztési politika és az önkormányzati 
rendszer önerőből nem képes. 
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A területi társadalmi folyamatok tényezőinek sajátosságaiból adódóan a változások csak 
hosszabb időtávon mérhetők. Az vizsgált időtáv rövidsége miatt nem állapítható meg 
számottevő változást a társadalmi viszonyok alakulásában. A társadalmi térszerkezetet 
illetően a korábbi egyenlőtlenségek élnek tovább, azzal, hogy több esetében is folytatódott a 
legrosszabb helyzetű térségek leszakadása.  
 
A magas társadalmi státuszú kistérségek többsége a Közép-Magyarországi, valamint a Közép- 
és Nyugat-Dunántúli Régióban találhatóak, elsősorban a fő közlekedési tengelyek és az 
osztrák határ mentén. Ezen belül a Nyugat-Dunántúlt, és a legtöbb megyeszékhely kistérségét 
az jellemzi, hogy már az időszak elején is a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartoztak, és 
fejlődési dinamikájuk csak ehhez mérten stagnált. A Közép-Dunántúlon, Budapest 
agglomerációjában és néhány megyeszékhelyen (Debrecen, Szolnok, Eger, Szekszárd) az 
elmúlt négy év hozott pozíciójavulást, mindenekelőtt a munkanélküliséget, a jövedelmi-
vagyoni helyzetet illetően. 
 
Az alacsony státuszú kistérségek döntően az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régióban 
koncentrálódnak A néhány − Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben 
koncentrálódó - javuló/alacsony társadalmi státuszú térség helyzetének javulása alapvetően a 
jövedelmi-vagyoni mutatók és a települési komfort átlagon felüli javulásából ered, miközben 
a munkanélküliség az átlagnál kisebb ütemben csökkent. Az alacsony státuszú kategóriában 
tovább romló helyzetű kistérségek az országhatárok mentén illetve belső perifériákon 
találhatók, a Csereháton, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék találkozásánál, a 
Dél-Dunántúl peremén összefüggő területet alkotva.  
 
A társadalmi folyamatokat hosszabb időtávon (1990 és 2001 között) vizsgálva a változások 
már lényegesen jobban mérhetők. A javuló/magas társadalmi státuszú csoportba tartozó 
kistérségek a főváros agglomerációjában, a Budapest-Győr és Budapest-Balaton tengelyek 
mentén és az osztrák határ mellett találhatók. Az ország elmaradott térségeiben csak néhány 
megyeszékhely (Debrecen, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd) és iparváros (pl. 
Dunaújváros) tudta megőrizni magas társadalmi státuszát. A legkedvezőtlenebb helyzetű 
stagnáló, romló és alacsony státuszú kistérségek a Dél-Dunántúlon, Somogy és Baranya 
megyék határán, Kelet-Magyarországon a Balassagyarmat-Békéscsaba vonaltól keletre 
alkotnak összefüggő területet.   
 
A humán erőforrások terén megállapítható, hogy népesedési szempontból az 1998-2002 
közötti időszakot a népességfogyási tendenciák folytatódása, annak területi kiterjedése, a 
termékenység tartósan alacsony szintje, a halálozási mutatók mérsékelt, de nem kielégítő 
javulása, és a népesség romló korösszetétele jellemezte.  
A természetes fogyást a térségek közül a főváros Pest megyén is túlnyúló agglomerációjában, 
a településkategóriák közül pedig a 2-10 ezres településeken tudta ellensúlyozni a bevándorlás 
annyira, hogy összességében nőtt a népességszám a négy év során. A migrációs folyamatokra 
a kilencvenes évek közepétől a Budapestről és a nagyvárosokból történő elvándorlás, 
valamint a községek, elsősorban az agglomerációhoz tartozó községek népességének 
növekedése volt jellemző. 2000 és 2002 között ezek a tendenciák mérséklődtek, folytatódott 
viszont az apró és törpefalvak népességvesztése.  
 
Az egészségi állapot terén nem mutatkozik számottevő javulás. A várható élettartam 
valamelyest javult ugyan, de a nők és a férfiak életkilátásai egyaránt a legrosszabbak közé 
tartoznak a kibővült Európai Unióban. A halálozások okai között változatlanul a keringési és 
a daganatos betegségek vezetnek. Az egészségi állapot területi különbségeit vizsgálva 
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elmondható, hogy a legkedvezőbb helyzetben a gazdasági szempontból fejlett és 
urbanizáltabb, fejlett egészségügyi infrastruktúrával rendelkező térségek vannak. Az 
egészségi mutatók pedig az elmaradott térségekben és a periférikus helyzetű, kisebb 
lélekszámú településekben a legrosszabbak. 
 
Az egészségügyi ellátás alsó szintjén, a háziorvosi hálózatban az átlagos körzetnagyság nem 
változott lényegesen, továbbra is az Európai Unióra jellemző értéknél (1500 lakos/orvos) 
magasabb (1982 lakos/orvos). A járóbeteg-ellátásban részesültek száma és a rendelési órák 
száma egyaránt nőtt. A korábbi évek kórházbezárásai után a működő kórházi ágyak száma 
stabilizálódott, ezer lakosra jutó számuk (79,6) uniós összehasonlításban is kedvező. 
Ugyanakkor nem került sor strukturális átalakításra, az akut és a krónikus ápolási ágyak 
aránya nem módosult jelentősen. Növekedett a mentőállomások száma, 1998-hoz képest 14-
gyel több állomás volt az országban. Az aprófalvas Nyugat- és Dél-Dunántúlon azonban 
továbbra is viszonylag kevés mentőállomás található. 
 
A tudásszinttel kapcsolatban a változások hosszabb távon érvényesülnek, 1990-2001 között 
az iskolázottsági szint látványos emelkedése mellett a főváros-vidék különbség kis mértékben 
csökkent, de a vidéken belüli különbségek jelentősek maradtak. Kutatás-fejlesztésben az 
1996-os mélypont, majd stagnálás után 1999-től javult a K+F ráfordítások GDP-hez mért 
aránya, átlépve az 1,0%-os határt. Átlagon felüli fejlődési dinamikával jellemezhető a főváros, 
az ország kutatóhelyeinek 42, a K+F létszámának 55, a ráfordításainak 69 százaléka 
koncentrálódik Budapesten. A kedvező K+F potenciállal gyenge gazdasági teljesítmény 
párosul Csongrád és Hajdú-Bihar esetében. A Dunántúl fejlett térségeiben ezzel szemben a 
K+F kapacitása nincs összhangban relatíve fejlett gazdasági teljesítménnyel. 
A tudásbázist tekintve nagyon kedvezőtlen helyzetű kistérségek Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyékben elsősorban az országhatár mentén képeznek 
összefüggő területet. Jellemzőjük, hogy a diplomások aránya harmada, az érettségizetteké fele 
az országos átlagnak, a hiányzó K+F és felsőoktatási potenciál mellett a középiskolai és a 
középiskolák eredményességi mutatói alacsonyak. 
 
A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás mennyiségi mutatóit alacsonyabb 
szinten a gyerekszám csökkenése, míg a magasabb szinteken, különösen a felsőoktatásban a 
hallgatók számának folyamatos növekedése befolyásolta. Az általános iskolák esetében az 
összes tanuló számánál nagyobb ütemben csökkent a beiratkozott elsősök száma, ezért egyre 
több helyen van napirenden iskolák bezárása, összevonása. A középfokú oktatásban részt 
vevők száma tovább növekedett különösen a gimnáziumok esetében. A legjobb középiskolák 
továbbra is a fővárosban koncentrálódnak, a megyék közül pedig az egyetemi centrummal 
rendelkező, illetve a nyugat-dunántúli megyék iskolái a legeredményesebbek, a megyei 
átlagok pedig Észak-Magyarországon a legalacsonyabbak. Ez utóbbi régió elmaradott 
kistérségeiben az iskolák felszereltsége (számítógép-, internet-ellátottság) is elmarad az 
országos átlagtól (10,3 tanuló/számítógép, illetve 74,7%-os internet-bekötési arány). A 
felsőoktatásban részt vevők száma 1998-hoz képest 50%-kal nőtt, a bővülés elsősorban a 
levelező képzésben jelentős. A hallgatók 43%-a tanul a Közép-Magyarországi Régió 
intézményeiben, ami kis mértékű növekedést is jelent a négy évvel korábbihoz képest. Széles 
spektrumú képzés változatlanul Budapesten folyik, kiegyenlített a képzési kínálat a Dél-
Dunántúlon és a két alföldi régióban is. Észak-Magyarországon a gazdasági képzés súlya 
nagy (elsősorban a nem-nappali tagozaton), a Közép-Dunántúlon a műszaki és a gazdasági, a 
Nyugat-Dunántúlon pedig a tanárképzésé. 
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A közművelődési intézmények látogatottsága a vizsgált négy évben csak kis mértékben 
növekedett. Az intézményekkel való ellátottság, azok látogatottsága továbbra is szoros 
kapcsolatban van a települések lakosságszámával, ezért a kedvező megyei mutatók mögött 
legtöbbször egy-egy kulturális centrumként működő megyeszékhely áll. A színházak, 
múzeumok, mozik látogatottsága alapján a főváros messze kiemelkedik, kedvezőek a mutatói 
továbbá a jelentős kulturális szerepet szembetöltő székhellyel rendelkező megyéknek (Heves 
és Baranya). A Dunántúlon néhány nagyvárosnak köszönhetően (noha a településszerkezet 
nem indokolná) a művelődési intézmények megyei látogatottsági arányai valamivel 
kedvezőbbek, mint a Dunától Keletre. 
 
Az életkörülmények vonatkozásában megállapítható, hogy a hazai munkaerőpiac változatlan 
jellemzője, hogy egyszerre van jelen az alacsony és javuló munkanélküliségi ráta, illetve az 
alacsony szintű foglalkoztatottság. 1998 és 2003 között nőtt a foglalkoztatott 15-64 évesek 
aránya, ugyanakkor a ráta (56,3%) továbbra is jelentősen elmarad az Európai Unió 2010-re 
előirányzott (70%) átlagától. A foglalkoztatottság szintje a Nyugat-Dunántúlon a 
legmagasabb, az 1996-ig tartó csökkenés után 2002-ben már elérte a tíz évvel korábbi értéket 
(69,5%), a Közép-Dunántúlon pedig meg is haladta azt. Észak-Magyarországon és az Észak-
Alföldön a folyamatos javulás ellenére a foglalkoztatottság továbbra is a legalacsonyabb. 
Leginkább a Dél-Dunántúl relatív pozíciója romlott, ahol a négy év során a régiók közül 
egyedüliként megtorpant a ráta növekedése, sőt csökkenésbe ment át.  
A regisztrált munkanélküliek a 15-59 évesek számához viszonyított aránya 2003 végére 
5,1%-ra csökkent, ugyanakkor a területi különbségek a régiók, megyék, kistérségek és 
településkategóriák szintjén egyaránt nőttek. A ráta Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-
Szolnok és Tolna megyékben csökkent a legnagyobb ütemben, ugyanakkor Észak-kelet-
Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a kistérségek jelentős részében tovább nőtt a 
munkanélküliek aránya. A ráta a Dél-Dunántúl, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék határ menti térségeiben két-háromszorosa az országos átlagnak. 
Ezekben a térségekben az alacsonyabb iskolai végzettség, míg a fejlettebb régiókban az 
életkor jelent nagyobb problémát az elhelyezkedni próbáló regisztrált munkanélküliek 
számára. 
 
A kilencvenes évek növekvő jövedelemkülönbségei után a vizsgált időszakban stabilizálódtak 
a jövedelmi egyenlőtlenségek a térségek és a településkategóriák között egyaránt. 
Az egy lakosra jutó jövedelem az osztrák határ közelében, illetve a Budapest-Győr, Budapest-
északi Balaton-part tengelyek mentén a legmagasabb. Az ország más területein csak a 
nagyobb városok kistérségei tartoznak ebbe a körbe, ezekben a régiókban a kistérségek közti 
különbségek is jelentősebbek. Észak-Magyarország javította pozícióját, így 2002-ben már a 
két alföldi régióban voltak a legalacsonyabbak a jövedelmek, különösen a határ menti 
térségekben. A népességnagyság kategóriák közül ugyan a kisebb településeken nagyobb volt 
az átlagos jövedelmek százalékos növekedése, de 2002-ben az ötszáz főnél kisebb 
településeken az átlagos jövedelmek így is csak a kétharmadát jelentették az országos 
átlagnak (470 ezer Ft/fő), és valamivel több, mint harmadát a budapestinek.  
 
A szociális intézményrendszeren belül kis mértékben nőtt az alapellátásban (étkeztetés, 
családsegítés) részesülők száma, erőteljesebb volt viszont a tartós bentlakásos intézményi 
helyek iránti igény növekedése, amivel a férőhelyek számának gyarapodása nem tudott lépést 
tartani. A kilencvenes években fejlődésnek indult új szolgáltatások, a falugondnoki hálózat és 
a szociális földprogram, mind az érintett települések, mind pedig az érintett személyek és 
családok számát tekintve erőteljesen fejlődtek. 
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A bűnözés területén jelentős változást jelentett, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 
1998 és 2003 között 30%-kal csökkent. A területi koncentráció továbbra is erős, az 
bűncselekmények elkövetésének helyszíne 80%-ban az ország 15 települése (megyei jogú 
városok és Siófok) és azok agglomerációja. Különösen a vagyon elleni bűncselekmények 
köthetőek a nagyvárosokhoz, üdülőkörzetekhez, általában a gazdaságilag fejlettebb, 
dinamikus térségekhez. Ezzel ellentétben a személy elleni bűncselekmények gyakorisága a 
társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségekben magasabb, különösen Kelet-
Magyarország és a Dél-Dunántúl határ menti térségeiben. 
 
A lakásépítés 1999-es mélypontja után folyamatosan növekedett az épített lakások száma 
(2002-ben 3,5 lakás/ezer fő) ami az európai országok alsó szintjének felel meg. Az ország 
lakásépítésének mind nagyobb hányada koncentrálódik Közép-Magyarországra, miközben 
Észak-Magyarország fokozatosan leszakadó régió lett. A lakásépítés ütemét tekintve lényeges 
differenciáló elemmé vált az adott térség agglomerációs jellege, a kivitelezés a szervezett 
kivitelezés irányába mozdult el. 1999 után a lakásárak jobban növekedtek, mint a jövedelmek, 
igaz ugyan, hogy a lakáshitelek is lényegesen hozzáférhetőbb váltak. A régiók, valamint a 
településkategóriák közti jövedelemkülönbségek kisebbek, mint a lakásárakban mért területi 
különbségek. A községekben és az elmaradott térségekben tehát könnyebb lakáshoz jutni, 
jórészt a korlátozottabb munka- és kereseti lehetőségek miatt. A lakásépítés növekvő üteme 
ellenére a Dunántúl és az Alföld déli részén továbbra is jelentős a lakásállomány elöregedése. 
A lakások javuló komfortossága mellett az elmaradottabb régiókban a nem komfortos lakások 
aránya még mindig 14-17% között van. A környezeti fenntarthatóság elveinek érvényesítése a 
lakásépítés terén még sok tennivaló igényel: elsősorban az építés során alkalmazott 
környezetbarát anyagok és technológiák, illetve az utólagos felszerelések, vagy például az 
épületek kedvezőbb energiafelhasználása terén. 
 
Az ország településhálózatának települési komfort szintje a vizsgált időszakban kis mértékben 
emelkedett, azonban területileg meglehetősen differenciált. A települési komfort 
szempontjából leginkább kedvezőtlen helyzetű térség az Észak-Alföld, illetve a Duna-Tisza 
köze, mivel itt magasabb a fejletlenebb komfortszintű városok (elsősorban kisvárosok) 
aránya. A Nyugat- és Közép-Dunántúlon ugyanakkor − elsősorban a fejlettebb 
városhálózatnak köszönhetően − magas a települési komfort. 
 
Az ország környezeti állapota az elmúlt években érezhetően javult, egyrészt az államilag is 
támogatott környezetvédelmi intézkedéseknek és az infrastrukturális fejlesztéseknek 
köszönhetően, másrészt a szigorodó környezeti követelményrendszer áldásos hatásainak 
következtében, harmadrészt a tisztább termelési technológiák és rendszerek elterjedésének 
következményeként. 

Az ipari légszennyező anyagok kibocsátása jelentősen csökkent, a levegőszennyezettség a 
nagyvárosokat és a főbb közlekedési csomópontokat kivéve mérséklődött. A közlekedési 
légszennyezés összességében annak ellenére nem emelkedett, hogy a futásteljesítmények, 
valamint a járműállomány száma is növekedett. Ez a kifejlesztett üzemanyagok korszerűbb és 
környezetre kevésbé káros összetételének és az új járművek aránynövekedésének eredménye. 
A közúti légszennyezés – a forgalom területi eloszlásával megegyezően – a nagyvárosi 
központtal rendelkező térségekben, valamint a fő közlekedési folyosók és csomópontok 
mentén a legnagyobb. Az ipari szerkezetváltás, az energiatakarékos üzemanyaggyártás és az 
erőművek korszerűsítése következtében csökkent az ipari eredetű légszennyezés, de továbbra 
is kiemelkednek a hagyományosan nagy szennyezőanyag kibocsátású térségek (Budapest, 
Százhalombatta, Dunaújváros és Kazincbarcika térsége), ahol azonban egy-egy nagyvállalat 
környezetvédelmi beruházásainak következtében mérséklődő a légszennyezés. EU-s 
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összehasonlításban 2000. évi adatok állnak rendelkezésre. Magyarországon az ezredfordulón 
az egy főre jutó kibocsátott főbb légszennyezőanyagok közül a kén-dioxid emisszió (58,5 
kg/fő) háromszorosan meghaladta az EU tagállamok átlagát, míg a nitrogén-oxidok (22 kg/fő) 
és a szén-monoxid (72,9 kg/fő) fajlagos értékei valamivel az EU-átlag alatt maradtak. A CO2 
egyenértékben számított 1000 lakosra jutó üvegházgáz kibocsátás Magyarországon 8,2 t/1000 
fő volt 2000-ben, elmaradva az EU tagállamok átlagától (10,8 t/1000 fő). Az új tagállamok 
közül csak Lettország, Litvánia és Málta fajlagos mutatója kevesebb ennél.  

A felszíni vizek közül a nagyobb vízfolyások vízminősége a legtöbb paramétert tekintve 
javult, vagy nem változott, a kisvízfolyások vízminősége azonban nem javult. A tavak, 
tározók vizét az elmúlt években elsősorban a vízhiányból és a túlhasználatból adódó 
környezeti problémák érintették (feliszapolódás, tápanyag-feldúsulás, algásodás). 
Nagytavaink vízminősége nem romlott, a Balatont azonban 2003-ban extrém alacsony 
vízszint jellemezte. A Tisza-tó hígító kapacitásával a 2000. februárjában a Tiszát ért 
katasztrofális ciánszennyezés hatásainak mérsékléséhez is hozzájárult. Míg a felszín alatti 
vizek minőségét egyre kevésbé fenyegetik az ipari vagy mezőgazdasági eredetű szennyezések, 
addig a vizsgált időszakban az évszázados vízállási rekordokat döntő, gátakat átszakító tiszai 
és dunai árvizek a vízbázisokat és a fúrt kutak vízét is veszélyeztették. A bányabezárások 
következtében lecsökkenő vízkitermelés, a vízbázisvédelmi programok és a műszaki 
beavatkozások hatására a fő ivóvízbázisok vízkészletében mennyiségileg és minőségileg is 
pozitív változások voltak. A szigorodó uniós normáknak megfelelő ivóvízminőség 
biztosításában azonban jelentős előrelépések nem történtek. 

A talajok minőségét befolyásoló antropogén hatások közül a szervestrágya-felhasználás és a 
kijuttatott rovarölő növényvédőszerek mennyisége enyhén nőtt, az egyéb növényvédőszerek 
és a műtrágyák kibocsátása csökkent, ugyanakkor az öntözött területek aránya hosszú 
stagnálás után újra emelkedett. Az egy hektárra jutó trágya-felhasználás 2001-ben 
Magyarországon 52,1 kg volt, azaz kevesebb, mint fele az EU 25 tagállamára számított 
átlagos mutatónak (109,5 kg/ha), míg az új tagországok közül csak Lettország és Litvánia 
juttat kevesebb trágyát hektáronként a mezőgazdasági területekre.  

A kijelölt érzékeny természeti területeken megkezdődött a környezetbarát gazdálkodási 
módok támogatása. 2002-ben Magyarországon a biotermesztésbe bevont vagy biotermelésre 
áttérő területek aránya az összes mezőgazdasági területből csupán fele (1,7%) az EU 
tagállamok átlagának (3,36%) és az új tagállamok közül csak Litvánia, Lettország és 
Lengyelország rendelkezik ennél kisebb mutatóval. Sok talajszennyező tevékenység esetében 
még csak az utóhatásokat sikerült feltárni az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
keretében, de a kiemelt és nagy kockázatú térségekben már 210 helyen megindult a 
környezet-rehabilitáció. 

A környezetbiztonság magas szintre emelésével csökkent az emberi hatásra bekövetkező 
környezeti haváriák előfordulásának valószínűsége. Kijelölésre kerültek a veszélyes üzemek 
és az érintett településeken elfogadták a védelmi terveket. Megtörtént a környezetbiztonsági 
információs rendszer kialakítása. Magyarország egész területe besorolásra került erdőtűz-
veszélyesség szempontjából. Jelentős árvízvédelmi és belvízvédelmi megelőző és helyreállító 
munkálatok folytak, valamint a hosszú távra nagyobb biztonságot nyújtó komplex 
vízgazdálkodási tervezés indult meg a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése keretében. A 
környezeti kockázatot magukban hordozó szennyezett területek részletes felmérése 
folyamatos, már több mint 15 ezer területet regisztráltak. 

A természetvédelemben tovább nőtt az országos jelentőségű védett természeti területek aránya 
(9,3%), ami azonban még elmarad az EU 11,2%-os átlagától. Egy új nemzeti parkot (Őrségi), 
egy új tájvédelmi körzetet (Dél-Mezőföld), valamint két új természetvédelmi területet 



 

 17

(Dávodi Földvári-tó és Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert) alakítottak ki. Egyre 
több természeti területen folytatnak ökológiai gazdálkodást. Megindult az ex lege (a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által) védett területek pontos felmérése, melynek 
eredményeként mintegy 1000 lápterületet, 336 szikes tavat, 3600 barlangot, 368 földvárat, 
2600 kunhalmot és mintegy 3000 forrást mértek fel. Ezeken kívül összesen mintegy 39000 
hektár helyi jelentőségű védett természeti terület van az ország 582 településén. Az elmúlt 
időszakban lehatárolásra került a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Ramsari Egyezmény alá 
tartozó területek száma négy új területtel (Baradla, Ipoly-völgy, Felső-Tisza és Csongrád-
bokrosi Sós-tó) 23-ra bővült, területük mintegy 30 000 hektárral összesen 179 958 hektárra 
növekedett. 130 000 hektáros területen helyezkedik el az öt UNESCO MAB rezervátum 
(Hortobágyi, Kiskunsági, Fertő-tavi, Aggteleki, Pilisi). A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program keretében az ország területén összesen 30 kiemelten fontos, 20 fontos és 11 tervezett 
érzékeny természeti területet jelöltek ki és elindult a Natura 2000 területek kialakításának 
törvényi előkészítése és lehatárolása. Megkezdődött az erdőrezervátum területek kijelölése. 
2003 végéig 383 településen készítették el az egyedi tájértékek kataszterét. 

A környezetvédelmi infrastruktúra kiépítését és színvonalát tekintve az elmúlt években a 
következő folyamatok voltak jellemzők: 

A közcsatornához csatlakozó lakások aránya 1998 és 2002 között 9%-kal 56,1%-ra nőtt, az 
ún. III. fokozattal (a növényi tápanyagokat, a N-t és P-t is eltávolító) is tisztított szennyvizek 
aránya az 1998-as 11,5%-ról 2002-re 21,5%-ra nőtt, míg a biológiailag is tisztított szennyvíz 
aránya 53,6%-ról 61%-ra emelkedett. A tisztítatlanul a befogadóba kerülő szennyvizek aránya 
1998-hoz képest 8,7%-kal csökkent és 2002-ben 34,8% volt. Sok helyütt még nagyon 
alacsony a szennyvíztisztítás hatásfoka, és a fővárosban is csupán 40 %-a tisztul meg 
megfelelően a keletkező szennyvíznek. A szennyvíztisztítással ellátott lakosság aránya 
Magyarországon 2001-ben 32% volt, ez a 15 EU tagállam mutatójától messze elmarad, 
akárcsak a szennyvíztisztítás minőségi mutatóiban. A mindössze 32%-os tisztítási arány 
Budapest központi szennyvíztelepének hiányából, valamint nagyrészt abból is következik, 
hogy az elmúlt 10-13 évben megépült csatornarendszereket a lakosság jelentős része nem 
veszi igénybe. 

1998 és 2002 között a szervezett hulladékgyűjtésbe kapcsolt lakások aránya 81%-ról 88%-ra 
emelkedett, és nőtt a szigetelt lerakóra szállító települések száma is, miközben a termelődő 
települési hulladék mennyisége évről-évre nő. Az egy főre jutó begyűjtött települési szilárd 
hulladék mennyisége 2002-ben 477,5 kg, ami az EU 25 tagállami átlagnál (519,0 kg) 
kevesebb és tendenciájában is csökkenő, mivel 1998-ban e mutató értéke Magyarországon 
még 512,3 kg volt. A lerakással ártalmatlanított települési szilárd hulladék 1 főre jutó 
mennyisége 2002-ben Magyarországon 434,8 kg, ami az EU tagországok átlagánál (275,4 kg) 
lényegesen magasabb mutató, de az EU tagországokban az égetéses ártalmatlanítás jóval 
elterjedtebb, mint Magyarországon. Az új tagállamok közül azonban csak Cipruson raknak le 
egy főre vetítve több települési szilárd hulladékot. Ezzel szemben a csomagolási hulladék 
35%-os visszagyűjtési arányát tekintve Magyarország 2002-ben élen járt a 10 új tagállam 
között, bár elmaradt az EU 15 tagországának 53%-os átlagától. 

A jól kiépített környezetvédelmi infrastruktúrával rendelkező kistérségek nagyvárosainkhoz, 
illetve a fejlesztési tengelyekhez kapcsolódnak. Az infrastrukturális elmaradottság a keleti 
országrészben erőteljesebb (az Alföld déli és Duna-Tisza közi területein, a Nyírségben, 
Hajdú-Bihar déli részén, valamint a Zemplénben). Nem összefüggően a Dél-Dunántúlon is 
található környezetvédelmi infrastruktúra szempontjából elmaradott térség. 

A fentieket összegezve a környezeti állapot területi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy 
a leginkább terheltek a nagyvárosi központokkal és jelentős agglomerációval rendelkező 
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térségek, ahol a közlekedési légszennyezés jelentős, és a területhasználat intenzív, még 
mindig problémásak a volt nehézipari, kitermelő-ipari és energetikai termelőkörzetek, 
amelyek hosszú ideig jelentős szennyezés-felhalmozók voltak (a közép-dunántúli ipari 
tengely, a Dunántúl északi, Duna menti területei, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
iparvidék térségei). A jó környezetállapotú térségek elszórtan helyezkednek el az országban, 
összefüggően elsősorban Magyarország észak-keleti felében és egyes határmenti területeken 
találhatók. E területek iparszerkezetében a kevésbé szennyező szakágazatoknak van túlsúlya, 
a közúti közlekedés negatív hatásai csekélyebb mértékben érintik ezeket, az intenzív 
mezőgazdasági termelés sem jellemző, valamint országos és helyi jelentőségű védett 
természeti területekben nagyrészt igen gazdagok. 

A környezeti konfliktusokkal leginkább érintett térségek pedig a főváros és agglomerációja, a 
Dunántúli karsztos hegységek térségei, a Duna menti érzékeny felszín alatti vízbázisú és 
felszíni vízgyűjtőjű területek, a Felső-Tisza menti térség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy 
része, a Hortobágy térsége, és a Körösök ártere. 

 
Az ország műszaki infrastruktúra ellátottsága a rendszerváltozást követően jelentősen 
javult. Különösen a távközlés, az egészséges ivóvízellátás, valamint a földgáz hálózati 
rendszer terén, amelyek gyakorlatilag az egész ország területén kiépültek. Megteremtődött a 
villamosenergia-ellátás hálózati rendszerének összekapcsolása a nyugat-európai 
rendszerekkel. Ebben az időszakban egyedül a közlekedési hálózat fejlesztése maradt el a 
kívánalmaktól, a közút- és vasúthálózat fejlesztésben meglévő évtizedes elmaradások 
továbbra sem épültek ki maradéktalanul, amelynek következtében a térségi elérhetőségben az 
ország nagy részén nem történt érdemi javulás.  
 
A közlekedés fejlesztése kiemelt szempont volt az elmúlt években. A mindenkori kormányzat 
jelentős összegeket költött fejlesztésre, az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól. 
Az ország térszerkezetét alakító közlekedési hálózat főváros-központú, sugaras jellege 
továbbra is megmaradt, az elmúlt évek hálózatfejlesztései ezt oldani nem voltak képesek. 
Transzverzális irányú közlekedési beruházás mindössze a szekszárdi Duna híd és a hozzá 
kapcsolódó autóút-szakasz formájában valósult meg. Átadásra került a Füzesabony-Polgár 
közötti autópálya szakasz az M3-on, valamint néhány megyeszékhely és kistérség központ 
elkerülő útja (Kaposvár, Debrecen, Szekszárd, Zalaegerszeg). Az autópálya és autóút építés 
volumene meg sem közelítette a tervezett mértéket (77 km), és az évek során megnövekedett 
gépjárműforgalom hatásaként az alsóbbrendű úthálózat minősége tovább romlott. Mindezek 
következtében a belföldi közúti elérhetőség jelentősen nem változott, csupán az észak-
magyarországi térség esetében történt javulás a főváros, illetve Miskolc elérhetőségét illetően.  
 
A vizsgált időszakban két-két híd épült a Dunán (Esztergom, Szekszárd) és a Tiszán (Tiszaug, 
Polgár) egyaránt, Dunaföldvárnál pedig teljesen felújították az átkelőt. Amennyiben 
megvalósulnak a tervezett további hídépítések (Budapest M0-északi elkerülő híd, 
Dunaújváros), az jelentősen javítani fogja az ország kelet-nyugati megközelíthetőségét (a 
Dunán átlag 38 km-enként lehet majd átkelni, amely érték már közelíti az EU-s átlag  
30 km-t). 
 
A közúthálózaton végrehajtott fejlesztések (amelyek a kívánt mértéktől elmaradtak) 
felülmúlták a vasúti közlekedés területén végzett fejlesztéseket. Az ágazat térvesztése tovább 
tart a közúti közlekedéssel szemben. Pályaépítés csak Szlovénia irányába történt egy rövid 
szakaszon, ezen kívül főként külföldi forrásokból megvalósuló rekonstrukciós munkák 
folytak (pálya-rehabilitáció a Budapest-Hegyeshalom, Budapest-Szolnok, Cegléd-
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Kiskunfélegyháza vonalakon). A villamosítás fokát sikerült növelni, amely még mindig több 
mint 10%-kal elmarad az uniós átlagtól (Magyarország 35,2%, illetve EU 47,2%). A 
többvágányosításban előrelépés nem történt, a hazai 16,4% jelentős elmaradás az uniós 
40,8%-os átlagtól. A pályaszakaszok és a járműpark egyaránt elöregedett, a működőképesség 
csak jelentős korlátozásokkal valósítható meg.  
A tömegközlekedés igénybevétele országosan csökken; a haszongépjárművek átlagéletkora 
továbbra is magas, cseréjük lassú folyamat, a közlekedésben résztvevő járművek száma 
folyamatosan nő. 
 
Jelentős állami támogatással a ’90-es években megjelentek hazánkban a kombinált 
közlekedési módok, azóta számottevő tranzitforgalom bonyolódik vasúton és a Dunán 
egyaránt.  E módon közlekedik már Nyugat-Európa és a Balkán irányába a hazai közúti 
tranzitforgalom 8-9%-a. Napjainkra a 10 kombi terminálon a szállított járművek száma 
meghaladja a 100 ezer egységet (2001-ben 110.000, 2002-ben 107.000 db), amihez a 
rendelkezésre álló, csaknem 1300 vasúti kocsi szállítókapacitása már nem elegendő, ezért 
szükségszerű újabb járművek beszerzése és terminálok építése. Az áruszállítás gördülékeny 
bonyolítása érdekében 1998-tól elkezdett kiépülni a logisztikai központok hálózata, melynek 
egy része már működik, másik része még előkészítő stádiumban van. Minden régióban épül 
legalább egy nagy központ (Budapest, Győr, Debrecen, Székesfehérvár, Szeged, 
Nagykanizsa, Miskolc), amelyek feladata a raktározástól a vámoltatásig számos szolgáltatást 
ölel fel. 
 
A belvízi közlekedés jelentősen visszaesett az ezredfordulóra. Európai viszonylatban nem 
megfelelő a géppark, a vízi út és a meglévő kikötők minősége sem. 2002-ben a 116 egységből 
álló személyhajó állomány 80%-a, az 550 egységből álló vontató-, toló- és áruszállító 
állomány 90%-a volt öregebb 20 évesnél. Előrelépés csupán a kombinált közlekedésben 
történt, heti 2 hajó közlekedik Németországba. A szállított járművek száma 
meghétszereződött és elérte a 13.200 darabot. Mivel az európai közlekedéspolitika preferálja a 
vízi közlekedés fejlesztését, megkezdődtek hazánkban is a nemzetközi normáknak megfelelő 
kikötők létesítése. Jelenleg Győr-Gönyű, Budapest-Csepel, Dunaújváros és Baja kikötője felel 
meg a normáknak. 
 
A hazai légi közlekedés szerepe nem változott jelentősen az elmúlt években. Az áruszállítás 
mértéke gyakorlatilag elhanyagolható, a személyszállítás pedig stagnált 2,3-2,5 millió utas 
számon. Az elavult géppark mára kicserélődött, modern utasszállító repülőgépek szolgálják az 
igényeket, melyek kihasználtsági foka jelentősen emelkedett. Budapest-Ferihegy mellett 
Sármelléken és Debrecenben is a nemzetközi forgalom növekedése várható. Előrelépés, hogy 
a belföldi légi forgalom beindulása nélkül is számos regionális repülőtér fejlesztése 
elkezdődött (Pécs-Pogány, Taszár, Békéscsaba, Győr-Pér, Zalaegerszeg-Andráshida, 
Jakabszállás).  
 
A távközlési szektor továbbra is az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a hazai 
gazdaságnak. Jelentős átalakulás zajlott le a szolgáltatás minőségét illetően, a hagyományos 
technológiákat egyre inkább felváltotta a digitális technológia. Megjelent az információs és 
kommunikációs technológia (IKT) fogalma. A mobiltelefon-ellátottságban Európa 
élmezőnyébe tartozik Magyarország (100 főre több mint 80 készülék jut), és fokozatosan 
terjed a számítógép és az internet használat is, utóbbi európai összevetésben azonban még 
nem kielégítő (100 főre jutó internet-felhasználók száma 2002-ben: Magyarország 15,8%, 
EU-15 átlag 35,7%). A vezetékes telefon-ellátottságban a területi különbségek már nem 
jelentősek, az előfizetéseket tekintve némi visszaesés is tapasztalható volt az elmúlt években, 
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ugyanis az előfizetők jelentős száma visszamondta a vezetékes szolgáltatást, és a „minden 
családtagnak egy mobil telefon” rendszerre tértek át. Lezajlott a távközlési piac 
liberalizációja, amely azonban napjainkban még nem érezteti a hatását.  
 
Az ország településeinek vezetékes ivóvízzel történő ellátása már az 1980-as évek második 
felében elkezdődött. Napjainkra az ellátás teljes körűvé vált, és mára a megfelelő minőségű 
ivóvízellátás is gyakorlatilag megoldottá vált. A környezet védelme és az uniós 
szabályozásnak történő megfelelés érdekében a ’90-es évek végén felgyorsult a 
csatornahálózat kiépítése, a települési közműolló állapota négy év alatt 75,8%-ról 63,3%-ra 
zárult. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a települések 37%-ában 
valósult meg 2002-re. Jelentős előrelépés történt a szennyvíztisztítást illetően is, 540 
szennyvíztisztító létesítmény működik országszerte, amelyekkel a keletkező 
szennyvízmennyiség 58%-a átesik biológiai tisztításon. 
  
Az energiaellátás területén a legnagyobb változást az energiapiaci liberalizáció jelentette. 
Mivel a magyar energiapolitika prioritásai között szerepelt a piacgazdaság, valamint az uniós 
csatlakozás feltételeinek megteremtése, mindez jelentős kihatással volt az energia-
infrastruktúra alakulására is. Mind a villamosenergia, mind a földgáz szektorban megtörtént a 
privatizáció, melynek következtében a szolgáltató társaságok és az erőművek nagy része is 
külföldi érdekeltségi körbe került. Az ország energiaforrás-szerkezete jelentősen átalakult, 
tovább tart a földgázpiac térnyerése. A hazai energiaforrások kimerülésével az energiaimport-
részarány növekedése tapasztalható. A villamosenergia szektorban az országos hálózat 
kiépült, az energiabiztonság megoldott, jelentős hálózatfejlesztés csupán a Dél-Alföldön 
(Sándorfalva-Békéscsaba között) történt. Ennek következtében a szolgáltató társaságok a 
meglévő hálózat bővítésére, rekonstrukciójára helyezték a hangsúlyt. A villamosenergia 
gyakorlatilag mindenhol az országban hozzáférhetővé vált, a felhasználás mértéke nem 
változott jelentősen az elmúlt években.  
 
Hasonlóan a villamosenergia-elosztó hálózati rendszerhez, a földgáz és kőolaj vezetékhálózat 
is kiépült. A földgáz ellátás térnyerése továbbra is növekedett. A vizsgált időszakban a 
földgázellátásba 510 település kapcsolódott be, így 2002 végére a vezetékes gázzal ellátott 
települések száma elérte a 2697-et. A lakossági felhasználáson túl a villamosenergia-
termelésben is egyre nagyobb szerepe van a földgáz tüzelőanyagnak. A növekvő 
földgázfelhasználás következtében a hálózati rendszer napi terhelés eléri a 90-97%-ot, 
elengedhetetlen a szállító és tároló létesítmények fejlesztése a szükséges ellátásbiztonság 
érdekében. Az ország két beszállítási pontja (Baumgarten, Beregdaróc) mellé szükségessé 
válik egy harmadik (célszerűen Szlovákia irányából) betáplálás kiépítése. 
 
A megújuló energiaforrások hasznosítása terén nem történt változás a vizsgált időszakban. Az 
energiahordozói szerkezetben a megújuló energiák aránya továbbra is igen alacsony 3,6%, 
ami az EU átlag 6%-tól jelentősen elmarad. 
 
A területfejlesztési politika elsődlegesen az eszköz- és intézményrendszeren keresztül 
érvényesíthető. 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló eszközök 
szűkössége azonban korlátozta az egyedi beavatkozások hatékonyságát. A területfejlesztési 
politika saját eszköz- és intézményrendszerével a piaci alapú területi differenciálódást 
megállítani nem tudta, csupán fékezte annak kedvezőtlen hatásait, megakadályozta újabb 
szélsőséges térségi krízishelyzetek kialakulását. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
bebizonyosodott, hogy a területfejlesztési célok végrehajtása döntően azon múlik, hogy 
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sikerül-e a területfejlesztésben érintett szereplők tevékenységét és a forrásokat koordinálni, 
valamint a jogalkotásban, a forráselosztásban vagy akár a konkrét gazdaság és infrastruktúra 
fejlesztést érintő döntésekben a regionális politika szempontjait érvényesíteni. 
 
A területfejlesztési politika eszközrendszerén belül alapvetőek a jogi eszközök, melyek közül 
a legfontosabb a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI törvény, 
amely – az Európai Unióban alkalmazott területfejlesztési elvekre építve – meghatározta a 
területfejlesztési politika kereteit, annak eszköz- és intézményrendszerét, a területfejlesztés 
szereplőinek feladatait, megteremtve ezáltal a piacgazdaság követelményeihez igazodó 
területfejlesztési tevékenység feltételeit. A törvény 1999. módosításának fő indoka az volt, 
hogy az uniós csatlakozást követően Magyarország a strukturális eszközök keretében jelentős 
többletforráshoz juthat ágazati és regionális fejlesztési programjai megvalósításához. Ezen 
források fogadásának előkészítése, valamint a hazai gazdaságfejlesztési célok a regionális 
szint megerősítését igénylik. A fenti szempontokat figyelembe véve elsődlegesen a regionális 
fejlesztési tanácsok megerősítése, a kötelezően ellátandó feladatok meghatározása, a 
működési terület hézag- és átfedés-mentes kialakítása és a megfelelő munkaszervezet 
létrehozása állt a törvénymódosítás középpontjában. A 2004. évi törvénymódosítás 
megváltoztatta az országos, a regionális, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok tagjaira 
vonatkozó rendelkezéseket, azok hatáskörét, felügyeleti rendszerét, valamint rendelkezett a 
kistérségi területfejlesztési tanácsok megalakításáról. A kistérségekhez kapcsolódó változás, 
hogy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 150-ről 168-ra nőtt a statisztikai kistérségek 
száma 
 
A területfejlesztési tevékenység megalapozott megvalósításának, a fejlesztési források 
hatékony felhasználásának feltétele a megfelelően kidolgozott területi tervek (koncepciók, 
programok, rendezési tervek) megléte. 1998-2003 között tovább folytatódott a területi 
tervezési tevékenység kiteljesedése. A tervek készítését a területfejlesztési támogatáspolitika 
is ösztönözte. A Területfejlesztési Célelőirányzat megyei decentralizált kereteiből egyre 
nagyobb arányban ítéltek meg támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági 
tanulmányok készítésére (2002-ben a megyei támogatások csaknem egy-tizedét). 2000-től 
előbb a TFC, majd a TEKI is támogatta a településrendezési tervek készítését. A regionális 
fejlesztési tanácsok 1998-2002 között régiónként 390 millió Ft-ot használhattak fel regionális 
fejlesztési programok kidolgozására. A folyamat eredményeként mára szinte valamennyi 
megye és régió rendelkezik elfogadott területfejlesztési koncepcióval és programmal. 
 
A területfejlesztés országos szintjén az elmúlt időszak legfontosabb elkészült 
tervdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési Terv és annak Regionális Fejlesztési Operatív 
Programja. Az NFT képezte az EU Bizottsággal folytatandó tárgyalások alapját, melynek 
eredményeként a támogatások jogi keretét jelentő Közösségi Támogatási Keretszerződés 
elkészült. Utóbbi rögzíti az EU, illetve Magyarország pénzügyi kötelezettségvállalását a 
2004-2006-os időszakra. Az NFT közel 510 milliárd forint uniós és 178 milliárd forint hazai 
(központi, illetve helyi) forrást jelent, és további 280 milliárd forint magántőkét mozgat meg. 
Mindezt kiegészíti 283 milliárd forint uniós, illetve 113 milliárd forint hazai közösségi forrás 
a Kohéziós Alap finanszírozta nagy környezetvédelmi és közlekedési infrastrukturális 
projekteken keresztül. A területrendezés területén országos szinten a legjelentősebb 
eredmény, hogy 2003-ban megszületett az Országos Területrendezési Tervet elfogadó 
törvény. A kiemelt térségek rendezési tervei közül a Balaton kiemelt üdülőkörzetének 
rendezési tervét 2000-ben fogadta el az Országgyűlés, ugyanakkor más kiemelt térség, így a 
fővárosi agglomeráció rendezési tervének elfogadására viszont eddig nem került sor. 
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Az egyes területek, települések helyzetének, változásainak figyelemmel kiséréséhez,  területi 
tervezés megalapozásához, valamint a területfejlesztési és területrendezési döntések 
előkészítéséhez és meghozatalához nagy segítséget nyújt a Területi Információs Rendszer 
(TEIR), melynek kialakítását a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 
információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 112/1997. (VI. 27.) 
kormányrendelet szabályozta. A VÁTI Kht. által fejlesztett és üzemeltetett TeIR (amely az 
idősorokat is figyelembe véve több mint 50000 adatot tartalmaz) kialakítása során első 
lépésben a rendszer országos szintje készült el, amely 1998-tól üzemel, ezt követte 2001-ben a 
megyei szint megvalósítása. A TeIR számára a legnagyobb problémát a területfejlesztést 
közvetve és közvetlenül szolgáló támogatásokkal kapcsolatos adatok rendszeres és teljes körű 
hozzáférhetőségének hiánya jelenti, melynek biztosítása továbbra is kormányzati intézkedést 
igényel.  
 
A TeIR mellett a területfejlesztés pénzügyi eszközeihez kapcsolódóan működnek olyan 
információs rendszerek melyek közvetett módon szintén területi információs rendszereknek 
tekinthetők. Az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) az államháztartás 
pénzügyi információs rendszerébe illeszkedő, a Magyar Államkincstárban 1998-tól működő 
integrált nyilvántartási rendszer. A Magyar Egységes Monitoring Rendszer (MEMOR) az 
előcsatlakozási eszközök monitoring feladatainak ellátását szolgáló egységes 
információtechnológiai rendszer, melyet 2001-ben szintén PHARE támogatással fejlesztettek 
ki. A strukturális alapok és Kohéziós Alap vonatkozásában kizárólagosan az Egységes 
Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR) működik majd mint elektronikus adatgyűjtési, 
jelentési és monitoring rendszer. A tervek szerint tartalmazni fogja minden, az operatív 
programok keretében finanszírozott projekt adatait, beleértve a megvalósulás pénzügyi és 
fizikai jelzőszámait, köztük a megvalósítás helyére vonatkozó földrajzi azonosítót is. 
 
A területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló pénzügyi eszközöknek a 
Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) és a Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 
tekinthetők. A területfejlesztés céljaira a szakpolitika horizontális jellegénél fogva nemcsak a 
területfejlesztési célúnak deklarált célelőirányzatok, hanem más ágazati kezelésben lévő 
források is hatással bírnak. Ezen támogatási rendszerek közül az 1999-2002 közötti 
időszakban a Munkaerőpiaci Alap (19%), a cél- és címzett támogatások (15% és 11%), az 
agrártámogatások (15%), az Útfenntartási célelőirányzat (14%) valamint a Környezetvédelmi 
célelőirányzat (10%) rendelkezett a legtöbb forrással. A területfejlesztés szempontjából 
legfontosabb előirányzat, a TFC (3%) minden évben a legkisebb volumenű támogatások közé 
tartozik, hasonlóan a TEKI-hez ( 5%), illetve a CÉDE-hez (2%). 
 
Ezen finanszírozási források nagyságrendjét érzékelteti, hogy az 1999-2002 között szétosztott 
918 milliárd Ft támogatás együttesen az azonos időszak összes hazai beruházásának alig 
tizedét teszi ki, melyből következik, hogy az ország társadalmi-gazdasági helyzetének 
alakulását a legtöbb fejlesztési területen nem az állami támogatások, hanem a piaci 
folyamatok alakítják. A támogatások ugyanakkor jelentős befolyásoló erővel bírhatnak a piaci 
folyamatok irányára. Bizonyos területeken (gazdaságfejlesztés, információs társadalom) 
szükséges a piaci folyamatokkal „szemben haladó” fejlesztések támogatása a felzárkóztatás 
érdekében, míg más kormányzati beavatkozási területeken belül (humán, műszaki 
infrastruktúra) a piaci beruházások alacsony részaránya teszi szükségessé az állami 
szerepvállalást. Meg kell jegyezni továbbá, hogy bizonyos célterületeken a hatásosságot 
csökkenti, hogy nem fejlesztésre, hanem a már meglévő intézmények, infrastruktúra 
fenntartására fordítják a fejlesztési forrásokat. Például a TEKI, CÉDE, TFC esetében a 
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támogatások nagy részét az önkormányzati feladatok finanszírozása teszi ki, amelyek így 
település- és nem területfejlesztési célokat szolgálnak. 
 
Az előirányzatok hatékonyságát csökkenti, hogy túl sok fejlesztési területet finanszíroznak, 
mely így a források elaprózottságához vezet. Szintén a támogatási rendszerek 
szétaprózottságát jelzi, hogy a legtöbb fejlesztési területen átfedések mutatkoznak a 
különböző ágazati források között. Például a szennyvíz-közmű fejlesztést a vizsgált 13 
előirányzatból 6 támogatja, háttérbe szorítva a támogatások, fejlesztési programok egyik 
legfontosabb alapelvét, a koncentrációt.  
 
A hazai és az uniós célok tekintetében a különbség egyrészt a fejlesztési területek eltérő szintű 
preferálásában figyelhető meg. Például az oktatás, szakképzés az európai uniós támogatások 
elosztásánál a humán erőforrás-fejlesztésen belül önálló, fajsúlyos célterületként jelentkezik. 
Magyarországon viszont a humán erőforrás-területen belül elsősorban különböző szociális, 
egészségügyi, alapfokú oktatási, iskolarendszerű szakképzési intézmények infrastrukturális 
fejlesztéseit, felújításait finanszírozzák, és hiányoznak a komplex, társadalmi integrációt 
szolgáló a személyeket, cégeket segítő fejlesztési célok. 
 
A különböző fejlesztéspolitikai területeken természetesen más és más stratégiát kell követni 
az eltérő piaci jellemzőkből, szükségletekből következően. Bizonyos területeken a piaci 
érdekeltség hiánya miatt döntően állami forrásokból lehet fejlesztéseket eszközölni. Ide 
tartozik a legtöbb infrastrukturális beruházás – út, szennyvíz, gáz, víz, villany −, de ebbe a 
körbe tartoznak az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények műszaki fejlesztései is, 
melyek lényegében az önkormányzatok feladatköréhez tartozó intézmények fenntartását, 
működtetését biztosítják. Szintén ide sorolható a természetvédelem, hulladékgazdálkodás, 
ahol ugyan már megjelennek a piaci szereplők, de az állam tölt be domináns szerepet. A 
felsorolt területeken is nehéz ugyanakkor kimutatni az állami szerepvállalás hatásait, hiszen a 
relatíve kevés támogatás az ország egészén szétaprózódottan jelenik meg. 
 
Az egyik legerősebb kapcsolat a költségvetési pénzek és a területi folyamatok alakulása 
között a foglalkoztatási támogatások esetén mutatható ki, de még itt is kevés hatást tudtak 
kifejteni a munkanélküliség alakulására az állami támogatások. A gazdasági folyamatok 
alakulása és a gazdaságfejlesztési célú támogatások között fennálló gyenge kapcsolat 
bizonyítja, hogy a gazdasági élet a piaci folyamatok alakulásának függvényében változik, s 
ebben az állami támogatásoknak csak „statiszta”, másodlagos szerep jut. Végül ki kell emelni 
az információs és kommunikációs infrastruktúrát, ahol az állami fejlesztések elenyészők a 
piaci beruházásokkal szemben. Egy-egy térség IKT fejlettsége elsősorban a piaci tényezők 
függvénye.  
 
A területi eloszlás során a decentralizáció és a szolidaritás, azaz a kedvezményezettség elve 
alkalmazásának van domináns hatása a területfejlesztési célok érvényesülésére. Az egy főre 
jutó összes támogatás területi elosztását tekintve, a felzárkóztatási politika céljaival 
összhangban az ország leghátrányosabb helyzetű észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-
dunántúli térségei kapták a legtöbb állami forrást, míg a főváros mellett a legversenyképesebb 
közép- és nyugat-dunántúli térségek részesültek a legkevesebb állami támogatásban. 
Ugyanakkor az állami források elosztásánál nem általános tendencia a leghátrányosabb 
helyzetű térségek preferálása, melynek oka, hogy a területi differenciáltság, a hátrányos 
helyzetűek kedvezményezettsége nem kellő mélységben jut érvényre. Az elnyert támogatási 
összeg volumene sokkal inkább az adott térség pályázati potenciáljától, eredményességétől 
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függ, és nem összehangolt, különböző területi szintű fejlesztéspolitikai programok által 
kijelölt fejlesztési irányvonal, fejlesztési prioritások mentén történik. 
 
A támogatások elosztása feletti döntési jogkör decentralizációja elsősorban a területfejlesztési 
támogatásoknál érzékelhető, a többi ágazati forrás esetében csak kisebb mértékben és 
viszonylag koordinálatlanul, a szinergia figyelembe vétele nélkül engedik át a pénzügyi 
eszközök elosztásának jogát alacsonyabb területi szintre.  
 
Az elmúlt évtizedben indított területfejlesztési Phare programok keretében mintegy 180 
millió euró (kb. 45 milliárd Ft) támogatás érkezett Magyarországra. A források 
nagyságrendjüknél azonban jóval nagyobb jelentősséggel bírtak a területfejlesztési politika 
alakításában. A támogatások különösen a regionális intézményrendszer megalakulását és 
működésének hatékonyabbá tételét segítették elő. A kilencvenes évtizedben indult programok 
– korlátozott forrásaik miatt – általában az ország hátrányos helyzetű régióira koncentráltak.  
A kormány 2001-től a Phare támogatásban nem részesülő régiókban is kezdeményezte az 
önálló regionális programok kialakítását és végrehajtását ún. tükörrégiós programok 
beindításával. A 2002-től minden régió részesülhet PHARE támogatásban, a program céljai és 
intézkedései pedig két évre előre meghatározottak. A PHARE 2002-2003 programja 
tartalmában, végrehajtási felelősségében megalapozza a Regionális Operatív Programot, és 
országosan egyedülálló módon segíti a strukturális alapok felhasználására való felkészülést. 
 
A határon átnyúló együttműködéseket támogató Phare CBC programok keretében az eddig 
elfogadott programok keretében mintegy 145,3 millió euró felhasználására nyílik lehetőség a 
határtérségek fejlesztésére (kb. 36 milliárd Ft). Ebből 1995 és 1999 között összesen 64 millió 
euró (mintegy 15 milliárd Ft) támogatás került a határ menti térségek fejlesztésére, 
felhasználásra. 2000 és 2004 között évente további 19 millió euró (mintegy 4,7 milliárd Ft) 
támogatás került jóváhagyásra. A program eredményeként – a kézzel fogható közös 
gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és infrastrukturális beruházásokon túl − számos euro-
regionális együttműködés bizonyítja, hogy az érintett régiók a határ-mentiséget már nem a 
fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő adottságnak tekintik.  
 
A Magyarországon 1996-1999 között kijelölt 11 vállalkozási övezet létrehozásának célja az 
volt, hogy az ország leghátrányosabb térségeibe a gazdaság fejlesztése érdekében termelő és 
szolgáltató befektetőket vonzzanak meghatározott időre szóló speciális pénzügyi és egyéb 
kedvezmények biztosításával. A vállalkozási övezetekbe betelepülő cégek különböző 
decentralizált célelőirányzatokból jelentős állami támogatásokat kaptak az elmúlt években, 
melyek nagysága némely esetben elérte a 7-800 millió Ft-ot is (pl. Salgótarjáni övezet). A 
2003-ban működő Vállalkozási Övezet Célelőirányzatot (VÖC) mintegy 950 M Ft támogatási 
kerete az övezetek működési feltételeinek javítását, a termelő infrastruktúra fejlesztését, a 
munkahelyteremtés, és -megőrzés, illetve a vállalkozói és befektetői tőke beáramlásának 
elősegítését támogatta. A vállalkozási övezet címet minden övezet 10 évre kapta meg, 
azonban a törvények által meghatározott adókedvezmények 2002 végén lejártak. Az övezetek 
kijelölése óta elindult kedvező folyamatok megrekedtek a kormányzati támogatások és 
szükséges jogszabályok hiányában. A vállalkozási övezetek jelenlegi infrastruktúrájukkal 
nem versenyképesek a befektetői körökben. Ez a helyzet csak állami források bevonásával, az 
infrastruktúra fejlesztésével, az övezeteket működtető szervezetek anyagi és erkölcsi 
megerősítésével változtatható meg.   
 
Az ipari parkok infrastruktúrájának megteremtéséhez biztosított támogatások komoly 
beruházás-ösztönző hatást gyakoroltak a vállalkozókra és jelentős magántőkét mobilizáltak. 
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2003-ban 165 ipari centrum rendelkezett az ipari park címmel, amelyek viszonylag 
egyenletesen oszlanak meg az ország területén. Ezek közül 2003 végén 141 ipari parkban volt 
betelepült cég, az ipari parkokban összesen 2.450 vállalkozás működött, amely 1.256 milliárd 
Ft értékű termelő beruházással és 139.000 fős létszámmal 3.430 milliárd Ft értékű terméket 
állított elő. A kezdeti időszakban létesült és főleg multinacionális vállalatok letelepítésére 
szerveződött ipari parkok, elsősorban a nyugati országrészben jöttek létre, míg a keleti 
országrész ipari parkjaiba az alacsonyabb termelékenységű KKV-k adták a vállalkozói bázist. 
A dunántúli régiók főleg a nyugati exportpiacokhoz való közelségük és jó közúti 
elérhetőségük miatt preferált területei a külföldi tőkebefektetéseknek. 
 
A helyi térségi gazdaságfejlesztésnek szintén fontos eszköze a vállalkozói aktivitást serkentő 
inkubátorház. A Széchenyi Terv keretében 2001-2002-ben működő program összesen 12 
technológiai inkubátorház és innovációs központ és 4 vállalkozói inkubátorház létrejöttét, 
illetve fejlesztését támogatta. Egyéb vállalkozói inkubációt folytató létesítmények azonban 
számos egyéb forrásból – a Phare CBC, SME és regionális programjai, TFC, GFC – is kaptak 
támogatást. 2003-ban összesen 36 inkubátorház működött Magyarországon. A legtöbb 
Borsod-Abaúj-Zemplén (5 db), valamint Veszprém, Zala és Csongrád megyékben (3-3 db) 
működött. 2-2 inkubátor található Békés és Baranya megyékben, míg a többi megyében egy-
egy ilyen intézmény működött. Jelenlétük elsősorban a kezdeményezőkészséget tükrözik, 
semmint a gazdasági reálfolyamatokat. 
 
Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény egyebek között a területfejlesztési 
intézményrendszer létrehozásával eredményezett markáns változást. Az intézményrendszer – 
az EU NUTS rendszer követelményeinek megfelelő − területi szintjeinek kialakításánál a 
törvény keretjellegéből adódóan tág teret adott az alulról jövő kezdeményezéseknek, melynek 
eredményeképpen a létrejött intézmények működőképessége, hatékonysága – különösen 
regionális és kistérségi szinten − nem érte el a kívánatos szintet. A területfejlesztési törvény 
1999. évi módosításának éppen ezért az egyik legfontosabb indoka a területfejlesztési 
intézményrendszerének megreformálása és stabilizálása, mindenekelőtt a regionális szint 
megerősítésével, a tervezési-statisztikai régiók kötelező jelleggel történő kijelölésével és az 
EU források kialakításához szükséges munkaszervezetek megalakításával.  
 
A területfejlesztés központi intézményrendszerében a vizsgált időszakban több változás 
történt. 1998-ban a területfejlesztés felügyelete kikerült a Környezetvédelmi Minisztérium 
feladatköréből és átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba. A 
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos tevékenységek a 2002. évben a 
Miniszterelnöki Hivatalban integrálódtak, 2004. január 1-jével pedig megalakult a Magyar 
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. Összességében 
megállapítható, hogy nehéz a regionális politikai kormányzati munkát egy ágazat keretei közé 
szorítani, szerencsésebb az ágazati minisztériumoktól való egyenlő távolság és a 
miniszterelnöki apparátushoz való közelség. 
 
Országos szinten a Kormány, illetve a tárcák területfejlesztéssel összefüggő feladatainak 
végrehajtása mellett az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) tevékenysége meghatározó, 
melyben az érintett tárcák mellett a területi (megyei, regionális), illetve szakmai képviselet is 
szerepet kap. A Kormány javaslattevő és koordináló szerveként működő OTT legfőbb 
feladatai közé tartozott az elmúlt időszakban az Országos Területfejlesztési Koncepció 
egyeztetése, a Kormányhoz benyújtott területfejlesztési törvénytervezetek (OTrT és Balaton-
törvény, valamint a területfejlesztési törvény módosításának) véleményezése és a rendeletek 
tartalmában a konszenzus megteremtése. 
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Regionális szinten az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján 7 tervezési-statisztikai 
régió került kialakításra. A területfejlesztési törvény módosítása kötelezővé tette az ezekre 
épülő Regionális Fejlesztési Tanácsok létrehozását, amelyek alapvető feladata az adott régió 
gazdaságának és infrastruktúrájának fejlesztése, ehhez kapcsolódóan a régió területfejlesztési 
koncepciójának és programjának elkészítése és végrehajtásának koordinálása. A régiók 
emellett 1996 óta részt vesznek a területfejlesztési PHARE-programok végrehajtásában. 
2001-től pedig decentralizált forrásokkal is rendelkeznek. Először a Területfejlesztési 
Célelőirányzat 30%-át decentralizálták regionális szintre, majd 2003-tól a Terület- és 
Térségfejlesztési Célú Támogatások (TTFC), 2004-ben pedig a Terület- és Regionális 
Fejlesztési Célú Támogatások (TRFC) forrásainak egy része került a regionális fejlesztési 
tanácsok kompetenciájába, melyet a régió fejlesztési prioritásaival összhangban, pályázati 
úton kell elosztaniuk.  
 
A regionális fejlesztési tanácsok mellett minden régióban megalakultak a Regionális 
Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ), melyek feladataik nagyobb részét a regionális fejlesztési 
tanáccsal kötött közhasznúsági szerződések alapján végzik. A regionális fejlesztési 
ügynökségek a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala megbízásából 
projektgenerálási feladatokat is végeznek a Nemzeti Fejlesztési Terv, különösen annak a 
Regionális Fejlesztési Operatív Programja (ROP) által biztosított támogatási lehetőségek 
maximális kihasználása érdekében. A közhasznúsági szerződésekben foglaltakon túl a 
regionális fejlesztési ügynökségek a ROP lebonyolításában közreműködő szervezeti 
feladatokat is ellátnak. 
 
Azokban a térségek azonban, amelyek ökológiai, természetvédelmi, idegenforgalmi vagy 
településszerkezeti szempontból együttes problémakezelést kívánnak a törvény a regionális 
feladatok ellátását hangsúlyozottan fontosnak tartotta. Ennek érdekében kiemelte és egyben 
kötelezővé tette a Balaton és a budapesti agglomeráció térségére az ún. Térségi Fejlesztési 
Tanács kialakítását, továbbá területén hasonló céllal nevesítette a Tisza-tavi Térségi 
Fejlesztési Tanácsot és a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot. A megalakult 
Térségi Fejlesztési Tanácsok feladatai közé tartozik a kiemelt térség  területét 
területfejlesztési koncepció, illetve fejlesztési programok elkészítése, az illetékességi 
területüket érintő fejlesztési tervek véleményezése, a területét érintő területfejlesztési 
koncepciók és programok figyelembe vételével dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök 
felhasználásáról. 
 
Azt követően, hogy az 1990-es önkormányzati törvény elfogadásával a megyék jelentősen 
vesztettek hatáskörükből, feladatuk gyakorlatilag intézményfenntartásra korlátozódott, az 
1996. évi területfejlesztési törvény területi szinten a Megyei Területfejlesztési Tanácsokat 
juttatta kulcsszerephez, a decentralizált források elosztása, az országos, ágazati programok 
véleményezése, tervezése szempontjából. Az 1999. évi törvénymódosítással viszont 
nyilvánvalóvá vált, hogy a regionális politika kitüntetett térségi szintje a továbbiakban a régió, 
amivel a megyék jövőbeni területfejlesztési szerepét – a párhuzamosságok elkerülése végett – 
tisztázni szükséges. A két szint ésszerű és szakmai alapokon álló munkamegosztás esetén nem 
zárja ki egymást, tudomásul véve azt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás, a fejlesztési 
programok kidolgozása, a fejlesztési forrástámogatások megszerzése szempontjából az 
elsődleges szerep a régióé. A kistérségi szintű fejlesztések menedzselése, a helyi 
önkormányzatok településfejlesztési tevékenységének segítése viszont megyei szinten 
ellátandó feladat. 
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A tanácsok mellett működő munkaszervezetek tevékenysége a megyei szintre decentralizált 
források elosztásához kapcsolódó döntés-előkészítésre és a döntések végrehajtásának 
megszervezésére, valamint a megyei területfejlesztési tanácsok munkáját segítő titkársági és 
adminisztratív feladatok elvégzésére terjed ki. A régiókkal ellenétben a megyei fejlesztési 
tanácsok mellett kialakult ügynökségek eltérő szervezeti struktúrában működnek. 
Összességében megállapítható, hogy a területfejlesztési törvény elfogadása óta sem tisztult le, 
hogy a tanácsok mellett működő munkaszervezetek milyen szerződéses kapcsolatban és főleg 
milyen kiszámítható pénzügyi fedezettel hajtják végre az egyes feladatokat a területfejlesztési 
célok megvalósulása érdekében.  
 
A kistérségi szint statisztikai funkciói mellett a területfejlesztés lehetséges beavatkozási 
szintjei közül az a térségi szint, ami a települési önkormányzatok együttműködése révén az 
alulról építkező regionális politika meghatározó eleme lett. Megújulását a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény tette lehetővé a helyi önkormányzatok 
önállóságának és szabad társulási lehetőségének a megteremtésével. Amíg a statisztikai 
kistérségek száma és területe meghatározott, a fokozatosan kialakuló társulások a 
legváltozatosabb összetételben és működési területtel jöttek létre, más társulásokra tekintet 
nélkül, gyakran azokkal területi átfedésben. Mindezek következtében az instabil összetételű 
társulások nem bizonyultak alkalmasnak az állandó területtel rendelkező kistérségben 
általános területfejlesztési feladatok ellátására. A területfejlesztési társulások és a KSH 
körzetek területi illeszkedése hosszú távon nem volt megkerülhető kérdés. Ezen okok miatt 
2003-ban és 2004-ben egy 3 lépcsős reform folyamat indult el kistérségi szinten.  
 
- A vázolt folyamatok mindenekelőtt szükségessé tették a statisztikai körzetek rendszerének 

felülvizsgálatát, melynek eredményeként 18 új kistérség jött létre, így összesen 168 
kistérség fedi le az ország területét. A statisztikai kistérségek felülvizsgálata, több 
funkciójú területi egységekké alakítása valós statisztikai alapokra helyezte a fejlesztés-
támogatási politika, a kistérségi területfejlesztés tervezését. A jogszabályi keretbe foglalás 
biztosítja a rendszer stabilitását, ezzel a hosszú távú tervezéshez szükséges 
kiszámíthatóságot, továbbá lehetővé teszi a kistérségi államigazgatási hatáskörök 
illetékességi területeinek egységesítését, és keretet biztosít az önkormányzati 
közszolgáltatások hatékony megszervezéséhez is.  

- Következő lépésben a Kormány megalkotta a többcélú kistérségi társulások támogatására 
vonatkozó rendeletét, amely egyrészt a települési önkormányzati közszolgáltatási 
feladatok kistérség egészét átfogó társulásban történő ellátását, másrészt a kistérségi 
területfejlesztési feladatok biztosítását szolgálja. Az ehhez szükséges eszközöket a 2004. 
évi költségvetés biztosítja. 

- Végül a területfejlesztési törvény 2004. júniusában elfogadott módosítása rendelkezett az 
ún. kistérségi területfejlesztési tanácsok létrehozásáról. A kistérségi területfejlesztési 
tanács működési területe egybe esik a kistérség területével.  

 
A Törvény ennek az intézménynek a megalakításával azonos elvi alapokra helyezte a 
területfejlesztés különböző területi szintjein – országos, regionális, megyei és kistérségi 
szinten − működő területfejlesztési szervek összetételét és működési szabályait is. 
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1.  GAZDASÁGI FOLYAMATOK 
 
 
A területi gazdasági folyamatok a regionális fejlődés alapvető meghatározói, hiszen a területi 
rendszerek működésének alapját a gazdasági értékteremtés jelenti. A gazdaság különböző 
tényezői viszonylag gyorsan változhatnak, s ezek nyomán az egyes térségek gazdaságilag 
prosperáló, illetve válságos helyzetbe kerülhetnek. 
 
A gazdaság területi folyamatainak értékelése a makrogazdasági kerettényezők, a gazdasági 
teljesítmény, gazdasági szervezetrendszer valamint a külföldi működő tőke befektetések 
vizsgálatára terjedt ki. Vizsgálatra kerültek továbbá a meghatározó ágazatok: az 
agrárgazdaság, az ipar, a turizmus, továbbá a tercier szektor kiemelt ágazatai, üzleti és 
pénzügyi szolgáltatások, kiskereskedelem és fogyasztópiac, információs gazdaság.  
 
Mindezek komplex elemzésén alapul a gazdasági térszerkezet alakulásának összegzése, amely 
a gazdasági fejlettség és a területi versenyképesség többváltozós értékelésén alapul. 
 
Összefoglaló 
 
A vizsgált időszak egyik meghatározó térszerkezeti folyamata, hogy az ország központi 
térségének súlya tovább nőtt. E mögött Budapest gazdasági súlyának − a legfontosabb 
gazdasági mutatókban mérhető − mérsékelt erősödése és a főváros tágabb környezetének 
dinamikus fejlődése áll. 
A bruttó hazai össztermék (GDP) megyei szintű alakulásában a Budapest-vidék kettősség 
erősödése mellett megkezdődött a vidék átrendeződése is. A növekedési ütemváltások a 
legfejlettebb, dunántúli megyék stagnálását, illetve visszaesését hozták, a nyugat-kelet 
fejlettségi megosztottság is fennmaradt, hiszen az időszak során Pest megye és Budapest után 
Komárom megyét jellemezte a legnagyobb fejlődés. 
A gazdasági növekedés súlypontja nyugatról határozottan a fővárossal kijelölhető centrumhoz 
közelebb tolódott. A gazdaság belső mozgását jelző vállalkozói beruházások egyértelműen az 
ország észak-nyugati fejlett nagytérségét részesítették előnyben, amely az országrész további 
fejlettségi elszakadását vetíti elő. 
 
A régiók szintjén a belső elmozdulások ellenére is egyértelműen megerősödni látszik a kelet-
nyugat és a centrum-periféria struktúra.  
 
A gazdaság kistérségi szintű térstruktúrájának alakulása a nagyobb területegységek 
homogenizálódását és a fejlettségi törésvonalak elmélyülését eredményezte.  
Az időszak során az átlag felett fejlődő és már korábban is fejlett kistérségek egyetlen 
kivétellel Budapest tágabb környezetében találhatóak. A Nyugat-Dunántúlon és Közép-
Dunántúlon a fejlett kistérségek többségét stagnálás, míg a közepesen fejletteket gyors 
növekedés jellemzi, amely az észak-nyugati országrész homogenizálódását eredményezi. A 
középmezőnyből történő felzárkózás jellemzi a főváros dinamizáló pólusához Keletről 
kapcsolódó térségcsoportot. Az ország keleti és a Dunántúl déli részén magas fejlettségükkel, 
ám átlagos, illetve átlag alatti növekedéssel szigetszerűen emelkednek ki környezetükből a 
nagyobb megyeszékhelyek és egyes prosperáló iparvárosok, valamint a legfontosabb 
turisztikai célterületek. 
A vizsgált időszak elején is létező Balassagyarmat-Békéscsaba fejlettségi törésvonal déli 
szakaszán a stagnáló, közepes fejlettségű térségek és egyes felzárkózó tendenciát mutató 
fejletlenebb kistérségek jelenléte miatt oldódik. E vonal északi részén azonban a 
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dinamizálódó hevesi, nyugat-nógrádi térségcsoport és a súlyosbodó szerkezeti válsággal 
küzdő Bátonyterenyétől Ózdig terjedő ipari térségek között mélyül a fejlettségi lépcső. 
 
Határ menti térségeink gazdaságilag két egymástól radikálisan eltérő fejlődési pályát járnak 
be. Az 1998-ban dinamikus peremnek tekinthető Ausztriával szomszédos térségek megőrizték 
fejlettségi pozíciójukat, és az időszak elején még mérsékeltebb fejlettségű, strukturális 
gondokkal küszködő szlovák határt követő Duna menti urbanizációs tengely − kiegészülve 
Komárom-Esztergom megye délebbi területeivel − az ország legdinamikusabban fejlődő 
területe lett. A fejletlen határ menti perifériák elmaradottsága a vizsgált időszakban 
konzerválódott, hiszen a dél-nyugati, valamint a keleti, észak-keleti határ menti térségek 
annak ellenére, hogy több tényező (pl. bruttó hozzáadott érték, vállalkozói aktivitás) 
tekintetében megkezdték a felzárkózást, nem voltak képesek javítani pozícióikon. A 
Szerbiával szomszédos területek is egyre inkább a leszakadó perifériákhoz sorolhatók. 
 
A vizsgált időszakban, főként annak második felében a területi különbségeket mérséklő 
folyamatok is jelentkeztek, melyek fordulatot eredményeztek a területi differenciálódás 1999-
ig tartó folyamatos trendjéhez képest.  
A kiegyenlítő folyamatokat nem a növekedés gyorsulása, hanem elsősorban annak területileg 
szelektív visszaesése és az állami szerepvállalás bizonyos elemei eredményezik.  
A főként a külföldi tőkekivonáshoz kapcsolódó növekedési ütemcsökkenés, illetve -visszaesés 
elsősorban a legfejlettebb észak-nyugati megyéinket (Vas, Fejér, Győr-Moson-Sopron) 
érintette. A területegységek fejlődési dinamikájában jelentkező változások, (pl. a fejlett 
dunántúli megyék stagnálása) a piacgazdaság természetes ingadozásainak tekinthetők, 
amelyek a nagyobb gazdasági szereplők beruházási döntéseihez, jellemzően a külföldi tőke 
remobilizációjához kapcsolódnak. 
Az állami szerepvállalás a növekvő arányú állami beruházások és főképp a jövedelempolitika 
révén a 2000-es évet követően indított el területi kiegyenlítődés irányába ható folyamatokat. 
 
Területi kiegyenlítést mutat a vállalkozási aktivitás mennyiségi alakulása, a korábban 
legalacsonyabb aktivitást mutató, főként a periférikus térségekben nőtt az ezer lakosra jutó 
vállalkozások száma. A gazdasági szervezetrendszer minőségi fejlődése azonban továbbra is a 
fejlettebb térségeket jellemzi.  
 
A külföldi tőke területi eloszlásában már korábban fennálló különbségek bizonyos ellentétes 
irányú átrendeződések ellenére tovább nőttek. A kilencvenes években a külföldi tőke 
elsődleges célpontját képező térségek tőkeállománya stagnáló, illetve csökkenő tendenciát 
mutat, miközben új célterületek (pl. Rétsági kistérség) is megjelentek, azonban a külföldi 
tőkével nem, vagy alig rendelkező térségek többsége nem tudott változtatni helyzetén. 
 
Turisztikai potenciálját és a vendégforgalmát tekintve az ország legjelentősebb turisztikai 
célterülete továbbra is Budapest és a Balaton. A turisztikai forgalom alakulásában két eltérő 
területi tendencia figyelhető meg: a stagnáló külföldi vendégforgalom egyre nagyobb hányada 
koncentrálódik Budapestre, ugyanakkor a dinamikusan bővülő belföldi turizmus növekvő 
arányban a vidéki területeket részesíti előnyben. 
 
A mezőgazdaság továbbra is jelentős szerepet játszik a kedvező agráradottságokkal 
rendelkező déli országrész mellett a periférikus helyzetű és elmaradottnak tekinthető, sok 
esetben aprófalvas településszerkezetű térségek társadalmi-gazdasági életében is, ahol 
gyakran a legfontosabb megélhetési lehetőséget jelenti. Ugyanakkor e zömében válságos 
helyzetű agrártérségek jövője az agrárágazat csökkenő foglalkoztatási képességéből adódóan 
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meglehetősen bizonytalan. Éppen ezért az ország rurális térségeiben nagy hangsúlyt kell 
fektetni a gazdaság több lábra állítására, a turizmus, feldolgozóipar megtelepítésére, valamint 
e térségek ökológiai funkcióinak fejlesztésére, illetve elismertetésére.  
 
Az ipari termelés és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás területi szerkezete továbbra is 
rendkívül koncentrált, hiszen a termelési érték közel kétharmadát a Közép-Magyarországi, a 
Közép-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli Régióban állítják elő. 1998-2002 között ugyanakkor 
megkezdődött az ipari termelés térbeni szétterülése és megerősödtek új ipari centrumok főleg 
Komárom-Esztergom, Somogy és Zala megyében. Az ipar jelenléte és fejlődési dinamikája 
továbbra is meghatározó szerepet játszik a vidéken belüli fejlettségi különbségek 
alakulásában. Az iparban lezajló folyamatok az általános regionális fejlődési trendeken belül 
lefelé nivellálódáshoz vezettek. 
 
Az országos szinten dinamikusan fejlődő szolgáltatói szektor a területi különbségek 
növekedéséhez járul hozzá. Az elmúlt hat év alatt továbbra is növekvő pénzügyi 
szolgáltatások terén a bankfiókok alapján a főváros-központúság tovább erősödött, s a keleti-
nyugati országrész közötti különbség is megmaradt, miközben a legellátatlanabb térségek 
ellátottsága tovább csökkent. A robbanásszerűen bővülő információs gazdaság területi 
alakulása is a területi különbségek növekedéséhez járult hozzá. A vizsgált információs, 
informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások arányát tekintve növekedtek a megyék 
szintjén mért területi különbségek és Budapest súlyának csekély relatív csökkenése sem 
eredményezett lényegi elmozdulást a még mindig 50% feletti főváros-központúságban.  
A kiskereskedelemnek a társas vállalkozások által működtetett boltok számával mért területi 
átalakulása tükrözi az időszakot jellemző legfontosabb új térfolyamatot, vagyis a Duna menti 
urbanizációs tengely és Budapest környezetének dinamizálódását. 
 
Az ország regionális fejlődését a piaci folyamatok határozzák meg. Az egyes térségek sikerét, 
sikertelenségét a globalizációval, az EU-hoz való csatlakozással egyre inkább olyan külső 
erőforrások (tőke, lakosság-munkaerő, turizmus, közösségi támogatások, fejlesztések) elérése 
határozza meg, melyek megszerzéséért a különböző régiók, térségek versenyben vannak 
egymással. Ezek közül elsősorban a külföldi tőkebefektetések, illetve tőkekivonás folyamata 
eredményezett területi átrendeződési folyamatokat azzal, hogy a tőkekivonás egyes fejlettebb 
megyéket érintett. Ugyanakkor a vizsgált időszakban e versenyben egyértelműen a piacot, 
kooperációs lehetőségeket,  kedvező üzleti környezetet biztosító Budapest jó elérhetőséget, s 
ugyanakkor mérsékeltebb költségeket nyújtó tágabb környezete volt a legsikeresebb. Az 
állami szerepvállalás az említett jövedelempolitika, a 2000 óta a fejletlenebb területek felé 
irányuló állami beruházások révén bizonyos kiegyenlítő területi folyamatokat elindított. 
Kiegyenlítést és sikeresebb regionális fejlődést elsősorban olyan állami szerepvállalás 
ösztönözhet, amely a területi versenyképesség tényezőit képes területi rendszerek mentén, 
országosan összehangolt piacképes regionális stratégiák alapján fejleszteni. 
 
 
 
Gazdasági térszerkezet alakulása 
 
A gazdaság területi szerkezetének alábbi, kistérségi szintű összegző értékelésére a 
résztényezők vizsgálati eredményeinek szintézise mellett két komplex dimenzió, a gazdasági 
fejlettség és a versenyképesség többmutatós elemzésével kerül sor. 
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A gazdasági fejlettség a jelen, illetve múlt állapotára és az állapot változására vonatkozó 
értékelést ad nyolc gazdasági mutató alapján. Ezzel szemben a versenyképesség jövőorientált 
dimenzió, amely a gazdaság globális tendenciáira alapozva a sikerességre (pl. tőkevonzás, 
fejlődés) való képességre helyezi a hangsúlyt és éppen ezért a gazdaságon túlmutató 
tényezőket is figyelembe vesz.  
 
A gazdasági fejlettség térszerkezetében nyolc mutató összevont állapot- és változáselemzése 
alapján hat eltérő fejlődési pályát bejáró térségtípus különül el. 
A dinamikusan fejlődő térségek olyan fejlett területegységek, melyek a kistérségek 
leggyorsabban fejlődő harmadába tartoznak. E dinamikus kistérségek egyetlen kivétellel 
(Debreceni kistérség) Budapest tágabb környezetében találhatóak. 
A fejlett, stagnáló kistérségeket átlagos, ill. esetenként az alatti fejlődés jellemzi. Ez a típus a 
Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl jelentős részének jellemző kategóriája, de az ország 
többi részének nagyobb megyeszékhelyeit és a prosperáló iparvárosokat és a legfontosabb 
turisztikai célterületek többségét (Balaton környéke, Egri, Hajdúszoboszlói, stb. kistérségek) 
is ez jellemzi. A kilencvenes évek derekáig jelentős külföldi tőkebefektetéseket realizáló 
fejlett dunántúli kistérségek stagnálását elsősorban a piacgazdasági területi egyensúly 
beállása, egyes nagyobb multinacionális vállalatok eltelepülése eredményezte. 
 
A Dunántúl északi felének homogenizálódásához vezet, hogy az időszak elején még 
mérsékelten fejlett kistérségek többsége (Csornai, Téti, Pannonhalmi, Oroszlányi, Zirci, 
Zalaszentgróti, Vasvári, Sümegi, Őriszentpéteri, Lenti, Abai kistérségek) felzárkóznak 
fejlettebb, de mérsékeltebben növekvő, illetve stagnáló szomszédjaikhoz. Ez a 
középmezőnyből történő felzárkózási dinamika jellemzi a főváros dinamizáló pólusához 
Keletről kapcsolódó térségcsoportot (Nagykátai, Hatvani, Jászberényi, Pásztói kistérségek) is.  
 

A gazdasági térszerkezet alakulása 1998-2002

Jelmagyarázat

gazdasági térségtípusok:
leszakadó
fejletlen, felzárkózó
közepesen fejlett, stagnáló
közepesen fejlett, felzárkózó
fejlett, stagnáló
dinamikusan fejlődő

 
 
A legfejletlenebb térségek kevesebb, mint fele produkált átlag feletti növekedést. Ezek a 
gazdasági élénkülés eredményeként megkezdték felzárkózásukat, azonban hátrányos 
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pozíciójuk rövid távú megváltoztatásához ez általában nem elegendő. A legfejletlenebb 
térségek többségének fejlődési üteme messze átlag alatti, esetenként abszolút értelemben is 
visszaesnek, s ez további leszakadásukhoz vezet. A leszakadó térségek az észak-keleti 
országrészben és különösen a Dél- Dunántúlon koncentrálódnak.  
A Dél-Dunántúl súlyos leszakadásának eredményeként a Letenyétől Sárbogárdig húzódó 
zónában az ország legmarkánsabb fejlettségi törésvonala alakult ki, amely e régiót elválasztja 
a Dunántúl fejlett térségeitől. 
A vizsgált időszak elején is létező Balassagyarmat-Békéscsaba fejlettségi törésvonal déli 
szakaszán, a stagnáló, közepes fejlettségű térségek és egyes felzárkózó tendenciát mutató 
fejletlenebb kistérségek jelenléte miatt oldódik. E vonal északi részén azonban a 
dinamizálódó hevesi, nyugat-nógrádi térségcsoport és a súlyosbodó szerkezeti válsággal 
küzdő Bátonyterenyétől Ózdig terjedő ipari térségek között mélyül a fejlettségi lépcső. 
 
A vizsgált időszak egyik meghatározó folyamata, hogy az ország központi térségének súlya 
tovább nőtt, amit elsősorban a főváros tágabb környezetének dinamikus növekedése 
eredményez. A Budapest-vidék dualizmus mellett a nyugat-kelet fejlettségi megosztottság is 
fennmaradt, a gazdasági növekedés súlypontja azonban Nyugatról határozottan a fővárossal 
kijelölhető centrumhoz közelebb tolódott. 
 
Magyarország − földrajzi pozíciójából eredően − az európai gazdasági tér része. Méretéből, 
nyitottságából adódóan a magyar gazdaság ezer szállal kötődik Európához. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás folyamata révén a magyar gazdaság egyre inkább egy nagyobb piac 
szerves részévé válik, amely számtalan kihívást és lehetőséget jelent. Területi szempontból a 
térségek között (is) jelentkező verseny fokozódása mellett az európai gazdasági 
erővonalakhoz történő kapcsolódás kérdése kiemelt fontosságú. Budapest az ország 
legfejlettebb észak-nyugat-magyarországi fejlődési zónájával egyre határozottabban 
kapcsolódik Bécsen keresztül az új európai magterülethez.  
A gazdasági fejlettség szintjét tekintve régióink közül Közép-Magyarország meglehetősen 
közel került (96%) a kibővült Európai Unió átlagához, miközben két észak-keleti régiónk egy 
főre jutó GDP értéke alig haladja meg az új EU átlag egyharmadát. 
 
Területi versenyképesség 
 
A globális gazdasági rendszerek terjedése − a rendszerváltozással járó gazdasági, politikai 
megnyílás nyomán − a kilencvenes évek elején érte el hazánkat, s szerepük mind 
meghatározóbbá válik. A multinacionális vállalatok megtelepedése, az azok által generált 
fogyasztási piacok, a területi egységek reagálása, alkalmazkodása, fogadókészsége, illetve a 
térszerkezet alakulásának jellege és irányai jelzik a hatásokat. Éppen ezért az ország 
regionális fejlődését is nagymértékben a nemzetközi hatások alakítják, bár számos térségben 
még nem elérhetőek a globális hálózatok. E hálózatok elérhetősége a hagyományos (pl. 
közlekedési) infrastruktúra mellett nagymértékben függ az információs kommunikációs 
technológiák jelenlététől, az innovációs potenciáltól. A területi elhelyezkedés roppant 
rugalmassá vált, ennek megfelelően a településeknek, térségeknek versenyezniük kell a 
telephelyért. Az egyes területek növekedési lehetőségeit nagymértékben meghatározza az, 
hogy mennyire képesek kedvező feltételeket kínálni a gazdasági szereplők számára. Egy 
térség versenyképességét nagymértékben meghatározza a humánerőforrás, a termelékenység, 
az üzleti infrastruktúra (pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátottság), a közlekedési 
infrastruktúra (gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége), a gazdasági nyitottság (külföldi 
működő tőke) piacnagyság (népességszám). Egy hatmutatós többváltozós statisztikai elemzés 
eredményeként a hazai kistérségek versenyképesség alapján öt csoportba sorolhatók.  
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Az abszolút értelemben versenyképes térségek nemzetközi szinten, s így az Európai Unió 
piacán mérve is jó esélyekkel rendelkeznek. Ebbe a kategóriába Budapest szűkebb és tágabb 
agglomerációja, a Dunántúl északi peremén elhelyezkedő a Duna menti urbanizációs tengely, 
az öt vidéki nagyváros és néhány megyeszékhely kistérsége tartozik, valamint néhány, főként 
nyugat-dunántúli fejlett térség.  

A relatív versenyképesség térségei a gazdaság dinamizálásához az ország átlagánál 
kedvezőbb potenciállal rendelkeznek a telephelyi versenyben. Ezek a térségek részben az 
autópályák nyomvonalát követik. 

A Dél-Dunántúl külső és belső perifériái, az ország déli, keleti és észak-keleti határ menti 
térségei, valamint az Alföld belső perifériái gazdasági zártságuk, elérhetőségük és humán 
erőforrásuk alapján egyaránt súlyos helyzetben vannak. A teljesen versenyképtelen térségek 
kevés kivétellel a határ mentén helyezkednek el. E területek sürgős beavatkozást igényelnek a 
területfejlesztési politika részéről.  
 

Versenyképességi típusok
abszolút versenyképesség
relatív versenyképesség 
átlagos versenyképesség 
alacsony versenyképesség
versenyképtelen térségek 

Kistérségek versenyképessége, 2002

Jelmagyarázat

 
E minősítésben természetesen nem jelennek meg olyan speciális adottságok (pl. jelentős 
turisztikai vonzerő), melyek a kisebb népességszámú kistérségek számára fejlődési potenciált 
jelentenek. 
 

1.1  A területi folyamatok makrogazdasági keretei  

 
A nemzetgazdaság egészének alakulása behatárolja a magyar gazdaság területi fejlődésének 
lehetőségeit és a területfejlesztési célokhoz kapcsolódó állami szerepvállalás alakulását. A 
makrogazdaság folyamatainak hatása gyakran szelektíven érinti a különböző régiókat, így a 
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gazdaság területi szerkezetét közvetlenül is befolyásolja. Éppen ezért a hazai gazdasági 
térszerkezet alakulásának makrogazdasági kereteit összegezzük röviden a növekedés 
dinamikája és szerkezete, a nemzetközi hatások és a nemzetgazdasági versenyképesség 
alakulásának rövid ismertetésével.  
 
Az ország makroszintű gazdasági teljesítőképességének a kilencvenes évek elején tapasztalt 
drasztikus visszaesését 1994-től a stagnálás időszaka követte, majd 1996-tól állt az ország 
dinamikus növekedési pályára. 1997 és 2000 között a gazdasági növekedés tartósan 4-5 
százalék körül alakult, melyet elsősorban a multinacionális vállalatok által dominált ipari 
termelés növekedése eredményezett. A GDP felhasználásán belül a bruttó felhalmozás 
dinamikusan növekedett, miközben a háztartások fogyasztása csak mérsékelten emelkedett. A 
GDP növekedése mellett ezt az időszakot a munkanélküliség folyamatos csökkenése, 
mérsékelt bérnövekedés, 10%-ot meghaladó, ám folyamatosan mérséklődő infláció és az 
ország gazdasági versenyképességének javulása jellemezte.  

 
Főbb makrogazdasági mutatók alakulása 

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bruttó hazai termék (GDP) 
volumenindexe 

előző év 
=100 101,5 101,3 104,6 104,9 104,2 105,2 103,8 103,5

Fogyasztói árindex előző év 
=100 128,2 123,6 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3

Munkanélküliségi ráta (ILO) % 10,2 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 5,7 5,8

Megtakarítási ráta (GDP 
arányában)1  % 8,5 8,9 7,7 9,3 6,6 6,0 5,1 2,5

Folyó fizetési mérleg 
egyenleg/GDP % -3,6 -2,5 -1,4 -4,7 -5,1 -6,2  -3,4 -4,0 

Közvetlen tőkebefektetések 
Magyarországon2 millió euró 3576 1497 1653 1302 1592 1519 1098 1280,8

Időszak végi devizaárfolyam3 Euró /ECU 178,80 204,89 224,54 255,70 254,92 264,94 246,33 235,90

Forrás: KSH-MNB 2004 
 
A 2000-től kezdődő időszak legfontosabb jellemzője, hogy bár a makroszintű növekedés 

folytatódott, a növekedés üteme lelassult 
és szerkezete is jelentősen átalakult.  
A növekedés lassulása 1999 végétől 
fokozatosan, de erőteljesen érvényesült: 
miközben évesített szinten a negyedéves 
növekedés 2000 első negyedévében még 
6,5% volt, addig 2003 első két 
negyedévében 3% alá mérséklődött.  
A növekedés lassulása az évtized elejét 
jellemző nemzetközi dekonjunktúra 
mellett és a belföldi keresletélénkítés 
ellenére következett be. A növekedés 
mélypontja 2002 második felében volt, 

                                                 
1 Háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP arányában. (Módszertani változások miatt 1998-tól az 
adatok a korábbi évek adatával nem hasonlíthatók össze.) 
2 Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés. 
3 1999. január 1-jétől euró árfolyam. 
 

A magyar gazdaság növekedésének mértéke a 
GDP volumenváltozása alapján 1991 - 2002 között
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azóta a növekedési ütem enyhén gyorsult a negyedéves GDP alakulása alapján. A növekedés 
szerkezete is jelentősen átalakult. A stagnáló beruházások mellett a növekedés elsődleges 
motorjává a lakossági és közösségi fogyasztás − a GDP növekedését meghaladó − növekedése 
vált, azaz a gazdaság átmenetileg letért a beruházás- és exportvezérelt növekedési pályáról. A 
belföldi fogyasztás növekedésében 2002-2003-ban döntően a jövedelemkiáramlás játszott 
szerepet. A bérnövekedés főképp a költségvetési szférában jelentkezett, amely az ország 
minden térségét − a térségeken belül főképp a városokat − érinti, így a jövedelmek 
tekintetében a területi kiegyenlítés irányába hat. 
A legutóbbi két (2003 utolsó, 2004 első) negyedévben a tendencia megváltozott. A gazdasági 
növekedés gyorsul, ami mögött az export növekedés újbóli megugrása és a vállalati 
beruházások növekedésének megélénkülése áll. 

A magyar gazdaság kicsi és nyitott, éppen ezért a világgazdasági, illetve európai 
konjunktúra ciklusokhoz szorosan kötődik, s növekedése nagymértékben az 
exportképességtől függ. Az elmúlt években globális dekonjunktúra és a világkereskedelem 
lassulása jelentkezett, mely helyzet csak a legutóbbi két negyedévben változott meg. Főbb 
külkereskedelmi partnereink (Németország és Ausztria) importkereslete 2000 második felétől 
2 éven keresztül csökkent, ennek eredményeként 2002 óta az import növekedési üteme 
meghaladja az exportét. A hazai termékek iránti importkereslet növekedése azonban 2002 
végén túljutott mélypontján.  
 
A magyar nemzetgazdaság versenyképességének három tényezője – exportrészesedés, ár-, 
illetve költség-versenyképesség − eltérő tendenciákat mutat. A magyar export részesedését 
tekintve az ország versenyképessége biztatóan alakult. Az Unió importkeresletének 
növekedése 2000 és 2002 között átlagosan 2,6% volt, miközben a magyar export növekedése 
− jóllehet erőteljesen csökkenő dinamikával − átlagosan 18% volt. A hazai export részesedése 
az EU-importon belül folyamatosan emelkedett az elmúlt 10 évben: míg 1993-ban a teljes 
EU-import 0,4%-át tette ki, addig 2002-ben 1,1%-át. A magyar export részesedésének 
növekedése akkor gyorsult fel, amikor a globális konjunktúra és az EU importkereslet lassuló 
ütemben bővült.  
Miközben a magyar gazdaság ár-versenyképessége az elemzett időszakban gyorsuló ütemben 
romlott, az ország előnyös költség-versenyképességét is csökkenti a magas, a hatékonyság-
növekedés ütemét 6-7%-kal meghaladó béremelkedés. 
 
A csatlakozó közép-európai gazdaságok teljesítménye a magyar gazdasággal összevetve 
javul, aminek révén 2002-2003-ban csökkent a hazai és a négy közép-európai csatlakozó 
gazdaság növekedési ütemei közötti pozitív rés. Növekszik e négy ország költség- és ár-
versenyképessége, illetve növekszik relatív vonzerejük a közvetlen tőkebefektetések 
szempontjából. Ugyanakkor csökkent a növekedési ütemkülönbség Magyarország és az EU 
15 átlaga között. 2003-ban Magyarország a 8 közép-kelet-európai csatlakozó gazdaság között 
a növekedési dinamikát tekintve a hatodik helyre csúszott vissza.  
 

1.2  Területi gazdasági teljesítmény 

A gazdasági teljesítmény a térszerkezet kulcstényezője, hiszen az egyes területi rendszerek 
(területegységek) működésének alapja a gazdasági értékteremtés. A gazdasági teljesítmény 
területi alakulásának értékelése a bruttó hazai termék (megye), a bruttó hozzáadott érték 
(kistérség), beruházások, társasági adó és a társasági árbevétel elemzésén alapult. 
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A bruttó hazai termék (GDP) 1996-tól magas, majd enyhén csökkenő nemzetgazdasági 
növekedése számottevő területi különbségeket takar. A GDP területi alakulásának 
legfontosabb jellemzője, hogy − bár történtek bizonyos átrendeződések − az ország gazdasági 
térstruktúráját lényegében nem tudta átalakítani. 
A vizsgált időszak egyik meghatározó jelensége, hogy Budapest gazdasági súlya tovább 
növekszik. A főváros szerepe összességében kis mértékben (34,1-ről 36,1%-ra) nőtt az ország 
GDP-jéből való részesedést tekintve. Az egy főre jutó GDP-ben mért abszolút belső 
egyenlőtlenségek ugyanakkor jelentősen növekedtek: 1998-ban 3,4-szeres, 2002-ben már 
közel négyszeres volt a különbség a legfejlettebb (Budapest) és legfejletlenebb (Szabolcs-
Szatmár-Bereg) megye között, miközben  Budapest és a vidéki átlag közötti különbség is 2,3-
ról 2,8-szorosra nőtt.  
Budapest gazdasági értékteremtésben betöltött dominanciájának erősödése lényegében a 
korábbi trendet tükrözi, azzal a kiegészítéssel, hogy közvetlen környezete, Pest megye 
fejlettségi szintje is dinamikus növekedésnek indult, jelezve a főváros kisugárzó hatását, az 
agglomerációs kapcsolatok megélénkülését. Budapest esetében a lakosságszámra vetített 
mutató kiugró növekedését ugyanakkor a csökkenő népességszám is eredményezi, ami 
jelentős arányban az agglomerációba történő kiköltözésekből származik. 
 
1998-ban a GDP értékek alapján a vidéki megyék három jól elkülönülő csoportot alkottak. 
Három észak-dunántúli megye − Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron − alkotta nemcsak a 
legfejlettebbek (GDP: 1626-1551 ezer Ft/fő), hanem a legdinamikusabban növekvők 
csoportját is. A legelmaradottabbak, messze a legtöbb megye értékei alatt (891-987 ezer Ft/fő) 
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék voltak. A megyék többsége a középmezőnyben 
alkotott egy jól elkülönülő csoportot az egy főre jutó GDP 1025 és 1430 ezer Ft-os értékei 
között.  
 
A három legfejlettebb megye Vas, Győr-Moson-Sopron és Fejér közös fejlődési pályát futott 
be 1998 és 2002 között. Ezt a csoportot a kilencvenes évtized derekától tartó folyamatos 
felfutás jellemezte, amit elsősorban a külföldi tőkebefektetéseken alapuló, túlnyomórészt 
exportorientált ipari termelés megugrása eredményezett. 2000 után azonban számos 
multinacionális vállalat vonta ki tőkéjét e megyékből. Ezek a külföldi termelő tőke 
remobilizációjához kapcsolódó mozgások lényegében egy nyitott piacgazdaság természetes 
folyamatainak tekinthetők. Ezt igazolja, hogy az export árbevétel tekintetében Vas megye 
1999 és 2002 között 25%, Győr-Moson-Sopron 2000 és 2002 között 13%, Fejér pedig 2001 
és 2002 között 33%-os (2003-ra még nincs adat) csökkenést mutatott. Bár e megyéket 2000-
től stagnálás és esetenként visszaesés jellemzi, GDP-ben mért pozíciójuk még mindig 
számottevően a többi vidéki megye fölött áll. 
A legfejlettebb vidéki megyékhez való felzárkózási tendenciát a középmezőnyből az 1999-
től, illetve 2000-től megugrott Komárom-Esztergom, Pest és Zala megyék mutatnak, melyek 
döntően ugyancsak az ország észak-nyugati nagytérségi egységéhez tartoznak. Az 1998-ban 
még egységes középmezőny differenciálódott: a felzárkózó három megye mellett Borsod-
Abaúj-Zemplén és Békés megyék is kiváltak belőle, melyek stagnáló GDP értékeikkel 
leszakadtak e csoporttól és a legfejletlenebbek csoportjához kerültek közel. 
A leghátrányosabb helyzetű két megyénk, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg nem tudott 
felzárkózni.  
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Az egy főre jutó GDP  változása megyénként 
(2002-es áron)
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A GDP megyék szintjén mért területi 
egyenlőtlenségének változása a Hoover index 

alapján
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Növekedési típusok az országos növekedési ütemtől való eltérés alapján:
Visszaesés
Mélyen átlag alatti növekedés
Átlag alatti növekedés
Átlag körüli növekedés
Magasan átlag feletti növekedés

Megyék növekedési dinamikája az egy lakosra jutó GDP reálértékének 
változása alapján, 1998-2002

Jelmagyarázat

 
 
A GDP megyei szintű területi egyenlőtlenségeit összegzően számszerűsítve, az ún. Hoover 
index alapján megállapítható, hogy 1995-től kezdődően a gazdasági növekedéssel 
párhuzamosan 1999-ig folyamatosan, majd 2002-re ugrásszerűen nőttek a területi 
különbségek. A 2000 utáni időszakban azonban a nemzetgazdasági növekedés lassulásával, a 
kormányzati beruházások növekedésével, valamint a nivelláló hatású jövedelempolitikával 
párhuzamosan ez a folyamat megtört. 2001-ben jelentősen csökkentek, majd 2002-ben kisebb 
mértékben ismét nőttek a GDP területi különbségei. Az okot elsősorban a három legfejlettebb 
dunántúli megyében működő multinacionális nagyvállalatok termeléscsökkenése jelentette.   

A területi egyenlőtlenségek mérsé-
kelt csökkenése mögött a Budapest-
központúság növekedése és − a 
Nyugat-Dunántúl stagnálása révén 
− a vidéki megyék mérsékelt 
kiegyenlítődése áll. Ugyanakkor a 
nyugat–keleti fejlettségi 
megosztottság is fennmaradt, hiszen 
az újonnan dinamizálódó megyék is 
döntően az ország nyugati feléhez 
tartoznak. 

A keleti országrészből egyedül 
Heves megye tudott átlag feletti 

növekedést produkálni az egy főre jutó GDP alapján. 
 
Az 1999-2001 közötti két évben átmenetileg, jórészt a fejlett nyugati megyék visszaesésének 
köszönhetően, határozottan kiegyenlítődési folyamatok jelentkeztek, hiszen ekkor Komárom-
Esztergom és Budapest mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-
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A GDP megoszlása régiónként 2002

Dél-Alföld
9%

Dél-Dunántúl
7%

Észak-Alföld
10%

Észak-
Magyarország

8%

Közép-Dunántúl
10%

Közép-
Magyarország

46%

Nyugat-Dunántúl
10%

6

Bihar megyék mutattak számottevően átlag feletti növekedést, miközben Heves és Nógrád is 
átlag feletti növekedést produkált. 
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Vásárlóerő paritáson mért GDP (EU25 = 100)
31 - 37
37 - 44
44 - 52
52 - 70
70 - 124

Az egy főre jutó GDP a kibővült Európai Unió átlagában, 2002 (%) 

Jelmagyarázat

A belső elmozdulások ellenére a régiók szintjén is egyértelműen megerősödni látszik a kelet-
nyugat és a centrum-periféria struktúra. Az ország gazdasági térszerkezetét napjainkra 
leginkább az óramutató járásával ellentétes fejlettségi spirál jellemzi. A legfejlettebb Közép-
Magyarországi Régiót a fejlett észak-nyugati régiók (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl), 
majd a meglehetősen egységes két déli régió (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) követik, s a 
legfejletlenebb Észak-Kelet-Magyarország (Észak-Alföld, Észak-Magyarország) zárja. 
 

 
A kibővült Európai Unió átlagához − 
főként a bővítés és kevésbé a 
tényleges konvergencia miatt − 
meglehetősen közel került Közép-
Magyarország, miközben két észak-
keleti régiónk egy főre jutó GDP-
értéke alig haladja meg az új EU-
átlag egyharmadát. Az ország egésze 
az EU-átlag 58%-án állt 2002-ben az 
egy főre jutó GDP tekintetében.  
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40.28

37.64

42.70

37.23

60.39

51.85

95.77

Az egy főre jutó GDP régiónként a kibővült Európai Unió átlagában, 2002 (%)

Jelmagyarázat
Vásárlóerő-paritáson mért 
GDP (EU25 = 100)

35 - 40
40 - 45
45 - 65
95.77  

 
A gazdasági teljesítmény a bruttó hozzáadott érték alapján mért képe a kistérségek szintjén 
természetesen mozaikosabb képet mutat, amelyben tükröződik a településhierarchia, valamint 
a székhely (és nem telephely) szerinti adónyilvántartás torzító hatása is. Bár a vizsgált 
időszakban kisebb elmozdulások megfigyelhetőek, az 1998-as állapothoz képest érdemi 
elmozdulás nem történ. Továbbra is Budapest közvetlen környezete, a Dunántúl északi fele, 
valamint az ország többi területén a nagyobb városok és egyes iparvárosok (Kazincbarcika, 
Tiszaújváros, stb.) térségei, esetenként pedig olyan kis lélekszámú térségek mutatják a 
legnagyobb lakosokra vetített gazdasági aktivitást, melyekbe egy-egy nagyobb 
multinacionális vállalat helyezte székhelyét (pl. Tab, Rétság, Sátoraljaújhely).  
 
A dél-dunántúli és a keleti, észak-keleti határ menti perifériák jelentik a gazdaságilag 
legkevésbé aktív területeket. Az 1998 és 2002 közötti időszakban a legnagyobb arányú 
növekedést Budapest környezete és Komárom-Esztergom megye egyes kistérségei mellett a 
dél-baranyai kistérségek, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti felének, Szabolcs-
Szatmár-Bereg északi határának kistérségei mutatták. Ez utóbbiak fejlődése bizonyos 
felzárkózási folyamatot jelez. Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték bázisévhez viszonyított 
növekedése azonban e kis lélekszámú kistérségekben nem elegendő a számottevő 
felzárkózáshoz.  
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1000 Ft
20 - 134
135 - 207
212 - 328
331 - 548
548 - 2376

A gazdasági teljesítmény területi szerkezete a bruttó 
hozzáadott érték egy főre jutó értéke alapján, 2002 

Jelmagyarázat

 
 

Csökkenés (-85 - 0%) 
Stagnálás (0 - 52%)
Növekedés (53 - 99%)
Dinamikus növekedés (100 - 569%)

Egy főre eső bruttó hozzáadott érték változása folyó áron, 1998-2002

Jelmagyarázat

 
 
A gazdaság területi szerkezetét elsősorban a beruházások formálják át, ezért a beruházások 
területi mutatói a vállalkozói és közszféra teljes „területfejlesztési” teljesítményét 
reprezentálják. (A teljes beruházáson belül a területfejlesztési politika keretében, vagyis a 
tudatosan térszerkezet formáló céllal megvalósulók ennek csak egy töredékét jelentik.)  
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A beruházások országos szintű alakulásában 1998 óta a növekedés visszaesése tapasztalható. 
1998-2000 között a bruttó beruházások átlagosan 8,9%-kal növekedtek, 2001-2002-ben már 
csak 4,5%-kal, 2003-ban pedig alig 4%-kal emelkedtek. E csökkenő ütemű növekedés mögött 
a lakossági és állami beruházások gyorsuló dinamikája és a vállalati beruházások 2001-es 
stagnálása, 2002-ben jelentősen csökkenése állt. A beruházási ráta is csökken: a bruttó 
beruházások/GDP a 2000 évi 31%-ról 2003-ra 26% alá mérséklődött. (2004 első félévére a 
folyamat megfordult, s a vállalkozói beruházások növekedése felgyorsult.) 
A beruházások legnagyobb részét kitevő vállalkozói beruházások egyértelműen az ország 
legfejlettebb észak-nyugati térségét részesítették előnyben, amelyhez a befektetési intenzitás 
szempontjából Pest mellett Heves és Tolna is kapcsolódik.  
 
Az állami beruházások 2002-ben, a lakossági beruházások pedig 2001-2002 átlagában 
valamivel több, mint 20%-kal növekedtek. A beruházásokon belül az állam részarányának 
növekedése a vállalkozói szféra beruházásainak stagnálásával a makroszintű 
versenyképességet negatívan befolyásolja, ugyanakkor alapvetően a gazdasági teljesítmény 
területi nivellálódásához járulhat hozzá.  
 

1000 Ft
346 - 368
378 - 427
519 - 551
578 - 755
758 - 1118

Beruházások egy lakosra jutó értéke a 2000-2002 időszakban

Jelmagyarázat

 
 
A valóságban azonban Budapest első helyen áll az egy lakosra jutó állami beruházásokból.  
1997 és 1999 között az állami beruházások a területi különbségek növekedéséhez járultak 
hozzá, ugyanis a legtöbb állami beruházás (egy lakosra vetítve) Budapest mellett a 
legfejlettebb észak-dunántúli megyékbe irányult, a keleti országrészből csak Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Békés megye kapott fajlagosan magasabb állami invesztíciót. A 2000-2002 
közti időszakra bizonyos átrendeződés történt, amely egyértelműen az ország fejletlenebb 
térségeinek – keleti országrész, Dél-Dunántúl – előtérbe kerülését eredményezte. Ekkor már 
Budapest mellett Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád realizálta a legmagasabb egy 
főre eső állami beruházást, Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Dunántúlon pedig Veszprém és Zala 
mellett a fejletlenebb Somogy került az állami beruházások által előnyben részesített területek 
közé.  
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A megyék relatív sorrendje a beruházások és a GDP egy főre eső értékei alapján 

 

 
Beruházások/

fő  
1997-1999 

Beruházások/
fő  

2000-2002 

Állami 
beruházások/

fő  
1997-1999 

Állami 
beruházások/

fő  
2000-2002 

GDP/fő 
 1998 GDP/fő 2002 

GDP/fő 
növekedési 

ütem 
 1998 - 2002 

Pest 7 8 12 10 11 6 1 

Budapest 1 1 1 1 1 1 2 
Komárom-
Esztergom 6 4 4 14 8 5 3 

Heves 5 7 14 17 13 12 4 

Somogy 16 16 15 8 17 15 5 

Veszprém 8 11 2 7 9 8 6 
Győr-Moson-
Sopron  2 3 3 12 3 2 7 

Hajdú-Bihar  13 13 17 16 12 13 8 

Nógrád 20 17 11 2 19 19 9 

Zala 9 9 5 5 5 7 10 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg  19 19 6 6 20 20 11 

Bács-Kiskun 17 20 20 18 15 14 12 

Baranya megye 14 14 9 20 10 11 13 
Jász-Nagykun-
Szolnok  15 12 16 3 14 16 14 

Tolna 10 5 18 15 7 9 15 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 11 10 19 9 18 17 16 

Békés 18 18 7 11 16 18 17 

Csongrád 12 15 13 4 6 10 18 

Vas 4 2 10 19 4 3 19 

Fejér 3 6 8 13 2 4 20 

 

(reálérték változása a bázisidőszak %-ában)
-0.02 - 0.12
0.12 - 0.32
0.32 - 0.4
0.4 - 0.68
0.68 - 1.01

Állami beruházások változása  az 1997-1999 
és 2000-2002 időszakok között

Jelmagyarázat
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1000 Ft
81 - 93
96 - 105
106 - 113
114 - 125
132 - 299

Állami beruházások egy főre jutó értéke, 2000-2002

Jelmagyarázat

 
 
 

1.3  Gazdasági szervezetrendszer 

A rendszerváltozást követően megindult, a gazdasági szereplők számával, összetételével 
jellemezhető struktúra-átalakulás üteme 1996 után erőteljesen lefékeződött. Kialakult a 
vállalkozások, a vállalkozási formák új rendje, és az új gazdasági szerkezet, amelyet a 
vállalkozások méretstruktúrájában a mikro- és kisvállalkozások rendkívül magas (több mint 
99%-os) aránya jellemez, a beszállítói kapcsolatok építésében fontos szerepet betöltő 
középvállalatok optimálisnál alacsonyabb aránya mellett. 1998 után a vállalkozások száma, az 
egyes méretkategóriák, az árbevétel, a munka- és a tőkejövedelmek egymáshoz viszonyított 
aránya, valamint a megtermelt jövedelem megoszlása országos szinten csak kisebb 
elmozdulásokat mutat. A társas vállalkozások száma ezzel együtt is mérsékelten tovább nő. 
Az összes vállalkozás számának időnként jelentkező visszaesését az egyéni vállalkozók 
számának ingadozása eredményezi. 
 
Néhány fontos területen ugyanakkor folytatódik a vállalkozások méret szerinti 
differenciálódása. Az exportban tovább nőtt a nagyvállalatok dominanciája, ők adják az 
export közel háromnegyedét, és termelésük exportorientációja is nőtt. A vállalkozási 
szférában folytatódik a tőkekoncentráció: a vállalkozások saját tőkéjének kétharmadát a 
nagyvállalkozások birtokolják. A vállalkozások ágazati megoszlásában a tercier szektor – 
azon belül is elsősorban az ingatlanforgalmazás, számítástechnikai és gazdasági 
szolgáltatások gyűjtőágazatba soroltak – súlyának növekedése jellemző.  
A gazdasági szervezetrendszer fejlődési folyamatát tekintve az ország térségei között jelentős 
fáziskésés jelentkezik.  
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1998 és 2002 között a vállalkozások számának növekedése elsősorban azokban a terekben 
jelentkezett, amelyeket a vállalkozásalapítás „boom”-ja korábban még csak részben érintett. A 
vizsgált időszakban zömében az 1998-ban legalacsonyabb vállalkozásszámmal rendelkező, 
döntően periférikus és kisnépességű térségekben (Derecske-létavértesi, Sarkadi, Szeghalomi, 
Enyingi, Abai, Szikszói, Mezőcsáti, Bodrogközi, Ibrány-nagyhalászi, stb.) nőtt a legjobban az 
ezer lakosra jutó vállalkozások számával mérhető vállalkozási aktivitás. A jogi személyiségű 
vállalkozások ezer lakosra jutó értékének változása alapján megállapítható, hogy a 
vállalkozók számának változása határozottan a területi kiegyenlítődés irányába mutat. Ez 
elsősorban azt jelzi, hogy a fejletlenebb térségekben is megindult a cégek alapítása, s 
bizonyos vállalkozásokat az olcsó munkaerő vonz e térségekbe. A vállalkozások számának 
növekedése azonban még nem jár együtt a gazdasági értékteremtés számottevő 
fokozódásával. 
E térségek a vállalkozássűrűség dinamikus növekedése ellenére sem érték be a nagyobb 
vállalkozássűrűséggel rendelkező területeket. 

Az 1998-ban már magas értéket mutató térségek – megyeszékhelyek, Budapesti 
agglomeráció térségei, Balaton környezete – esetében csak kisebb mértékben nőtt, 
leggyakrabban stagnált vagy csökkent a vállalkozói aktivitás. Mindez elsősorban annak 
köszönhető, hogy a nagyvárosokban, s az egyéb fejlettebb gazdaságú térségekben a 
vállalkozói rendszer érettebb fázisába került, s a fejlődés itt a szerkezeti tisztulás és a 
minőségi változás irányába folytatódik. Ezekben a döntően városias térségekben a vizsgált 
időszakban az új gazdasági szerkezet már egy lassúbb ütemű, a folyamatosan színre lépő és a 
versenyben elhaló vállalkozások belső evolúciós szakaszában fejlődött tovább, amelynek 
eredményeképpen a piacon egyre nagyobb részt foglaltak el a valóságos piaci szereplők és 
fokozatosan létrejött egy érettebb szervezeti struktúra. A legutóbbi években a nagy gazdasági 
átalakulásokat túlélő versenyképes vállalkozások technológiai beruházásai, innovációs 
fejlesztései már egy új gazdaságfejlődési szakasz kezdetét jelzik, amelyet egyre inkább 
minőségi mutatókkal, a piaci orientáció és a tőkefelhalmozási képesség változásával lehet 
jellemezni. 
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2 - 8.3
8.3 - 14.6
14.6 - 21
21 - 27.3
27.3 - 33.6

Jogi személyiségű vállalkozások ezer lakosra jutó száma, 1998

Jelmagyarázat

 
 

A változás az 1998-as érték %-ában
-2.5 - 22.2
22.2 - 31
31 - 40.1
40.1 - 53.3
53.3 - 131

Az ezer lakosra jutó jogi személyiségű vállalozások számának változása, 1998 -2002 

Jelmagyarázat

 
 
A magyar gazdaságot – ágazati, területi és tulajdonosi szempontból – egyfajta kettőség, 
dualitás jellemzi. Egy viszonylag szűk, erősen exportorientált, döntően külföldi tulajdonú, 
néhány „modernizációs szigetre” koncentrálódó nagyvállalati kör állítja elő a GDP és az 
export döntő részét, míg a Magyarországon működő közel egymillió, zömében tőkeszegény 
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társas és egyéni vállalkozás túlnyomó többségét alkotó, javarészt hazai tulajdonú mikro-, kis- 
és középvállalati szféra hozzájárulása a bruttó nemzeti termékhez és az exporthoz jóval 
elmarad a szférának a foglalkoztatásban betöltött súlyától.  
A foglalkoztatásban, a jövedelem és adótermelésben, valamint exportteljesítményben mai 
napig meghatározó nagyvállalatok jelenléte a magyarországi megyék között korántsem 
egyenletes.  

Budapesten található a 250 főnél többet foglalkoztató cégek egyharmada. (A valóságban 
ezek közül számos cég központja szerint budapesti, azonban termelését az ország több 
telephelyén folytatja.) A megyék közül Nógrád, Tolna, Békés és Somogy esetében a 
meghatározó nagyvállalatok szinte teljes hiányáról beszélhetünk, s a 250 fő feletti 
kategóriából is kevés cég található itt. A legtöbb nagycég-központ egyrészt a gazdasági 
átalakulás sikertérségeként jellemezhető Győr-Moson-Sopron, Pest, Fejér megyékben, 
valamint Borsod-Abaúj Zemplén megyében található, melyekben 50 fölötti a nagycégek 
száma. A nagyvállalatok elhelyezkedése kismértékben igazodik a gazdasági fejlettség 
struktúrájához. A régiók közül a legtöbb nagyvállalatot Közép-Magyarországon, Közép-
Dunántúlon, ezt követően Nyugat-Dunántúlon, majd Észak-Alföldön találjuk, a legkevesebbet 
Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúl.  

A kis és középvállalatok (KKV) szektora – az egyéni vállalkozók teljesítményét is 
figyelembe véve a munkahelyek 70%-át biztosítja. (Területi eloszlásukat a jogi személyiségű 
vállalkozások ezer lakosra jutó száma szemlélteti.)  

A 250 főnél többet foglalkoztató vállalkozások megoszlása 2002 (db)
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2 - 8, 3
8, 3 - 14, 6
14, 6 - 21
21 - 27, 3
27, 3 - 42

Jogi személyiségű vállalkozások ezer lakosra jutó száma, 2002

Jelmagyarázat

 
 
Világgazdasági trend, hogy Bár a vállalkozások versenyképességében mind nagyobb szerepet 
játszik a globális versenyképesség, mégis megfigyelhető, hogy a gazdasági szervezetek 
tevékenysége sokkal inkább a hazai, sőt az iparágak többségében kifejezetten a regionális 
bázison alapul. A globális versenyben tulajdonképpen már nem is az egyes vállalkozások, 
hanem földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő, egymással szoros kapcsolatban álló 
vállalati hálózatok, csoportosulások, klaszterek vesznek részt, melyek jobban tudnak 
alkalmazkodni a globális verseny megváltozott feltételeihez, mint az egymástól elszigetelten 
működő cégek. 

A beszállítói hálózatok és klaszterek potenciális hazai szerepe fontos, hiszen a hazánkba 
települt globális vállalatok a foglalkoztatás mellett elsősorban hazai beszállítói kapcsolataikon 
keresztül fejthetnek ki helyi, térségi húzóerőt, s a fejlett beszállítói hálózatok egyúttal az adott 
cég „meggyökeresedésének” is zálogát jelentik. A beszállítói hálózatok közvetlen haszna a 
területi gazdasági fejlődés szempontjából, hogy ezek révén a nagyvállalatok felvevőpiacot 
biztosítanak a hazai kis- és középvállalkozások számára, s az együttműködések során a 
magasabb szintű vállalatvezetési és szervezési technológiai ismeretek átadása előmozdítja a 
hazai beszállítók versenyképességének javulását. A hazai tulajdonú vállalatok azonban ritkán 
tudnak megfelelni a beszállítókkal szemben támasztott elvárásoknak, s a Magyarországon 
letelepedett multinacionális cégek hazai beszállítóinak aránya ezért átlagosan alacsony.  

Az együttműködést biztosító hálózatosodás ösztönzése a nyugat-európai tapasztalatokat 
követve a hazai regionális gazdaságfejlesztési politikának is eszközévé vált.  

A beszállítói hálózatok fejlődését a GKM Beszállítói célprogramja keretében ösztönözte, s a 
Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) is 
támogatja. A klaszterek magyarországi megjelenése elsődlegesen a regionális gazdaságfejlesztési 
kormányzati törekvésekhez, s csak másodlagosan a szervezetek önszerveződéséhez kapcsolódik. 
A Széchenyi Terv Gazdaságépítési Programjának keretében 2001-2002-ben meghirdetett 
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regionális klaszterek létrehozására irányuló pályázat indította el hazai klaszterek megalakulását. A 
legtöbb régió fejlesztési stratégiájában megtalálható a klaszterfejlesztés. 2003-ban új klaszter 
pályázat nem került kiírásra, viszont 2004-től a GVOP „Együttműködés fejlesztése a vállalkozói 
szektorban” c. intézkedése támogatja a vállalkozói hálózatokat. 
 

A magyarországi klaszter-szerveződések és a nagyvállalatok régiónként 

Régió 

GKM 
pályázatán 

nyertes 
klaszterek (db) 

Működő 
klaszterek (db) 

250 főnél 
többet 

foglalkoztató 
vállalatok (db) 

Közép-Magyarország 3 3 364 
Közép-Dunántúl 3 4 138 
Nyugat-Dunántúl 2 5 131 
Dél-Dunántúl 1 1 72 
Észak-Magyarország 1 0 97 
Észak-Alföld 2 3 112 
Dél-Alföld 4 3 100 
Összesen 16 19 1014 

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2002-2004. 

 
A napjainkig ténylegesen megalakult klaszter-szerveződések típusuk szerint többnyire két 
alapvető kategóriába sorolhatók, de mindkét típusban közös az, hogy az innováció, a hálózat 
szerveződés regionális bázisát tárják fel: 

– A termelés-orientált klaszter-szerveződések vagy már a térségben megtelepült 
nagyvállalatok beszállítói körének hálózatos szerveződésére irányulnak (pl. Pannon, 
ill. Közép-Magyarországi Autóipari Klaszter) vagy piacorientált, számos KKV-t 
integráló regionális hálózat-szervezés minta-típusaként értékelhetők  

– A módszertani, képzési irányultságú klaszter-szerveződések célja módszertani és 
tudásközpontok létesítésével az adott ágazat EU felkészítését elősegíteni, ill. a 
minőségi követelmények elterjesztésén keresztül új piacok elérését előkészíteni. 

 
A magyar klaszterek szinte kivétel nélkül még az indulási fázisban tartanak, funkciójuk és 
jellegük még kialakulatlan, valódi hatásaik az adott régió ill. az ország egészének fejlődésére 
még nem igazolható.  
 
 

1.4 Külföldi működőtőke 

Egy olyan, alapvetően tőkeszegény, nyitott és kicsi gazdaságnak, mint Magyarország a 
külföldi működőtőke beáramlása és tartós jelenléte elengedhetetlen a gazdasági növekedés 
fenntartásához. A nemzetgazdaság egészének globális rendszerekbe való beintegrálódása 
mellett a gazdaság regionális tagoltságában is meghatározó szerepet játszik a külföldi tőke. 
Ennek ellenére az utóbbi években a működő-tőkeáramlás volumene kedvezőtlen tendenciát 
vett fel. 
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Közvetlen tőkebefektetések Magyarországon
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Ennek oka egyrészt az 1970-es évek óta világgazdasági szinten folyamatosan bővülő 
nemzetközi tőkekivitel 2001-ben bekövetkezett visszaesése, melyet a hazai 
adszorpciósképesség csökkenése is követett. E korlátozott mértékű külföldi működőtőkéért 
pedig egyre erőteljesebb verseny mutatkozik térségünkben és globálisan is. Egyre bővül 
azoknak az országoknak a köre (pl. Kína), melyek a külföldi tőke számára vonzó feltételeket 
biztosítanak komoly versenytársat jelentve ezzel Kelet-Közép-Európa számára. Ugyanakkor a 
Kelet-Közép-Európai térségen belül is éleződik a verseny. Magyarország elvesztette a korai 
privatizációból, a külföldi tőke áramlása előtti korlátok lebontásából származó kezdeti 
előnyét. A gazdasági növekedés legutóbb tapasztalható helyreállása és az ország Európai 
Unióhoz való csatlakozása azonban hosszabb távon újabb lendületet adhat az országba 
irányuló külföldi befektetéseknek. Ezt bizonyítják a közvetlen tőkebefektetések 2004. első 
negyedévi adatai is. 
Területi megoszlását tekintve a külföldi működőtőke a leginkább koncentrált gazdasági 
tényező. Az egy főre eső külföldi működőtőke állomány területi eloszlásán (ld. alábbi 
térkép) egyértelműen kirajzolódik a külföldi tőke által preferált és az alacsony vonzerővel 
bíró területek aránya közti rendkívül nagy különbség. A Közép-Magyarországi régióban 
illetve az észak-nyugati határ menti térségekben van jelen legnagyobb arányban a külföldi 
tőke, míg az ország legnagyobb része, Dél-Dunántúl, az Alföld és Észak-Magyarország 
mindössze az országos átlag 0-20% körüli értékét mondhatja magáénak.  

A vizsgált időszak jellemzője, hogy Budapest mellett egyre több, főként Budapest tágabb 
vonzáskörzetébe tartozó, valamint Nyugat-dunántúli kistérség is a külföldi tőke célpontjává 
válik. Az előbbiek főként a telítődő főváros közelségének köszönhetik kedvező helyzetüket. 
1998-2002 között azonban összességében csekély mértékben - az összes külföldi tőke 1998-as 
közel 55%-os részaránya négy év alatt csupán 1,5 százalékponttal - csökkent a Budapest 
központúság. Ugyanakkor az időszak során több vidéki (Komáromi, Sárvári, Rétsági, stb.) 
kistérségbe érkezett nagyobb mennyiségű külföldi tőke, aminek következményeként a 
főváros-vidék viszonylatában egy lassú kiegyenlítődés érzékelhető. A külföldi tőke területi 
egyenlőtlenségei összességében nőttek az időszak során. Nőttek az abszolút különbségek is: 
1998-ban a legkisebb külföldi tőkeellátottságú kistérség külföldi tőke állománya a 
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legnagyobbénak 0,0093%-a, míg 2002-ben csak a 0,0018%-a volt. Az országos átlag 1%-a 
alatt 1998-ban 14, míg 2002-ben 24 kistérség szerepel. 
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40 - 100
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Egy lakosra jutó külföldi tőke országos átlagától való eltérése, 2002 

Jelmagyarázat
(2002 országos átlag=100)

%

 
A tőkevonzás szempontjából legversenyképesebb Pest megye és legkevésbé vonzó Tolna 
megye között a különbség 1998-2002 között több mint háromszorosára nőtt. 1998-ban Tolna 
megye az összes külföldi tőke 0,27%-át, 2002-ben viszont már csak a 0,15%-át mondhatja 
magáénak, míg a legjobb mutatóval rendelkező Pest megye részesedése a külföldi tőke 
országos volumenéből 11%-ról 21%-ra nőtt.  

Budapest és vonzáskörzete mellett Nyugat és Közép-Dunántúl tudott eddig előnyt kovácsolni 
kedvező földrajzi elhelyezkedéséből. Ezen kívül az ország egészében a nagyobb városok 
(Pécs, Szeged, Debrecen, Kecskemét, Miskolc) rendelkeznek az országos átlaggal megegyező 
vagy azt meghaladó külföldi tőkével, elsősorban a jobb infrastrukturális feltételeknek, a 
képzett munkaerőnek köszönhetően. Ezen kívül a Dél-Dunántúli, Alföldi és Észak-
Magyarországi régiókból is szigetszerűen kiemelkedik még egy-két magasabb külföldi 
tulajdoni hányaddal bíró kistérség. Például a Tabi kistérség a Dunántúlon, az Orosházi az 
Alföldön, Tiszaújvárosi Észak-Magyarországon. Orosháza ill. Tiszaújváros esetében a 
lokalizációs előnyök (üveggyár illetve vegyipar jelenléte) biztosították a kistérség 
versenyképességét. (Az ábrán látható területi eloszlás a valós helyzetet több esetben - főként a 
kisebb népességű térségeknél - erősen torzítja, ami a tőkeadatok székhely szerint 
nyilvántartásából adódik. A több telephelyes vállalatok székhely települései, - pl. Tab - 
gyakran túlzó értéket mutatnak.) Az ország legalacsonyabb tőkevonzó képességű 35 
kistérségének, ahol a külföldi tőke állománya nem éri el az országos átlag 1%-át, az egy 
negyede az Észak (9db) ill. a Dél-Alföldön (9) található, de az Észak-Magyarországi (7) és a 
Dél-Dunántúli (6) régió is megközelíti ezt az arányt.  
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A külföldi tőke volumene és változása 
(vállalkozások jegyzett tőkéje alapján) 

 1998 
milliárd Ft 

1998 
% 

2001 
milliárd Ft 

2001 
% 

Közép-Magyarország 1554 65 2114 68 

Közép-Dunántúl 160 7 292 9 

Nyugat-Dunántúl 224 9 234 8 

Dél-Dunántúl 74 3 55 2 

Észak-Magyarország 170 7 192 6 

Észak-Alföld 103 4 109 3 

Dél-Alföld 111 5 124 4 

összesen 2396 100 3121 100 

 
A hátrányos helyzetű területek egy-egy kedvező pozíciójú térségének ellenpontjaként Nyugat-
Magyarországon is kitűnik egy-egy „fehér” folt (Sárbogárdi, Őriszentpéteri, Pannonhalmai, 
Téti kistérség), melyek egy dinamikusan fejlődő, magas külföldi tőkeellátottságú térség 
közvetlen szomszédságában fekvő árnyéktérségek.  

A külföldi tőkeáramlás megtorpanása az ország egészében érződik. A középső területeken 
(Esztergomi, Szentendrei, Balassagyarmati, Móri, Kisbéri) ill. elszórtan egy-két kistérségben 
(Hajdúszoboszlói, Tokaji, Kazincbarcikai, Orosházi, Sárvári, Csepregi) észlelhető az időszak 
egészén a külföldi tőke volumenének növekedése. Ezzel szemben néhány gazdaságilag fejlett 
kistérség (Győri, Szegedi, Veresegyházi, Dorogi, Váci) esetében a külföldi tőke csökkenése 
következett be. Az ingadozást mutató kistérségek körébe tartozik ugyanakkor a főváros, a 
Dabasi, Téti, Fonyódi, Tiszavasvári kistérség. Összességében az ország északnyugati és 
középső területei tükrözik a dinamika jeleit, akár pozitív akár negatív irányt tekintünk. A Dél-
Dunántúl és az ország keleti felén ugyanakkor a stagnálás jelei érezhetők, a minimális 
tőkemozgásnak köszönhetően. 

A területi különbségek, melyek Magyarországon a külföldi tőke beáramlását követő években 
kialakultak ennek ellenére rögzülni látszanak, sőt tovább nőttek. Jelentős elmozdulások, 
pozícióváltozások a kistérségek, megyék, régiók sorrendjében nem következtek be. A legtöbb 
külföldi tőkével rendelkező kistérségek köre (Budaörsi, Szentgotthárdi, Dabasi, Budapesti, 
Tiszaújvárosi, Győri, Komáromi, Esztergomi, Móri) nem változott alapvetően. Csak a 
külföldi tőkeimport közel azonos szintjén álló kistérségek csoportjain belül figyelhetünk meg 
némi ingadozást a sorrendiségben. Így a legmagasabb kategóriában például 1998-ban még 
Győrben, míg 2002-ben már Szombathelyen volt vidéken a legmagasabb a külföldi tőke 
volumene.  
A külföldi tőke nélküli kistérségek (Polgári ill. 1998-ban Jánoshalmai, 2002-ben Mezőcsáti) 
gazdasági potenciálja alapvetően nem különbözik attól a 70 kistérségtől sem, melyekben a 
külföldi tőke az országos érték 0,01%-a vagy annál kevesebb. Összességében a 
kedvezőtlenebb tőkevonzási képességgel bíró kistérségek nem tudtak javítani helyzetükön. 
Néhány kistérség, elsősorban a déli és északi határ mentén az elmúlt négy évben jelentős 
növekedést produkált a külföldi tőke volumenét tekintve, de ez nem eredményezett olyan 
mértékű növekedést, hogy korábbi rendkívül hátrányos pozíciójukból országos 
összehasonlításban kimozdultak volna. Például az Ibrány-nagyhalászi, Ercsi, Enyingi 
kistérség is jelentős növekedést produkált, ám korábbi pozíciójukon nem tudtak változtatni. 
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stagnálás
kis mértékű növekedés
közepes növekedési ütem
magas növekedési ütem

Egy főre jutó külföldi tőke változása 1998-2000

Jelmagyarázat
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Egy főre jutó külföldi tőke változása 2001-2002

Jelmagyarázat

 
A legnagyobb előrelépést a kistérségek sorrendjében a Tabi, Szentendrei, Rétsági, Jászberényi 
kistérségek tették. Jelentős visszaesést mutat ugyanakkor a Pécsi, Nagyatádi, Sárbogárdi, 
Szobi kistérség. Annak ellenére, hogy 1998-2002 között jelentősen megnőtt az országban 
jelen lévő külföldi tőke volumene, közel 3%-kal csökkent a külföldi vállalkozások száma, ami 
arra utal, hogy a külföldi tőkebefektetések egyre nagyobb arányban a már betelepült 
vállalkozások fejlesztéseiből származnak. 
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A vizsgált időszak során az alágazatok közül a feldolgozóiparba áramlott a legtöbb külföldi 
tőke. Egyértelműen kitűnik Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Fejér 
megyében a járműgyártásban a külföldi tőke dominanciája. (Győr-Moson-Sopron megyében 
81%, Komárom-Esztergomban 96%, Fejér megyében 75%) E térségekben a vállalkozásoknak 
is túlnyomó része a feldolgozóiparban van jelen, azaz itt érvényesül a külföldi tőke 
dinamizáló, gazdaságfejlesztő szerepe. A specializálódást és egy-egy nagyobb cég 
beruházásainak dominanciáját tükrözi, hogy egy-két, a külföldi tőke szempontjából nem az 
élvonalba tartozó megyében a feldolgozóipar egy-egy speciális területére áramlott a legtöbb 
külföldi tőke. Veszprémben az egyéb nemfém ásványi termékgyártás, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a vegyianyag, termékgyártás, Nógrádban a gumi, műanyag termékgyártás, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében a papír, bőr, Tolnában textilipar területére érkezett a külföldi 
tőke jelentős része. Ezekben a megyékben a működőtőke jellemzően az alacsony hozzáadott 
értékű iparágakba áramlott. Számos, az ország külföldi tőkeállományának csupán néhány 
százalékával rendelkező megyében (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Csongrád, Heves) meghatározó részt képvisel a nagy energiaszolgáltatók (villamosenergia, 
gáz, vízszolgáltatók) privatizációjából származó külföldi tulajdon, mely szintén nem járul 
hozzá a hozzáadott érték növeléséhez.  
Szintén az alacsony tőkevonzó képességű megyék jellemzője, hogy arányait tekintve a 
kereskedelemben magas a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma. E tekintetben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye élesen kiugrik az ország egészéből. 
A gazdasági szolgáltató vállalkozások tekintetében legnagyobb arányban Budapesten van 
jelen a külföldi tőke, ahol a pénzügyi vállalkozások adják a külföldi tőke kiugróan magas 
százalékát. A hazai üzleti szolgáltató szektor esetében is érvényesül az a tendencia, hogy az 
ország nyugati felében egyértelműen magasabb a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma. 
A mezőgazdaság területén elsősorban a Nyugati határ mentén fekvő megyékben magasabb a 
külföldi vállalkozások száma az átlagosnál. A térség összes külföldi tőkéjén belüli súlyuk 
ugyanakkor alacsony tőkeellátottságuk révén nem képez szignifikáns részt.  
 

1.5  Meghatározó ágazatok 

A vizsgált időszakban összességében érvényesült az az általános trend, hogy a mezőgazdaság 
évről évre fokozatosan veszít súlyából az értéktermelést tekintve. A GDP-ben betöltött arány 
folyamatos csökkenése mellett - 1996-ban 6,6%-ot 2002-ben már csak 3,7%-ot tett ki a súlya 
- az ágazat abszolút teljesítménye is évről évre stagnál vagy csökken. 
 
Az ipar rendszerváltozást követő visszaesés után 1993-tól megindult dinamikus növekedése 
az 1996-os év stagnálását leszámítva 2001-ig folytatódott. Ebben az időszakban a hazai 
gazdasági növekedést a főként exportra termelő, döntően külföldi érdekeltségű nagyvállalatok 
megugrása vezérelte. 1998 és 2000 között a feldolgozóipar átlagon felül növekedett (13,6% 
éves átlagban), amely ütem azonban a 2001-2002 időszakra drasztikusan visszaesett (éves 
átlagban 3,1%-ra). Az ipar legdinamikusabban növekvő szegmensét az elmúlt 2 évben az 
építőipar jelenti 10% feletti éves növekedést mutatva. 
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A GDP megoszlása a fő nemzetgazdasági ágak között 2002

Jelmagyarázat

ipar
szolgáltatások
mezőgazdaság

 
A GDP termelésének ma már kétharmadát előállító tercier szektor (szolgáltatások) 
növekedése 2000-től kezdve haladja meg az ipari növekedést. A szolgáltatások 
szerepnövekedését elsősorban a kereskedelem, pénzügyi tevékenység és az ingatlanügyletek 
gazdasági szolgáltatások ágazatainak átlagon felüli növekedése eredményezte. 
A mezőgazdaság további szerepcsökkenése a döntően agrár profilú rurális térségeink 
leszakadását súlyosbítja. A tercier szektor felfutása ugyanakkor elsősorban a nagyobb 
városokat, a gazdasági centrumokat érinti. Az ágazati átrendeződés tehát a területi 
koncentráció fokozódásához járul hozzá. 
 

1.5.1  Agrárgazdaság 

 
A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe a főbb mutatók tekintetében tovább csökkent, bár 
a korábbi évekhez képest mérsékeltebb ütemben. A bruttó hozzáadott érték folyó áron a 
nemzetgazdaságban mintegy 67%-kal nőtt, a mezőgazdaságban csak 11%-kal, de a vizsgált 
időszak első három évében stagnált. Csökkent a mezőgazdasági kivitel (az élelmiszeriparral 
együtt) részesedése az összes kivitelből (1998-ban 9,2%-kal, 2002-ben 7,4%-kal részesedett), 
de amíg a külkereskedelmi forgalom egyenlege a termelő ágazatokban negatív előjelű volt, a 
mezőgazdaság tartósan, gyakorlatilag változatlan volumenű aktívumot mutatott. Csökkent a 
mezőgazdasági foglalkoztatás is (7,4%-ról 6,2%-ra).  
 
A mezőgazdasági termelés értéke folyó áron 28,7%-kal, változatlan áron számolva (vagyis a 
termelés volumene) viszont csupán 3,2%-kal nőtt. A főágazatok közül az állattenyésztés 
teljesítménye volt gyengébb. 
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A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepének néhány mutatója 

 
A mezőgazdaságban a legfontosabb mutatók – és a mutatók változása – vonatkozásában 
ugyan tapasztalhatók területi különbségek, de ezek általában nem markáns és nem 
tendenciaként jelentkező folyamatokra (különbségekre) utalnak. 
A mezőgazdaság teljesítménye növekedése a bruttó hozzáadott érték alapján (folyó áron 
számolva) a vizsgált időszakban a dunántúli megyékben (különösen Pest, Fejér, Somogy, 
Veszprém, Vas) volt az átlagot meghaladó, miközben a mezőgazdasági termelés 
szempontjából meghatározó alföldi megyékben (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, 
Csongrád) stagnálás volt tapasztalható. Ennek is köszönhető, hogy a két alföldi régióban a 
mezőgazdaság részesedése a bruttó hozzáadott értékből 24,3%-ról 16,1%-ra csökkent. A 
mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottságú Nógrád megyében a 
teljesítményben tartós visszaesés jelentkezett.  
A mezőgazdaság fajlagos teljesítménye (az egy hektár mezőgazdasági területre jutó bruttó 
hozzáadott értékkel mérve) – a vizsgált időszakban – országos átlagban 85,9 ezer forint volt, 
jelentős területi különbségek mellet. A legalacsonyabb volt Észak-Magyarországon (59,4 ezer 
Ft), ezen belül Nógrád (49,3 ezer Ft) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (55,6 ezer Ft), de 
nagyon alacsony a viszonylag jó adottságú Jász-Nagykun-Szolnok (63,7 ezer Ft) megyében 
is. Az országos átlagot jelentősen meghaladta a Közép-Magyarország régióban (136,4 ezer 
Ft), valamint Komárom-Esztergom megyében (111,7 ezer Ft)  
 
A stagnáló mezőgazdasági teljesítményben jelentős szerepe van annak, hogy a legjelentősebb 
állatfajok (szarvasmarha, sertés, baromfi), száma csökkent, vagy stagnált (növekedés csak a 
juhállományban jelentkezett), így az állatsűrűség továbbra is alacsony. Különösen 
kedvezőtlen, hogy az állatsűrűség a legtöbb kedvezőtlen adottságú kistérségben (főként 
dombvidékeken) nagyon alacsony. 
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Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó 
bruttó hozzáadott-érték alakulása 1998-2002 között

Jelmagyarázat
Átlagosan (eFt)

49 - 70
71 - 85
85, 5 - 100
101 - 112

1998. évben
1999. évben
2000. évben
2001. évben
2002. évben  

 
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya térben erősen differenciált, magasabb 
foglalkoztatási arány inkább az ország déli kistérségire jellemző. A népesség kötődése a 
mezőgazdasági termeléshez – a foglalkoztatáshoz képest – azonban jelentősebb, hiszen (a 
2000. évi ÁMÖ szerint) az aktív korúak 23,7%-a folytat valamilyen mezőgazdasági 
tevékenységet. Ebben a tekintetben a területi különbségek nagyon jelentősek, nagyon erős a 
népesség mezőgazdasághoz kötődése a Dél-Alföldön (36,8%), ezen belül Bács-Kiskun 
megyében (43,3%), az Észak Alföldön (36,7%), ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (48,5%), a Dunántúlon pedig Somogy megyében (42,2%). Kistérségek szintjén 
még nagyobb különbségeket találunk. 
 
A mezőgazdaság nemcsak a mezőgazdasági művelésre kitűnő adottságokat kínáló déli 
országrészben jelentős, hanem jelentős szerepet játszik a periferikus helyzetű és 
elmaradottnak tekinthető, sok esetben aprófalvas térségek társadalmi-gazdasági életében is, 
ahol az egyedüli megélhetési lehetőséget jelenti. Ennek oka, hogy az anyagi lehetőségek és 
szocio-kulturális hagyományok szinte egyetlen alternatívaként kínálják széles és a társadalom 
többi részétől képzettségben és ennél fogva jövedelemben is leszakadó társadalmi rétegei 
számára az agrárgazdálkodást. 
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A mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, 2001

Jelmagyarázat

0.5 - 3.7
3.7 - 6.9
6.9 - 11.5
11.5 - 18.9
18.9 - 36.4

(%)

 
 
 
 

Mezőgazdasági munkát végzők aránya, 2002

Jelmagyarázat
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Az agrárfoglalkoztatás néhány jellemzője régiónként és megyénként, 1996, 2001 

Az agrárfoglalkoztatás 
részaránya*, % 

Földellátottság**, 
ha/fő 

Munkaerő-sűrűség***, 
fő/100 ha Megye, régió 

1996 2001 1996 2001 1996 2001 
Pest (Budapesttel) 2,4 1,5 16,1 22,5 6,2 4,5 
Közép-Magyarország 2,4 1,5 16,1 22,6 6,2 4,4 
Fejér 10,4 6,8 19,1 25,1 5,2 4,0 
Komárom-Esztergom 7,0 4,3 17,0 23,3 5,9 4,3 
Veszprém 8,2 5,1 21,8 28,9 4,6 3,5 
Közép-Dunántúl 8,7 5,5 19,5 25,9 5,1 3,9 
Győr-Moson-Sopron 7,8 5,5 21,2 25,7 4,7 3,9 
Vas 8,1 5,6 21,7 28,4 4,6 3,5 
Zala 6,3 5,6 28,7 30,5 3,5 3,3 
Nyugat-Dunántúl 7,4 5,6 23,2 27,8 4,3 3,6 
Baranya 11,4 6,4 18,4 30,6 5,4 3,3 
Somogy 12,5 8,8 24,6 32,0 4,1 3,1 
Tolna 14,2 10,7 21,4 27,0 4,7 3,7 
Dél-Dunántúl 12,5 8,3 21,3 29,9 4,7 3,3 
Borsod-Abaúj-Zemplén 5,7 3,5 37,1 56,3 2,7 1,8 
Heves 6,9 5,7 30,3 33,7 3,3 3,0 
Nógrád 5,6 2,8 35,6 60,2 2,8 1,7 
Észak-Magyarország 6,0 4,0 34,7 47,6 2,9 2,1 
Hajdú-Bihar 12,3 9,7 23,6 27,6 4,2 3,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 12,3 7,9 27,8 38,7 3,6 2,6 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10,0 6,1 26,8 41,3 3,7 2,4 
Észak-Alföld 11,5 8,0 25,9 34,4 3,9 2,9 
Bács-Kiskun 15,8 13,5 20,0 21,8 5,0 4,6 
Békés 16,2 11,7 22,9 30,0 4,4 3,3 
Csongrád 15,3 12,2 14,4 17,4 7,0 5,8 
Dél-Alföld 15,8 12,6 19,0 22,4 5,3 4,5 
Ország összesen 8,0 5,6 22,1 28,6 4,5 3,5 

*Agrárfoglalkoztatás részaránya: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottból. 
**Földellátottság: egy mezőgazdasági foglalkoztatottra jutó mezőgazdasági terület nagysága. 
***Munkaerő sűrűség: 100 ha mezőgazdasági területre jutó mezőgazdasági foglalkoztatott. 
Forrás: Mikrocenzus 1996, KSH 1997, Népszámlálás 2001 6. Területi adatok. 6.21 Összefoglaló adatok I. kötet 

 
A vidéki foglalkoztatási- és kereseti viszonyok szempontjából kedvezőtlen, hogy 36 ezer 
hektárral (16%-kal) csökkent az ültetvények területe (a csökkenés elsősorban a szőlőterületet 
érintette), a legnagyobb arányú csökkenés (6%-ról 3,3%-ra) Zala megyében jelentkezett. 
Kedvező ugyanakkor, hogy gyümölcsösök területe nőtt (ugyan csak szerény mértékben) a 
munkanélküliséggel tartósan sújtott északi-északkeleti megyékben, így Heves (6,5%-ról 
7,1%-ra), Nógrád (2,2-ről 2,5%-ra) és Szabolcs-Szatmár (7%-ról 8,5%-ra) megyékben. 

A kereseti színvonalban szembetűnő (bár az utóbbi években némileg csökkenő) különbségek 
jelentkeztek a nemzetgazdasági ágak között. A mezőgazdasági bruttó keresetek mintegy 30%-
kal elmaradtak az ipari- és a gazdasági ágak átlagától egyaránt. Néhány megyében, melyek 
kevésbé iparosodottak, vagy az ipar nem igazán prosperáló, vagy ahol a mezőgazdasági 
termelés súlya jelentősebb, a különbségek mérsékeltebbek. Így például 2002-ben Baranya 
megyében 9%, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 13%, Békés megyében 8% volt a kereseti 
lemaradás az ipari átlaghoz képest. 

A mezőgazdasági keresetek színvonalában kisebb területi különbségek mutatkoznak. A 
keresetek jellemzően Közép-Magyarországon és a dunántúli megyékben magasabbak 
(Somogy megye kivételével), mindhárom észak-magyarországi megyében és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében alacsonyabbak az országos átlagnál. 

Magyarország mezőgazdasági területe 5,3%-kal, termőterülete 3,8%-kal csökkent, ezzel 
együtt a művelés alól kivett terület 23,9%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy 303,4 ezer hektár 
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terület végleg elveszett a mezőgazdasági hasznosításból. Különösen nagymértékben nőtt a 
művelés alól kivett terület aránya Pest, (48%-kal) Komárom-Esztergom (50%-kal) és 
Veszprém (67%-kal) megyékben. 

A mezőgazdasági terület mérete és művelési ágak szerinti megoszlása, 2002

Jelmagyarázat

(ezer ha)
53 - 125
126 - 222
223 - 302
303 - 393
394 - 554

Művelési ágak
Szántó
Kert
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep

 

A mezőgazdasági terület művelési ágak szerinti megoszlása alapján határozottan elkülönülnek 
az ország egyes térségei, az agrárgazdálkodás jellegzetes területei. A szántóterületek aránya a 
legjobb termőhelyi adottságú területeken magas (Győr-Moson-Sopron, Fejér, Somogy, Tolna, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben). A kert területek aránya a fővároshoz, mint 
nagy fogyasztópiacokhoz közeli Pest, Nógrád és Heves megyében magas; a gyümölcsösök 
aránya kiugróan magas Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol évtizedes hagyományai 
vannak a gyümölcstermelésnek.  A szőlőterületek magasabb aránya elsősorban a történelmi 
borvidékekre jellemző (Bács-Kiskun, Heves és Veszprém megyék). A gyepterületek 
magasabb aránya az állattenyésztéshez kapcsolódóan magas a természeti adottságok miatt a 
szántóföldi kultúrák termelésére kevésbé alkalmas megyékben, mint Zala, Veszprém, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben és a külterjes gazdálkodásra alkalmas Hajdú-Bihar megyében. 

Az állattenyésztés dominálta térségek egyrészt az Északnyugat-dunántúli országrészben 
(szarvasmarha tenyésztés), másrészt az ország déli részén és a Hajdúságban (sertéstenyésztés) 
helyezkednek el. Jelentős a főváros környékén a főleg árutermelési céllal történő 
állattenyésztés az egyéni gazdaságokban. A Budapest körül és a balatoni térségben az 
üdülőjelleg miatt nem jelenős az állattenyésztés. 
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100 ha mezőgazdasági területre jutó számosállat az egyéni gazdaságokban, 2000

Jelmagyarázat
számosállat (db)

7.8 - 21.2
21.2 - 30.6
30.6 - 38.6
38.6 - 51.7
51.7 - 97.1

 

Évi átlagban 11 ezer hektár, összesen 55 ezer hektár területen történt erdőtelepítés, ez a 
kitermelt területet ellensúlyozta, illetve csekély (mintegy 2400 hektár) növekedést 
eredményezett. Így az ország erdősültsége nőtt (18%-ról 19,4%-ra), de az országon belüli 
nagyobb területi egységek szintjén számottevő eltéréseket is találunk. Jelentősebben nőtt az 
erdősültség Közép-Magyarországon (18,7%-ról 20,4%-ra) és Közép-Dunántúlon (16,1%-ról 
19,8%-ra), számottevően csökkent viszont Nyugat-Dunántúlon (28,9%-ról 25,6%-ra). Az 
erdősültség tekintetében ennek ellenére nem történt átrendeződés, leginkább erdősültek 
Nógrád (41,4%) és Zala (31,5%) megyék, legkevésbé Hajdú-Bihar (5,5%) és Békés (2,3%) 
megyék.  

A vízjogilag engedélyezett öntözhető területek aránya csekély, és gyakorlatilag nem 
változott (3,3-3,6%), lényegesen nem változott területi eloszlása sem. Említésre méltó 
kapacitásbővülés Békés (az öntözhető mezőgazdasági terület 3,9%-ról 6,8%-ra nőtt) és 
Csongrád megyében (az öntözhető mezőgazdasági terület 5,9%-ról 6,4%-ra nőtt) jelentkezett. 
Az öntözhető terület aránya az alföldi megyékben magasabb, a kihasználtság jellemzően 
mindenütt viszonylag alacsony, az időjárástól függően is változó (14-60%). 

A vetetlen terület nagysága (237 ezer – 588 ezer hektár) minden évben jelentős, 1998-2002 
közötti évek átlagában 8,4% volt, évente 5,4% és 12,5% között ingadozott. Kiugróan magas 
(minden évben az országos átlag kétszerese) a vetetlen terület aránya Észak-Magyarországon. 
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Regisztrált gazdaságok átlagos birtokmérete, 2002

Jelmagyarázat

Kistérség04.shp
10 ha alatt
1.1 - 20 ha
20.1 - 50 ha
50.1 - 100 ha
100.1 ha felett

 
A birtokstruktúrában csak lassú koncentráció tapasztalható. A 2000. évi Általános 
Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) 924788 földterülettel rendelkező egyéni földhasználót 
rögzített, 94,5%-uk termőterülete 10 hektárnál kisebb méretű, bár ezek a földhasználók a 
földterületnek 34,1%-át használják. A regisztrált gazdaságok (228 ezer) azonban nagyobb 
méretűek, lefedik a mezőgazdasági terület 75%-át, átlagos mezőgazdasági területük 20,3 
hektár. A regisztrált egyéni gazdaságok száma 2002-ben 221 ezer volt (az összes gazdaság 
97%-a), átlagos mezőgazdasági területük 10,6 hektár. A kistérségek termőhelyi adottságai és 
egyéni gazdaságok mérete között nincs szoros összefüggés, bár a kisebb területi méretek 
elsősorban a gyengébb adottságú kistérségekben fordulnak elő.  
 

1.5.2  Ipar 

A kilencvenes években lezajlott szerkezeti átalakulás után az ipar 1996-tól állt növekedési 
pályára. Az ipar termelése 1996-2000 között dinamikusan – értékében közel duplájára - nőtt, 
majd ezután lassuló ütemben bővült tovább. Az ipari export 1996-2000 között, több mint 
háromszorosára nőtt és egyre inkább túlsúlyba kerültek a magasabb hozzáadott-értéket 
képviselő, a külpiacokon is versenyképes termékek. Ez elsősorban a termelő szektorba áramló 
külföldi tőkének és a hazai vállalkozások versenyképesség-növekedésének tudható be. Az 
export aránya különösen magas a gépjármű-gyártásban és az elektronikai szakágazatokban - 
együttesen az összes export 2/3-át adják -, ezért ezek tekinthetők a magyar ipar 
húzóágazatainak. 
Az ipar termelésbővülése a foglalkoztatás jelentős (1998-hoz képest a foglalkoztatott 
létszám14%-os) növekedésével járt. 2002-re közel 750 ezer fő – az összes alkalmazott 
egynegyede - állt az ipari teljesítmény döntő részét előállító feldolgozóipari vállalkozások 
alkalmazásában. Az iparszerkezet átrendeződésének eredményeképpen 2002-ben már az ipari 
foglalkoztatottak egyharmada a gépiparban dolgozott. Stabilizálta helyzetét az élelmiszeripar, 
vegyipar és a kohászat-fémfeldolgozás, miközben a textil- és ruhaipar további pozícióvesztése 
azok foglalkoztatási szerepváltozásában is tükröződött. 
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Az ipari foglalkoztatás alakulása 1990-2001

Jelmagyarázat
Az ipari foglalkoztatottak
arányának változása az
1998. évi százalékában

-42.5 - -22.5
-22.5 - -7.5
-7.5 - 11.6
11.6 - 41.8
41.8 - 81.6  

 

Iparban foglalkoztatottak aránya, 2002

Jelmagyarázat
(%)

13.4 - 21.6
21.6 - 27.7
27.7 - 34.2
34.2 - 42.1
42.1 - 58.2

 
A foglalkoztatás növekedése nem egyformán érintette az ipari alágazatokat. Folytatódott a 
bányászat térvesztése, amely elveszítette foglalkoztatottainak több mint egyharmadát és 
erőteljesen csökkent a villamosenergia-iparban alkalmazottak száma is. Az okok között 
jelentős szerepet játszott az energiatermelők, energiaszolgáltatók hatékonyságjavító és 
költségcsökkentő fejlesztéseinek kisebb munkaerő-igénye.  
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Folytatódott a textilipar és a nemfémes ásványi termékek (üveg, kerámia, cement) 
előállításával foglalkozó ipar foglalkoztatásának leépülése, míg az élelmiszeripar 
alkalmazottainak száma és a vegyipar foglalkoztatási szintje alig változott. Kiemelkedő 
mértékben (30-60%-kal) bővült a foglalkoztatás a fa-, papír- és nyomdaipar, egyéb 
feldolgozóipar, a kohászat és fémgyártás, valamint a gépgyártás esetében is. 

Magyarországon az ipari termelés és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás területi szerkezete 
rendkívül koncentrált. A termelési érték közel kétharmadát a Közép-magyarországi, a Közép-
dunántúli és Nyugat-dunántúli régióban állítják elő. Kiemelkedő Budapest, Fejér és Győr-
Moson-Sopron megyék, melyekben a sikeres ipari szerkezetátalakítás az e térségekbe érkezett 
jelentős mennyiségű külföldi működőtőkéhez, a külföldi tulajdonú vállalatok modernizációs 
hatásához kötődik. Ez tükröződik az ipari termelékenység területi különbségeiben is (ipari 
foglalkoztatottra jutó termelési érték).  

Ezzel ellentétben áll Baranya megye, amely ipari hagyományai és súlyos munkanélküliségi 
helyzete ellenére termelését alig tudta bővíteni. Ennek oka elsősorban a térség rossz 
közlekedés-földrajzi helyzete, megközelíthetősége, ami elsődleges akadálya az iparban a 
külföldi tőkebefektetéseknek. 
 

A megyei ipari termelés egy ipari foglalkoztatottra jutó értéke, 2002

Jelmagyarázat
5.5 MFt alatt
5.5 - 8 MFt
8 - 9.8 MFt
9.8 - 14.4 MFt
14.4 - 25.4 MFt

 
Az ipari vállalkozások üzemméret szerinti megoszlása tükrözi a térségi iparszerkezet 
sajátosságait és társadalmi szerepét. A nagyüzemek dominálta iparszerkezet modernizációs 
szerepe mellett jelentős bizonytalanságot okozhat, hogy - főleg az alacsony hozzáadott-értékű 
vállalkozások esetében – bizonyos körülmények (pl. bérköltségek) megváltozása esetén a 
nagyvállalat áthelyezi a termelését  alacsonyabb munkabér-költségű térségekbe és így helyi 
foglalkoztatási válságok kialakulásának előidézője lehet. Kiemelkedő (60-75%) a 250 főnél 
többet foglalkoztató nagyüzemek foglalkoztatási súlya Komárom, Fejér, Győr-Moson-Sopron 
és Vas megyék városaiban.  

Az ezredfordulóra befejeződött a hazai ipar szerkezetváltása, tulajdonosi struktúrájának és 
termelésének térbeli átrendeződése. A piacok közelsége, szabad munkaerő jelenléte vagy a 
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szakmakultúrák hagyománya miatt létrejött termelő beruházások egyes térségekben 
megőrizték az ipari tradíciókat, máshol egyes ágazatok megszűntek és új karaktert kapott a 
helyi ipar.  
 

Megyei ipar termelési értéke és ágazati megoszlása, 2002

Jelmagyarázat
(MFt)

15 - 300
301 - 665
666 - 1500
2700 (Budapest)

Ipari alágazatok
Bányászat
Élelmiszeripar
Textilipar
Fa- és nyomdaipar
Vegyipar
Nem fémes nyersanyag
Fémfeldolgozás
Gépipar
Egyéb ipar
Villamosenergia ipar

 
 

A megyei ipari termelés egy főre jutó értéke, 2002 

Jelmagyarázat

0.6 - 0.7 MFt
0.7 - 0.9 MFt
0.9 - 1.2 MFt
1.2 - 1.9 MFt
1.9 - 3.7 MFt

 
Az ország ipari termelésének döntő részét adó (Budapest, Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom és Fejér) megyék iparszerkezetében túlsúlyt képvisel a gépipar, mint a legnagyobb 
hozzáadott-értéket képviselő alágazat. Emellett a nagy értékű ipari termelés Borsod-Abaúj-
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Zemplén megyében a vegyipari, míg Hajdú-Bihar megyében az élelmiszeripari és energiaipari 
beruházások teljesítményének tudható be.  
 
A megyék növekedési pályája alapján két élesen elkülönülő csoport figyelhető meg. Azokban 
a megyékben, ahol a hosszú távú növekedés az átlagosnál kisebb, e trend egyöntetűen a ’90-es 
évek elején történt iparszerkezeti átalakulásnak tudható be. A legnagyobb visszaesés 
Veszprém megyében történt, de ettől alig marad el Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és 
Baranya megye.  
 
Az átlagosnál nagyobb növekedést mutató megyék kedvező pozíciója a ’90-es évek közepétől 
meginduló ipari felfutásnak az eredménye. Az átlagnál gyorsabb ipari növekedésű csoportban 
található Tolna a paksi atomerőmű működése miatt, ugyanakkor az ezredforduló környéki 
dinamikából lényegében kimaradt, mivel az 1998-2002 közötti ipari növekedés csak Békés 
megyében volt alacsonyabb. Ebbe a csoportba került a hajdani alföldi iparosítás három 
haszonélvezője: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun megye. Vas, Fejér és 
Győr-Moson-Sopron megyék 1992-93 utáni exportvezérelt ipari reneszánsz térségei. A 
felfutási szakasz látványos termelési és export-eredményei után az ezredforduló környékén 
Vas és Győr ipara stagnál, Fejérben látványosan visszaesett a termelés.  
 
Megküzdve a „barnamezők” taszító erejével, kamatoztatva a fővárosból zonálisan kifelé 
mutató megújulást is, Komárom-Esztergom megye az ezredfordulót követően lépett ipari 
növekedési pályára (2000-ben és 2003-ban közel 60%-os növekedés, ennek köszönhetően 
ebben a megyében nőtt leggyorsabban 1994-2003 között az ipari termelés).  
Egyértelműen az iparfejlődéshez (ezen belül is leginkább a nehézipar válságához) 
kapcsolódik a térségi depresszió jelensége. Komárom-Esztergom megyével ellentétben 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – amely közismerten nagyobb, tagoltabb, társadalmi 
feszültségekkel inkább terhelt térség – még nincs valódi kilépés a depressziós szakaszból.  
 
E folyamatok térbeli következményeképpen az utóbbi években megerősödtek az új ipari 
centrumok főleg Komárom-Esztergom (315%-os termelésbővülés), de Somogy (244%-os 
termelésbővülés) és Zala (233,6%-os termelésbővülés) megyékben is. Fejlődésük azonban a 
kisebb hozzáadott-értéket képviselő és alacsonyabb képzettséget igénylő, de munkaerő-
igényes iparvállalatok betelepülésével valósult meg. Ezzel párhuzamosan javult az ország 
keleti részének megközelíthetősége, aminek hatása az ipari termelés és foglalkoztatás 
adataiban is tükröződik. Főleg az Észak-alföldi és Észak-magyarországi megyék (főleg 
Nógrád) ipari termelése bővült az átlagosnál némileg nagyobb ütemben, ami felzárkózásukat 
is segítheti hosszú távon.  
 
Tovább csökkent Közép-Magyarország, és főleg a főváros ipari foglalkoztatása a 
textiliparban, a vegyiparban és a gépiparban foglalkoztatott létszám csökkenése miatt, de 
továbbra is jelentős az ipar foglalkoztatási súlya, mivel az összes ipari foglalkoztatott közel 
egynegyede itt kerül alkalmazásra. Erősödött az iparilag fejlettnek tekinthető Közép- és 
Nyugat-Dunántúl ipari karaktere, de oldódni látszik egyoldalú iparszerkezete. Észak-
Magyarország iparszerkezete a nyersanyagigényes iparágaktól egyre jobban eltolódik a 
munkaerő-igényes ágazatok felé, az olcsó és nagytömegű szabad munkaerő-készlet miatt. Az 
alföldi régiókban is erősödik az ipari jelleg a mezőgazdaságra alapozott élelmiszeripar, a 
könnyűipar irányába. Potenciális ipari adottságai ellenére a Dél-Dunántúli Régió és főleg 
Baranya megye rendelkezik a legkevesebb ipari jelleggel, ami a gazdasági felzárkózás 
szempontjából hátrányos. 
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A belső szerkezetét tekintve alapjaiban megváltozott ipari ágazat változatos fejlődése nem 
hozott radikális fordulatot az iparfejlettség térszerkezetében. Miként Komárom megye élre 
kerülése egyfajta sajátos „visszarendeződés” jele, ehhez hasonló Baranya megye utolsó helyre 
zuhanása is, amely a tulajdonképp egy sok tekintetben régióidegen „bányászati sziget” 
végleges megszűntét jelenti. Az ipar helyébe lépő új, dinamikus szektor itt még nem látszik 
formálódni. A déli régiókban hosszabb távon is kevésbé látszik az iparban dinamizáló 
tartalék, mint az Észak-magyarországi megyékben.  

Az ipar jelenléte és dinamikája meghatározó szerepet játszik a vidéken belüli fejlettségi 
különbségek alakulásában. Az iparban lezajló folyamatok az általános regionális fejlődési 
trendeken belül lefelé nivellálódáshoz vezettek, az ország fejlettségi tagoltsága egy kiugró 
dinamikájú főváros és fejlettségi tekintetben homogenizálódó vidék képét mutatja ma anélkül, 
hogy a keleti régiók felzárkózása lenne ennek a fő hajtóereje. A dinamikahordozó iparágak 
megtelepülése, gyors termelésfelfutása, majd a legújabb időszakban mindinkább szembetűnő 
konjunkturális termelésingadozás (beleértve egyes telephelyek bezárását is) a gazdasági 
térszerkezetnek nemcsak a legfontosabb, hanem legbizonytalanabb elemévé is teszi az ipart.  

 
 

Az ipar legfontosabb mutatói 2002-ben 

Régiók, megyék GDP 
2002 

Ipari 
GDP 
2002 

Az ipari GDP 
aránya az összes 

GDP-ből 
2002 

Ipari 
GDP/fő 

2002 

Összes 
GDP/fő 

2002 

Ipari bruttó 
hozzáadott –
érték aránya

2002 

Ipari 
termelési 

érték mrdFt 
1998 

Ipari 
termelési 

érték mrdFt 
2002 

Termelés 
változása 

 
1998=100  

  megoszlása (%) (%) országos átlag =100 (%) folyó áron (%) 

Budapest 36.1 23.2 14.2 136.5 212.1 16,0 1246,8 2046,9 164,2 
Pest 9.5 9.8 22.7 90.8 88.1 25,7 587,5 974,0 165,8 

Közép-Magyarország 45.6 33.0 16.0 118.8 163.9 18,0 1834,2 3020,9 164,7
Fejér 4.0 6.2 34.5 147.2 94.1 39,0 1135,3 1606,7 141,5 
Komárom-E. 2.9 5.0 38.4 161.3 92.5 43,4 317,5 1003,0 315,9 
Veszprém 2.9 3.6 27.2 97.9 79.3 30,7 232,9 378,5 162,5 
Közép-Dunántúl 9.7 14.8 33.5 134.9 88.8 37,8 1685,7 2988,1 177,3
Győr-M.-S. 5.1 8.3 35.9 191.5 117.6 40,5 794,2 1352,5 170,3 
Vas 2.6 3.9 33.1 148.3 98.7 37,4 409,5 520,9 127,6 
Zala 2.5 3.0 26.3 103.4 86.6 29,7 230,9 539,0 233,4 
Nyugat-Dunántúl 10.2 15.2 32.8 153.9 103.4 37,0 1434,6 2412,4 168,2
Baranya 3.0 2.6 19.0 64.2 74.3 21,5 169,6 237,0 120,5 
Somogy 2.2 1.7 16.7 51.3 67.7 18,9 135,6 331,6 244,6 
Tolna 1.9 2.5 28.9 102.7 78.3 32,7 139,2 206,9 148,6 
Dél-Dunántúl 7.1 6.8 21.0 69.5 73.1 23,7 444,5 775,5 177,5
Borsod-A.-Z. 4.6 6.1 29.4 82.9 62.2 33,2 457,8 715,1 156,2 
Heves 2.4 3.3 31.3 104.1 73.4 35,3 194,7 335,3 172,2 
Nógrád 1.2 1.3 24.4 60.3 54.5 27,6 94,0 138,4 147,2 
Észak-Magyarország 8.1 10.7 29.2 84.4 63.7 33,0 746,5 1188,8 159,3
Hajdú-Bihar 4.0 4.1 22.7 75.3 73.2 25,6 252,5 413,6 163,8 
Jász-N.-Sz. 2.8 3.5 28.2 86.3 67.5 31,9 264,5 479,9 181,5 

Szabolcs-Sz.-B. 3.1 2.9 20.2 49.4 54.1 22,8 208,2 382,8 183,9 

Észak-Alföld 9.9 10.5 23.4 68.5 64.4 26,5 725,2 1276,4 176,0
Bács-K. 3.6 3.6 22.0 67.5 67.7 24,8 228,8 407,3 178,0 
Békés 2.4 2.3 20.7 58.1 61.9 23,3 179,2 255,4 142,5 
Csongrád 3.2 3.0 20.4 71.3 77.0 23,0 227,5 326,5 143,5 
Dél-Alföld 9.3 8.9 21.1 65.9 68.9 23,8 635,6 989,2 155,6
ÖSSZESEN  100.0 100.0 22.0 100.0 100.0 24,9 7514,8 12662,2 168,5 
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1.5.3  Főbb szolgáltatási ágak 

1.5.3.1  Üzleti és pénzügyi szolgáltatások 

A vállalkozások megtelepülése ill. eredményes működése szempontjából a műszaki 
infrastruktúra és a humán erőforrások mellett egyre nagyobb szerepe van az üzleti 
infrastruktúra jelenlétének, melyet a pénzügyi és egyéb gazdasági szolgáltatások jelentenek. 
Éppen ezért e szolgáltatások jelenléte alapvető feltétele a térségek gazdasági növekedésének.  
E szolgáltatások tehát egy felértékelődő telepítő tényezőt jelentenek, miközben területi 
alakulásuk jól jelzi a gazdasági megújulás térfolyamatait.  
 
Az üzleti szolgáltatások szektora a vizsgált időszakban továbbra is növekszik: míg 1998-ban 
átlagosan minden ötödik, addig 2002-ben már minden negyedik vállalkozás ebbe a gazdasági 
ágba tartozott. Ez 32%-os létszámnövekedést jelent, ami másfélszerese az összes társas 
vállalkozás növekedési ütemének (20%). Az üzleti szolgáltatók közé, főtevékenységük 
alapján, a következő területekkel foglalkozó vállalkozások tartoznak4: ingatlanügyletek, 
kölcsönzés, számítástechnikai tevékenységek, jogi, gazdasági tevékenységek, mérnöki, 
műszaki tevékenység, tanácsadás, egyéb tevékenységek. 
A gazdasági szolgáltatók piacát elsődlegesen a vállalkozások jelentik ezért térbeli struktúrája 
elsősorban a vállalkozói aktivitáshoz, befektetésekhez, a gazdasági fejlettséghez igazodik, bár 
a kvalifikált humánerőforrás és az információs infrastruktúra jelenlétének szerepe is fontos.  

Az üzleti szolgáltatások megjelenése és terjedése elsődlegesen a nagyobb városokhoz 
kapcsolódik, ezért területi eloszlásában a regionális különbségek mellett a településhierarchia 
dimenziója kiemelt. E szolgáltatásoknak a rendszerváltozást követően felgyorsult terjedése 
ugyanis elsődlegesen hierarchikus jellegű. 

Az ötvenezernél nagyobb lakosságszámú városok szintjén nincsen jelentős regionális 
különbség az üzleti szolgáltatások ellátottsága (4-9 vállalkozás jut egy üzleti szolgáltatóra) 

terén, és az 1998-2002 közötti 
időszak sem eredményezett 
lényegi változást az arányokban. 
A településméret szerepe mellett 
a gazdasági szolgáltatások 
kiemelkedő jelenlétét Debrecen, 
Miskolc, Szeged, Pécs esetében 
a felsőoktatási, kutatási bázis, 
Győr, Székesfehérvár esetében 
pedig a dinamikus gazdasági 
növekedés indokolja. 
Nyíregyháza, Kecskemét, Eger, 

Szombathely esetében a térségi gazdasági szerep, a többi 50 ezer főnél nagyobb települést 
pedig a megyeszékhelyi funkció, és az abból fakadó intézményi ellátottság, 
információáramlás teszi vonzóvá az üzleti szolgáltatások számára.  
Az 5000-50.000 közötti népességszámú települések már jóval differenciáltabb képet 
mutatnak. Az egy szolgáltatóra jutó vállalkozások száma átlagban lényegében ezen a 
településhierarchia szinten sem változott (7-8 között mozog), de nagyobbak a területi 
szélsőségek, noha ezek jelentősen csökkentek a vizsgált négy év alatt. Az ágazat területi 
eloszlásának különbségeit ezen a szinten a gazdasági fejlettség ill. a település térségben 
                                                 
4 A TEÁOR, gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján 

Egy gazdasági szolgáltatóra jutó vállalkozások átlagos száma 
településkategóriánként
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betöltött gazdasági szerepe, vonzereje determinálja. E településkategória gazdasági 
szolgáltatások szempontjából magasan ellátottak a főváros vonzáskörzetének gazdaságilag 
fejlett települései (Budaörs, Gödöllő, Szentendre), valamint számos jelentős térségi gazdasági 
szerepet betöltő város (Gyöngyös, Jászberény, Keszthely, Tata) is. A legalacsonyabb 
ellátottságúak elsősorban az alacsony gazdasági fejlettségű középvárosok (Hajdúhadház, 
Celldömölk, Sarkad, Szeghalom). 
Az 5000 kisebb lakosságszámú települések szintjén a legnagyobbak a gazdasági 
szolgáltatások eloszlásának területi egyenlőtlenségei, melyek itt is a gazdasági teljesítmény 
alakulását követik.  
A kistelepülések többségénél az országos tendenciával ellentétben a társas vállalkozások 
aránya jóval nagyobb ütemben nőtt, mint a gazdasági szolgáltatóké. Ennek ellenére csökkent 
(54%-ról 43%-ra) azoknak a településeknek a száma, ahol nincsen gazdasági szolgáltató 
vállalkozás.  

rossz
átlag alatti
átlagos
átlag feletti
jó

Gazdasági szolgáltatás ellátottság, 2002

Jelmagyarázat

 
 
Az üzleti szolgáltatások terén bár részben oldódott a főváros centrikusság továbbra is óriási 
Budapest túlsúlya. 1998-ban még a gazdasági szolgáltatók 60%-a működött Budapesten, ezzel 
szemben négy év alatt 2002-re ez az arány 54%-ra csökkent Ezzel szemben 2002-ben az 
összes társas vállalkozás 40%-a található a fővárosban. Míg országos átlagot tekintve 1 
gazdasági szolgáltatóra 5 vállalkozás jut, addig Budapesten mindössze három 2002-ben. Az 
ágazat szolgáltatók számában mért országos átlag (32%) alatti budapesti növekedését (23%) 
az eredményezi, hogy a fővárosban már stabilizálódik az ágazatnak a kiépítettsége, miközben 
koncentrációs folyamatok is jellemzik.  
A régiók közül a Budapestről történő kiáramlásnak köszönhetően a Közép-Magyarországi 
régió, mutatja a legfejlettebb képet az üzleti szolgáltatások terén, az országos átlagnál jobb 
értékekkel. Ez alól kivételt képeznek a szerényebb gazdasági teljesítményt nyújtó, a 
fővárostól D-K-re fekvő kistérségek. A főváros körüli térséget leszámítva az ország 
egészében csak a nagyobb városokat is magába foglaló kistérségek tartoznak a jobb 
ellátottságot tükröző térségek közé. A gazdasági szolgáltatások vállalkozásokhoz viszonyított 
arányában bekövetkezett változást tekintve is a Központi régió fejlődése a legjelentősebb, 



 

 71

annak ellenére, hogy Budapest csak az alacsonyabb növekedést mutató kistérségek közé 
tartozik. 

romló
stagnáló
javuló 
erőteljesen javuló 

Gazdasági szolgáltatás ellátottság változása, 1998-2002

Jelmagyarázat

 
A Dunántúl egészén a nagyvárosok mellett csak az északi határ menti kistérségek (Tatai, 
Esztergomi, Komáromi kistérség) mutatnak átlagos értéket. A Dél-Dunántúlon jóval több az 
alacsony és a leggyengébb ellátottságú kistérség, mint a Nyugat-Dunántúli régióban, ahol 
csak a gazdaságilag stagnáló kistérségekben (Őriszentpéteri, Letenyei, Lenti) magasabb az 
egy üzleti szolgáltatóra jutó vállalkozások száma. Szembeszökő, hogy a Dunántúl romló 
státuszú kistérségei, összefüggő területeket alkotnak Közép- és Dél-Dunántúl belső területein.  
A Dél-Alföldön ennél jóval kisebb a gyenge ellátottságú térségek aránya, és nem alkotnak 
összefüggő, stagnáló területeket, mint az Észak-Alföldi régióban. A változás térkép azonban 
ebben a régióban is az üzleti szolgáltatások piacának gyengeségét tükrözi. A növekedést jelző 
kistérségek (Jánoshalmai, Békési, Mórahalmi, Mezőkovácsházai kistérség) mindegyike olyan 
alacsony fejlettségi státuszból indul, ahonnan kis mértékű változás is dinamikus 
növekedésnek tűnik a nélkül, hogy a kistérség pozíciójában országos viszonylatban előrelépés 
következne be.  
Az Észak-Alföldi Régióban, sőt országos viszonylatban is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
helyzete a leggyengébb, ahol a megyeszékhelyet, Nyíregyházát leszámítva az összes kistérség 
az alacsony ill. a leggyengébb ellátottságú kategóriába tartozik. Az Észak-Alföldi és az 
Észak-Magyarországi régióban is a dinamika hiányával szembesülünk az 1998-2002 közötti 
időszakban, hiszen a növekedést eredményező kistérségek mindegyike a legrosszabb 
státuszból indul (Bodrogközi, Abaúj-Hegyközi, Hajdúhadházi, Baktalórántházi kistérség). 
Az ország egészében érvényes tehát az a tendencia, hogy a szolgáltató vállalkozások a 
gazdasági fejlődés jeleit tükröző térségekben erősödnek, párhuzamosan a gazdasági aktivitás 
alakulásával. Ennek megfelelően, annak ellenére, hogy a gazdasági szolgáltató vállalkozások 
szerepe, súlya egyre jelentősebb nemzeti szinten a már kialakult területi különbségek továbbra 
is fennmaradtak, sőt stabilizálódni látszanak. Így a leszakadó, stagnáló területek 
felzárkóztatására a gazdasági szolgáltatások nem tudnak hatást gyakorolni. Amennyiben 
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azonban a gazdasági fellendülés jelei mutatkoznak egy településen, a gazdasági szolgáltatók 
felgyorsíthatják a felzárkózást, fokozva a térség a gazdasági potenciálját.  
 

 

Gazdasági 
szolgáltatók 
száma 1998 

db 

Gazdasági 
szolgáltatások 
aránya 1998 

% 
(ország=100) 

1 gazdasági 
szolgáltatóra 

jutó 
vállalkozások 
száma 1998 

db 

Gazdasági 
szolgáltatók 
száma 2002 

db 

Gazdasági 
szolgáltatások 
aránya 2002 

% 
(ország=100) 

1 gazdasági 
szolgáltatóra 

jutó 
vállalkozások 
száma 2002 

db 
Dél-Alföld 4153 6 7 5575 6 6 
Dél-Dunántúl 3504 5 7 4774 5 6 
Észak-Alföld 3822 6 8 5635 6 6 
Észak-
Magyarország 3349 5 7 4493 5 6 

Közép-Dunántúl 4060 6 7 5600 6 6 
Közép-
Magyarország 44010 67 4 56598 65 3 

Nyugat-Dunántúl 3176 5 8 4609 5 7 
összesen 66074 100 5 87284 100 4 

 
Az 1998-2002 közötti időszak összességében a pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátottság 
további fejlődését és a szolgáltatások körének bővülését hozta. A növekedés azonban jelentős 
területi különbségeket takar. A kilencvenes évek második harmadáig tartó, területi hálózatok 
építésével járó pénzpiaci boom-ot, a vizsgált időszakban a további bővülés mellett a piac 
telítődése következtében már egyre inkább a fokozódó verseny és koncentráció jellemezte. A 
bankok száma ugyanis a felszámolások (pl. Reálbank) és egyesülések (Citibank - Európai 
Kereskedelmi Bank) révén folyamatosan csökkent. 

A pénzügyi szolgáltatások országos szinten dinamikus fejlődése mellett összességében 
kistérségi szinten mérsékelten tovább nőttek a területi különbségek5az ország egészében. Míg 
az egy bankfiókra jutó lakosságszám országosan közel 18%-kal javult, addig a legrosszabb 
bankellátottságú kistérségben az egy bankfiókra jutó lakosságszám 1998 és 2004 között 5,3%-
kal romlott. Az országos átlag alatti ellátottsággal rendelkező kistérségek 97-ről 102-re nőtt. 

A pénzügyi szolgáltatások közül a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és a 
bankautomata (ATM) hálózat került elemzésre településkategóriánként és területegységenként 
egyaránt. 
 A bankfiók ellátottságban a település mérete (ill. kistérség esetében központjának mérete) 
mellett döntő tényező a gazdasági potenciál és a városhoz tartozó vonzáskörzete mérete is. 
A pénzügyi ellátottságot a bankfiókok számától független szolgáltatási elemek megjelenése is 
javítja. A lakosság számára a legalapvetőbb pénzügyi szolgáltatások egyre inkább a 
postahivatalokon keresztül is elérhetőek, mely elsősorban a kistelepüléseket érinti. Emellett a 
pénzintézetek mind nagyobb hányada elektronikus banki szolgáltatásaik kifejlesztésével 
biztosítják a különböző banki szolgáltatások internetes elérhetőségét. E szolgáltatások 
igénybevétele azonban még nem meghatározó, különösen a kistelepülések esetében a 
szükséges ismeretek ill. az információs és kommunikációs infrastruktúra hiányosságai miatt.  
1998 óta országosan 17%-kal növekedett a bankfiókok száma, kisebb mértékben a 
takarékszövetkezeteké (5%), miközben közel megduplázódott az ATM-k (98%) száma. Egyes 
településkategóriákban ugyanakkor ezzel ellentétes tendenciák is zajlanak. Az 50.000 
lakosnál nagyobb városokban a pénzügyi közvetítés termékskálájának mélyülése és a bankok 
közötti verseny fokozódása jelenti a bankszektor meghatározó folyamatát. Az 5.000-50.000 
közötti népességnagyságú települések esetében kis mértékben nőtt a bankfiókok száma és 
csökkent a takarékszövetkezeteké. A 2000-5000 fő közötti települések 1998-ban is alacsony 
bankellátottsága (a települések 9%-án volt bank) további csökkenést mutat (2004-ben 8%). A 
2000 főnél kisebb településeken található kis számú bankfiókból is bezárt néhány 1998-óta.  
                                                 
5 Bankfiókok és a népesség területi eloszlásával számított Hoover mutató alapján. 
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A takarékszövetkezetek elsősorban a kistelepülések életében játszanak meghatározó szerepet, 
1998-2004 között azonban minden településkategóriában csökkent a takarékszövetkezetek 
száma. A bankellátottság a 10.000 – 50.000 népességnagyságú településeken fejlődött a 
legjobban 1998 és 2004 között, olyannyira, hogy a lakosságra vetített fiókok szám alapján a 
bankellátottság a 10.000 lakosnál nagyobb lélekszámú településeken 2004-ben már 
meglehetősen kiegyensúlyozott képet mutat. E településkategóriákban az egyes városok 
bankellátottsága főként a gazdasági prosperitás függvénye. A 10.000 fő alatti 
településkategóriákban a bankfiók-ellátottság a településmérettel van szoros összefüggésben. 
A kistelepülések közül azokban jelennek meg bankok, melyek városhiányos térben 
helyezkednek el. 
 

Település-
kategória 
(lakosok 
száma) 

Települések 
száma (db) 

Lakosság 
aránya 

(%) 

Bankfiókok 
aránya 1998 

(%) 

Bankfiókok 
aránya 2004 

(%) 

1 bankfiókra 
jutó lakos 

1998 

1 bankfiókra jutó 
lakos 2004 

1000-1999 641 9,0 0,6 0,2 230771 461543 
2000-4999 505 14,8 7,3 6,2 29826 29252 
5000-9999 136 9,2 13,0 12,0 10408 9378 

10000-49999 122 22,6 36,9 41,5 8961 6612 
50000-99999 12 7,5 17,8 17,9 6109 5057 

100000- 8 11,4 24,4 22,2 6807 6192 

 

A pénzügyi ellátottság térszerkezetének legmeghatározóbb jellemzője a főváros-központúság 
tovább nőtt. A főváros 1998-2004 között pénzintézeti egységek számát tekintve az országos 
átlag kétszeresét mutató növekedést produkált. A bankfiókok száma 34%-kal, 
takarékszövetkezeté 13%-kal, a bank automatáké pedig 107%-kal nőtt itt.  
 
E mellett jelentős területi különbségek mutatkoznak a pénzügyi ellátottság összevont 
értékelése (a pénzügyi ellátottsági mutató) alapján is, főként az ország keleti és nyugati fele 
között. Jóval kedvezőbb a mutató értéke a Dunántúlon az Alföldhöz és az Észak-
Magyarországi régióhoz képest, noha a Dunántúlon is vannak belső perifériák gyengén 
ellátott kistérségekkel. Ezek közé tartozik a Pécsi kistérség és környéke, a Pápai, Sümegi, 
Celldömölki, Ajkai kistérség, és a Nyugati határ mentén az Őriszentpéteri, Vasvári kistérség. 
A fejlettséghez képest szembeötlő eltérés, hogy Dél-Dunántúl összességében kedvezőbb képet 
mutat a Dunántúl északi felénél. Az Alföldön ugyanakkor egyértelmű túlsúlyban vannak a 
gyenge ellátottsági mutatóval bíró kistérségek. Még a nagyvárosok is csak az átlagos ill. átlag 
alatti kategóriába tartoznak. Heves megye és néhány környező kistérség (Jászberényi, 
Mezőkövesdi, Mezőcsáti kistérség) mutat kedvezőbb képet a Füzesabonyi kistérség 
kivételével.  
Meglepő módon Budapest szűkebb és tágabb agglomerációját meglehetősen alacsony 
pénzintézeti ellátottság jellemzi. Ezek a 2004-es adatok radikális eltérést mutatnak a 
gazdasági aktivitás és fejlettség aktuális folyamataitól. Ennek okát elsősorban az jelentheti, 
hogy e térséget Budapest gazdag kínálata révén a pénzügyi szolgáltatások tekintetében (is) 
ellátja.  
Ugyanakkor a kisebb lélekszámú kistérségek jelentős hányadában (pl. Lenti, Csurgói, 
Csepregi, Kisbéri, Mezőkovácsházai, Mórahalmi, stb. kistérségek) megkezdődött a 
pénzintézeti rendszer kiépülése, aminek köszönhetően fajlagosan (lakosságra vetítve) 
nagyobb, a legnagyobb városok szintjét meghaladó pénzügyi ellátottságot mutatnak. (A 
nagyobb városok bankfiókjainak kínálata és fogadókapacitása azonban lényegesen nagyobb 
így a valódi ellátottsági szintet az egy bankfiókra jutó lakosságszám nem teljesen tükrözi.) 
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legmagasabb ellátottság
átlag fölötti ellátottság
átlagos ellátottsági szint
országos átlag alatti ellátottság
leggyengébb ellátottság

Pénzügyi ellátottság mutató 2004

Jelmagyarázat

 
A bankfiókok, takarékszövetkezetek és az ATM-ek lakosságra vetített területi eloszlása fő 
irányvonalaiban megegyezik. A bankfiókra jutó lakosságszám esetében egyértelműen 
kirajzolódik a Nyugat-Magyarországi régió kiugró pozíciója. Ennek ellenére ebben a régióban 
van a bankfiókkal nem rendelkező kistérségek egy-harmada (Téti, Pannonhalmai, 
Őriszentpéteri kistérség) is. A Balaton térsége ill. a Dél-Dunántúl összességében jobban 
ellátott, kivéve a Sellyei, Komlói, Szentlőrinci kistérségeket. 
A Közép-Magyarországi régióban a fővárostól D-K-re fekvő, gyengébb gazdasági 
teljesítményt nyújtó kistérségek (Dabasi, Monori, Nagykátai, Aszódi) valamint meglepő 
módon a Szentendrei kistérség tartozik a legrosszabb ellátottságú kategóriába. 
A Dél-Alföldön csak a kistérségek egyötödét (Sarkadi, Bácsalmási, Kisteleki, 
Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai) jellemzi gyenge banki ellátottság, elsősorban az Alföldet 
jellemző nagyobb településnagyságból következően. Ezzel szemben az Észak-Alföld és az 
Észak-Magyarországi régió, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye sokkal kedvezőtlenebb képet fest.  
A takarékszövetkezetek tevékenységi körüknél fogva elsősorban a kisebb településeken 
vannak jelen és a nagyobb városokban csak néhány fiókkal rendelkeznek, így a 
nagyvárosokat általában gyengébb takarékszövetkezeti ellátottság jellemzi. Ugyanakkor a 
takarékszövetkezeti ellátottságot tekintve jobb ellátottságot tükröznek azok a térségek, melyek 
ATM-ek és bankok tekintetében hátrányosabb helyzetűek, így Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A legjobb takarékszövetkezeti fiókellátottság az aprófalvas 
alacsony lakosságszámú településhálózattal rendelkező Dél-Dunántúlt jellemzi, míg az 
Alföldön a nagytelepülések dominanciája miatt, relatíve magasabb az egy 
takarékszövetkezetre jutó lakosságszám. Az ipari szerkezetváltás nyertesei közé tartozó 
Nyugat-Magyarországi és különösen a Közép-Magyarországi régiót szintén gyengébb 
takarékszövetkezeti ellátottság jellemzi, vélhetően a gazdasági növekedés és az annak nyomán 
kialakult erősebb banki jelenlét következtében. 
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Az ATM-re jutó lakosságszám kistérségi megoszlása tükrözi legerősebben az ország keleti és 
nyugati fele közötti különbséget, ill. az egy-egy régión belüli jelentős területi különbségeket. 
Az ATM ellátottság tekintetében a Nyugat-Magyarországi régió van a legkedvezőbb 
pozícióban, a Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl közel hasonló ellátottsági szinten áll, csak 
néhány kistérség mutat az országos átlagtól negatív irányban eltérő képet (Enyingi, Adonyi, 
Abai, Szentlőrinci, Sümegi, Vasvári, Kisbéri, Dorogi). A turizmusnak köszönhetően a Balaton 
környéki kistérségek nagy része az átlagos ill. átlagnál jobb ATM hálózattal rendelkezik. 
Ennél rosszabb a Közép-Magyarországtól D-K-re fekvő kistérségek, ill. az Alföld és Észak-
Magyarország helyzete, ahol összesen nyolc kistérségben (Debreceni, Szegedi, Nyíregyházi, 
Egri, Salgótarjáni, Szarvasi, Kecskeméti) kisebb az országos átlagnál az egy ATM-re jutó 
lakosságszám. Az ATM ellátottság tehát hasonló területi struktúrát mutat a bankfiók-
ellátottsággal, azzal a különbséggel, hogy az ATM-ek eloszlása hangsúlyosabban mutatja a 
területi különbségeket, s kevésbé a településhierarchiát. 
 
A bankok, ATM-k, takarékszövetkezetek területi eloszlásának egyik legmeghatározóbb 
jellemzője, hogy a Dunántúl egészét aktívabb pénzügyi közvetítői tevékenység jellemzi, ami 
vélhetően az ország nyugati felének gazdasági fejlettségéhez köthető. Így a piaci alapon 
szerveződő bankhálózat önmagában, nem segíti elő a leszakadó térségek felzárkóztatását, sőt 
inkább a már fennálló különbségek további mélyülését eredményezi.  
Míg a gazdaságilag stagnáló térségek esetében az üzleti infrastruktúra hiányosságai a 
felzárkózást továbbra is nehezítik. 
Meg kell azonban említeni, hogy a pénzintézeti szolgáltatások interneten való elérésnek 
bővülő lehetőségei javítják a kevésbé ellátott, periférikus és fejletlen területek gazdasági 
vérkeringésbe való bekapcsolódásának, s ezzel gazdasági fejlődésének esélyeit. 
 

 
Bankfiókok 
száma 1998 

db 

Bankfiókok 
aránya 1998 
(ország=100) 

Bankfiókok 
száma 2004 db

Bankfiókok 
aránya 2004 
(ország=100) 

Egy bankfiókra 
jutó lakosság 

1998 
fő 

Egy bankfiókra 
jutó lakosság 

2004 
fő 

Dél-Alföld 132 14 155 13 10693 8959 
Dél-Dunántúl 101 11 111 9 10100 9041 
Észak-Alföld 109 12 147 12 14677 10774 
Észak-Magyarország 88 9 110 9 15179 11924 
Közép-Dunántúl 96 10 109 9 11787 10307 
Közép-Magyarország 304 32 439 37 9464 6460 
Nyugat-Dunántúl 114 12 127 11 8949 7942 
összesen 944 100 1198 100 11013 8561 

 
 

1.5.3.2   Kiskereskedelem és fogyasztópiac  

Magyarországon a rendszerváltást követően a piacgazdaság létrejöttével felgyorsult a 
lakossági fogyasztás kultúrájának átalakulása, a fogyasztás, ezzel együtt a kiskereskedelem 
felértékelődése. A fogyasztás szerepnövekedése az egész társadalom működését átalakítja 
(fogyasztói társadalom), ezzel pedig hozzájárul a társadalmi, gazdasági térszerkezet 
átformálásához is.  

Hazánkban a vizsgált időszakban tovább folytatódott a nyugati piacok jellemzőihez történő 
felzárkózás. Az elmúlt 2-3 évben a GDP felhasználásán belül számottevően nőtt a háztartások 
fogyasztásának részaránya. A fogyasztás a legutóbbi időszakban is tovább nőtt, dinamikája 
azonban erőteljesen lassult (A háztartások végső fogyasztása 2004. első negyedévében már 
mindössze 3%-kal nőtt, és a háztartások végső fogyasztásának GDP felhasználáson belüli 
részesedése 2003 azonos negyedévéhez viszonyítva mindössze 0,1 százalékponttal nőtt.). A 
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fogyasztói kultúra terjedése, a jövedelemnövekedés okozta keresletbővülés egyrészt a 
kiskereskedelmi szektor megélénkülését eredményezi, melyben a multinacionális 
nagyvállalatok mind nagyobb szerepet töltenek be. Ugyanakkor a fogyasztópiaci kereslet, 
mint gazdasági potenciál és telepítő tényező is felértékelődik.  

Hazánkban a kiskereskedelmi szektor átalakulása a piaci viszonyok elterjedésével a 
rendszerváltozás környékén kezdődött meg. Míg kilencvenes évek elején a kiskereskedelmi 
vállalkozások privatizációja, a piacgazdaság kialakulásával gombamód szaporodó 
vállalkozások révén pedig a kiskereskedelmi cégek számának megsokszorozódása jelentette a 
legfontosabb változást, addig napjainkra a fő folyamatot keresleti oldalról a lakossági 
fogyasztás további diverzifikációja a fogyasztói kultúra további terjedése, kínálati oldalról 
pedig a kereslethez igazodva a kiskereskedelem koncentrációja jelenti. 

Változás az 1998-as érték százalékában
-23 - -10.89
-10.89 - 0
0.01 - 30.09
30.09 - 61.08
61.08 - 82.07

A társas vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi boltok 
ezer lakosra jutó számának változása, 1998-2002

Jelmagyarázat

 
A boltsűrűség, vagyis a kiskereskedelmi üzletek (boltok) ezer lakosra jutó számának 
növekedése összességében az 1998-2002 közötti időszakban is folytatódott. Bizonyos 
területeken azonban csökkenés is tapasztalható volt. Az összes kiskereskedelmi bolt fajlagos 
száma 22 kistérségben csökkent, míg a társas vállalkozások által üzemeltetett boltok száma 
(melyek között nem szerepelnek a legkisebb üzletek) csak hét, főként periférikus 
elhelyezkedésű kistérségben csökkent, vagyis főként a legkisebb boltokból lett kevesebb. Az 
összes boltsűrűség növekedése térben alapvetően mozaikos képet ad. Ezzel szemben a 
nagyobb kiskereskedelmi boltok sűrűségének növekedési helyszínei egyértelmű sűrűsödési 
pontokat jelölnek ki. Budapest, az agglomeráció, a Duna menti kelet-nyugati urbanizációs 
tengely, Székesfehérvár környéke és Komárom-Esztergom megye jelentős része jelent 
egységes növekedési térséget a vizsgált időszakban. A Balaton térségében a turizmus 
visszaesésével összefüggésben stagnálás volt tapasztalható, azonban ezzel együtt is a 
legmagasabb (Budapestét is meghaladó) boltsűrűség jellemzi e területet. Míg 1998-ban a 
társas vállalkozások boltsűrűsége egyértelműen mutatta a kelet-nyugat tagoltságot és a déli és 
nyugati határ-menti bevásárló turizmus hatását, addig ez a kép 2002-re mozaikosabbá vált, 
bár bizonyos kelet nyugati megosztottság így is kimutatható. 
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1.98 - 4.28
4.28 - 6.25
6.25 - 8.89
8.89 - 11.2
11.2 - 13.5
13.5 - 23.00

Társas vállalkozások által üztemeltetett kiskereskedelmi 
boltok ezer lakosra jutó száma, 2002

Jelmagyarázat

 

Az elmúlt öt-hat év legfontosabb folyamatát a kiskereskedelem koncentrációja jelenti. A 
bevásárlóközpontok és hipermarketek kilencvenes évek elejétől kezdődő megjelenése 
1998-tól vált robbanásszerűvé, ami a kiskereskedelmi forgalom mindeddig példátlan 
koncentrációját eredményezi. 2002 közepén 42 bevásárlóközpont és 49 hipermarket működött 
Magyarországon, mely az ország kiskereskedelmi forgalmából 2002-ben több mint 15%-kal 
részesedett, s e részesedés évről évre nő. Eközben az összes kiskereskedelmi egységnek 
(152.000) csupán 2,7%-a helyezkedett el e központokban. A hipermarketek 1995-ben 
kezdődött térhódításának oka a magyar vásárló számára hatalmas választék, kedvező árak, 
könnyű megközelíthetőség és parkolás. E központok telepítésének első időszakában (1992-
97) elsősorban Budapest és az agglomeráció volt a cél, majd ezt követte a vidéki 
hipermarketek építésének időszaka (1998-2000). A 2000 óta tartó időszakban a vidéki 
fejlesztések továbbra is túlsúlyban maradtak, de Budapesten a belsőbb területeken is nyílnak 
hipermarketek. A főváros részaránya azonban továbbra is nagy, az eddig megépült 1,85 millió 
négyzetméternyi bevásárlóközpontból és hipermarket 48%-a Budapesten található. A 
hipermarketek többsége a városok peremterületeire, gyakran a város határain kívülre települ. 
Ez eredményezi, hogy pl. a Budapest körüli kistérségekben (Budaörsi, Szentendrei kistérség) 
szaporodnak e koncentrált kereskedelmi tevékenységek.  

A bevásárlóközpontok és hipermarketek, mint a kiskereskedelem koncentrált megjelenési 
formái, a fogyasztás-orientált társadalom gócpontjai méretükből és fokozódó szerepükből 
adódóan a térszerkezet aktív alakítói a városi térszerkezet szintjén és térségi léptékben is. A 
városok centrumából kiköltöző regionális bevásárlóközpontok átrendezik a vonzáskörzeti 
struktúrát, hiszen a városiakon kívül a vidékiek számára is jó megközelítést biztosítanak. A 
motorizációval, a mobilitás javulásával nő e központok által generált vonzáskörzet. E 
vonzáskörzeti rendszerek központja már a városon kívüli térben van, ami egyrészről kedvező 
lehet, mert tehermentesíti a belvárost másrészről azonban forrásokat von el tőle.  
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Bevásárlóközpontok és hipermarketek száma
0
1
2 - 3
4 - 10
10 - 30

Bevásárlóközpontok és hipermarketek elhelyezkedése, 2002 

Jelmagyarázat

 
 

Az előrejelzések szerint a közeljövőben tovább csökken a kisboltok piaci részesedése, a 
hipermarketek erősödhetnek, míg a bevásárlóközpontok terjedése a piac telítődése és a sikeres 
működésre alkalmas helyszínek fogyatkozása miatt lassul, s a kisebb központok nyitása lesz a 
jellemző irány. Mindez területi szempontból azt eredményezheti, hogy a kiskereskedelem 
térszerkezete a kistérségek szintjén tagoltabb lesz, ugyanakkor a bevásárlóközpontok közepes 
méretű városokban való megjelenésével megyei szinten kiegyenlítettebb lesz a kép, s 
Budapest túlsúlya mérsékelten oldódik. 

A fogyasztópiaci kereslet területi 
alakulásában tükröződnek a hazai 
társadalmi gazdasági folyamatok. A 
fogyasztópiac ugyanakkor a nem-
exportorientált cégek többsége 
számára fontos, a kiskereskedelem és 
a lakossági szolgáltatások számára 
pedig az elsődleges telepítő tényezőt 
jelenti, ezért a keresleti potenciál a 
gazdasági aktivitás leendő területi 
alakulását is befolyásolja. A piac 
területi potenciálja regionális szinten 
részben tükrözi a gazdasági 
teljesítményt jelző GDP megoszlását, 

azonban annál lényegesen kisebb területi különbségeket mutat. Az ország teljes 
fogyasztópiaci abszolút értékben mért vásárlóerejének 35%-a koncentrálódott 2002-ben 
Közép-Magyarországon. Ezt követi Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, Közép-Dunántúl, Észak 
Magyarország, majd Nyugat-Dunántúl és végül Dél-Dunántúl. A vásárlóerő egy főre vetített 
értéke az ország fejlettségi sorrendjét követi. Közép-Magyarország után, az ország 

Az ország  vásárlóerejének megoszlása a területi 
piacpotenciál indexe alapján 2002 (%)

11,68
8,82

12,52

10,65

34,77

10,39

11,17
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északnyugati fele (Közép- és Nyugat-Dunántúl), majd déli fele (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) 
végül pedig északkeleti fele (Észak-Alföld, Észak Magyarország) a sorrend. 2001-2002 
közötti változás azonban egyértelműen a vásárlóerő területi különbségeinek csökkenését 
eredményezi, hiszen a két északkeleti régió részaránya növekedett figyelemreméltóan a 
területi piacpotenciál tekintetében.  

Közép-Dunántúl

Dél-AlföldDél-Dunántúl

Közép-Magyarország

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Nyugat-Dunántúl

A piacpotencial index egy főre vetített értéke
8,05 - 8,50
8,51 - 9,50
9,51 - 10,50
10,51 - 11,50
11,51 - 12,39

A fogyasztópiaci kereslet régiónként, 2002

Jelmagyarázat
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A fogyasztópiac területi szerkezete az egységnyi területre jutó jövedelem 
alapján, 2002

Jelmagyarázat
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A hazai fogyasztópiac kistérségi szinten a jövedelmek területi eloszlásával jellemezhető. A 
fogyasztópiaci térszerkezet a térségek társadalmi-gazdasági fejlettsége mellett visszatükrözi 
az egyes kistérségek központjainak település hierarchiában betöltött szerepét. A kereslet 
szempontjából azonban újdonság, hogy a részben még ma is depressziós, nehézipari térségek 
(Salgótarján, Ózd, Várpalota) és a Duna-mente az átlagosnál magasabb kereslettel 
jellemezhetőek. A legkisebb keresleti sűrűségű területek szinte kivétel nélkül külső, vagy 
belső periférián találhatóak. 
 

1.5.3.3  Információs gazdaság 

Az információs társadalom által biztosított innovatív környezet alapvetően meghatározza egy 
gazdaság hatékonyságát, versenyképességét. Éppen ezért a gazdaság fejlődésében a 
huszonegyedik században egyre fontosabb szerepe van, az un. információs gazdaság 
szektorának, mely az információs társadalom komplex dimenziójának egyik fontos 
alrendszere.6 A szektor vizsgálata során az információs, informatikai (hardver, szoftver) 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások elerjedésének területi elemzésére került sor.  
 
A szektor a vizsgált 5 évben jelentősen bővült mind abszolút termelési értékét, mind a 
gazdaságban betöltött szerepét tekintve. Míg 1998-ben 5638 ilyen vállalkozás volt, addig 
számuk 2002-ben már 9414, vagyis mintegy 40 százalékos a növekedés. Míg országos szinten 
1998–ban a meglévő vállalkozások 0,06 százaléka foglalkozott informatikai szolgáltatások 
nyújtásával, addig 2002-ban ez az arány már 1,1 százalék volt. Ugyanakkor az összes 
vállalkozásban képviselt arányuk meglehetősen alacsony, igazán kiemelkedő különbségek 
(Budapest és Pest megye kivételével) nincsenek. 
 

A megyék sorrendje az informatikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások arányában 
1998 és 2002-ben 

Megye Sorrend (1998) Sorrend (2002) Változás a helyezésben 
1998-hoz képest 

Bács – Kiskun  8 12 -4 
Baranya  4 4 0 
Békés  18 19 -1 
Borsod-Abaúj-Zemplén  7 9 -2 
Budapest 1 1 0 
Csongrád  5 5 0 
Fejér  3 3 0 
Győr – Moson – Sopron  12 8 4 
Hajdú-Bihar  6 6 0 
Heves  13 11 2 
Jász – Nagykun – Szolnok  11 14 -3 
Komárom-Esztergom  9 7 2 
Nógrád  20 20 0 
Pest 2 2 0 
Somogy  17 17 0 
Szabolcs – Szatmár – Bereg  15 18 -3 
Tolna  10 10 0 
Vas  14 13 1 
Veszprém  16 15 1 
Zala  19 16 3 

 
A vizsgált időszakban 1998-hoz képest a legnagyobb visszaesést az információs szol-
gáltatásokat nyújtó vállalatok tekintetében az alföldi megyék szenvedték el (Bács - Kiskun, 

                                                 
6 Az információs gazdaság egyrészt az információs és kommunikációs technológiai termékeket előállító és 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokból, azok tevékenységéből, másrészt az info-kommunikációs technológiák 
üzleti szintű elterjedtségéből, és az azt kihasználó tartalomszolgáltatásból álló szektor. 
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Jász – Nagykun – Szolnok, Szabolcs – Szatmár – Bereg és Békés megyék), de Észak – 
Magyarországon Borsod – Abaúj – Zemplén megye is veszített pozíciójából. 
Ugyanakkor a legnagyobb pozíciójavulást Győr–Moson–Sopron és Zala megye érte el, de a 
javulás általában a Dunántúli megyékre volt jellemző (Komárom – Esztergom, Vas és 
Veszprém megyék). Az olyan regionális szervező erővel bíró megyék, mint Fejér, Baranya, 
Csongrád, Hajdú-Bihar megye, megőrizték elsőbbségüket mindkét évben. 
Nem változott meg Nógrád, Somogy és Tolna-megye helyezése, melyekből az első két megye 
amúgy is gyenge pozícióval rendelkezett. Az információs gazdaság mozaikos térszerkezete 
ellenére alapvetően a Dunántúli térség van előnyben a Dunán innenivel szemben, bár az 
ország mindkét felén találhatóak kiemelkedően jó és hátrányos helyzetű megyék. Ennek okai 
a megyék gazdasági-társadalmi fejlettsége és dinamikája között fennálló különbségek, 
valamint a gazdasági aktivitás központjait jelentő legnagyobb városok egyenlőtlen eloszlása.  
Budapest mindenképpen kiemelkedő szerepű, nem lehet összehasonlítani az ország más 
térségeivel. 2000–ben az informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 58 %-a itt székelt. 
Ugyanakkor Pest megye is kiemelkedik a megyék sorából (2002–ben 13 %), amit a főváros 
kisugárzó hatása magyaráz. 
 

%
2.22
1.28
0.75- 1
0.5 - 0.75
0.29 - 0.5

Informatikai vállalkozások aránya az összes vállakozásból, 2002

Jelmagyarázat

 

1.5.4  Turizmus 

 
Annak ellenére, hogy nemzetközi összehasonlításban jelenlegi turisztikai kínálatával, 
vendégforgalmával és bevételeivel Magyarország nem tartozik Európa kiemelkedő turisztikai 
célterületei közé, a turizmus az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság egyik húzóágazatává 
vált. Makrogazdasági jelentőségét tükrözi, hogy 2002-ben a GDP-hez való hozzájárulása (a 
mezőgazdaságét meghaladóan) 10,9% körül alakult. A devizabevételeinek növekedése a 
2002. évi – alapvetően külső okokra visszavezethető – enyhe visszaesés ellenére is dinamikus 
volt. Az időszak során az ágazat évi 3,5 – 4 milliárd eurós devizabevétele a külkereskedelmi 
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mérleg hiányának közel háromnegyedét fedezte, és így jelentősen hozzájárult a folyó fizetési 
mérleg hiányának csökkentéséhez.  
A turizmusnak a foglalkoztatásban betöltött szerepe is jelentős: szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás nemzetgazdasági ágban 2002-ben 137 ezer főt foglalkoztattak, ami a 
nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 3,6%-a, de becslések szerint közvetve a turizmusban 
dolgozik az összes munkavállaló 6-7%-a. 
1998 és 2002 között a turizmus ágazat beruházásai országos szinten a nemzetgazdasági 
beruházások 0,9-1,4%-át jelentették. A beruházások területi alakulását tekintve a vizsgált 
időszakban a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régió emelkedik ki. Ezzel együtt 
szinte minden régióban található egy-egy olyan megye, ahol a turisztikai célú beruházások 
meghaladták az országos átlagot. Így a Közép-Dunántúlon Veszprém, a Dél-Dunántúlon 
Somogy, Nyugat-Dunántúlon Zala, Észak-Magyarországon Heves, Észak-Alföldön Hajdú-
Bihar és Dél-Alföldön Bács-Kiskun megyék.  
A kedvező tendenciák ellenére a magyar turizmust továbbra is a nagy vendégforgalom és a 
szerényebb gazdasági hozam jellemzi. A külföldi vendégek egy napra jutó költése a nyugat-
európai átlagnak fele-egyharmada Az átlagos tartózkodási idő mindössze három nap, szemben 
a 4-5 napos európai átlaggal. Miközben sok vonzerő kihasználtsága alacsony, a turizmust erős 
szezonalítás és területi koncentráció jellemzi. A külföldi vendégéjszakák 61%-a Budapestre és 
a Balaton térségére koncentrálódik, időben pedig 37%-a júliusra és augusztusra esik. 
A nehézségek legfőbb oka a komplex turisztikai termékek hiánya, a turisztikai- és a 
kapcsolódó alapinfrastruktúra hiányosságai, főképp a magas minőségi színvonalú 
szálláshelyek alacsony száma, a minőségi termékkínálat szűkössége. Az alapinfrastruktúra 
hiányosságai - például rossz minőségű utak, nehézkes tömegközlekedés vidéken - is kihatnak 
a turisztikai szektorra, csökkentve annak vonzerejét. A szolgáltatások színvonala gyakran 
alacsony, és hiány van a megfelelő szakképzettséggel és nyelvtudással rendelkező 
munkaerőből is. 
 
Az ország két legjelentősebb vonzereje és nemzetközileg legértékesebb turisztikai térsége 
továbbra is Budapest és a Balaton térsége. A régiók emellett több olyan adottsággal 
rendelkeznek, amelyek a turisztikai kereslet legújabb irányzataihoz kötődnek. Az ország 
területén található gyógy- és termálvizek kiváló lehetőséget biztosítanak az egészségturizmus 
fejlesztéséhez. Néhány nemzetközileg is ismert és látogatott fürdőhely kivételével azonban 
ezek idegenforgalmi hasznosítása még elmarad a lehetségestől. A kulturális turizmus a nyolc 
Világörökség helyszín, az épített kulturális örökség, a múzeumok gyűjteményei, a nemzetközi 
hírű művészeti élet és a népművészeti hagyományok értékeire építhet. A konferencia- és 
rendezvényturizmus fejlődését jelzi, hogy az elmúlt években a nagy nemzetközi rendezvények 
helyszíneinek világranglistáján Magyarország, illetve Budapest folyamatosan az első húsz, 
Európában pedig az első tizenöt helyszín között szerepelt.  
Az aktív turizmus keretein belül elsősorban a belföldi turizmus körében lehet népszerű a 
kerékpáros turizmus, a lovas turizmus, horgászat és a változatos vízi adottságokra építő vízi 
turizmus. Egyelőre még kiaknázandó lehetőséget jelentenek a történelmi borvidékek, a 
gasztronómiai és néprajzi vonatkozású vonzótényezők, valamint a különféle rendezvények 
(művészeti fesztiválok, sportesemények, nyári egyetemek és nemzetközi vásárok).  
 
A turisztikai szempontból leginkább frekventált területek az ún. üdülőkörzetekben kerültek 
lehatárolásra, melyeket az alábbi ábra mutat be, jelezve Magyarország nemzeti parkjainak az 
elhelyezkedését is. 
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Üdülőkörzetek és nemzeti parkok Magyarországon, 2004

Jelmagyarázat

Üdülőkörzet

Kiemelt üdülőkörzet

Nemzeti Park

 
A vonzerők kihasználtsága ugyanakkor elmarad a lehetőségektől, melynek legfőbb oka, hogy 
hiányoznak a sokoldalú, minőségi hasznosítás alapfeltételei. A magas költést lehetővé tevő, 
többféle termék összehangolt kínálataként megjelenő turisztikai termékcsomagok kínálata 
szűkös, az egy főre eső átlagos költés alacsony. Kedvezőtlenül befolyásolja a turisztikai 
termékek versenyképességét a környezeti kultúra alacsony színvonala, a természeti értékek 
nem megfelelő védelme. Jellemző továbbá a turisztikai feltételek nem egymást erősítő, 
összehangolt kihasználása, hanem egyedi kiajánlása a szétaprózódott turisztikai marketing 
tevékenységek miatt.  

Az elmúlt években – különösen a turisztikai támogatások elosztásánál érvényesülő 
preferenciák hatására – jellemző turisztikai termékfejlesztések a turisztikai kínálat minden 
eddiginél jelentősebb diverzifikációját segítették elő, kedvező fordulatot mutatva az ún. 
komplex turisztikai szolgáltatások és kínálat felé. 

A vendégfogadó kapacitást 
tekintve 2002-ben a kereske-
delmi és a magánszálláshelyek 
összesen 577 ezer férőhellyel 
álltak a belföldi és a külföldi 
vendégek rendelkezésére, ami 
25%-kal több mint 1998-ban. 
Ebből a kereskedelmi szállás-
férőhelyek (szállodák, panziók, 
ifjúsági- és turistaszállások, 
kempingek) összesen 335 ezer 
férő hellyel, a magán 
szállásférőhelyek (fizető és 
falusi vendéglátás) 242 ezer 
férőhellyel várták a vendégeket.  

Szálláshelyek kapacitásszerkezetének megoszlása, 2002
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Ezen belül a szállodák férőhelyek 20%-val (108 ezer férőhellyel) rendelkeztek. A férőhelyek 
alapján a szállodai kapacitás egynegyede jutott a négy- és ötcsillagos egységekre, egytizede a 
gyógyszállodákra. A szállodai férőhelyek közel egynegyede egyébként a három nagy hazai 
szállodalánc - a Danubius, a Hunguest és a Pannonia-Accor – tulajdonában van. A 2002 
végén a működő közel 1000 db panzió a férőhelyek 8%-ával, több mint 40 ezer férőhellyel 
állt a vendégek rendelkezésére. A szállodákhoz hasonló számú férőhellyel rendelkezett az 
országban működő 279 kemping. 
 
A kereskedelmi szálláshelyek kategóriánkénti megoszlása nagy területi különbségeket mutat. 
A fővárosra jellemző, hogy a szálláshelyek 85%-a szállodatípusú (szálloda és panzió) egység. 
A Balatonnál a legtöbb férőhellyel viszont a kempingek és az üdülőházak rendelkeznek. A 
többi régióban általában jellemző, hogy alacsony a minőségi szálláshelyek aránya, az Észak-
Magyarországi vagy az Észak-alföldi régióban például alig 20% a szállodai férőhelyek 
aránya.  
 

Összes kereskedelmi szállásférőhely 

1998 2002 

Összes szálláshelyből a 
szállodai férőhelyek aránya 

(%) Régió 
száma 

(ágyak) aránya (%) száma 
(ágyak) aránya (%) 1998 2002 

Közép-Magyaro. 48525 16,8 51966 16,0 58,3 67,4 
Közép-Dunántúl 61839 17,6 60089 18,2 23,8 21,6 
Nyugat-Dunántúl 45374 14,9 52534 15,6 29,8 35,6 
Dél-Dunántúl 65930 23,7 69397 20,2 31,1 29,4 
É-Magyarország 28961 9,7 34097 10,6 19,1 18,0 
Észak-Alföld 33598 10,1 40638 11,3 18,7 19,7 
Dél-Alföld 25165 7,2 26442 7,7 20,8 25,3 
Ország: 288620 100 335163 100 30,4 32,2 

Forrás: KSH 

2002. végén 45 ezer magánszálláshelyi vendéglátó 242 ezer férőhellyel állt a vendégek 
rendelkezésére, ami 40%-kal emelkedett 1998-hoz képest. A vendéglátók nagy többsége 
fizetővendéglátás keretében adta ki szobáit, csupán 15%-uk foglalkozott falusi szállásadással. 
A fizetővendéglátás igen erős területi koncentráltságot mutat: a férőhelye közel nyolctizede a 
Balatonnál várta a vendégeket. A falusi szállásadás férőhelyeinek közel fele a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetben, a Mátra-Bükkben, illetve Sopron-Kőszeghegyalján található.  
 
Összességében nézve a szálláshely kínálat több szempontból sem képes kielégíteni a turisták 
által támasztott igényeket. Viszonylag alacsony a magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások száma, de az alacsonyabb kategóriájú szállás- és vendéglátóhelyek színvonala 
is fejlesztésre szorul. A szálláshelyek kihasználtságban is problémát okoz az erőteljes 
szezonalítás és viszonylag rövid tartózkodási idő. A szezon alatt a turisztikai infrastruktúra, a 
kiszolgáló létesítmények túlterheltek és a vendéglátóhelyek, szállások szinte teljes mértékben 
kihasználtak, míg a főszezonon kívül a kapacitás kihasználása helyenként még a 20%-ot sem 
éri el. 
A vendégforgalmat tekintve a Magyarországra érkező külföldiek száma alapján hazánk a 90-
es években folyamatosan a világ első tíz országa között szerepelt. A vendégforgalomra 
továbbra is jellemző, hogy szerényebb a súlya a jobban költő, szervezett turistacsoportoknak. 
Ugyanakkor a szomszédos kelet-európai országokból jelentős számban érkeznek rövid 
időtartamra (1-2 napra) és nem klasszikus turisztikai (pl. üdülési) céllal olyanok, akik 
„üzletelnek”, munkalehetőséget keresnek és a turizmus szolgáltatásai iránt jelentős 
érdeklődést nem mutatnak.  
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Szállásférőhely száma, 2002

Jelmagyarázat
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Magyarországon 2002-ben összesen 21,9 millió vendégéjszakát regisztráltak, amiből 18,5 
milliót a kereskedelmi szálláshelyeken, 3,4 milliót pedig a magán szálláshelyeken töltöttek el. 
A kereskedelmi szállásférőhelyeken regisztrált vendégéjszakák 56%-át (10,4 millió vendégéj) 
külföldiek, 44%-át (8 millió vendégéj) belföldi vendégek töltötték el.  A kereskedelmi 
szállásférőhelyeken eltöltött vendégéjszakák 1998-hoz képest 9%-os növekedése döntően a 
belföldi vendégforgalom igen jelentős (mintegy 20%-os) élénkülésével magyarázható, a 
külföldi vendégéjszakák száma ugyanis alig 2%-kal növekedett.  
A magánszálláshelyeken 2002-ben eltöltött 3,4 millió vendégéjszakák száma 6%-kal 
kevesebb, mint 1998-ban volt. A visszaesést döntően a külföldivendég-forgalom hanyatlása 
okozta. A vendégforgalom változásában a falusi és a fizetővendéglátó-helyeken ellentétes 
tendencia figyelhető meg. A falusi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma az elmúlt év 
folyamán 50%-kal, a vendégéjszakák száma 33%-kal növekedett. A fizető-vendéglátók 2002-
ben 4%-kal több vendéget viszont 11%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak. 
 
 Vendégéjszakák száma 

(ezer vendégéjszaka) 
Külföldi vendégéjszakák 

száma 
(ezer vendégéjszaka) 

Külföldi vendégéjszakák 
aránya 

(%) 
 1998 2002 1998 2002 1998 2002 
Közép-Magyaro. 5065 5499 4009 4345 79,1 79,0 
Közép-Dunántúl 2714 2416 1694 1338 62,4 55,4 
Nyugat-Dunántúl 3067 3486 1850 2057 60,3 59,0 
Dél-Dunántúl 2596 2753 1617 1333 62,3 48,4 
É-Magyarország 1303 1514 289 286 22,2 18,9 
Észak-Alföld 1529 1814 845 739 55,3 40,7 
Dél-Alföld 1172 969 351 263 29,9 27,1 
Ország: 17446 18450 10656 10361 61,0 56,2 
Forrás: KSH 
 
A vendégforgalom területi eloszlását tekintve a legtöbb vendégéjszakát a Közép-
Magyarországon, valamint a Nyugat- és Dél-Dunántúlon regisztrálták. Ezzel szemben az 
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országban eltöltött vendégéjszakáknak még mindig csak elenyésző hányada jutott a Dunától 
keletre eső térségbe. Még nagyobb a külföldi vendégéjszakák területi koncentráltsága: minden 
második külföldi vendégéjszakát a Közép-Magyarországi régióban töltötték el, ugyanakkor 
csak minden 10. jutott a Dunától keletre eső három statisztikai régióra.  
 
Kistérségi szinten értékelve a legtöbb vendégéjszakát Budapest mellett továbbra is a kiemelt 
(különösen a Balaton, Sopron-Kőszeg-Hegyalja, és Mátra-Bükk) üdülőkörzetekben, a 
gyógyfürdők (főként Harkány, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Gyula) és a nagyobb vidéki 
városok (Győr, Pécs, Szeged és Debrecen) térségében regisztrálták. Továbbra is nagyon 
alacsony a vendégéjszakák száma az ország keleti és déli határmenti térségeiben. 
A turisztikai vendégforgalom alakulásában összességében két eltérő területi tendencia 
figyelhető meg: a stagnáló külföldi vendégforgalom egyre nagyobb hányada koncentrálódik 
Budapestre, ugyanakkor a dinamikusan bővülő belföldi turizmus növekvő arányban a vidéki 
területeket részesíti előnyben. Ezen belül különösen szembeötlő a falusi turizmus 
megélénkülése, melynek célterületei jellemzően eltérnek a turizmus frekventált területeitől, 
ezért számos elmaradott térségnek kínálnak kitörési pontot. A keresleti tendenciák alapján 
egyre inkább számolni lehet azzal is, hogy a rurális térségekben a turizmus már nem csak 
kiegészítő jövedelemforrása lesz a lakosságnak, hanem egy rétegének alternatív 
foglalkozásává válik, s gazdasági jelentősége megnő (falusi-, öko-, aktív turizmus). 
 

Vendégéjszakák száma, 2002
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Vendégéjszakák számának változása, 1998-2002
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1998 és 2002 között évente átlagosan egy főre jutó vendégéjszakák száma
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2. TÁRSADALMI FOLYAMATOK 
 
 
A társadalmi folyamatokat hosszú távú változások jellemzik, ezért az időtáv rövidsége miatt a 
társadalmi viszonyok alakulásában csak kismérvű változások állapíthatók meg. Az elemzés 
legfőbb, megválaszolásra váró kérdése a társadalmi térszerkezet változásainak alakulása volt. 
Kiinduló tézisként megfogalmazható, hogy a társadalmi térszerkezet változásait a korábbi 
tartósan érvényesülő egyenlőtlenségek, valamint a piacgazdasági folyamatok befolyásolták.  
 
Összefoglaló 
 
A társadalmi egyenlőtlenségek elsősorban a gazdasági egyenlőtlenségekhez kapcsolódnak, 
főbb meghatározóik a következők: 
 

– a népesedési helyzet alakulása, a születések, halálozások és vándorlások trendjei; 
– a foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulása és területi különbségei, továbbá 
– az életminőséget és az életesélyeket kifejező települési komfort, iskolázottság, 

jövedelemi-vagyoni helyzet, egészségi állapot, a közbiztonság területi jellemzői, 
amelyek meghatározzák a társadalom térségi tagozódását. 

 
A felsorolt tényezők komplex értékelése alapján állapítható meg a térségek társadalmi státusa. 
A magas társadalmi státus főként a Közép magyarországi, valamint a Nyugat és közép-
dunántúli térséget jellemzi. A budapesti agglomeráció, a Közép-Dunántúl, valamint egyes 
megyeszékhelyeket a túlmenően a fejlődés dinamikája is jellemezte. Alacsony státus főleg 
Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön jellemző, az alacsony és tovább romló helyzetű – 
leszakadónak is nevezhető – kistérségek főként a déli és keleti országhatár mentén, valamint a 
belső perifériákon, a megyehatárok mentén találhatók, egyre inkább összefüggő térséget 
alkotva. A javuló/magas státusú kistérségek a főváros agglomerációjában, a Budapest – Győr 
és a Budapest – Balaton tengely mentén találhatók. 
 
Népesedési szempontból az országot a tartósan alacsony termékenység és természetes 
szaporodás, a stagnáló, illetve alig javuló halálozás, összességében a romló életkor szerinti 
összetétel, az aprófalvak felgyorsuló népességvesztése jellemezte, csupán a főváros 
agglomerációja és a 2000-10 000 közötti lakosságszámú települések kategóriája tekinthető 
ebből a szempontból dinamikusan fejlődőnek. 
 
A lakosság egészségi állapota tartósan rossz, különösen a régebbi EU tagállamokhoz 
viszonyítva. Legkedvezőbb helyzetben a fejlett, urbanizált térségek vannak, a legrosszabb 
egészségi mutatók az elmaradott, periférikus helyzetű térségeket és a falvakat, főként a kisebb 
lélekszámú településeket jellemzik. Az egészségügyi ellátás intézményrendszere 
működőképes ugyan, de tartósan finanszírozási gondokkal küzd. Legnagyobb probléma a 
kórházak működőképességének és gazdasági egyensúlyának fenntartása. Az egészségügyi 
reform terén nem történt számottevő előrehaladás. A szociális ellátás intézményrendszere 
területi szempontból egyenlőtlenül oszlik meg. Nő az alapellátás , illetve az új szolgáltatások 
– a szociális földprogram, falugondnoki hálózat, válságkezelési programok – iránti igény. 
 
Az oktatás terén – az iskolázottsági mutatók javulása mellett – nagyok a színvonalbeli 
különbségek. A periférikus térségek, a kisebb lélekszámú települések iskoláiban az elérhető 
tudásszint számottevően alacsonyabb. Egyre nagyobb problémát jelent a kis tanulólétszámú 
iskolák fenntartása, melyek száma növekszik. A legmagasabb színvonalú és a legelőnyösebb 
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életpályákat kínáló oktatási intézmények a fővárosban és az egyetemi centrummal rendelkező 
megyeszékhelyeken találhatók. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatási rendszerben a 
felnőttképzés, módosításra került a felnőttképzési törvény, a felnőttképzést folytató 
intézmények a megyei munkaügyi központok irányítása alá kerültek 
 
A közművelődési intézményhálózat látogatottsága kis mértékben nőtt, az intézményhálózaton 
belül kulcsfontosságú szerepet játszanak a könyvtárak, a köz- és helytörténeti gyűjtemények, 
valamint nagyobb térségre kisugárzó hatásúak egy-egy megyeszékhely kulturális centrumai. 
 
A foglalkoztatottsági viszonyokat egyszerre jellemzi a javuló munkanélküliségi ráta és az 
alacsony szintű foglalkoztatottság. A legrosszabb foglalkoztatottsági mutatók a Dél-
Dunántúlt, az Észak-Magyarországot és az Észak-Alföldet jellemzik. A jövedelemi 
egyenlőtlenségek a térségek és a településkategóriák között stabilizálódtak Legmagasabb az 
egy főre jutó jövedelem az osztrák határ mentén, a Budapest –Győr és Budapest-Balaton 
tengely mentén, ugyanakkor a kisebb településeken nőtt legnagyobb mértékben az egy főre 
jutó jövedelem, még így is számottevően elmaradva az átlagostól. Az életminőséget 
számottevően befolyásolja ezen kívül a lakáshelyzet. Az 1999-es mélypont után a lakásépítés 
intenzitása megnőtt, azonban nagymértékben koncentrálódott az agglomerációs övezetekre. 
 
 
Társadalmi térszerkezet alakulása 

Az egyes térségek társadalmi státusza egy olyan komplex mutatóval írható le, amely kifejezi 
az ott élők egészségi állapotát, képzettségét, a munkanélküliséget, jövedelmi viszonyokat, a 
közbiztonságot, a települések komfort szintjét. Ezen mutatók alapján alacsony-közepes-magas 
státusszal jellemezhető a térségek társadalmi viszonyainak állapota, ennek változása pedig 
javuló-stagnáló-romló lehet. Utóbbi változás a kistérségek relatív pozícióromlását fejezi ki, 
tehát a romlás az átlagnál kisebb javulást jelent a térségek foglalkoztatottsági, jövedelmi, 
képzettségi stb. viszonyaiban. (Ugyanakkor a települések szintjén abszolút romlás is 
tapasztalható, így pl. a települések  több mint harmadában nőtt a munkanélküliség, hatodában 
pedig 2001-ben a lakosság kisebb hányada rendelkezett felsőfokú végzettséggel mint 1990-
ben) 

1998 és 2002 között az időtáv rövidsége miatt a társadalmi viszonyok területi szerkezete 
lényegében nem változtak, változhattak jelentősen, a korábbi egyenlőtlenségek élnek tovább, 
azzal, hogy a legrosszabb helyzetű térségek közül több esetében is folytatódott a leszakadás. 
Az 1998-ban magas státuszú kistérségek harmadába tartozó térségek közül 48 kistérség 2002-
ben is ebben a kategóriában maradt, és ugyanilyen arányú az átfedés az alacsony státuszú 
kategóriában is. A magas státuszú kistérségek 2/3-a Közép-Magyarországon és a Dunántúli 
középső illetve nyugati régiójában található, míg az alacsony státuszúak ugyanilyen arányban 
koncentrálódnak Észak-Magyarországon, és Észak-Alföldön, a Balassagyarmat-Békéscsaba 
vonaltól keletre. Az Alföld többi részén közepes társadalmi státuszú térségek találhatóak. A 
Dunántúl nagy részén, elsősorban a nyugati határ és a fő közlekedési tengelyek mentén lévő 
kistérségeket magas társadalmi státusz jellemzi, de a belső perifériákon és a Dél-Dunántúlon 
alacsony státuszú kistérségek is megtalálhatóak. 

A közép-dunántúli régióban és Budapest agglomerációjában találhatók azok magas státuszú 
kistérségek, melyek a vizsgált időszakban az átlagnál nagyobb társadalmi státusz emelkedést 
mutattak. A többi régióban döntően megyeszékhelyek kerültek a javuló/magas státuszú 
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kategóriába (Debrecen, Szolnok, Eger, Szekszárd). Ezekben a térségekben mindenekelőtt a 
munkanélküliség, a jövedelmi-vagyoni helyzet alakult különösen kedvezően a négy év során.  

Az utóbbi kistérségek státuszemelkedése ellenére a társadalmi mutatók továbbra is az 
időszakban stagnáló, magas státuszú kistérségek csoportjában a legkedvezőbbek. Ezekre 
jellemző, hogy már 1998-ban is a legkedvezőbb helyzetben voltak, és csak ehhez képest nem 
javult státuszuk az átlagnál nagyobb mértékben. 2002-ben ugyanaz a 11 kistérség állt a 
rangsor élén mint négy évvel korábban. A stagnáló/magas státuszú kistérségek egy-harmada 
egy régióban (Nyugat-Dunántúl) található, a többi térségben elsősorban nagyobb városok, 
megyeszékhelyek kistérségei tartoznak ebbe a körbe. Kirajzolódnak továbbá (főleg települési, 
de már kistérségi szinten is) a főbb közlekedési tengelyek (pl. M3, 6-os út).  

A magas státuszú térségek csoportján belül, alig 10% esetében beszélhetünk relatív 
pozícióromlásról a vizsgált időszakban. Ide olyan térségek tartoznak (pl. Győr, Balaton, 
Nyíregyháza), ahol a korábbi dinamikus státuszemelkedéshez képest volt szerény lemaradás 
(ugyanakkor Békéscsaba esetében a ’90-es évek elejétől tartó pozícióromlás folytatódott 
tovább). 

A társadalmi térszerkezet rövid távú (1998-2002) változása 

Jelmagyarázat
relatív státusz

javuló/magas
stagnáló/magas
romló/magas
javuló/közepes
stagnáló/közepes
romló/közepes
javuló/alacsony
stagnáló/alacsony
romló/alacsony

 
A közepes (más néven átlagos) társadalmi státuszú térségek a Dél-Alföldön, Duna-Tisza 
közén alkotják a legnagyobb összefüggő területet. Egyetlen megyeszékhelyként ide tartozik 
Salgótarján térsége is, utóbbi átlagnál jobban javította relatív státuszát. 

Ahogy a magas státuszú kistérségek helyzete döntő többségben stagnáló, vagy javuló volt az 
időszakban, úgy az alacsony státuszú kistérségeket stagnálás vagy visszaesés jellemezte 1998 
és 2002 között. A néhány javuló/alacsony státuszú térség Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben koncentrálódik. Társadalmi státuszuk emelkedése döntően a 
jövedelmi-vagyoni mutatók és a települési komfort átlagon felüli javulásából ered, 
ugyanakkor például a munkanélküliség átlagnál kisebb ütemben csökkent.  

Az alacsony státuszú kategóriában tovább romló kistérségek határ mentén vagy belső 
perifériákon találhatók, összefüggő területet alkotva a Csereháton, Szabolcs és Hajdú megyék 
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találkozásánál, a Dél-Dunántúl peremén). Az 1998-as adatok szerint 10 legrosszabb 
kistérségből hét, 2002-ben is a rangsor utolsó tíz helyének egyikén volt található. A 2002-es 
adatok szerint legrosszabb társadalmi státuszú kistérség -egy 2004-ben újonnan lehatárolt 
térség- az Abaúj-Hegyközi volt, megelőzve a Szikszóit, Sellyeit, és két másik „új” kistérséget 
a Bodrogközit és Mezőcsátit. 

A társadalmi folyamatok sajátossága, hogy változásuk, csak hosszabb távon értékelhető. Ezért 
az 1998-2002-es időszak mellett egy hosszabb időtávon (két népszámlálás, 1990 és 2001 
között) is érdemes vizsgálni a változást. Ez kellően hosszú és jelentős átalakulást hozó 
időszak volt.  

1990 és 2001-02 között a kistérségek ¾-ed részben maradtak a magas illetve alacsony 
státuszú kategóriában. A javuló/magas státuszú csoportba tartozó kistérségek a főváros 
agglomerációjában, a Budapest-Győr és Budapest-Balaton tengelyek mentén és az osztrák 
határ mellett találhatók. Az elmaradott térségekben néhány megyeszékhely (Debrecen, Pécs, 
Szeged, Kecskemét, Szekszárd) és iparváros (pl. Dunaújváros,) tudta megőrizni magas 
társadalmi státuszát 1990 és 2001 között. Más megyeszékhelyek (Miskolc, Szolnok, 
Kaposvár, Békéscsaba, Salgótarján) pozíciója viszont romlott.  

A 2001-ben közepes státuszú kistérségek közül az észak-dunántúliakra a fejlődés, az 
alföldiekre inkább a stagnálás, visszaesés volt jellemző a ’90-es években. 

A legkedvezőtlenebb helyzetű, a rendszerváltás után romló és alacsony státuszú kistérségek a 
Dél-Dunántúlon, Somogy és Baranya megyék határán, Kelet-Magyarországon a román határ 
mentén, a Tisza középső szakaszán a Csereháton összefüggő területet alkotnak.   

A társadalmi térszerkezet hosszú távú (1990-2002) változása

Jelmagyarázat
relatív státusz

javuló/magas
stagnáló/magas
romló/magas
javuló/közepes
stagnáló/közepes
romló/közepes
javuló/alacsony
stagnáló/alacsony
romló/alacsony

 

A társadalmi térszerkezet alakító egyes tényezőcsoportokat a következő területi folyamatok 
jellemezték az 1998 és 2002 közti időszakban.  
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2.1  Humán erőforrások 

A gazdaság versenyképességét, a társadalmi egyenlőtlenségeket alakító társadalmi-gazdasági 
faktorok között meghatározóak a humán tényezők. A népesség demográfiai folyamatai, a 
munkaképes korúak aránya, egészségi állapota, képzettségi szintje, tudásbázisa alapvetően 
meghatározza az egyes térségek gazdasági versenyképességét. A humán-erőforrás tényezők 
hatással vannak az életkörülmények olyan tényezőire mint a munkaerő-piaci, jövedelmi 
helyzet. A területi folyamatok szempontjából meghatározó, hogy egyaránt időben lassan 
változó és csak hosszú távon befolyásolható folyamatokról van szó.  

2.1.1  Demográfiai folyamatok 

A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra 
oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben 
lassú, de tényleges népességszám-csökkenés, 1980 és 1989 között 3,1 %, 1993-ig további 1 % 
volt a csökkenés, míg a 2001-es Népszámlálás újabb, 1,7 %-os csökkenésről számolt be. 
2002-ben a magyarországi népesség száma 10 174 853 volt. 
 
A népességfogyás elsődleges okának tekinthető az alacsony születésszám, a termékenység 
csökkenése, a halálozások számának tartósan magas szintje, továbbá, hogy a tartós 
bevándorlási többlet nem elég ahhoz, hogy az alacsony születésszámot, valamint a nem 
kielégítő termékenységet és a magas halálozási szintet ellensúlyozza. 
 
Területi szempontból elmondható, hogy a népességszám csökkenése az ország gyakorlatilag 
egész területét érinti, a régiók mindegyikét és Pest, valamint Fejér kivételével az összes 
megyét. 
 

az időszak egyenlege
természetes szaporodás és bevándorlás
természetes szaporodás és elvándorlás, összességében népességnövekedés
természetes fogyás és bevándorlás, összességében népességnövekedés
természetes szaporodás és elvándorlás, összességében népességcsökkenés
természetes fogyás és bevándorlás, összességében népességcsökkenés
természetes fogyás és elvándorlás

Térségtípusok az 1998-2002 közti évek demográfiai folyamatai alapján

Jelmagyarázat
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A vándorlási egyenleg és a természetes szaporodás viszonya szerint megkülönböztethetőek 
azok a térségek, amelyekben mindkettő pozitív, ezeket demográfiai szempontból fejlődőnek, 
azokat, amelyben mindkettő negatív, ezeket demográfiai tekintetben erodáló nevezhetjük. 
Ahol a természetes szaporodás negatív, de a vándorlási különbözet pozitív, befogadó 
térségeknek, ahol a természetes szaporodás pozitív, de a vándorlási különbözet negatív, 
kibocsátó területeknek nevezhetjük.  
Összefüggő elnéptelenedő térségről még nem lehet beszélni, azonban néhány kistérségben 
1998 és 2002 között felgyorsult a népsűrűség csökkenése. Ez elsősorban a nagyvárosokat, 
mindenekelőtt Budapestet érintette, vándorlási mérlegük negatív. A népsűrűség számottevően 
csökkent a korábbi ipari, illetőleg bányászati funkcióval rendelkező térségekben, mint az ózdi, 
a dunaújvárosi vagy az oroszlányi térségben, illetőleg a hátrányos helyzetű, periférikus 
térségekben, főként az ország délnyugati peremvidékén. 
 
Az egyes településtípusok közül a születések száma Budapesten és az ezer főnél kevesebb 
lakosú településeken maradt el a legnagyobb mértékben a halálozásokétól. Az 1998-2002-es 
évek alapján a természetes fogyás mértéke a 10-50 ezer fős városokban volt a legalacsonyabb. 
Az 50 ezer főnél népesebb városokban (a megyei jogú városok, illetve Budapest) a 
természetes fogyás jelentős elvándorlással is párosult, ezzel felgyorsítva a népességszám 
csökkenését. Az 1000 és 10 ezer fő közti települések voltak a bevándorlás célterületei, és az 
ebből származó nyereség felülmúlta a természetes fogyást, tehát a népesség száma nem 
csökkent, hanem különösen az 5-10 ezres lélekszámú városokban számottevően növekedett. 

A népességszám csökkenésének elsődleges következménye, hogy egyre kisebb létszámú 
generációk követik egymást, romlik a népesség kor szerinti struktúrája, rosszabb az aktív és a 
már nem aktív korcsoportok aránya, egyes térségeket és településtípusokat elnéptelenedés 
fenyeget, a helyzet javításához már az adott körülmények között irreálisan magas 
születésszámok lennének szükségesek.  

 
Magyarországon a születések és halálozások mérlege –akár csak Kelet-Európában- tartósan 
negatív, a nyolcvanas évek végén még remélhető volt, hogy alacsony szinten bár, de 
megállapodik. Az 1990-es évtized közepére a természetes szaporodás addig nem látott 

Népmozgalmi adatok, népesség nagyság-kategóriánként (1998-2002 évek összesen)
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alacsony szintet ért el. Átmeneti javulás tapasztalható 2000 és 2001 között tíz év óta először 
fordult növekedésbe a születési arányszám, ez azonban 2002-ben nem folytatódott, bár még 
mindig magasabb volt, mint 1999-ben. A 2002-ben 3,5 ezrelékes természetes fogyás, az egyik 
legkedvezőtlenebb mutató az Európai Unióban, hasonló (vagy nagyobb) mértékű 
népességfogyás csak a balti államokban és a tagjelölt Bulgáriában tapasztalható. Az európai 
összehasonlításban is kedvezőtlen helyzet oka az alacsony születési arányszámokban, a 
szintén alacsony teljes termékenységi mutatókban a reprodukcióra képes korcsoportok 
csökkenő létszámában és a magas halálozási mutatókban keresendő. 
 
Születési arányszámok és termékenység szempontjából az országban számottevőek a területi 
különbségek, de az ország egész területe kedvezőtlen születési számokkal jellemezhető. 
Mindössze három kistérségben, a Nyírbátori, Kisvárdai és Mátészalkai térségben van közel a 
termékenység a reprodukciós szinthez, a kistérségek közül 2000-es évtized elején 100-ban 
volt a termékenység 1,55 alatt, közülük 54-ben 1,33 alatt ez a mutató. A nagyvárosok, 
mindenekelőtt Budapest egyes részein a helyzet még ennél is rosszabb Közép-
Magyarországon, a Nyugat- és Közép-Dunántúlon a termékenységi mutató 1,2-1,3 körül 
szóródik, Észak-Magyarországon és az Észak-alföld térségében 1,53-1,56 körül, a negatív 
rekord Veszprém 1,11-es értékkel. 
 

0,1-14,1 ezrelék szaporodás
0,0-15,0 ezrelék fogyás
15,1-25,0 ezrelék fogyás
25,1-35,0 ezrelék fogyás
35,1-57,7 ezrelék fogyás

Természetes szaporodás mértéke 1998-2002 évek  összesen

Jelmagyarázat

 
A házasságkötések száma – hasonlóan a többi népesedési mutatóhoz – folyamatos csökkenést 
mutat az elmúlt évtizedben és ez a vizsgált időszakban sem változott. A többi népesedési 
mutatótól eltérően ez 2001-ben sem változott, illetőleg nem javult, sőt, a 2000-es évi 
viszonylag magas szintről visszazuhant (évi 48 ezerről 45 ezerre). Feltételezhető, hogy 
hosszabb távon is érvényesülő szokás-változásról van szó.  
A házasságkötések számának csökkenésén túlmenően a házasodók átlagos életkorának 
emelkedése is megfigyelhető, a korábbi évtizedek jellemzően 25 év alatti házasságkötési 
életkora 30 év fölöttire módosult. Ezzel összefüggésben a termékenység is magasabb 
életkorra tolódik és részben ez is, magyarázza a termékenység visszaesését is (a 
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megfigyelések szerint az élettársi kapcsolatok kevésbé termékenyek). Megjegyzendő továbbá, 
hogy a házasságon kívüli születések aránya nő, 2001-ben már a születések mintegy 30 %-a 
történt házasságon kívül (a kilencvenes évek elején még fele ekkora volt ez az arány). 

A halálozások magas szintje a magyarországi demográfiai helyzet egyik igen problematikus 
mutatója. A halandóság színvonala az 1960-as évek közepéig mutatott fokozatos javulást, 
ezután azonban jelentősen romlott. Az emelkedés nagyobb része a népesség elöregedéséből 
adódott, azaz közvetve a születési arányszámok, illetőleg a termékenység romlásából, a 
növekedés mintegy harmada azonban a halandósági viszonyok tényleges romlására vezethető 
vissza. 1980 és 1990 között újabb 3,5 %-os emelkedés a népesség öregedésével függ össze, az 
1990-es évek elején azonban a halandósági mutatók további romlást jeleztek. Az összes 
halandóságban észlelt romlás túlnyomó része a férfiak, ezen belül is a középkorúak (30 és 59 
éves kor közöttiek) életesélyeinek csökkenéséből adódott. A születéskor remélt életévek 
száma mintegy 2 évvel csökkent a 25 évvel azelőttihez képest. A romló tendenciákat csak az 
évtized végén sikerült lefékezni. 
 
A javulás ezen a téren az ezredforduló körül kezdődött. A lassú javulás folytatódott 2000 
után, az 1993-as évi 150 000-es szintről 2002-re 132 833-ra mérséklődött. Az átlagosnál 
gyorsabban javult a helyzet a férfiak csoportjában (megjegyzendő, hogy itt volt a 
legsúlyosabb a helyzet) . A standardizált halálozási mutatók két területen kiugróan magasak, 
Északkelet-Magyarországon és Dél-Magyarország térségében. Legkedvezőbbek a halálozási 
mutatók a fővárosi agglomerációban a tőle nyugatra fekvő Szentendre, Pilisvörösvár, illetőleg 
a Dunántúlon Győr, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém kistérségeiben). 
 
A fejlett országokban általános jelenség, hogy elöregszik a népesség, ez Magyarországon is 
jellemző. A hosszabbodó átlagos életkor miatt és az alacsony termékenységi mutatók mellett 
jelentősen torzult a népesség életkor szerinti összetétele.  
 

60-x éves/száz 0-14 éves
  69 - 105
106 - 115
116 - 125
126 - 135
135 - 198

Száz gyerekkorúra jutó öregkorúak aránya 2002

Jelmagyarázat

 



 96

Megnőtt az idősebb korcsoportok, a 65 évesnél idősebbek számaránya. 2001 és 2003. között a 
14 évesnél fiatalabbak aránya 16,6 %-ról 16,1 %-ra csökkent. (1980-ban ez az arány még 21,9 
%, 1990-ben 20,8 %), a népesség elöregedése a vizsgált időszakban előrehaladt.   
Az idős népesség eltartottsági rátája (60-x évesek 15-59 évesekhez viszonyított aránya) 22,2-
ről 22,4 %-ra módosult. Magas eltartottsági ráta jellemzi az ország északi, északkeleti 
térségét, ahol a viszonylag fiatalabb korösszetétel is megemeli az eltartottak arányát. Az 
urbanizációs centrumokat, a nagyvárosokat és a fejlett központi térségeket a munkaképes 
korcsoportok, az aktív népesség magasabb aránya jellemzi. 
Az öregedési index, a 60 évesnél idősebbek és a 14 évesnél fiatalabbak egymáshoz mért 
aránya ugyancsak romlott. Elöregedettnek tekinthetők az országhatárokon, mindenekelőtt a 
déli országhatáron található térségek, egyes Közép-Dunántúli kistérségek és az északi 
régióban Heves megye egyes térségei. 
 
A vándorlás a népesedési viszonyok dinamikus, az eddigieknél dinamikusabban változó 
eleme. Az ezredfordulóra a korábban viszonylag gyors urbanizáció, a városokba való áramlás 
mérséklődött. Szinte mindenütt kialakult a természetes fogyás, amely az utóbbi években 
folytatódott. A korábban egyértelmű népesség kibocsátó területeken már nem állt 
rendelkezésre az elvándorlást ellensúlyozó népességfelesleg. Megindult a kiköltözés a korábbi 
befogadó térségekből, a korábbi urbanizációs centrumokból. Az 1996-2000 közötti 
időszakban a kistérségek zömmel a befogadó kategóriába kerültek, 117 kistérség esetében a 
természetes fogyással pozitív vándorlási egyenleg párosult. Népességpótlás tekintetében a 
vándorlások, a költözések szerepe jellemző.  

Vándorlási egyenleg 1998-2002

Jelmagyarázat

10,1-586 ezrelék nyereség
0,1-10,0 ezrelék nyereség
0,0-10,0 ezrelék veszteség
10,1-20,0 ezrelék veszteség
20,1-581,1 ezrelék veszteség  

2000 után lassult a Budapestről történő elvándorlás, amelynek célpontjai jelentős részben az 
agglomeráció községei, illetőleg a főútvonalak menti térségek voltak. A megyei jogú 
városokban 2000 után szintén mérséklődött az elvándorlás üteme, az egyéb városok és a 
községek esetében pedig ezzel párhuzamosan a bevándorlás mértéke lett kisebb. A 
szuburbanizációs folyamatok nemcsak Budapesten, más vidéki nagyvárosok esetében 
erősödnek (pl. Pécs, Debrecen, Székesfehérvár). 
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A más településre költözők döntően (két-harmados arányban) megyén belül költöznek más 
településre, közel fele-fele arányban városba illetve községbe. A más megyébe költözők 
legtöbbje Budapestre költözik (kivéve Tolna és Baranya megyéket, ahol az egymás közti 
migráció valamivel erősebb mint a főváros vonzása). Pest speciális helyzetben van, a megyék 
közt egyedüliként a Budapestre költözők száma nagyobb, mint az összes többi megyébe 
elvándorlóké. A más településre költözők közül legnagyobb arányban a Pest megyével 
szomszédos megyékből költöznek a fővárosba, de viszonylag nagy arányban költöznek be a 
távolabbi, de elmaradott Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből is. 
Nemzetközi vándorlás terén 1985-től kezdődően a bevándorlás vált jellemzővé, 2001-ben 
19 462 volt a bevándorlók száma, a vándorlási különbözet 17 518, nőtt a huzamosan itt 
tartózkodó külföldiek aránya is, 2001-ben 110 000 személy tartózkodott ilyen formában, az 
országban. A bevándorlók és az engedéllyel huzamosan itt tartózkodók elsősorban a környező 
országokból, mindenekelőtt Romániából, Ukrajnából, Jugoszláviából érkeznek. 
 
A 2001-es Népszámlálás alkalmával 314 ezren vallották magukat valamelyik nemzeti, 
etnikai kisebbséghez tartozónak (a nem magyar anyanyelvűek száma ennél kevesebb, 135 
ezer volt). A 62 ezer német fele Baranyában és Közép-Magyarországon, a 17 ezer szlovák 
fele Békésben és Közép-Magyarországon, a 16 ezres horvát közösség pedig ¾-ed részben a 
Nyugat-Dunántúlon és Baranya megyékben él.  
 
A nemzetiséghez tartozást vallók legtöbbje cigány nemzetiségű. A Népszámláláskor 190 
ezren vallották magukat ehhez a közösséghez tartozónak, de szakértői becslések 500-600 
ezerre teszik számukat. A cigány lakosság aránya nő, többségük az ország fejletlenebb észak-
magyarországi, és dél-dunántúli régióiban él.  

százalék
  0.08 -   1.00
  1.01 -   2.50
  2.51 -   5.00
  5.01 - 10.00
10.01 - 18.99

Roma nemzetiségűek aránya 2001

Jelmagyarázat

A Népszámlálás alkalmából magukat cigány nemzetiségűnek vallók aránya  
 
A magukat romának vallók negyede Borsod-Abaúj-Zemplén megyében él, arányuk a 
népszámlálási adatok szerint a megye Encsi, Edelényi kistérségeiben 18 százalékos, de a 
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Szikszói, és Bodrogközi kistérségben is 10 százalék feletti volt (Ebben a négy kistérségben 
csaknem annyian vallották magukat cigány nemzetiségűnek, mint a Közép-, és Nyugat-
Dunántúl hat megyéjében összesen). 
 
A romák igen erős térségi koncentrációja területfejlesztési szempontból azért fontos kérdés, 
mert szociális körülményeiket, társadalmi-gazdasági helyzetük fő jellemzőit tekintve a romák 
a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját képviselik. A cigány népesség 
iskolázottsági színvonala a különböző pozitív kezdeményezések ellenére is messze elmarad a 
többségi társadalométól, foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi 
társadalomé, a roma háztartásokat az átlagnál jobban sújtja a tartós szegénység.  
Többségük hátrányos helyzetű, munkalehetőséget nem biztosító falvakban, gyakran 
szegregált, hiányosan közművesített cigánytelepeken vagy rossz állapotban lévő városi 
kolóniákban él. Lakásviszonyaik még mindig igen kedvezőtlenek, egészségügyi helyzetük és 
életesélyeik nagyon rosszak, születéskor várható élettartamuk 9-10 évvel kevesebb az 
országos átlagnál.  
 

2.1.2  Egészségi állapot 

Az egészségi állapot, mint humánerőforrás tényező fontossága összefügg egyrészt a népesség 
általános rossz egészségi állapotával, életkilátásaival, a rossz és romló morbiditási helyzettel, 
valamint azzal, hogy az egészségügyi intézményrendszer már évtizedek óta az átalakulás 
folyamatában van, a tisztán állami felelősségű, tulajdonú és működtetésű, valamint a piaci 
elven működő és az állam által csak közvetve befolyásolható modell között. Az egészségügyi 
rendszer működési zavarainak egy része ennek az átmeneti helyzetnek az 
ellentmondásosságával függ össze, a lakosság egészségi problémáinak problémái azonban 
nem csak ezzel, hanem olyan tényezőkkel is összefüggenek, mint az életmód, az élet 
minősége, a társadalmi környezet és értékrend, szokásrend, a kulturális hagyományok 
alakulása. Az egészségi állapotot leíró tényezők: a várható élettartam, a halálozások 
gyakorisága és oka, a megbetegedések, az orvoshoz fordulás gyakorisága.   
 
Magyarországon a születéskor várható életévek száma 5-8 évvel alacsonyabb, mint az 
Európai Unió többi országában élőké. A születéskor várható átlagos élettartamot tekintve 
az európai országok között Magyarország csupán a 39. helyet foglalja el, lemaradva Közép-és 
Kelet Európa országaihoz képest is. A férfiaknál a várható élettartam a 70-es évek óta 2002-ig 
2 évet növekedett hazánkban, míg az EU-tagállamokban 1970-2000 között átlagosan 7 évet, a   
csatlakozó országokban pedig átlagosan 3,3 év volt a növekedés.  A nőknél a születéskor 
várható átlagos élettartam 1970-2002 között hazánkban 4,5 évet növekedett, szemben  az EU-
tagállamok 6,86 éves növekedéshez képest. 
 
A nők és férfiak életkilátásai közötti különbség az utóbbi négy évben is megmaradt, 2002-ben 
a férfiak várható életéveinek száma születéskor 68,3 év, a nőké 76,6 év volt. A férfiak várható 
élettartama a balti államok után nálunk a legalacsonyabb az EU-25-ök közt, e tekintetben a 
helyzetünk Romániához, Bulgáriához hasonló, a nőké pedig a legalacsonyabb az Unióban. 
 
A születéskor várható élettartam mellett nagy jelentősége van még az egészségben élt várható 
élettartamnak is.  A férfiak születéskor várható egészséges életéveinek száma hazánkban 
2001-ben 10.39 évvel maradt el az EU-tagállamokban tapasztaltaktól. A csatlakozó 
országokban is 4,12 évvel magasabb a férfiak születéskor várható egészséges életéveinek 
száma, mint hazánkban. 
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A legfontosabb és az egészségi állapottal szoros összefüggésben lévő jellemzők, közé tartozik 
a halálozási helyzet alakulása. A halálozási helyzet az országban már évek, sőt évtizedek óta 
igen rossz. Különösen igaz ez a férfiak, ezen belül is a középkorú (45-59 éves) férfiak 
esetében. 1998 és 2002 között az ország átlagos helyzete nem mutatott számottevő javulást 
ezen a téren, az országon belüli területi különbségek a következőképpen alakultak. 
 
A legrosszabb helyzetben az összességében társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
hátrányos helyzetű északkeleti, északi, valamint a déli periférián található térségek vannak. 
(Edelényi, Sátoraljaújhelyi, Bodrogközi, Kisvárdai, Vásárosnaményi, Mátészalkai, 
Fehérgyarmati, Baktalórántházi, a keleti határ mentén a Létavértesi, Hajdúhadházi, délen a 
Nagyatádi, Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci és Sellyei kistérségek) Halálozás szempontjából 
kirajzolódik egy Somogy és Fejér megyei belső periféria, valamint egy Dél-Alföldi hátrányos 
helyzetű térség is.  
 
Összefoglalóan elmondható, hogy minél hátrányosabb helyzetű, elmaradottabb egy térség, 
annál magasabbak a korcsoportra vetített halálozási mutatók. Ez elmondható a lakosságszám 
szerinti hierarchiáról is, az alacsonyabb települési kategóriákban rosszabbak a mutatók. A 
változás dinamikája pedig azt mutatja, hogy csak az Észak-Dunántúli régió helyzete javult, a 
többi térség helyzete stagnált vagy romlott ebből a szempontból. 
 
A halandóság vizsgálatánál, különösen a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban, kiemelt 
mutató a csecsemőhalandóság alakulása, amely az elmúlt 4 évben kismértékben csökkent, a 
kistérségek egy részében azonban növekedés is tapasztalható. A növekedés az Észak-keleti 
országrészben valamint a Tisza mentén és a Dél-Alföldön volt jelentős. A Dunántúlon 
összefüggő térséget alkotnak ebből a szempontból a Sárbogárdi, Tamási, Dombóvári 
kistérségek. A csecsemőhalandóság csökkenése főleg a középső régióra, a Duna-menti és a 
balatoni térségre jellemző.  
 
Az elhalálozási okok egyben a betegségtípusok megoszlásának is használatos mutatói. Öt 
főbb betegségtípusba sorolja ezen okokat a statisztika: 
− Keringési rendszer betegségei (2002-ben az esetek 51 %-ában) 
− Daganatos megbetegedések (26 %) 
− Emésztőrendszeri megbetegedések (7%) 
− Légzőrendszer megbetegedései (3%) 
− Külső okok – baleset, öngyilkosság stb. – (7%) 
 

A halálozási okok szerinti nemzetközi összehasonlítás azt mutatja, hogy Magyarország, 
Horvátország, Szerbia és Montenegro képvisel egy meghatározott típust, amelyet a keringési 
rendszer és a daganatos betegségek magas aránya jellemez. A legtöbb, a fent említett haláloki 
struktúrával rendelkező országgal ellentétben hazánkban azonban a meghaltak átlagos kora 
nagyon alacsony. A daganatos, illetve az emésztőrendszeri betegségekben meghaltak 
átlagosan a 70 évet sem érik meg. A nyugdíjkorhatár előtt távozik az emésztőrendszer 
betegségeiben meghalt férfiak 55, a rákban meghaltak 30 %-a. A nők esetén az 
emésztőrendszer betegségeiben meghaltak közül minden harmadik haláleset 60 éves kor előtt 
következik be. A rákban meghaltak között pedig minden negyedik-ötödik távozik fiatalon. 

 
Az utóbbi években a haláloki struktúra átrendeződése figyelhető meg: míg a szív-, és 
érrendszeri betegségek miatti halálozás aránya valamelyest csökkent (1985-2002 között 33 %-
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kal), addig a daganatos betegségeké stagnál. A fiatalok körében a halálesetek döntő része a 
külső okok (baleset, öngyilkosság) miatt következik be. 35-64 éves kor között legnagyobb 
arányban- különösen a nők körében- kiugróan magas a daganatos betegségek és a férfiak 
körében jelentős az emésztőrendszer betegségei miatti halálozás aránya. Csak az idősebb 
korban kerül előtérbe a keringési rendszer betegségei miatti halálozás. 
 
A keringési rendszer betegségei, mint halálokok, országszerte vezetnek, de különösen magas 
arányban a Nógrádi, a Hevesi, a Szolnoki, Békési és Csongrádi térségben, ezen kívül rossz a 
helyzet Somogy és Zala megyékben, valamint Borsodban. A legjobb a helyzet Pest megyében 
és Fejér megyében, de meglepő módón Szabolcs-Szatmárban is. Az északi régióban 
(Komárom, Nógrád, Heves és Borsod) a nagyarányú keringésrendszeri halálozás abszolút 
mértékben is, növekvő halálozással is párosul. Általában elmondható, hogy a magas 
vérnyomás betegségekkel összefüggő halálozás terén a legnagyobbak a területi különbségek. 
 

73.1 - 80.1
69.1 - 73.0
65.41- 69.0
61.0 - 65.1
54.7 - 61.0

Keringési rendszer halálozásai, tízezer lakosra 2002
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A rosszindulatú daganatos betegségek, mint halálokok, gyakoriság szempontjából a keringési 
betegségek után következnek, az összes halálozások több mint negyedénél szerepel ez, mint 
halálozási ok. A daganatos betegségek kiemelkedően nagy szerepet játszanak a halálozások 
terén, Budapesten, a nők esetében a nagyvárosokban (Debrecen, Miskolc, Szolnok és 
Szombathely), valamint az Alföld középső részén, Szolnok, Heves és Békés megye sávjában, 
valamint Győr-Moson-Sopron megyében. 
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34.1 - 38.5
32.1 - 34.0
31.1 - 32.0
30.1- 31.0
29.7 - 30.0

Daganatos halálozások, tízezer lakosra 2002
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A légzőszervi betegségek, mint halálokok legnagyobb szerepet Borsod és Nógrád megyében 
játszanak, jelentős ezen kívül a légzőszervi halálozás Jász Nagykun és Szolnok megyében. 
Legjobb a helyzet ezen a téren Győr, Komárom, Fejér és Csongrád megyében. A lakosság 
korösszetételével ez nincs összefüggésben, a légzőszervi megbetegedés nem az időskorúak 
betegsége. 
 
Az emésztőszervi halálozások összességében a halálokok 7 %-át teszik ki. Területi 
szempontból feltűnő a magas emésztőszervi halálozás Komárom, Veszprém, Zala, illetve 
Heves Megyében) Komárom és Veszprém esetében a változás dinamikája is kedvezőtlen. A 
betegség e típusa a legszorosabban összefügg az életvitellel, a táplálkozási kultúrával, az 
alkoholfogyasztással továbbá itt játszhatna a legnagyobb szerepet a megelőzés és a 
szűrővizsgálatok hálózata. 
 
A külső okok között igen sokféle tényező sorolható fel, összességében ezek az összes 
halálokok 7 %-át teszik ki. Ebben a kategóriában jelenik meg a baleseti halál, az 
öngyilkosság. Ebben a csoportban játszik legnagyobb szerepet a sürgősségi ellátás fejlettsége. 
 
A halálokok vonatkozásában már a kilencvenes évek második felében markáns területi 
különbségeket lehetett kimutatni, ezek a különbségek a kétezres évek elején is jellemzőek 
voltak. A vezető halálokok területi megoszlását az 1986 és 1997 közötti időszakra 
vonatkozólag térképezték fel a KSH adatai alapján, a nemzeti környezet-egészségügyi 
akcióprogram keretében. Az összes halálok figyelembevételével tíz kiemelkedően 
kedvezőtlen térséget találtak, közülük is kiemelhető a Dunántúl nyugati és déli észe, a Duna-
Tisza köze, Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes részei. A női halálozást tekintve Budapest is 
a kedvezőtlen területek közé tartozik. 
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A betegségek megoszlásának – a különböző halálozási okok elemzése mellett – fontos 
mutatói lehetnek bizonyos betegségtípusok folyamatos gondozásának adatai. Folyamatos 
gondozásban részesülnek, és így nyilvántartásba kerülnek az alkoholisták, a pszichiátriai 
betegek, továbbá – az utóbbi évtizedekben, csökkenő mértékben – a tüdőbetegek. 
 
A nyilvántartott alkoholisták lakosság számához viszonyított aránya vonatkoztatva magas az 
országban, de különösen a fővárosban, Heves, Szabolcs és Zala megyében, továbbá a 
központi régióban, a Dél-Alföldön és általában a Dunától keletre található térségben. Az 
alkoholisták számaránya romlott az ország déli régiójában, Dunántúlon és az Alföldön 
egyaránt, csökkenés elsősorban az Észak-Dunántúlon és Pest megyében figyelhető meg. 
 
A pszichiátriai betegek aránya különösen magas az Alföldön és ezen belül is a délalföldi 
régióban, de magas a Délkelet-Dunántúlon és Baranya, valamint Komárom megyében is. A 
pszichiátriai betegségek közül különös figyelemre tarthat számot a depressziós tünetegyüttes, 
amely számos egyéb betegség előfordulásával és egyéb, életviteli jellemzővel is összefüggést 
mutat. A depresszió kialakulása összefügghet az alkoholizmussal, a rokkanttá nyilvánítással, a 
keringési és légzőszervi betegségek halálozási száma összefüggést mutat az adott területre 
jellemző depressziófokkal, míg a daganatos betegségek és az emésztőrendszeri betegségek 
esetében ez az összefüggés nem mutatható ki. 
 
A tartós egészségromlást részben mutatja, a rokkantsági nyugdíjasok számának alakulása, ez 
azonban több tényezővel, például a foglalkoztatottsági helyzettel is összefügg. Ott alacsony és 
csökkenő a rokkantsági nyugdíjasok aránya, ahol – fejlődő régió lévén – jobbak a 
foglalkoztatási lehetőségek, mint az Északnyugat-Dunántúlon és a központi régióban. Az 
időskorúak részarányának növekedésével a krónikus, nem fertőző, az életminőséget rontó 
megbetegedések száma nagymértékben emelkedik, amely az egészségügyi ellátási rendszerrel 
szemben óriási igényt támaszt. 
 
A lakosság egészségi állapotáról az is tájékoztatást nyújthat az érintettek nyilatkozata arról, 
hogy mely betegségekkel kezelték őket egy bizonyos időszakban, vagy mely betegséget 
éreznek a maguk szempontjából a legsúlyosabbnak, melyik gátolja őket leginkább 
mindennapi életvitelükben. A dolog természetéből adódóan főleg reprezentatív felvételből 
származó adatok állnak erről rendelkezésre. Ezek szerint a megkérdezettek csaknem 80 %-a 
mondta magát valamilyen szempontból betegnek. A két legfontosabbként említett 
betegségcsoportot a mozgásszervi, izom és csontfájdalmakkal járó betegségek és a keringési 
rendszer betegségei alkották, érdekes módon nagyobb arányban és fontosságát tekintve is a 
mozgásszervi betegségeket minősítették a nagyobb jelentőségűnek, problematikusabbnak, 
holott a keringési rendszer betegségeinél a veszély nagyobb. 
 
A fogyatékosságról a Népszámlálás során önbevalláson alapuló eredmények állnak 
rendelkezésre. E szerint 2001-ben 577 ezren számoltak be valamilyen testi-szellemi 
fogyatékosságról. Területi megoszlásukat illetően arányuk a dél-alföldi (6,9), és észak-
magyarországi régióban (7,1%) a legnagyobb (különösen Békés ill. Heves, Nógrád megyék), 
a fővárosban és Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb. Társadalmi hátrányaikat a települési 
egyenlőtlenségek is súlyosbítják, mivel a nem-fogyatékosokat meghaladó arányban élnek 
községekben. A fogyatékosok körében több mint kétszer akkora az idősek aránya (44%-uk 60 
éven felüli), nagyobb az egyedülállók, és intézeti lakosok aránya. Iskolai végzettségük jóval 
alacsonyabb mint a nem fogyatékosoké, 70 százalékuk legfeljebb általános iskolát végzett.  
Mindössze 9%-uk foglalkoztatott, utóbbi arány az elmaradott régiókban és településeken, 
valamint a többszörösen fogyatékosok esetében még ennél is alacsonyabb. A keresők két-
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harmada heti normális időkeretben (36-40 óra), dolgozik, a részmunkaidős foglalkoztatás csak 
szűk körben honosodott meg. Társadalmi esélyhátrányuk része továbbá, hogy a fogyatékosok 
lakásainak komfortossága alacsonyabb mint a nem fogyatékosoké. 
 
A fenti tényezők alapján az egészségi állapot szempontjából kitűnik, hogy az egészségügyi 
szempontból előnyös helyzetű térségek elsősorban a magasabb szinten urbanizálódott 
térségekkel mutatnak egyezést. Előnyös helyzetűnek mutatkoznak ebből a szempontból a 
nagyvárosok és azok közvetlen környéke, mindenekelőtt Budapest és agglomerációjának 
északi és nyugati övezete, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba és Gyula, Szentes és Szolnok, 
Szeged és Kiskunhalas, Kalocsa, Dunaújváros, Pécs és Mohács, Nagykanizsa, Zalaegerszeg 
és Keszthely, valamint Szentgotthárd, Körmend, Sárvár, Győr, Csorna valamint Veszprém és 
Székesfehérvár kistérsége. E kistérségekben általában mind rendelőintézet, mind kórház 
megtalálható. 
 

egészségi állapot mutató értéke
jó
kedvező
átlagos
kedvezőtlen
rossz

Egészségi állapot térségi különbségei 2002

Jelmagyarázat

 
 

2.1.3  Tudásbázis 

A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a 
változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, 
hogy a társadalmi-gazdasági változás adta lehetőségeket azok a térségek tudták a legjobban 
kihasználni, melyek nem csak kedvező földrajzi helyzetűek voltak, de rendelkeztek megfelelő 
humán potenciállal, a tudás egyre jobban felértékelődik, mint a regionális fejlődés 
meghatározó tényezője. A külföldi befektetők közül elsősorban az exportorientált cégek 
esetében volt meghatározó a munkaerő képzettsége. A tudásszinttel kapcsolatban az iskolai 
végzettségre, nyelvtudásra vonatkozóan a népesség egészére vonatkozóan a népszámlálások 
adnak területileg részletes információt. Ezek nagy időtávot jelentenek, ennek hátrányát 
valamelyest csökkenti, hogy a képzettség területi különbségei, rövidtávon nem változnak 
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jelentősen. Az egyes térségek tudásbázisát befolyásolják a népesség iskolázottsági, 
képzettségi viszonyai, nyelvismerete, a K+F tevékenység nagysága, az oktatás mennyiségi, 
minőségi mutatói. Különösen nagymértékben befolyásolják a regionális tudásbázist a 
felsőoktatási intézmények, melyek egyben a kutatás és fejlesztés központjai is. 

A teljes népesség iskolázottságra vonatkozóan a népszámlálások adnak tájékoztatást.  1990 
és 2001 között országos és regionális szinten egyaránt érvényesülő tendenciája az 
iskolázottsági szint látványos emelkedése. Az átlagos elvégzett osztályszám 1,1 osztállyal 
emelkedett 1990-ről 2001-re, 2001-ben a 7 évesnél idősebb népesség átlagos iskolai 
végzettsége közel 9,5 osztály volt. 
Az átlagos elvégzett osztályszám megyénként is emelkedett, Budapest kiemelkedő pozíciója 
valamelyest erősödött, a főváros mutatója 2001-ben 14,5%-kal haladta meg az országos 
átlagot a megyék közül Győr-Moson-Sopron és Csongrád mutatója volt átlag feletti. A 
legdinamikusabb fejlődést pedig Pest megye  mutatta. Ugyanakkor Somogy, Jász-Nagykun-
Szolnok és Heves megye dinamikus – a vidéki átlag növekedését meghaladó mértékű - 
fejlődése nem volt elég ahhoz, hogy ezek a megyék az évtized végére elérjék a vidéki átlag 
szintjét. Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyzete számottevően romlott, mutatója 2001-re a 
vidéki átlag alá csökkent, és az észak-magyarországi régió is 2001-ben a rangsor utolsó előtti 
helyére került. 

Az átlagos elvégzett osztályszám mindkét vizsgált évben Budapesten volt a legmagasabb, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig a legalacsonyabb, a köztük lévő különbség 1,9-ről 
2,2-re nőtt. Összességében a főváros-vidék különbség kis mértékben csökkent, de a vidéken 
belüli különbségek jelentősek maradtak. 
A régiók sorrendjében változatlanul a közép-magyarországi régió állt az első helyen, a dél-
dunántúli és dél-alföldi régió pozíciója a dinamikus fejlődés eredményeképpen javult, míg  az. 
Észak-Alföld az ország egyetlen olyan régiója, amelynek mindhárom megyéje a vidéki átlag 
alatti mutatóval rendelkezett 1990-ben és 2001-ben is. 
 
Az elvégzett átlagos osztályszám emelkedése következtében a népesség képzettségi 
szerkezete az elmúlt évtized alatt a magasabb iskolai végzettségűek népességen belüli 
arányának növekedése felé tolódott el. Országos szinten az általános iskolai végzettséggel 
sem rendelkezők aránya negyedére, az általános iskola 1-7 osztályát végzettek aránya pedig 
10%-kal, (29%-ról 19%-ra) csökkent 1990 és 2001 között. 
Az általános iskola nyolc osztályánál magasabb iskolai végzettségűek aránya ezzel 
párhuzamosan növekedést mutat: a szakmunkásképzőt és szakiskolát végzettek aránya 5,4%-
kal, a középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya 8,6%-kal, a felsőfokú végzettségűek 
aránya pedig 1,3%-kal volt magasabb 2001-ben, mint az előző népszámlálás idején. Így 2001-
ben szakmunkásképző és szakiskolai végzettséggel a népesség 18,4%-a, középiskolai 
végzettséggel a népesség közel egy-negyede, míg  felsőfokú végzettséggel a lakosság 8,9%-a 
rendelkezett. 
 
Az alacsonyabb iskolai végzettségűek népességen belüli aránya csakúgy mint már 1990-ben 
is a fővárosban volt a legalacsonyabb, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
pedig a legmagasabb, a lista végén pedig változatlanul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll.  

 
A felsőfokú képzés kiteljesedése, és a felsőfokú végzettségűek arányában bekövetkezett 
dinamikus növekedés eredményeként 2001-re Budapesten a 7 éves és idősebb lakosságának 
majd ötöde rendelkezett a létező legmagasabb végzettséggel, miközben vidéken mindössze 
6,6-ra növekedett a felsőfokú végzettségűek aránya. A felsőfokú tanulmányaikat befejezők 
között azonban igen alacsony (27 %) a műszaki és természettudományi szakokon végzettek 
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aránya. Számuk 1998 és 2001 között 28 %-kal csökkent, így alacsonyabb a 25 EU tagország 
átlagánál ( 46 illetőleg 18 %). Alacsony a műszaki és természettudományok terén tudományos 
fokozatot szerzett hallgatók száma is, ezer lakosra vetítve ez 0,13 (Az EU 25-ök esetében ez 
0,49). A mutató értéke 1998 és 2001 között 37,3 %-kal csökkent. A munkaképes korúak 
körében a képzésben, átképzésben részt vevők aránya 3,3 %  szemben az EU 25-ök 7,9 %-
ával, a növekedés ezen a téren igen lassú, 1997 és 2002 között mindössze 2,6 %. 
 
Budapesten 2001-ben már az érettségizettek jelentették a 7 éves és idősebb népességen 
legnagyobb csoportját, s a felsőfokú végzettségűek aránya pedig megközelítette a nyolc 
általános iskolai osztályt végzettek arányát. (1990-ben a főváros 25 éves és idősebb 
népességének 1/5 része, 2001-ben pedig már 1/4 része rendelkezett felsőfokú iskolai 
végzettséggel.) Pest megyével együtt közép-Magyarországon él csaknem minden második 
felsőfokú egyetemi és főiskolai végzettségű lakos (44,7 %). 
A felsőfokú végzettségűek aránya 1990-ben csak Budapest mutatói volt magasabb az 
országos átlagnál és 2001-re is csak Csongrád került az átlag fölé a főváros mellett.  
Vidéken jelentősen megnőtt a szakmunkás és szakiskolai, valamint a középiskolai 
végzettséggel rendelkezők 7 éves és idősebb népességen belüli aránya. A megyék közül 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozíciója a legkedvezőtlenebb. A felsőfokú végzettségűeknek 
3,2 %-a az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 13%-a élt a megyében.  
2001-ben Észak-Magyarországon kívül minden régióban volt legalább egy olyan megye, 
amelyben a 25 éves és idősebb népességnek a vidékinél nagyobb hányada felsőfokú 
végzettséggel rendelkezett. Ezek rendszerint azok a megyék, amelyek felsőoktatási, 
elsősorban egyetemi központokkal rendelkeznek: Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, 
Baranya, Hajdú-Bihar és Csongrád megye. A diplomások arányának növekedése ellenére 
2002-ben 108 olyan települése volt az országnak, ahol nem élt felsőfokú végzettségű. Ezek 
kivétel nélkül 500 főnél kisebb lélekszámú falvak, egyharmaduk Baranya megyében található. 
 

   százalék
11.1 - 23.8
  8.6-  11.0
  7.1 -  8.5
  5.6 -  7.0
  3.4 -  5.5

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001

Jelmagyarázat
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Az idegen nyelvek ismeretében meghatározó az iskolázottság, de tükröződik a népesség 
kulturális kötődése is. Saját állítása szerint az ország miden ötödik lakosa valamilyen szinten 
beszél idegen nyelvet, arányuk Budapesten a legmagasabb (egy-harmad), Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében a legalacsonyabb (9,3%), de a szomszédos  Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, 
Borsod-Abaúj-Zemplénben is csak 10% körül mozog. 
A nyelvismeret szerkezetében még mindig vezet a német (36%), de az angol aránya erősen 
növekedett (35,5%), a többi európai nyelv alacsonyan reprezentált, csak egyedül az orosz a 
mérvadó (6,9 %), de már egyre kedveltebb a francia nyelv is (4,1%).  
A nyelvismerettel rendelkezők több mint fele (57%) 1990-ben Budapesten élt. 2001-re a 
helyzet megváltozott, a fővárosiak aránya a nyelvismerettel rendelkezők között egyharmadra 
csökkent, csak Pest megyével együtt éri el 44 %-ot. (Általánosságban igaz, hogy  minél 
kevesebben beszélnek egy nyelvet az országban, annál nagyobb Budapest aránya, pl. spanyol 
(59%), a francia (49%), az olasz (46%), de már nem  érvényes a jelentős részben 
nemzetiségiek által beszélt németre, ahol a fővárosban élők csak a 28 %-át adják a német 
nyelven kommunikálóknak. A Dunántúlon a német, Kelet-Magyarországon az angol szerepe 
meghatározóbb az ismert idegen nyelvek között. 
 
Az egyes térségek tudásbázisát az adaptációt lehetővé tevő tudás, képzettség mellett 
befolyásolja az innovációs láncot elindító K+F tevékenység. A térségek humánerőforrás 
potenciálját jelentősen növeli a K+F kutatók, cégek száma a kutató-fejlesztő tevékenység 
kiterjedtsége. 
 
Amíg a GDP már 1994 óta töretlenül, bár lassuló mértékben növekedik, a K+F részarány 
csökkenése csak később, 1996-ban érte el mélypontját, majd 1999-ig stagnált. Az azóta eltelt 
évek során javult a K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya, átlépve az 1,0%-os határt, de még 
így is messze elmarad a nyolcvanas évek végi  és napjaink uniós jellemzőitől (2 %). 
 
A K+F létszámhoz viszonyított fajlagos ráfordítások Közép-Magyarországon és Közép-
Dunántúlon nőttek 1998-2002 között, és érik el a régiók között a legmagasabb értéket, a Dél-
Dunántúl és az Észak-magyarországi régió esetében a fajlagos érték fele ekkora. A lakosság 
számához viszonyítva mind a K+F létszám, mind a ráfordítások aránya a főbb 
kutatócentrumok (Budapest, Szeged, Debrecen, Veszprém) megyéiben a legmagasabbak, 
ezekben a térségekben a növekedés üteme is az átlagnál magasabb volt a vizsgált négy évben. 
Az átlagon felüli dinamikának köszönhetően a főváros súlya nem csökkent, a ráfordítások 
esetén még nőtt is, 2002-ben a kutatóhelyek 42, a K+F létszám 55, a doktori fokozattal 
rendelkező kutatók 60, a K+F ráfordítások 69 százaléka koncentrálódott Budapesten. A 
régiók többségében egy megyében (Baranya, Borsod, Csongrád, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-
Sopron) összpontosul a K+F tevékenység, kivéve a Közép-Dunántúl, ahol Fejér és Veszprém 
közel egyforma mértékben koncentrálja a K+F létszámot illetve ráfordítást. 
 
A szerkezeti változás a költségvetési szektor arányának csökkenését, a felsőoktatásban 
betöltött szerepének viszonylagos erősödését jelentette, a foglalkoztatottak esetében a vállalati 
és a felsőoktatási arányok változtak a leginkább. A vállalati szektorban kutatók aránya az 
évtized közepére 42%-ról 29%-ra mérséklődött. Az évtized fordulójáig ez a helyzet már csak 
mérsékelten csökkent. A felsőoktatás mérsékeltebb létszámveszteséget könyvelhetett el, és az 
új évtized elejére részaránya a foglalkoztatottakból 40%-ra nőtt. A költségvetési szférában a 
kutatók száma közel a felére csökkent a jelzett időszakban, míg részarányuk csak mérsékelten 
csökkent. A kutatási segédszemélyzet létszámcsökkenése nagyobb mértékű volt, mint a 
kutatóké és fejlesztőké, így utóbbiak aránya az összlétszámon belül 64%-ra emelkedett. 
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A főtevékenységként K+F tevékenységet folytató cégek területi eloszlását vizsgálva is 
szembetűnő a főváros meghatározó szerepe. A műszaki kutatással fejlesztéssel foglalkozó 
cégek 58%-a, a humán K+F tevékenységet főtevékenységként végzők két-harmada 
Budapesten működik. Jelentős számban találhatók ilyen cégek Pest megyében is, így a 
Közép-Magyarországi régió részesedése 70%-os az ilyen típusú cégek esetében, vidéken 
Szeged, Debrecen, Pécs emelhető ki. A kelet-magyarországi kistérségekben általában 1-2 cég 
foglalkozik fő tevékenységként kutatással, ezek közt jelentős arányban vannak a humán 
területen kutatók. A Dunántúl fejlettebb térségeiben Budapest környezetében ezzel szemben 
nagyobb számban tevékenykednek ilyen cégek, szinte kivétel nélkül műszaki területen. 
 
A 2002-ben bejelentett szabadalmak esetében is erős területi koncentráció figyelhető meg 
összefüggésben a K+F tevékenység területi különbségeivel .A hazai szabadalmak csaknem 
felét Budapestről jelentették be, tizedét Pest megyéből, a többi megye közül csak Hajdú-Bihar 
és Csongrád emelhető ki (Debrecennek és Szegednek köszönhetően). Pécs és Baranya szerepe 
ezen a téren nem annyira kimagasló, mint a többi K+F mutatónál, így a Dél-Dunántúli 
szabadalmak száma a legkevesebb a régiók közt. 
 
A megyei K+F teljesítmény GDP-hez viszonyított arányának és a gazdasági fejlettségnek 
összevetése alapján elmondható, hogy a megyék többségére mérsékelt K+F tevékenység és 
gyenge gazdasági teljesítmény jellemző és 1995-2001 között  a K+F teljesítmény stagnálása 
vagy mérsékelt növekedése a gazdasági potenciál átlaghoz viszonyított romlása a jellemző. A 
hazai viszonyok között magas gazdasági és K+F teljesítmény csak Budapestre jellemző. A 
kedvező K+F potenciállal gyenge gazdasági teljesítmény párosul Csongrád és Hajdú-Bihar 
esetében. A két megyeszékhelyen meglévő kedvező K+F potenciál még nem képes a 
gazdasági teljesítményt olyan mértékben emelni, hogy az a megyék relatív gazdasági 
potenciálját is növelje. A Dunántúl fejlett térségeiben – Fejér, Győr-Moson-Sopron és Vas - 
ezzel szemben a K+F kapacitása nincs összhangban relatíve fejlett gazdasági 
teljesítményével. Tehát rövidtávon egyenlőre nem érvényesült sem a kedvező K+F 
kapacitások hatása a megyei GDP növekedésére és fordítva a hazai viszonyok között 
kiemelkedő gazdasági teljesítmény nem alapozza meg a K+F kapacitások bővülését. 
 

Régiók szerepe a gazdaságban, felsőoktatásban, K+F tevékenységben 

GDP Felsőoktatási 
hallgatók K+F létszám K+F 

ráfordítás 
 megoszlása a régiók között (%),2002 

Közép-Magyarország 45,6 43,0 59,5 69,6 
Közép-Dunántúl 9,7 5,7 5,4 6,6 
Nyugat-Dunántúl 10,2 7,8 4,8 3,2 
Dél-Dunántúl 7,1 8,2 6,1 3,7 
Észak-Magyarország 8,1 10,7 4,8 2,2 
Észak-Alföld 9,9 12,2 9,2 6,8 
Dél-Alföld 9,3 11,8 10,2 7,8 

 
Az egyes térségek tudásbázisa kifejezi az ott élő népesség birtokában lévő tudást, valamint a 
térség oktatási, képzési infrastruktúrájának fejlettségét. Kifejezi a népesség meglévő tudását 
(0 osztályt végzettek, érettségizettek, diplomások aránya), a térség K+F potenciálját 
(szabadalmak száma), a vezetők, értelmiségiek arányát, a jövőbeni képzettséget előrevetítő 
oktatási infrastruktúrával kapcsolatos mennyiségi-minőségi mutatókat (számítógép- és 
Internet ellátottság a közoktatásban, középiskolák eredményességi mutatói, nappali tagozatos 
közép- és felsőfokú tanulók aránya). 
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Az így előállt térkép alapján a tudásbázis tekintetében az alábbi különbségek állapíthatók 
meg. Kiemelkedően kedvező helyzetben van a főváros és agglomerációjából a pilisvörösvári 
és szentendrei kistérség továbbá régiónként egy (Szeged, Eger, Debrecen, Pécs, Győr) a 
Közép-Dunántúlon két (Veszprém, Székesfehérvár) nagyváros. Ezek a központok elsősorban 
a diplomások, vezető, értelmiségi foglalkozásúak arányát tekintve emelkednek ki különösen a 
többi kistérség közül, jelentős szerepet játszva nem csak a középiskolai, hanem a felsőfokú 
oktatásban is.  
 
A következő nagyon kedvező kategóriát képviseli a többi megyeszékhely kivéve Kaposvár, 
Szekszárd, Salgótarján és Kecskemét), illetve néhány Balaton-parti és agglomerációs 
kistérség. Az előbbi csoporttal ellentétben a diplomások aránya már nem annyira kimagasló, 
de az érettségizettek arányát tekintve nagyon kedvező helyzetben vannak, mennyiségi és 
minőségi mutatókat tekintve egyaránt fejlett középiskolai hálózattal. 
A relatív kedvező helyzetű térségek a Dunántúl északi és az Alföld déli részén alkotnak 
összefüggő területet, az Alföld középső területei döntően átlagos helyzetűek.  
 

kiemelkedően kedvező
nagyon kedvező
kedvező
átlagos
kedvezőtlen
nagyon kedvezőtlen

Tudásbázis térségi különbségei  2002

Jelmagyarázat

 
 
A nagyon kedvezőtlen helyzetű kistérségek Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Baranya megyékben koncentrálódnak, de megtalálhatók a Dunántúl belső perifériáin is. A 
15 legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségből 12 határmenti (közvetlenül, vagy a határtól 
legfeljebb 10-15 kilométer távolságra helyezkednek el). Helyzetükre jellemző, hogy a 
diplomások aránya harmada, az érettségizetteké fele az országos átlagnak, a hiányzó K+F és 
felsőoktatási potenciál mellett a középiskolai kapacitás is alacsony, a középiskolák 
eredményességi mutatói alacsonyak. 
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2.2  Életkörülmények 
 

A társadalmi egyenlőtlenségek meghatározó eleme az életkörülményekben meglévő 
különbségek. Az életkörülmények egymással is szorosan összefüggő tényezői a 
foglalkoztatottság, munkanélküliség szintje, a jövedelmi, vagyoni helyzet, a 
lakáskörülmények, a település, mint lakókörnyezet által biztosított komfort, valamint a 
biztonságérzetet meghatározó bűnözés szintje. 
 

2.2.1  Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, 
az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált. Területi szempontból 
meghatározó, hogy bár a regisztrált munkanélküliek aránya az 1993-as csúcs után csökken, 
továbbra is jelentős különbségek vannak az ország térségei, illetve az egyes településnagyság-
kategóriák között.  
 
A hazai munkaerőpiac tartós jellemzője, az alacsony szintű foglalkoztatottság illetve 
munkanélküliségi ráta, továbbá az inaktív népesség magas aránya. 2002-ben a KSH 
munkaerő-felmérése szerint 6,86 millió 15-64 éves korú népességből 4,1 millió volt a 
gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak illetve munkanélküliek) száma, 2,7 millióan azonban 
nem voltak jelen a munkaerőpiacon. A gazdaságilag aktívak aránya nemzetközi 
összehasonlításban is kirívóan alacsony, 2001-ben az EU 25 tagállama közül hazánkban volt 
az egyik legalacsonyabb a nem foglalkoztatott és munkát sem kereső, tehát gazdaságilag nem 
aktív népesség aránya.  
 
1992 és 2002 között 28-ról 36%-ra nőtt az inaktívak aránya, azaz több mint 620 ezren váltak 
inaktívvá. Az aktivitási ráta a kilencvenes évek során 1997-98-ban érte el mélypontját, azóta 
ismét emelkedik, de 2002-ben sem közelítette meg a tíz évvel korábbi szintet.  
 
A munkaerőpiacról történő távolmaradásnak csak kisebbik része tekinthető a társadalom 
szempontjából kívánatosnak (gyermekgondozás, továbbtanulás). 1998 óta változatlanul 31 % 
körül van a tanulók, 12,5 % körül a gyermekgondozáson lévő inaktívak aránya. Ugyanakkor a 
munkaerőpiacon jelen nem lévő munkavállalási korú népesség harmada nyugdíjazás, negyede 
egyéb ok miatt van távol. Az utóbbiak jelentik a társadalmi támogatás nélküli legrosszabb 
munkaerő-piaci helyzetűek, a szó szoros értelmében eltartottaknak tekinthető csoportját. 
 
Az aktivitási ráta területi különbségeit illetően nem történt számottevő változás a régiók 
között, a ráta néhány tizedszázalékkal emelkedett csupán. A régiók közül változatlanul a 
Nyugat-Dunántúlon legmagasabb az aktivitási ráta (72,5%), de még itt sem éri el az 1992-es 
szintet, a leggyorsabb növekedést pedig a Közép-Magyarországi régió mutatta. Észak-
Alföldön nem éri el a 60%-ot és Észak-Magyarországon is épp hogy meghaladja azt. 
 
1998-hoz képest 53,9-ről 56,3 %-ra nőtt a foglalkoztatott 15-64 évesek aránya, ami azonban 
így is jóval alacsonyabb az Európai Unió átlagához képest, különösen annak tekintetében, 
hogy 2010-re az EU 70%-os szintet irányoz elő. 
 
Az aktivitási rátához hasonlóan a foglalkoztatottak aránya is a Nyugat-Dunántúlon a 
legmagasabb csakúgy, mint 4 évvel korábban, sőt az évtized folyamán végig. A ráta 2002-ben 
már megegyezett a tíz évvel korábbi értékkel (69,5), a szomszédos Közép-Dunántúlon pedig 
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meg is haladta azt. A folyamatos javulás ellenére a foglalkoztatottság mindössze 55% körül 
alakult Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön, de leginkább a Dél-Dunántúl relatív 
pozíciója romlott. Az elmúlt négy évben a ráta növekedése a régiók közül egyedüliként 
megtorpant, sőt csökkenésbe ment át. Ennek eredményeképpen ebben a régióban marad el 
leginkább a tíz évvel korábban mért értéktől. (1992-ben még magasabb volt, mint a Közép-
Dunántúlon). 
 
A gazdaság három szektora között a hosszú távú tendenciáknak megfelelően folytatódott az 
átrétegződés. A munkaerő-felmérések adatai alapján 1998 és 2002 között tovább csökkent 
(7,5-ről 6,2-re) a mezőgazdaságban, stabilan 1/3-os arány körül stabilizálódott az iparban 
dolgozók aránya. A szolgáltatásokban dolgozók aránya pedig eléri a 60%-ot.  A régiók közül 
a Dél-Alföldön illetve a Dél-Dunántúlon a legnagyobb a mezőgazdaság relatív szerepe a 
foglalkoztatásban. Az ipari foglalkoztatottak aránya alapján a Közép-Dunántúl áll az élen a 
régiók közül, csakúgy, mint az előző népszámlálás alkalmával 1990-ben. A szolgáltatásokban 
dolgozók aránya mindenütt dinamikusan nőtt, a Közép-Magyarországi régióban a 
foglalkoztatottak csaknem ¾-e áll alkalmazásban a szolgáltató szektorban. Az arány a többi 
régióban jóval alacsonyabb, leginkább a kevésbé iparosodottabb alföldi és dél-dunántúli 
régiókban közelíti meg az országos átlagot.  
 
A foglalkozási főcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva, elsősorban a Közép-magyarországi 
és a többi régiók közti különbség számottevő. Előbbiben a vezetők, önálló értelmiségiek, 
egyéb szellemi foglalkozásúak FEOR főcsoportjába tartozók teszik ki a foglalkoztatottak több 
mint felét, ez az arány a többi régióban egy-harmad körül alakul. 

százalék
42.1 - 68.5
36.1 - 42.0
30.1 - 36.0
24.1 - 30.0
  7.6 - 24.0

Ingázó foglalkoztatottak aránya 2001

Jelmagyarázat

 
 
A 2001-es népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak 30 százaléka jár el más településre 
dolgozni. Az ingázók aránya Pest megyében valamint a szomszédos megyékben a 
legmagasabb, jól kirajzolódik a főváros, illetve néhány nagyobb város (elsősorban Győr, 
Székesfehérvár) vonzáskörzete is. Az ingázók aránya az alföldi térségekben a legalacsonyabb, 
ami a településszerkezeti adottságokra vezethető vissza. Az eljáró foglalkoztatottak aránya az 
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500-1000 fős településeken az országos átlag kétszerese (60%), az 500 főnél kisebb 
településeken pedig a 70%-ot is eléri. 
 
A regisztrált munkanélküliek a 15-59 évesek számához viszonyított aránya 2003 végére 
5,1%-ra csökkent, ugyanakkor a területi különbségek a régiók, megyék, kistérségek és 
településkategóriák szintjén egyaránt nőttek, a vállalkozások továbbra is a fejlett 
infrastruktúrával rendelkező képzett munkaerővel bíró térségekbe koncentrálódnak.  
 
A csökkenés mértéke a már korábban is kedvezőbb helyzetű Közép-Magyarországon volt a 
legnagyobb. A megyék közül a munkanélküliség Komárom-Esztergom illetve Jász-Nagykun-
Szolnok, Tolna megyékben változott a legkedvezőbben. A régiók közti különbség 
növekedését eredményezte, hogy a legkevésbé Észak-Magyarországon csökkent a 
munkanélküliség.  Elenyésző volt a csökkenés továbbá Somogyban és Baranyában, így a Dél-
Dunántúl relatív helyzete is romlott. Az országos szintű csökkenés mellett a kistérségek 
ötödében nőtt a munkanélküliség, a legnagyobb mértékben északkelet-magyarországi (Encs, 
Abaúj-Hegyköz, Edelény, Csenger) és dél-dunántúli kistérségekben (Lengyeltóti, Sellye, 
Sásd). 
 

          változás
0 - 4.1 százalékpontos növekedés
0-0,4 százalékpontos csökkenés
0,5-1,0 százalékpontos csökkenés
1,1-1,6 százalékpontos csökkenés
1,7-4,4 százalékpontos csökkenés

Száz 15-59 éves lakosra jutó regisztrált munkanélküliek számának változása 1998-2003

Jelmagyarázat

 
 
A legkedvezőbb helyzetű kistérségek változatlanul a dunántúli nyugati és észak részén (észak-
Zalától Győrig húzódó sávban) illetve a főváros tágabb agglomerációjában találhatók. A 
munkanélküliség változatlanul a Dél-Dunántúl illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék határmenti térségeiben jelenti a legnagyobb problémát, ahol a ráta 
két-háromszorosa az országos átlagnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csaknem annyian 
vannak munka nélkül, mint a Közép-, és Nyugat-Dunántúlon összesen. 
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1.3 - 3.7
3.7 - 5.1
5.1 - 6.8
6.8 - 9.8
9.8 - 21.5

Regisztrált munkanélküliek száma száz munkaképes korú lakosra 2003

Jelmagyarázat

 
 
1998 és 2003 között még tovább nőttek a településkategóriák között korábban is nagyon 
jelentős különbségek. A 2000 főnél kisebb településeken változatlanul az országos átlag 1,5-
szerese a ráta, ezen belül az 500 főnél kisebb településeken kétszerese. Utóbbi 
településkategória átlagában kis mértékben nőtt is a munkanélküliség, a települések közül 
országosan 1200-ban volt magasabb a ráta mint 1998-ban., közülük minden 5. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében található. 

 

Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves lakosra
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Csökken, de továbbra is jelentős a tartósan magas munkanélküliek aránya, a munkakeresés 
átlagos időtartama is rövidül, de még mindig jóval meghaladja az egy évet (2002-ben 15,9 
hónap). Kedvezőtlen tendencia továbbá, hogy a regisztrált munkanélküliek táborán belül 
növekszik a visszatérők aránya (1999 és 2002 között 70-ről 82%-ra). A nyilvántartásba vett 
nem pályakezdő munkanélküliek 86%-át nem először regisztrálják a munkaügyi 
nyilvántartásokban. Ez részint azokat az erőfeszítéseket mutatja, amik a arra irányulnak, hogy 
legalább időlegesen támogatott munkahelyen dolgozzanak, ugyanakkor azt is jelzi, hogy 
viszonylag kevesen találnak utat tartósan, nem támogatott munkahelyeken.   
A tartós munkanélküliség alakulásának vizsgálatát nehezíti, hogy ez a fogalom a korábbi 
évektől eltérően nem a 180 napnál, hanem az 1 évnél régebben nyilvántartásba vett 
álláskeresőket takarja. A 2002-es állapotot vizsgálva megállapítható, hogy változatlanul igaz 
az a tétel, hogy a munkanélküliségi ráta és a tartós munkanélküliek aránya ugyanazokban a 
térségekben magas. Így az Észak-magyarországi régióban minden harmadik regisztrált 
munkanélküli több mint 1 éve nem talál munkát, egyes borsodi kistérségekben ez a 40%-ot is 
eléri, illetve meghaladja. A munkanélküliségi rátához hasonlóan a tartósan munka nélkül 
lévők aránya is nő a települések lélekszámának csökkenésével párhuzamosan. 
 
A munkanélküliek 2/3-a részesült valamilyen pénzbeli ellátásban (1998-ban ez még 74 % 
volt) felerészben munkanélküli járadékban részesültek, másik 50%-uk pedig, az elhelyezkedni 
nem tudók pedig a megszűnt jövedelempótló támogatás helyett a rendszeres szociális 
segélyben részesülők táborát gyarapították. 
 
A munkanélküliek összetételét illetően, elmúlt 4 évben is folytatódott a 25 évnél fiatalabb 
munkanélküliek arányának csökkenése, (2002-ben 17,7%) azonban változatlanul közel 
mintegy ötödik munkát kereső  közülük kerül ki. A fiatal korosztály körében az inaktivitás 
aránya Magyarországon drámaian magas, a 20–24 évesek mintegy egyötöde nem is tanul és 
nem is dolgozik. Az OECD-országokban ez az arány 12%, ami azt mutatja, hogy a magyar 
fiatalok munkaerőpiacra való beilleszkedése nemzetközi összehasonlításban nem kevés 
kívánnivalót hagy maga után. A csökkenés hátterében állhat, hogy egyre többen maradnak az 
iskolarendszerben. A 25 év alatti álláskeresők aránya az országos tendenciákhoz képest 
kedvezőbb korszerkezetű régiókban a legmagasabb (Észak-Alföld, Közép-Dunántúl), 
Szabolcsban minden 5. míg a fővárosban csak minden 10. regisztrált munkanélküli tartozik 
ebbe a korosztályba. 
 
Növekszik ugyanakkor az idősek aránya a munkanélküliek között, a munkát keresők közül 
minden hatodik idősebb 50 évesnél. Amíg országosan a munkanélküliek közül minden 6. 
idősebb 50 évesnél, addig az öregedő térségekben; a fővárosban, Vas és Zala megyékben 
arányuk az elmúlt 4 évben is az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt és 2003-ban 25 százalék 
körül alakul. A magas munkanélküliséggel sújtott borsodi, szabolcsi, baranyai térségekben a 
legalacsonyabb az időskorú munkanélküliek aránya, tehát ezekben a térségekben nem a 
magasabb életkor miatt nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra.  
 
Tartós tendencia, hogy a regisztrált munkanélkülieknek meghatározó része legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, bár a maximum 8 általánost végzettek aránya a 
munkanélküliek közt az elmúlt 4 év során 41-ről 33-ra csökkent.  Az állást keresők másik 
egy-harmadát továbbra is a szakmunkásképzőt illetve szakiskolát végzettek adják (36%). A 
gimnáziumot, szakközépiskolát a munkanélküliek 22%-a végzett, de ezen belül utóbbiak 
aránya nőtt az elmúlt 4 évben. Az iskolázottság növekedésével nőtt a felsőfokú végzettségűek 
aránya a munkanélküliek között, de továbbra is körükben a legalacsonyabb a 
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munkanélküliség. A két északkeleti régióban illetve a Dél-Dunántúlon tovább nőtt az 
alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek aránya.  
 
A magasabb iskolai végzettségűek egyaránt a Nyugat-Dunántúlon illetve Közép-
Magyarországon vannak jelen legnagyobb és növekvő arányban a munkanélküliek között. 
Ezzel szemben Észak-Magyarországon az Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon a regisztrált 
munkanélküliek közt nagyobb arányban vannak az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 
Ezekben a térségekben tehát az alacsonyabb iskolai végzettség, míg a fejlettebb régiókban az 
életkor jelent nagyobb problémát az elhelyezkedni próbáló regisztrált munkanélküliek 
számára. 
A hazai munkaerőpiac jellemzője hasonlóan a térség többi államához, de a nyugati 
gyakorlattól eltérően a nők alacsonyabb munkanélküliségi rátája. Az évtized elejétől azonban 
folyamatosan nő a nők aránya a munkanélküliek között. (1998-2002 között 46,5 %-ra nőtt) 
Esetükben azonban a foglalkoztatottsági ráta is jóval alacsonyabb  (49,8 % a férfiak 63,1-es 
arányával szemben). A magas munkanélküliségű térségekben illetve településkategóriákban a 
legnagyobb a férfiak aránya a munkanélküliek között. A kedvezőbb munkanélküliségű 
térségekben viszont ezzel ellentétesen a nők nagyobb számban vannak jelen a regisztrált 
munkanélküliek között.  
 
A munkanélküliségi helyzetet, alakulását és a  munkanélküliek megoszlását összevontan egy 
komplex mutatóval írható le, ami kifejezi a munkanélküliség arányát, változását, a 
munkanélküliek csoportján belül a tartós, 50 évnél idősebb, legfeljebb 8 általánost végzettek 
arányát.  
 

jó
kedvező
átlagos
kedvezőtlen
rossz

A kistérségek munkanélküliségi helyzete 2003

Jelmagyarázat

 
Ezen tényezők alapján a legkedvezőbb helyzetű térségek a főváros környezetében illetve a 
Budapest-Győr és Budapest-Balaton tengely mentén találhatóak. Ezekre alacsony és az elmúlt 
években gyorsabban csökkenő ráta a tartós, kevésbé iskolázott és idős munkanélküliek 
alacsonyabb aránya jellemző. Ebbe a kategóriába kerültek továbbá Kelet-Magyarország 
megyeszékhelyeinek kistérségei. Ezekben a ráta ugyan nem tartozik országosan a 
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legkedvezőbbek közé, de a munkanélküliek végzettsége, életkora alapján lett kedvezőbb a 
komplex mutató értéke. A legkedvezőtlenebb a helyzet a Dél-Dunántúl határmenti térségeiben 
illetve belső perifériáin, valamint a Salgótarjántól Berettyóújfaluig terjedő határmenti zónában 
találhatóak. Ezen kistérségek közös jellemzője a magas, átlagnál lassabban csökkenő 
munkanélküliség valamint, hogy a regisztrált munkanélküliek közt magas a tartósan állást 
kereső, alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek aránya, egyedül a munkanélküliek 
korszerkezete mondható kedvezőnek.  
 

2.2.2  Jövedelmi viszonyok 

A rendszerváltás körüli időszakban nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek (háztartáspanel 
vizsgálatok szerint 1988-ban a háztartások egy főre jutó jövedelmének tekintetében a 
legmagasabb és a legalacsonyabb tized közti különbség kevesebb, mint hatszoros, 1999-ben 
már több mint nyolcszoros volt). Ugyanakkor 2000 és 2001 években a jövedelmi 
egyenlőtlenségek stabilizálódtak.  
 
A kutatások szerint a szegénység legjelentősebb kockázati tényezői a képzettségi hátrányok, a 
kistelepüléseken élés, a gyermekek számának növekedése, a cigány etnikumhoz tartozás, a 
munkanélküli lét, továbbá ha valaki az észak-keleti régióban él. A munkanélküli háztartásfő 
háztartásában élőknek négyszer nagyobb az esélyük a legalsó jövedelmi ötödbe kerüléshez. 
Minden újabb gyermek 1,3-szorosára növeli az alsó jövedelmi ötödbe kerülés valószínűségét, 
az egyedülálló szülők esetében minden második háztartástag ebbe a kategóriába tartozik. A 
nyugdíjas háztartásfővel rendelkező háztartás tagjának kétszer, roma háztartásfő esetén ötször 
akkora a legalsó jövedelmi ötödbe tartozás valószínűsége. Kutatások szerint a roma 
családokban élő eltartott gyermekek fele olyan háztartásban lakik, ahol nincsen egy aktív 
kereső sem.  
 
A javuló foglalkoztatottság következtében a vizsgált négy évben kevesebb, mint 2 
százalékponttal, 42,9 %-ra nőtt az adófizetők aránya. A személyi jövedelemadót fizető 
lakosok arányát tekintve 1998 és 2002 között a régiók közti különbségek terén valamelyest 
kiegyenlítődés ment végbe. Az adófizetők aránya a legnagyobb mértékben a két alföldi 
régióban emelkedett, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyékben. 
A növekedés százalékpontban kifejezett értéke ugyanakkor feleakkora volt a korábban is 
kedvezőbb Közép-Magyarországi régióban valamint Észak-Magyarországon.  
 
A folyamatok ellenére, ha kisebb mértékben is, de megmaradtak a területi különbségek. 
Legnagyobb arányban továbbra is a Nyugat- és Közép-Dunántúlon fizetnek adót a lakosok. 
Észak-Magyarország, és Észak-Alföld továbbra is a legalacsonyabb ez az arány, különösen 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az észak-borsodi kistérségekben. A korábban szinte 
azonos értékkel bíró Dél-Alföld és Dél-Dunántúl közül előbbiben jobban nőtt az adófizetők 
aránya. 
 A településnagyság-kategóriák között szintén közeledés ment végbe, a kisebb lélekszámú 
településeken nagyobb mértékben nőtt az a személyi jövedelemadót fizetők aránya. A 
településkategóriák közül az 50-100 ezres városokban csaknem minden második lakos fizet 
jövedelemadót, ugyanakkor az 500 főnél kisebb településeken ez az arány alig több mint egy-
harmad.  
 
Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem országosan 262,2 ezerről 469,5 ezer forintra 
nőtt nominálértékben, ami reálértékben a négy év alatt összesen 28 %-os növekedést jelent. A 
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jövedelmek esetében jelentős változás volt a minimálbér emelése (1998:19.500, 1999:22.500, 
2000:25.500, 2001:40.000, 2002:50.000), aminek hatása különösen az elmaradott térségekben 
volt jelentős.  
 
A legnagyobb mértékű növekedés az alacsony bázisról indult Észak-Magyarországi és Észak-
alföldi régióban ment végbe, különösen a nógrádi és egyes szabolcsi kistérségekben. A 
százalékos növekedés Közép-Magyarországon volt az egyik legkisebb, de az egy lakosra jutó 
jövedelem (624 ezer Ft) még így is 1,78-szorosa a legalacsonyabb észak-alföldinek (a 
különbség négy évvel korábban 1,86-szoros volt). A régiók közül a Dél-Dunántúlon volt a 
növekedés mértéke a legkisebb, mindhárom megyében átlag alatti volt a növekedés. 
A megyék közül a főváros közelében Pest és Nógrád megyében volt a legnagyobb arányú a 
növekedés valamint Szabolcs-Szatmár-Beregben, ahol az adófizetők aránya is a 
leglátványosabban nőtt. Ezzel együtt a fajlagos szabolcsi jövedelmek kevesebb, mint felét 
(43 %) jelentik a fővárosinak, és a legjobb helyzetű vidéki megye (Győr-Moson-Sopron) 
értékének is csak az 57 %-át teszik ki.  
 

Egy főre jutó jövedelem változása 1998-2002

Jelmagyarázat
növekedés reálértékben

százalék)
39 - 52
34 - 38
31 - 33
28 - 30
15 - 27

 
 
Az eltérő ütemű növekedés következtében a 4 évvel korábban még azonos átlagos jövedelmű 
Észak-Magyarország és Dél-Alföld közül előbbi régió javította pozícióját, így a két alföldi 
régióban a legalacsonyabbak a jövedelmek, különösen a határmenti térségekben. A Dél-
Alföld megyéi közül Bács-Kiskunban és Békésben korábban is alacsonyabbak volt az egy 
lakosra jutó jövedelem, Csongrádban viszont a vizsgált négy évben a növekedés üteme volt 
átlag alatti. 
 
Az átlagos jövedelmek az osztrák határ közelében illetve a Budapest-Győr, Budapest-északi 
Balaton-part tengelyek mentén a legnagyobbak. A többi térségben csak a nagyobb városok 
kistérségei tartoznak ebbe a körbe. A kelet-magyarországi illetve dél-dunántúli megyéken 
belül a különbségek jóval élesebbek. (Kétszeres különbség van például olyan szomszédos 
kistérségek közt, mint Pécs és Siklós, Debrecen és Berettyóújfalu, Szeged és Mórahalom). 
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            Forint
450.001 -701.622
400.000 - 450.000
350.001 - 400.001
300.001 - 350.000
206.000 - 300.000

Egy lakosra jutó jövedelem 2002

Jelmagyarázat

 
 
A népesség-nagyság kategóriák közül ugyan a kisebb településeken nagyobb volt az átlagos 
jövedelmek százalékos növekedése, de az ötszáz főnél kisebb településeken az átlagos 
jövedelmek 2002-ben így is csak a két-harmadát jelentették az országos átlagnak, és 
valamivel több, mint harmadát a fővárosi értéknek.  

 
A legmagasabb jövedelmi sávban (5 millió Ft felett) adózók fele a fővárosban él, arányuk 
az összes adófizetőn belül itt a legmagasabb és itt nőtt a legnagyobb ütemben is. A magas 
jövedelműek arányát illetően a különbség elsődlegesen a főváros-vidék viszonylatban illetve a 

Egy főre jutó jövedelem 1998, 2002
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nagyvárosok, kistelepülések között érzékelhető, és ezen dimenziók mentén hangsúlyosabb, 
mint a kelet-nyugat egyenlőtlenség. A legkisebb jövedelmi sávban (1 millió Ft alatt) adózók 
arányát tekintve a területi különbségek hasonlóak, értelemszerűen fordított előjellel. 
 
A jövedelmi viszonyok elemzését befolyásolja, hogy a vonatkozó adatok egyrészt önkéntes 
bevalláson alapulnak, másrészt az adóköteles jövedelmekről adnak tájékoztatást, ez utóbbiak 
köre azonban időben változó, és nem minden jövedelmet fed le. Ezért a jövedelmi 
viszonyokról alkotott képet árnyalhatják olyan vagyoni helyzettel összefüggő mutatók, mint a 
személygépkocsik, és az épített lakások számának változása. 
 
 Az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 4,3 %-kal nőtt a vizsgált négy év folyamán. 
Átlagon felüli volt a növekedés Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon, különösen 
Pest megyében volt nagy arányú a növekedés (7,6%). A legnagyobb növekedést mutató 
kistérségek az ország középső területén összefüggő térséget alkotnak (Közép-Magyarország, 
Komárom-Esztergom, Fejér megye északi része, a Balaton északi partja). A gépjármű-
ellátottság Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyékben javult a legkevésbé.  
 

növekedés (ezrelékpont)
44.1 - 153.4
40.1 - 44.0
36.1 - 40.0
32.1 - 36.0
19.2 - 32.0

Ezer lakosra jutó személygépkocsik számának változása 1998-2002

Jelmagyarázat

 
Mindezek eredményeképpen a személygépkocsi-ellátottság a fővárosi agglomerációban, a 
Balaton partján illetve a nagyobb városok kistérségeiben a legmagasabb. A legalacsonyabb 
értéket mutató kistérségek pedig, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-
Bihar megyékben alkotnak összefüggő területet. A területi különbségek hasonlóak a 
jövedelmi viszonyoknál tapasztaltakra, a megyei lista két szélsőértéke között ugyanúgy 1,8-
szoros mint a jövedelmi viszonyok esetében. Az átlagos jövedelmek nagysága és a 
személygépkocsi ellátottság közi kapcsolat mind megyei mind kistérségi szinten szorosabbá is 
vált a négy év alatt. A településkategóriák közti különbség iránya és nagysága is a 
jövedelemkülönbségeket tükrözi. Ugyanakkor kivételt jelent például Bács-Kiskun az átlagos 
jövedelmek alapján csak a 17. helyen áll, de a személygépkocsik sűrűségét tekintve az 5.  
 



 119

A jövedelmi helyzetben meglévő területi különbségek, az új építésű lakások arányával 
kevésbé szoros összefüggésben vannak, mint a személygépkocsi ellátottság. Az 1998-2002 
közt épült lakások aránya egyrészt a kedvező jövedelmi helyzetű Nyugat-Dunántúlon, illetve 
a bevándorlás célterületének számító Pest megyében és a magas születési arányszámú Észak-
Alföldön magas. Utóbbi térségekben a szociális támogatások is hozzájárulnak a 
lakásépítésekhez.  
 
A jövedelmi-vagyoni viszonyokat leíró tényezők: személyi jövedelemadót fizetők aránya, egy 
főre jutó jövedelem, egy főre jutó jövedelem változása, magas jövedelműek (legalább 5 millió 
Ft-os jövedelmi sávon adózók) aránya, új építésű lakások aránya, ezer lakosra jutó 
személygépkocsik számának változása. 
 
A jövedelmi-vagyoni helyzet fenti tényezők alapján kirajzolódó területi különbségei 
gyakorlatilag megegyeznek a munkanélküliség komplex mutatójával. (a 33 legkedvezőbb 
helyzetű kistérségből 22 a munkanélküliségi helyzet szempontjából is a legkedvezőbbek közé 
tartozott, a legkedvezőtlenebb helyzetűek számát tekintve pedig az átfedés 40-%-os). A 
legkedvezőbb helyzetű térségek, ahol magas az adófizetők aránya, magas és átlagnál jobban 
növekszik az átlagjövedelem, kedvezőek a vagyoni mutatók a főváros környezetében illetve a 
Balatontól északra találhatóak. A komplex munkanélküliségi mutatóval ellentétben viszont a 
többi régióban néhány kivételtől eltekintve még a megyeszékhelyek sem tartoznak a 
legkedvezőbb helyzetű kistérségek csoportjába. 

jó
kedvező
átlagos
kedvezőtlen
rossz

Jövedelmi-vagyoni viszonyok területi különbségei 2002

Jelmagyarázat

 
 

2.2.3  Lakásviszonyok 

A lakáshelyzet Magyarországon 1999-2003 között jelentős mértékben javult, a 90-es évtized 
visszaesése megállt, a negatív tendenciák a lakásállomány mennyisége és minősége 
tekintetében megálltak. Részben a lakásépítés, részben a demográfiai folyamatok 
következtében a 100 szobára jutó népesség 100 alá csökkent (104-ről 98-ra), az egy főre jutó 
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lakás-alapterület is növekedett. Ugyanakkor 1990 és 2001 között megduplázódott a nem 
lakott lakások aránya (8%), a 2001-es népszámláláskor összeírt 4 millió 70 ezer lakásból 341 
ezerben nem laktak, (250 ezer üres, 50 ezer ún. második lakás), területi elhelyezkedésük 
megegyezik a teljes lakásállományéval. 
 
A 90-es években a lakásépítések visszaestek, részben a támogatások, részben a 
háztartásjövedelmek csökkenése miatt. A lakástámogatási rendszer a csökkenő források 
ellenére előnyben részesítette az új lakásépítéseket, és a beavatkozások következtében két 
periódusban következett be fellendülés,1995 és 1997 között, majd 2001 után, ami még 
jelenleg is tart, és még nem lehet egyértelműen látni, hogy ez a változás mennyire lesz tartós.   
Az 1995-ös relatív „boom”-ot a lakásépítési kedvezmény megváltozása okozta, amikor az 
ÁFA kedvezmény eltörlésének kompenzálására megemelték a korábban szociálpolitikai 
kedvezménynek nevezett, gyermekek számától függő, új lakásépítéshez nyújtott támogatást. 
A lakásépítések volumene elsősorban az elmaradottabb régiókban, megyékben növekedett. 
Külön program erősített rá erre a hatásra, amelynek következtében 2-3 évig sok nagycsaládos 
háztartás saját erő nélkül jutott új, de sokszor színvonaltalanul megépített, rossz telken lévő 
lakáshoz. Pozitív vonása volt ennek a programnak, hogy valóban jelentős mértékben 
élvezhették az előnyeit a nagycsaládos, alacsony jövedelmű (sokan közülük roma) 
háztartások, ugyanakkor azokon a területeken épültek a lakások, ahol a relatív 
munkanélküliség magasabb volt, a kereseti lehetőségek rosszabbak.  

           százalék
3.81 - 11.18
3.01 - 3.80
2.21 - 3.00
1.41 - 2.20
0.38 - 1.40

Újonnan (1998-2002 között) épült lakások aránya 2002

Jelmagyarázat

 
A lakásépítés és a lakásberuházások 1999 és 2003 között a makrogazdasági változások és a 
lakástámogatási rendszer módosulása következtében növekedni kezdtek. A lakásépítés az 
1999-es mélypont után 2003-ra 80%-kal nőtt (1000 főre 3,5 lakás), ami az európai országok 
alsó szintjének felel meg. 1998 óta folyamatosan növekszik az új lakásra kiadott építési 
engedélyek száma: a 2000-ig tapasztalt ugrást enyhe emelkedés, majd stagnálás követte, az 
elmúlt évben ismét gyors növekedés volt tapasztalható, a 2003-ban kiadott közel 60 ezer új 
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engedély már csaknem kétszerese az 1999. évinek. Ez a támogatás már középrétegeket célzott 
meg, és ennek megfelelően a többletkeresletet a prosperáló régiók felé csoportosította át.  
 
A 90-es évek második felének területileg kiegyenlítettebb lakásépítését követően, 2000 után 
nőttek a regionális különbségek. Az ország lakásépítésének mind nagyobb hányada Közép-
Magyarországra koncentrálódik, mialatt Észak-Magyarország fokozatosan leszakadó régió 
lett. A lakásépítésben lényeges differenciáló ismérv lett a térség agglomerációs jellege. 2000 
után az új lakások 70%-a agglomerációs területeken épült fel, ez 1000 lakosra számítva 3,6 új 
lakást jelent évente, szemben a nem agglomerációs területek 1,9 mutatójával. Az ország 429 
településén egyetlen lakás sem épült 1998-2002 között, ezek döntően 500 főnél kisebb falvak, 
melyek 30%-a Baranyában találhatók, ahol a  települések 44%-ában nem épült lakás. 
A kivitelezésben csökkent a családi alapon szervezett és kivitelezett építések aránya, ami 
határozott elmozdulást jelentett a szervezett kivitelezés irányába. 
 

Lakásépítési engedélyek és építkezések, 1999-2003 

év 
kiadott új 

lakásépítési 
engedély 

folyamatban lévő 
lakásépítkezés 

épített lakás, 
összesen 

épített lakás, 
ezer főre 

1999 30 577 94 754 19 754 1,9 
2000 44 709 95 791 21 583 2,2 
2001 47 867 109 884 28 054 2,8 
2002 48 762 120 652 31 511 3,1 
2003 59 241 137 677 35 543 3,5 

 
Nemzetközi összehasonlításban a hazai lakásrendszer mobilitása alacsony, azonban 
egyértelműen növekszik. A lakásárak és a magántulajdonú lakások lakbéreinek növekedése, a 
magas lakásár/jövedelem hányados, a tranzakciós költségek negatívan befolyásolják ezeket a 
folyamatokat, ugyanakkor a makrogazdasági változások (infláció, kamatok), a 
lakásfinanszírozási rendszer kiépülése pozitív hatást gyakorolt a lakásmobilitásra.  
 
A 1990-es évek első felében a lakásárak reálértékben csökkentek, majd 1999 után gyors 
áremelkedés következett be, a lakásárak jobban növekedtek, mint a jövedelmek. A lakások 
megfizethetősége azonban javult, mert a lakáshitelek jobban ”hozzáférhetővé” váltak. A 
településtípusok szerint vizsgálva láthatjuk, hogy az átlagos lakásárakat tekintve a községek 
és a budapesti agglomeráció közötti különbség 2,5-ről 3,7-szeresére nőtt. Régiók szerint a 
központi és az Észak-alföldi régió közötti relatív távolság is 2,0–ről 2,3-ra növekedett. A 
jövedelemkülönbségek kisebbek mint a lakásárakban mért területi különbségek ezért 
községekben és a legelmaradottabb térségekben könnyebb lakáshoz jutni, de ezért nyilván a 
korlátozottabb munka- és kereseti lehetőségekkel kell fizetni.  
 
A lakásállomány tulajdoni szerkezete a 90-es évek privatizációja következtében radikálisan 
átalakult, és ebben a tekintetben nincs is lényeges különbség az egyes térségek között. A 
bérlakások aránya országosan kb. 8 %, Budapesten 15, megyei jogú városokban 1, 
városokban 6, és községekben 3,5 %. (Az Európai Unió országaiban a bérlakások aránya 
átlagosan 40 %.) A bérlakásoknak nagyjából a fele önkormányzati, fele magán bérlakás. Az 
önkormányzati bérlakások  építésében az ország déli régiói (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) és 
Észak-Magyarország jóval nagyobb arányban érintett mint a lakásépítés egészében. Az 
önkormányzati bérlakásépítésben a 30-100 ezres városok a legaktívabbak. 
 
Az új lakások építésének jelentőségét a költözésekben a tranzakciós (költözési) láncok 
hosszával jellemezhetjük, amely azt mutatja meg, hogy egy új lakás építésével hány család 
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tudott lakást változtatni. A KSH 1999-es és 2003-as vizsgálata alapján a tranzakciós láncok 
hosszának növekedését jelzi: a tranzakciós lánc becsült értéke 1,5-ről 2,2-re növekedett,  ami 
azt jelenti, hogy 100 új lakás 120 már létező lakást vont be a lakáspiacba 
A „megüresedési mutató” közvetve jelzi azt az esélyt, hogy a költözők korábbi lakásaikat el 
tudják adni, amelyek településtípusonként és régiónként különböznek. Ez arány Közép-
Magyarországon és a Közép-Dunántúlon a legkedvezőbb, míg az elköltözők az Észak-
Alföldön és Észak-Magyarországon tudják a legkevesebb eséllyel értékesíteni lakásaikat. 
 
A településváltás „tranzakciós költségei” között fontos szerepet játszik a helyi 
önkormányzatok lakás- és szociálpolitikája. A lakástámogatási rendszeren belül az 
önkormányzatok a támogatások 15-17%-át (1998-2001) kontrollálják. A helyi lakásrendeletek 
elemzése azt bizonyítja, hogy elsősorban saját, több éve ott lakók számára tartják fenn 
bérlakásállományukat, valószínűleg attól is félve, hogy ha megnyitják más városok lakosai 
előtt is a bérlés lehetőségét, teret adnának a szegénységi bevándorlásnak. A településváltás a 
helyi lakástámogatások elvesztését jelenti, a több éves helyben lakás a magánbérlakás piac 
szűkössége és magas árai miatt okoz komoly problémákat. Budapesten 2002-ben az átlagos 
magánbérleti díj (935 Ft/nm) közel két és félszerese a városi bérleti díjaknak.  
 
A lakások minőségének területi különbségei sok szempontból még a rendszerváltás előtti 
lakáspolitika hatásait tükrözik. A városi és urbanizáltabb lakásállomány tipikusan kisebb 
(szobaszám és alapterület), de korszerűbb lakásállományt képvisel, míg a jellegzetesen falusi 
lakásokat alacsony komfort színvonal, de nagyobb alapterület és szobaszám jellemez.  

           százalék
4.7 - 10.0
10.1 - 20.0
20.1 - 25.0
25.1 - 33.0
33.4 - 44.2

Komfort nélküli és félkomfortos lakások és lakott üdülők aránya 2001

Jelmagyarázat

 
Bár a lakások komfortosságában szembetűnő fejlődés következett be (1990-ben még csak a 
lakások 40 százaléka volt összkomfortos, 2003-ban már 54 százaléka), az elmaradottabb 
régiókban a nem komfortos lakások aránya 14-17 % között van. Ezekben a lakásokban 
valamilyen alapvető felszereltség hiányzik: nincs fürdőszoba vagy WC, csatorna, vagy esetleg 
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vízvezeték, de az is előfordul, hogy konyha vagy egy elfogadható méretű (legalább 12 m2-es) 
szoba hiányzik a lakásban. 
 
A lakásépítés növekvő üteme ellenére egyes térségekben továbbra is jelentős a lakásállomány 
elöregedése. A Dunántúl és az Alföld déli részén egyes kistérségekben egy—harmadot is 
meghaladó arányban vannak 1945 előtt épült lakások. Ezek falusi családi házak, míg 
Budapesten a belvárosi bérházak jelentik ezt a problémát.  

         százalék
  6.8 - 16.0
16.1 - 22.0
22.1 - 28.0
28.1 - 34.0
34.1 - 55.2

1945 előtt épült lakások és lakott üdülők aránya 2001

Jelmagyarázat

 
A szocializmus évtizedei alatt (felerészben 1970-80 között) épített lakótelepi lakások 
komfortfokozatukat tekintve statisztikailag a legmagasabb minőséget jelentik, ugyanakkor 
jelentős problémát jelent, hogy szinte egyszerre válik szükségessé a 30 év után időszerű 
épületgépészeti felújításuk. Az országban 508 ezer paneles és további 280 ezer úgynevezett 
iparosított technológiával épült lakás található, 2 millió lakóval, utóbbiak többsége szerény 
jövedelmi, vagyoni helyzetben van, akikre a korszerűsítendő lakások fenntartása is egyre 
nagyobb terheket ró. A panellakások állományának további romlása nem csak az 
ingatlanvagyon csökkenését eredményezheti, hanem azt is, hogy egyes nagyvárosok 
lakótelepein, alacsony jövedelmű, szociális problémákkal küzdők tömegei koncentrálódnak. 
 
A megfizethetőségi problémát külön kell elemezni a lakhatás folyamatos biztosítása esetében, 
és abban az esetben, amikor a lakáshelyzet megváltoztatására van szükség ahhoz, hogy a 
háztartás megfelelő lakáskörülmények közé kerüljön. A folyamatos lakásköltségek 
megfizethetőségét a lakáskiadások (lakbérek, hitelköltségek, üzemeltetési költségek) 
háztartási jövedelmeken belüli arányával mérhetjük. Nemzetközi gyakorlatban azon 
háztartások esetében beszélhetünk megfizethetőségi problémáról, akik jövedelmüknek több 
mint 25-30 %-t költik lakásra. Észak-magyarországon és a Dél-Alföldön a háztartások közel 
30%-a költi jövedelmének több mint negyedét a lakásfenntartásra. Észak-magyarországon a 
hátralékkal rendelkező háztartások aránya is a legmagasabb (9,3%), de jelentős probléma ez 
Budapesten is. 
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2.2.4  Települési komfort 

 
A népesség életminőségét alapvetően befolyásolja, hogy milyen életkörülményeket biztosító 
településeken élnek.  
Az életminőség települési meghatározottságát a települési komfort fejezi ki. A települési 
komfort szint olyan (több mutató értékelése alapján szintetizált) komplex mutató, amely az 
adott településen élő népesség fizikai életminőségét a lakáskörülmények, a lakókörnyezet és 
közszolgáltatások mennyiségi és minőségi fokát írja le. 
 
A 2002 állapot szerint a közép-, és nyugat-dunántúli régió települései rendelkeznek a 
legnagyobb arányban magas komforttal (több mint 40%), és a lakosság döntő többsége (70%) 
él a magas komfort szintű településeken. E régiók kedvezőbb helyzetnek alapvető oka a 
magasabb városiasodottság.  
Az észak-magyarországi régió településeinek 31 %-a magas komfort szintű, itt él a régió 
lakosságának fele. Ennek oka a kevésbé fejlett komfortú városhálózat.  
A lakosságarányt vizsgálva a Közép-Magyarországi régió követi a dunántúli térséget, itt a 
harmadik legnagyobb a magas komfortú településeken élő népesség aránya.   
 

A települési komfort szint (2002)

Jelmagyarázat

érték
magas
közepes
alacsony

 
 
A két alföldi régióban és a Dél-Dunántúlon a települések jelentős része alacsony komfort 
szinttel jellemezhető. Az Alföld bár városodottabb terület, városai azonban többségükben 
alacsonyabb komfort szintűek, mint a Közép-, és Nyugat-Dunántúl városaié. 
A Dél-Dunántúli régió alacsony komfort szintű településein lakók aránya jóval kisebb, mint 
az alföldi régióké, a régió aprófalvas településszerkezetéből adódóan. 
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A lakosság aránya települési komfort kategóriánként (2002)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Dél-Alföld

Észak-Alföld

alacsony komfort közepes komfort magas komfort  
 
A települési komfortot népességnagyság kategória szerint vizsgálva megállapítható, hogy a 
5000-9999 fős városok többsége alacsony komfort szintű, ugyanezen népességű községek 
1/3-a alacsony komfortú. Ebbe a népesség kategóriába nagyközségek és kisvárosok tartoznak 
zömmel.  

A települések megoszlása népesség kategóriánként (2002)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-499

500-999

1000-1999

2000-4999

5000-9999 (község)

5000-9999 (város)

10000-49999

50000-99999

100000-

fő

alacsony komfort közepes komfort magas komfort  
 

Hasonlóan jelentős az alacsony komfort szintű települések aránya a 0-500 fős aprófalvak 
esetében. Itt az alacsony komfortot elsősorban az infrastrukturális elmaradottság 
(szennyvízcsatorna hálózat, gázhálózatba való bekötöttség) és a szolgáltatások rossz 
elérhetősége okozza.  
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Az 500–5000-ig terjedő népességkategóriájú települések jobb helyzetben vannak. Itt 
kiegyenlítettebb a magas és alacsony komfortú települések aránya, ami relatív fejlettséget 
utal. 
A városok jobb pozíciójára utal, hogy a nagyvárosaink teljes köre, az 50–100 ezer fő közötti 
városaink 90 %-a magas komfort szintű. A városok alsó népességkategóriája (10–50 ezer fő 
közöttiek) közel ötöde városi címe ellenére alacsony települési komfort szintű. 
 

Települési komfort szint alakulása (1999-2002) 

Jelmagyarázat

érték
javuló/magas
stagnáló/magas
romló/magas
javuló/közepes
stagnáló/közepes
romló/közepes
javuló/alacsony
stagnáló/alacsony
romló/alacsony

 
 
 

A különböző komfort kategóriájú települések aránya (%) az egyes régiókban, 2002 

Kategória 
Közép-
Magyar
ország 

Közép -
Dunántúl 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-
Dunántúl 

Észak-
Magyar
ország 

Észak-
Alföld 

Dél-
Alföld Ország 

alacsony/romló 25,5 16,6 16,9 20,0 19,9 27,7 28,8 20,7 
alacsony/stagnáló 7,6 5,6 7,2 9,9 7,4 7,8 7,5 7,7 
alacsony/javuló 3,8 1,8 2,8 9,1 6,4 4,7 2,0 4,9 
közepes/romló 17,9 11,6 10,6 6,0 8,7 5,7 9,9 8,9 
közepes/stagnáló 11,9 12,9 12,4 10,6 13,5 14,8 11,5 12,5 
közepes/javuló 4,9 6,6 8,2 18,7 13,4 13,5 9,9 12,0 
magas/romló 2,2 6,3 4,0 3,0 2,9 1,9 3,6 3,5 
magas/stagnáló 15,2 21,2 19,2 7,7 10,2 7,8 13,8 13,2 
magas/javuló 11,4 17,9 19,2 15,5 18,0 16,6 13,4 16,9 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
A komfort szint alakulását az 1999-2002 közötti időszakban vizsgálva megállapítható, hogy a 
Dunántúlon volt nagyobb arányú a települési komfort szint emelkedése. A nyugat-dunántúli 
régió településeinek 40 százaléka volt magas státuszú és javult vagy stagnált, még Közép-
Dunántúlon a települések harmada volt ilyen. Javulás volt tapasztalható még Észak-
Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), és Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
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megye) egyes határmenti térségeiben is, ami az ide allokált jelentős fejlesztési forrásoknak is 
köszönhetőek. 

Ezzel szemben az alföldi régiók településeinek közel harmada az alacsony komfort szint 
mellett romló tendenciát mutatott, mely a városokat is érintette. A közép-magyarországi 
régióban is hasonló a helyzet. 
Természetesen a változások csak relatív elmozdulásként értelmezhetőek a vizsgált 
időszakban. A relatív pozícióromlás alatt egy adott településnek a településhálózatban, a 
komfortosság alapján betöltött helyezésének romlása érthető, vagyis a vizsgált négy év értékei 
alapján a komfort szint sorrendben az adott település(ek) pozíciója romlott. 

 
Országos viszonylatban elmondható, hogy az 1999-ben alacsony komfortú települések relatív 
komfort szintje romlott 1999 és 2002 között, a magas komfortú települések komfortja 
ugyanakkor javult. Megállapítható továbbá, hogy a településhálózat differenciáltsága nőtt. 
Fontos tény, hogy az alacsony komfortú települések relatív komfort szintje nagyobb 
mértékben romlott, mint ahogy a magas komfortú települések komfortja javult. 
 

A települési komfort szint változása (1999-2002)

Jelmagyarázat

javuló/magas
romló/alacsony

 
 
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések esetében ugyanakkor a vizsgált 
időszak területi kiegyenlítődést hozott, az alacsony települési komfortú települések aránya 
csökkent, még a magas komfortúak aránya majdnem kétszeresére nőt.  
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Kedvezményezett települések aránya a települési komfort szintje szerint
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Az ország településszerkezetét alapvetően befolyásolja a városhálózat alakulása, a települések 
tényleges várossá válásának illetve várossá nyilvánításának folyamata.  
Az országban 1990 és 2002 között várossá nyilvánított települések (88 db) fele 2002-ben 
alacsony komforttal rendelkezett, és tizedüknek volt magas a települési komfort szintje. 
Ugyanakkor 1999-2002 között 3/4 részük komfort szintje romlott, és csak 3 százalékuk tudott 
javítani komfort szintjén. 
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A magyar városhálózat  települési komfort szintje (2002)

Jelmagyarázat

alacsony

ô 10 000 - 49 000

ô 5 000 - 9 999

ô 2 000 - 4 999

közepes

ô
ô
ô
ô
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" 100 000 -

" 50 000 - 99 999
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"
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Az ország városhálózatának települési komfortjára a nyugat-kelet kettőség jellemző. A 
dunántúli térségben a városhálózat minden népességkategóriájú városában magas a komfort 
szint. A kisebb lélekszámú városok azonban itt is elmaradnak az átlagtól. 
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Ezzel szemben a keleti országrészben csak a nagy népességszámú városoknak magas a 
települési komfortjuk, míg közepes városok jelentős részének alacsony a komfort szintje, ez a 
legkisebb népességszámú városokra is jellemző. 
Megállapítható, hogy a kisebb népességszámú városaink komfortossága alacsony, de területi 
különbségek megfigyelhetők: a Dunántúlon ez a város népességkategória komfortosabb, mint 
az Alföldön. 
Kiemelendő a budapesti agglomeráció, ahol a városok többsége csak közepes komfortú, 
azonban a szolgáltatások terén Budapest közelsége a komfort érzetet emeli. A Közép – 
Magyarországi régió többi városa alacsony komfortszintű, kivéve Vác és Cegléd. 

 
Összességében elmondható, hogy a települési komfort területén kis mértékű fejlődés volt 
tapasztalható, melyet a vizsgált időszak rövidsége (4 év) is magyaráz, azonban jelentős 
területi differenciálódás mutatható ki az ország településhálózatában, amely a már eleve 
meglévő kedvezőtlen településhálózati szerkezetet tovább erősítette. 
Ugyanakkor az elmaradott települések (különösen egyes határ menti területeken) 
komfortjának javulása azt mutatja, hogy a kedvezményezettség okán itt felhasznált fejlesztési 
források nem maradtak hatástalanok.  
A települési komfort szempontjából leginkább rossz helyzetű települések az Észak - Alföldön, 
a Duna-Tisza közén, illetve olyan határmenti és belső perifériákban találhatóak, mint a 
Cserehát, Sárrét. De a közép-magyarországi régió déli térségeinek települései is ide 
sorolhatóak. 
 

2.2.5  Bűnözés 

A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmi-
gazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság 
életkörülményeit, életminőségét jelentősen befolyásoló tényező. A bűnözés területi 
megoszlásának szerkezete viszonylag stabil, az évek során e tekintetben jelentős átrendeződés 
nem volt megfigyelhető. Ezzel szemben a bűncselekmények számát tekintve jelentős javulás 
volt tapasztalható. Az ismerté vált összes bűncselekmények száma az 1998-as évi 600 ezerről, 
2003-ra 413 ezerre csökkent, azaz 31 %-kal kevesebb bűncselekményt követtek el. 

 
Az összbűnözés négyötöde az ország 15 településére és ezek agglomerációs övezetére 
koncentrálódik. Kiemelkedik egyfelől a főváros és agglomerációs övezete, (az ismertté vált 
bűncselekményeknek több mint egyharmada) , valamint legnagyobb városaink közül Győr, 
Pécs és Debrecen. Emellett kiemelkedik a Balaton, az M7-es és az M1-es autópálya menti 
térségek, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs Szatmár-Bereg egyes térségei. 
Borsod-Abaúj-Zemplén kistérségei között azonban 1998 és 2003 között számottevő 
átrendeződés történt, a magyar-szlovák határszakasz menti térségek bűnözési helyzete 
romlott, a megye déli részén csökkent a bűnelkövetések száma. 
 
A zömmel kis lakónépességű településeket magukba foglaló térségekben az alacsonyabb 
népességszám és az emberi kapcsolatok nagyobb arányú megléte miatt jóval alacsonyabb a 
bűnelkövetések száma. A Belügyminisztérium 2002-ben pályázatot hirdetett a biztonságos 
település cím elnyerésére, azon ötvenezres lélekszámnál kevesebbet számláló települések 
számára, amelyek elérték, hogy az ismertté vált bűnesetek száma nem haladja meg a lakosság 
létszámának két százalékát, és rendelkeznek szervezett bűnmegelőzési programmal. A 
nyolcvanhat pályázó közül 2003-ban Bakonyszeg, Balmazújváros, Békésszentandrás, 



 130

Belezna, Dég, Hajdúböszörmény, Hercegkút, Kisújszállás, Mindszent, Monostorapáti, Orfű, 
Szeremle nyerte el a címet. 

 
Százezer lakosra jutó ismerté vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között

Jelmagyarázat

jelentősen csökkent (-70% - -31%)
csökkent (-30% - -1%)
nem változott
nőtt (1% - 30%)
jelentősen nőtt (31% - 103%)  

 
Százezer lakosra jutó ismerté vált bűncselekmények száma, 2003

Jelmagyarázat

mélyen átlag alatti (1429 - 3054)
átlag alatti (3055 - 3665)
átlagos (3666 - 4480)
átlag feletti (4481 - 5091)
magasan átlag feletti (5092 - 9727)

 
 
A magyar bűnözési helyzetkép jellegzetessége, hogy az összbűnözésnek több, mint 
négyötödét mindössze kilenc bűncselekményfajta teszi ki évekre visszamenőleg. Jellemző 
továbbá, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok több mint 90%-a mindössze huszonhárom 
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bűncselekményfajtára vonatkozó információ-összességet foglal magában. E bűncselekmények 
egymás közötti aránya az évek során meglehetős stabilitást mutat. 

 
Arányeltolódás csak a vagyon elleni bűncselekmények esetében tapasztalható, e 
bűncselekmények száma az elmúlt évek során folyamatosan csökkent, ugyanakkor az okozott 
kár összege az infláció növekedését messze túlszárnyalva nagyságrendekkel emelkedett. 
Míg 1998-ban még a vagyon elleni bűncselekmények adták az összes bűncselekmény 
háromnegyedét, arányuk 2003-ra kétharmadossá zsugorodott. A vagyon elleni 
bűncselekmények térspecifikuma, hogy nagyobb gyakoriságuk a nagyvárosokhoz köthető 
(legkiemelkedőbb a főváros és agglomerációja, Szeged, és Pécs térsége), és a kiemelt 
üdülőkörzetekben is igen jelentős (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar).  
 
Az elmúlt hat év alatt a százezer lakosra jutó vagyon elleni bűncselekmények legjobban a 
Tiszántúli térségekben csökkentek, ahol a gazdasági növekedés üteme a leglassabb volt. Az 
M1-es autópályát érintő kistérségekben, a főváros valamint a Balatont körül szintén 
látványosan csökkent a százezer főre jutó bűncselekmények száma. E területeken a 
bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságának növekedése nevezhető meg a csökkenés fő 
okaként. E bűncselekmény főtípusban a legnagyobb növekedés a határátkelővel rendelkező 
kistérségekben volt, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén északkeleti részén és az esztergomi 
kistérségben, a szlovák-magyar, a szerb-montenegrói határszakaszon lévő Szegedi, valamint 
az osztrák-magyar határátkelőhelyekkel rendelkező Kőszegi és Szentgotthárdi kistérségekben. 
Növekvő tendencia jellemző Fejér megye három kistérségében (Székesfehérvári, Abai és 
Sárbogárdi), valamint a Szigetvári, Nagyatádi, Bonyhádi kistérségekben. Külön kiemelendő a 
Lengyeltóti kistérség, ahol 1998 és 2003 között országosan a legnagyobb mértékben (90%-
kal) nőtt a százezer lakosra jutó vagyon elleni bűncselekmények száma. 
 

Százezer lakosra jutó vagyon elleni bűncselekmények, 2003

Jelmagyarázat

mélyen átlag alatti (757 - 2039)
átlag alatti (2040 - 2447)
átlagos (2448 - 2992)
átlag feletti (2993 - 3400)
magasan átlag feletti (3401 - 7381)

 
 
A vagyon elleni bűncselekmények közül a legnagyobb értékű vagyoni kárt a rablások 
okozzák, amelyek a társadalom számára erőszakos jellegüknél fogva és az anyagi biztonságot 
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jelentő személyes vagyon elvesztése okán, a személy elleni bűncselekmények mellett a 
biztonságérzetet leginkább negatívan befolyásoló bűnügyi események közé tartoznak. 
A Magyarországon elkövetett rablások száma 1998 és 2003 között csekély mértékben nőtt 
(3056–ról 3289-re), az összes bűncselekményen belüli arányuk 1% alatt maradt. A százezer 
főre jutó rablások tekintetében 2003-ban a főváros és agglomerációja, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye északi része, nagyvárosaink közül Miskolc és Debrecen térsége, valamint a Balatonnál 
a Siófoki kistérség haladja meg magasan az országos átlagot. 
Legnagyobb városaink közül Budapesten és Debrecenben és Dunaújváros térségében nőtt a 
legjobban százezer lakosra jutó rablások száma, a többi nagyvárosunk környezetében kis 
mértékben emelkedett a rablások száma. Kivételt képez ez alól Győr, Eger és 
Hódmezővásárhely tágabb térsége, ahol jelentősen csökkent a százezer főre jutó rablások 
száma. Az osztrák-magyar határon a negatív változás mértéke azért szembetűnő, mert 
ezekben a kistérségekben korábban nem, vagy csak elenyésző számban fordult elő rablás. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye határmenti térségeiben nőtt jelentősen a rablások gyakorisága 
az Edelényi és Abaúj-hegyközi kistérségek kivételével. A leglátványosabb eredmény a hogy a 
Balaton déli partján (kivéve Siófok), a Dunakanyarban és az M1-es és M3-as autópálya által 
érintett térségekben nagymértékben csökkent a százezer lakosra jutó rablások száma. 

 
A személy elleni és erőszakos bűncselekmények száma 1998 és 2003 között 2800-al nőtt, 
így 2003-ban 27640 ilyen jellegű bűncselekmény vált ismertté. Az összes bűncselekmény 
közül 4-ről közel 7%-ra nőtt az arányuk. Területi megoszlását tekintve e bűncselekmény 
fajták legnagyobb gyakorisággal Észak-kelet Magyarországon, a Dél-Alföldi régió Tisza 
menti és magyar-román határszakaszán, a Dél-Dunántúlon, Zala megye határmenti és a 
Balaton déli részén, valamint a 8-as számú főút mentén fordulnak elő. E szempontból a 
legjobbnak a Duna-Tisza közi kistérségek, Békés megye belső kistérségei, Nyugat-Dunántúl 
északi részei és érdekes módon a főváros körüli kistérségek számítanak. 
 

Százezer lakosra jutó személy elleni és erőszakos bűncselekmények száma, 2003

Jelmagyarázat

mélyen átlag alatti (68 - 204)
átlag alatti (205 - 245)
átlagos (246 - 300)
átlag feletti (301 - 341)
magasan átlag feletti (342 - 687)
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A személy elleni és erőszakos bűncselekmények százalékos változásának területi jelleg-
zetessége, hogy nagymértékben nőtt a Tiszántúli határmenti térségek veszélyeztetettsége. 
Észak-Magyarországon a magyar-szlovák határmenti térségekben, a Füzesabonyi és Hevesi 
kistérségben, míg a Dunántúlon Fejér megye északi kistérségeiben, a zalai és dél-baranyai 
kistérségekben nőtt leginkább e bűncselekmények elkövetésének gyakorisága. A nagyvárossal 
rendelkező kistérségek közül Miskolc, Szombathely, Eger és Szolnok térségében csökkent e 
bűncselekmények előfordulása, ezen kívül a Dunakanyarban a balatoni kistérségek 
többségében, és az Alföldön 44-es és 46-os főutak közötti kistérségekben csökkent 
látványosan a személy elleni és erőszakos bűncselekmények gyakorisága. 

 
Összefoglalva a bűncselekmények típus szerinti gyakoriságát, a gazdaságilag fejlettebb 
térségekben, és ott is elsősorban a nagyobb centrumokban (Budapest környezete, Balaton, 
megyeszékhelyek kistérségei) a vagyon elleni bűncselekmények gyakorisága átlag feletti, az 
erőszakos, személy ellenieké viszont átlag alatti. A társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott térségekben (Balassagyarmat-Békéscsaba vonaltól keletre, Dél-Dunántúl 
határmenti térségei) ezzel szemben a személy elleni bűncselekmények gyakorisága haladja 
meg az országos átlagot, a vagyon elleni bűnözés országos összehasonlításban szerényebb.  
 

Térségtípusok a bűncselekmények gyakorisága és főbb tipusai szerint 2003

Jelmagyarázat
tízezer lakosra jutó 

bűncselekmények száma

átlag alatt / átlag alatt
átlag alatt / átlag felett
átlag felett / átlag alatt
átlag felett / átlag felett

erőszakos, 
személy elleni

rablás, 
vagyon elleni

 
 
 

2.3  Társadalmi szolgáltatások 

A társadalmi folyamatokat befolyásoló humánerőforrás állapot, és életkörülmények 
tényezőihez hozzárendelhető a humán infrastruktúra, intézményi ellátás bizonyos ágazata, 
mint a halandóság alakulásához az egészségügyi, a tudásszint alakulásához az oktatási 
intézményrendszer. A hatékonyan, mennyiségi és minőségi mutatóit tekintve egyaránt 
területileg kiegyenlítetten működő intézményrendszer az általa nyújtott társadalmi 
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szolgáltatásokkal nagymértékben hozzájárulhat a társadalmi feszültségek megelőzéséhez, 
csökkentéséhez.  
 

2.3.1  Egészségügyi ellátás  

Egészségügyi ellátórendszerünk kétpólusú, alapellátásból és szakellátásból (járóbeteg és 
fekvőbeteg szakellátás) áll. Az ellátórendszerünk az eltérő egészségi állapotú betegek 
differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló 
intézményrendszerre épül. A különböző differenciált ellátások területi hatóköre más és más, 
az alapellátás (háziorvosi) a települési, a járóbeteg szakellátás kistérségi, megyei szintnek 
felel meg, a fekvőbeteg szakellátás kistérségi, megyei szintű, de egyes kiemelt, speciális 
tevékenységekben az ellátás elérheti a regionális, sőt egyes esetekben az országos hatókört is. 
 
Az egészségügyi intézményrendszer fejlettségére közvetett módon következtethetünk abból, 
hogy az egészségügyi kiadások hogy viszonyulnak az ország GDP-jéhez. 1990-ben ezen 
kiadások aránya 8,35 volt, 1997-ben, 6,18-ra csökkentek. 2000-ben az összes kiadás 9,12 %-
át, 2002-ben 8,73 %-át tették ki. 
 
Az egészségügyi intézményrendszer állapotának egyik fontos alapellátási mutatója a 
háziorvosi rendszer kiépítettsége, a háziorvosi körzetek nagysága.  

1701 - 2379
1601 - 1700
1501 - 1600
1401 - 1500
1050 - 1400

Egy házi-, házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 2002

Jelmagyarázat

 
A kilencvenes évek elején a körzetek lélekszáma még jelentősen felülmúlta az Európai 
Unióban általános körzeti lélekszámot, 1990-ben 2286, 1997-re ez lecsökkent 2000 alá, 1998 
és 2002 között nem következett be számottevő változás, a körzetnagyság országosan 1982 fő. 
Ez azonban még mindig magas, különösen soknak tűnik a nehezen megközelíthető, 
aprófalvas körzetekben. Ezen belül azonban sok helyütt mindenekelőtt a Budapest 
agglomerációban nőtt a körzetek lélekszáma, de nőtt a belső Dunántúlon is, Ajka és 



 135

Pannonhalma térségében, de az aprófalvas zalai térségben is, (Zalaszentgrót) továbbá az 
Észak-alföld térségében (Berettyóújfalu, Nyírbátor, Baktalórántháza, Fehérgyarmat és 
Csenger kistérségeiben). 
 
A háziorvosi körzetek nagyságának növekedését részben a beköltözésekkel lehet 
összefüggésbe hozni, ami a fejlődés velejárójának tekinthető, de a körzetnagyság 
növekedésével járhat az elmaradottság, a hátrányos helyzet is, ami megnehezíti, hogy e 
körzetek orvosi álláshelyeit betöltsék. 
 
Az orvosi ellátásban részesítettek, a rendelésen megjelentek és ellátottak számának alakulása. 
részben hasonló területi mintát mutat, mint a körzetek nagysága, bár van eltérés is. A 
budapesti agglomerációban az elvileg nagyobb lélekszámú körzetekben a várhatónál kisebb 
az ellátottak száma. Feltehetően az itt lakók a fővárosi egészségügyi intézményeket is igénybe 
veszik. A háziorvosi rendelésen megjelentek száma növekszik. 1990-ben 38 869 ezer volt, 
2001-ben 48 371 ezer volt az esetek száma. Az ellátásban részesítettek száma összefüggést, 
méghozzá fordított összefüggést mutat a halálozások számának alakulásával. Az orvossal 
jobban ellátott térségekben a halálozási számok az átlagosnál jobban csökkentek.  
 
Az egészségügyi ellátás következő szintje a középszint, a szakrendelői ellátás szintje. 1990-
ben még nem volt minden kistérségben szakrendelő, 15 kistérségben ez hiányzott, 1998-ban 
már minden kistérségben volt, különböztek azonban egymástól abban, hogy milyen típusú és 
mennyire felszerelt ellátást nyújtottak, mekkora betegforgalmat bonyolítottak le. 
 
A járó-beteg szakellátás rendelési óráinak száma 1990 és 2000 között erőteljesen nőtt, (1990 
10 166 ezer, 2000-ben 15 793 ezer, 2002-ben 16 505 ezer). A különböző szakrendelési 
típusok közül a belgyógyászati, a sebészeti, a röntgenvizsgálatok és a laboratóriumi 
vizsgálatok vezetnek. Az egy betegre átlagosan jutó idő azonban csökkent, 1990-ben 7,5, 
2002-ben 5,5 perc. Az 1 főre jutó járóbeteg esetek éves száma 1996-ban 88%-kal volt 
magasabb, mint az EU tagállamok átlaga, a tendencia változatlan. Az ellátás intézményi, 
technikai kapacitása és annak szakmánkénti térbeli elhelyezkedése a fejlesztések ellenére a 
szűkös források miatt továbbra is kiegyenlítetlen. Hiányzik a rehabilitáció 
intézményrendszere, kialakításra vár a geriátriai ellátás intézményrendszere, komplex – akut, 
readaptációs és hosszú távú ellátást biztosító geriátriai osztályokkal és kapcsolódó 
ambulanciákkal.  
 
Az ellátás felső szintjét a kórházi hálózat jelenti. A kórházi ágyak terén a kilencvenes 
években drasztikus csökkenés következett be. A működő kórházi ágyak száma 1990-ben 
105 097, 1998-ban már alig haladta meg a 80 000-et. Ezután a kórházi ágyszám 
stabilizálódott, 2002-ben 80 383. Az ezer lakosra jutó kórházi ágyak  száma (79,6) az Uniós 
országokban a kedvezőbbek közé tartozik. Az ágyszámok csökkenése azonban nem járt 
lényeges strukturális átalakulással, egész kórházak bezárására alig került sor, az akut és 
krónikus ágyak megoszlása sem változott lényegesen. 
 
Az elbocsátott betegek száma nem csökkent lényegesen, 1990-ben 2 258 000, 2000-ben 
2 610 000, 2002-ben 2 710 000. Mindez az ápolási időtartam jelentős csökkenésével valósult 
meg. A kórházi ágyak felügyeleti szervek szerinti megoszlása változott. 1990 és 2002 között 
legkisebb mértékben a klinikai, legnagyobb mértékben a kórházi, ezen belül is az 
önkormányzati kezelésű kórházi ágyak száma csökkent. 2002-ben a 80 383 kórházi ágyból 
17% volt az egészségügyi kormányzat kezelésében, 75% volt önkormányzati és 8% „egyéb” 
(MÁV, HM, BM) kezelésben. 
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A krónikus ágyak és akut ágyak aránya – annak ellenére, hogy az egészségügyi reform 
előirányzatai itt változást tűztek ki – nem változott. 1990-ben a kórházi ágyak 29, 2002-ben 
24 %-a volt krónikus. 
Területi szempontból a 10 000 lakosra jutó kórházi ágyak száma változatlanul Budapesten a 
legmagasabb (2002-ben 133,6), Pest megyében a legalacsonyabb (2002-ben 35,5) 
Nyilvánvalóan a két adat együttesen értékelendő. Alacsony a 10 000 lakosra jutó ágyak száma 
Fejér, Komárom, Tolna, Szolnok és Bács- Kiskun megyében. 

121 - 285
 81 - 120
 41 -   80
    1-   40
nincs kórház

Kórházi ágyak száma tízezer lakosra 2002

Jelmagyarázat

 
 
A gyógyszertárak száma 1998 és 2002 között lényegében változatlan 2002-ben 2002 
gyógyszertár volt az országban. A gyógyszertárak privatizációja már korábban, 1998-ra 
befejeződött, a korábbi állami gyógyszertárak magán-gyógyszertárakká váltak, ezekhez 
további, újabban alapított magán-gyógyszertárak járultak. Az egy gyógyszertárra jutó lakosok 
száma az országban átlagosan 4963, legalacsonyabb ez a szám Budapesten, (4662), 
legmagasabb az aprófalvas térségekben, Vas megyében (6537) és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (5658). 
 
A változás dinamikája azt mutatja, hogy sok helyen ez az érték növekedett, a központi 
régióban, de néhány periférikus térségben is, mint Szabolcs-Szatmár keleti térségében, a 
Dunántúl déli részén, Baranya És Tolna megyében is nőtt az egy gyógyszertárra jutó lakosok 
száma 1998 és 2002 között. Ez csak részben tudható be a bevándorlási tendenciáknak, 
számolni kell egyes gyógyszertárak megszűnésével is. 
 
A sürgősségi ellátás legfontosabb tényezője a mentőszolgálat működtetése. Ezen a téren 
1998 és 2002 között fontos változás a mentőállomások számának növekedése, 1990-ben 169, 
2000-ben 200, 2002-ben 210 mentőállomás volt az országban, számuk elmarad az ország 
teljes lefedettségéhez szükséges kb. 250-től. A számszerű gyarapodástól jelentősen elmarad a 
minőségi fejlődés: 107 mentőállomás felújításra szorul, 16 pedig alkalmatlan a feladatára 
(2003). Az aktív (futó) mentőautók száma is nőtt, 2000-ben 972, 2002-ben 990 volt, a 
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teljesített feladatok száma 2744 ezerről 2755 ezerre emelkedett, ezen belül a betegszállítás 
területén volt nagyobb a növekedés. 
A 210 mentőállomás közül 35 volt a központi régióban található, 39 az Észak-Alföldön, 
Viszonylag kevés az aprófalvas Nyugat-Dunántúlon és a Dél Dunántúlon található 
mentőállomások száma (24 illetve 25 állomás). A sürgősségi ellátás feladatai területi 
szempontból egyenlőtlenül oszlanak meg, több feladat jut 1000 lakosra a Zala megyét és 
Veszprém megyét magában foglaló Közép –Dunántúli térségben, valamint Szabolcs -Szatmár 
megyében, viszonylag kevesebb a Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében. 
 
Felvetődik a kérdés, hogy az orvosi ellátás milyen mértékben javítja az életben maradási 
esélyeket, mennyire függ össze az egészségügyi intézményrendszer fejlettsége az egészségi 
állapot alakulásával. Feltételezhető, hogy az esélyek javításában a háziorvos szerepe döntő, 
hiszen vele találkozik a beteg elsősorban, az ő diagnózisától függ a beteg további útja az 
egészségügyi ellátás rendszerében, továbbá neki van a leginkább rálátása az életviteli 
problémákra és esélye, hogy azokat korrigálja. 
 
Az életben maradási esélyeket javítja, továbbá ha az adott térségnek kórháza és gyógyszertára 
van, (a szakrendelő-intézetet ma már minden kistérségben adottnak vehetjük), illetőleg 
számításba jöhet mindezek elérhetősége, megközelíthetőségének időigénye, a sürgősségi 
ellátás fejlettsége is. A halálozási arányos és az orvosi ellátórendszer fejlettsége között 
azonban viszonylag gyenge kapcsolat mutatható ki. Várható lett volna, hogy ahol növekedett 
a körzetek betegszáma, ott a halálozások száma is nőtt, de ez nem bizonyosodott be. Nagyobb 
mértékben látszik befolyásolni a halálozásokat az életvitel, illetve az életvitelen keresztül a 
jövedelmi, a foglalkoztatási helyzet. 
 

2.3.2  Szociális ellátás 

A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a 
szociális biztonság megteremtése, megőrzése. 
A szociális ellátás intézményrendszeréhez a települési alapellátások (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítő szolgálat), a nappali ellátást biztosító intézmények (idősek 
klubja, fogyatékosok és szenvedélybetegek nappali ellátása), átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények, tartós bentlakásos intézmények (idősek otthona, fogyatékosok ellátása), 
valamint a falugondnoki hálózat rendszere tartozik. 
 
A szociális intézményrendszer mind az intézmények, mind a szolgáltatások tekintetében 
területileg egyenlőtlenül oszlik meg. Az egyenlőtlenség részben a területi adottságokkal függ 
össze, a szociális földprogram a többszörösen hátrányos helyzetű és foglalkoztatási gondokkal 
küzdő térségek jellegzetes intézménye, nyilvánvalóan ezekre a térségekre összpontosul, a 
falugondnoki hálózat a nehezen megközelíthető, szétszórt településszerkezetű térségekben 
játszik fontos szerepet, tehát értelemszerűen az aprófalvas térségekben jelenik meg nagyobb 
számban. Az intézmények és szolgáltatások egyenlőtlenségének további része adódik abból, 
hogy a működtetésükért felelős önkormányzatok teherviselő képessége egyes esetekben 
korlátozott, ez önkormányzati gazdálkodással összefüggő probléma.  Területi 
jellegzetességeket mutat a szociális szolgáltatások, intézmények működtetésére létrejött 
társulások megoszlása. Legnagyobb számban az aprófalvas településszerkezetű térségekben 
találunk társulásos formában működtetett szociális intézményeket. 
 
 



 138

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás alkotja a szociális alapellátás legfontosabb 
összetevőit, ehhez járulnak az említetteknél jóval szűkebb körben a családsegítő szolgálat 
működtetésére. 
Az étkeztetésben részesítettek számát tekintve a ’90-es évek második felében csökkenés indult 
meg, a részesítettek száma 1996 körül 100 ezer fő környékén stabilizálódott. 1999-ben és 
2000-ben enyhe csökkenés volt tapasztalható, 2001 óta azonban újra nőtt ez a szám, 2002-ben 
elérte a létszám a 103 ezer főt. A növekedés nem pusztán az időskorúak létszámának 
növekedéséből, a népesség elöregedéséből adódik, nőtt a 10 000 60 év feletti lakosra jutó 
ellátottak száma is, 2002-ben 489,7-re. 
2003-ban már 2339 településen biztosították ezt az ellátást, az összes település három-
negyedén, ahol, a népesség 93 %-a él. Az ellátott települések aránya Baranya megyében a 
legalacsonyabb mindössze 1/3-os, a legjobb a helyzet pedig Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, és Csongrád megyékben ahol szinte valamennyi települése elérhető a szolgáltatás. 
A szolgáltatást igénybe vevők száma a Közép-Magyarországi régióban és a Dél-Alföldön 
stagnált, a többi régióban azonban nőtt, legnagyobb mértékben a Közép-Dunántúlon (1,25-
szeres). Átlagosan 1,1 – 1,15-szörös a növekedés. Az étkeztetésben részesülők számának 
növekedése az Észak-magyarországi régióban a legnagyobb, de viszonylag magas az Észak-
alföldön is. A Közép-magyarországi régióban azonban csökkenést is meg lehet állapítani. 
A legnagyobb arányban Borsod-Abaúj-Zemplénben és általában Észak-Magyarországon 
részesülnek ilyen ellátásban, de országos összehasonlításban kiemelkedő még az ellátottak 
aránya Somogy és Vas megyékben is, különösen az 1000 főnél kisebb településeken. 
 
Amíg az étkeztetésben részesülők aránya legjobb esetben is a lakosság 1 %-át érinti, a házi 
segítségnyújtásban részesülők aránya ezer lakosból megközelítőleg átlagosan 3-at érint. Az 
ellátás az 500 fő alatti kitelepülések lakosait érinti legnagyobb arányban, a régiók közül a Dél-
Dunántúl települései biztosítják a legkisebb arányban a szolgáltatást, mennek ellenére itt a 
legmagasabb az igénybe vevők aránya.. A szolgáltatást a települések 61 %-ában szervezték 
meg, a népesség 91 %-át lefedve. 
 
A családsegítő szolgáltatásban részesülők köre szűkebb, mint az étkeztetésben részesülőké. A 
tanácsadások száma növekszik, 2000-ben 273 948 volt, 2002-ben 310 429 volt, de egy-egy 
család több ízben, visszatérő jelleggel vesz részt a tanácsadásokon. 
Azon települések aránya, ahol családsegítő szolgáltatást biztosítottak, 2000 és 2002 között 51, 
2 %-ról 59,2 %-ra nőtt, ez a szolgáltatás tehát fejlődőnek tekinthető. Legmagasabb a 
családsegítő szolgálatot működtető települések aránya a Nyugat-dunántúli és a Közép-
magyarországi régióban,(71,1 illetve 68,6 %) legalacsonyabb az Alföldön (49,3 %). Az 
„esetkezelésben” részesítettek létszáma 2002-ben 151 851 volt. 
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Családsegítő szolgálatok 2002

központként működő
telephelyként működő
önállóan működő

Jelmagyarázat

 
A kilencvenes évek második felében elterjedt szociális ellátási forma a falugondnoki 
szolgáltatás. 1990-ben jelent meg kísérleti formában, mint az alapellátás kiegészítő jellegű 
intézménye. 2000-ben már 15 megyében, a társulásokon keresztül 386 településen járul hozzá 
az alapellátások elérhetőségének biztosításához, főleg a kis- és aprófalvakban.  
2003-ig a falugondnoki szolgálattal ellátott települések száma tovább nőtt, 789 településben 
működött falugondnok. Területi szempontból továbbra is jellemző az aprófalvas térségek 
túlsúlya. A működő, falugondnokkal rendelkező települések mintegy fele Észak-
Magyarországon (190) illetve a Dél-Dunántúlon (185) található, Közép-Magyarországon és a 
Közép-Dunántúlon települések száma elenyésző. A megyék közül legnagyobb számban, az 
aprófalvas térségekben, Borsod-Abaúj-Zemplén (150), Baranya (89), Zala (95), Somogy (78), 
Szabolcs-Szatmár megyékben (53) működik szolgálat. Az észak-alföldi 82 és a Dél-alföldön 
működő 48 falugondnok túlnyomórészt tanyagondnoki feladatot lát el. 
 
A gyermekjóléti szolgálatokat a települések 9/10-e szervezte meg, így a 2003-ban a népesség 
98 százaléka számára volt elérhető. A szolgáltatást biztosító települések aránya Borsod-
Abaúj-Zemplén, és Somogy megyékben a legalacsonyabb, de itt is 80%-on felüli. A 
gyermekjóléti szolgáltatások kiépültségének fontosságát mutatja, hogy bár 1998-hoz képest 
2002-re 40 %-kal csökkent a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma, de arányuk még 
mindig hatoda a 15 éven aluliak korosztályának. Az észak-alföldi régióban arányuk a 25 %-ot 
is meghaladja, Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 10 15 éven aluliból 4 nyilvántartott 
veszélyeztetett kiskorú. Az országban nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúinak harmada két 
megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén) koncentrálódik. A 
veszélyeztetettség oka szerint, továbbra is az anyagi ok a meghatározó (bár ebben a típusban 
volt a legnagyobb a csökkenés). 
 



 140

5346

5551

2812

4073

6120

4835

4486

5951

11718

4717

3972

27070

7563

16921
15715

14034

49942

1579613822

15229

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak megoszlása a veszélyeztetettség oka szerint 2002

Jelmagyarázat
veszélyeztetettség oka

Anyagi 
Egészségi
Környezeti
Magatartási  

 
A nappali ellátást biztosító intézményrendszer esetében már nem előírás minden 
településben ilyen típusú intézmények fenntartása. A községek egy része ennek ellenére 
fenntart ilyen intézményeket, szinte kizárólag idősek klubja formájában. 
Az idősek klubjában ellátottak száma 1993 és 1997 között stagnált, a 90-es évek végén, 
valamint 2000 és 2002 között gyakorlatban nem változott. A megfelelő életkorúak (60-x 
évesek) közül 10 000 főre 190 körüli az ellátottak száma Legmagasabb ez a szám a Dél-
Alföldön (262,6), az Észak-Alföldön (267,7) legalacsonyabb Közép-Magyarországon és a 
Közép-Dunántúlon. 
A fogyatékosok és a szenvedélybetegek nappali ellátása illetve az erre szolgáló intézmények 
fenntartása a városokra jellemző, az intézményrendszer azonban a kiépülés időszakában van. 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények körében a gondozottak száma az előzőekhez 
képest nem jelentős. Ezen intézmények körébe elsősorban a hajléktalanszállások tartoznak, 
miután pedig ez a jelenség főként városi, nagyvárosi probléma, a községekre ez a forma nem 
jellemző, a városok közül is a nagyobb városok jellegzetes intézménye. 
A nappali melegedők és népkonyhák befogadóképessége 4-5 000 körül van az országban, 
legnagyobb részük Közép-Magyarországon mintegy felük (2 000-2 400) Budapesten 
található. 
 
Az idősek otthonaiban történő elhelyezést igénylők csoportja növekszik dinamikusan. A 
várakozó listán lévők száma átlagosan meghaladja a férőhelyek 10 %-át, az igényesebb 
ellátást nyújtók intézmények esetében ez jóval magasabb és esetenként több éves várakozást 
is jelent. Az intézmények fenntartója legnagyobb részben a települési illetőleg a 
városi/megyei önkormányzat, de növekedőben van az egyházi és az alapítványi fenntartású 
intézmények száma. Megjelentek az egyéni vagy társas vállalkozásban működtetett 
intézmények is. 
Az időskorúak otthonaiban a férőhelyek száma majdnem minden megyében növekszik. 2002-
ben 66236 ellátottat gondoztak tartós bentlakásos szociális intézményben. Ezer 60 évnél 
idősebbre 21 férőhely jutott, a növekedés Közép- és Nyugat-Dunántúlon és az Észak-
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Alföldön volt a legnagyobb mértékű, de utóbbiban továbbra is a legalacsonyabb a régiók 
között. A települések közül a férőhelyek aránya a 2000 főnél kisebb lélekszámú településeken 
a legalacsonyabb, valamint Budapesten, utóbbiban a növekedés üteme is az egyik 
legalacsonyabb. 
Területi szempontból nézve továbbra is jellemző, hogy az otthonok jelentős része kisebb 
lélekszámú településekben található, még a nagyobb, központi településeket kiszolgáló 
intézmények is. Ezek gyakran nehezen megközelíthető, rossz közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkező települések, ahol fennáll ún. ellátási zárványok kialakulásának veszélye, amelyek 
alig vagy egyáltalán nincsenek integrálva a társadalom életébe. 
 
A bölcsődék esetében mint az ellátásban részesülő gyermekek száma, mind pedig aránya kis 
mértékben csökkent a vizsgált négy év során, száz 0-2 évesre 10 bölcsödébe beírt gyermek 
jut. A bölcsőde továbbra is a fejlettebb térségek és a nagyvárosok intézménye. Az 1000 főnél 
kisebb településeken egyáltalán nincsenek ilyen intézmények, ugyanakkor a beíratottak 
aránya a legalább ötvenezres nagyvárosokban az országos átlag kétszerese.  
 
Ennek megfelelően a megyék közül Budapesten a legjobb az ellátottság, de országos átlagot 
meghaladó a bölcsődések aránya az eltérő településszerkezetű Nyugat-Dunántúlon és a Dél-
Alföldön. Messze a legalacsonyabb a bölcsődei ellátásban részesülők aránya Észak-
Magyarországon, ez alól még a nagyobb városok kistérségei sem jelentenek kivételt. 
 
A jövedelempótló támogatás megszűnésével a járadékra már nem jogosult munkanélküliek is 
a rendszeres szociális segélyben részesülők táborát gyarapítják. Ebből következik, hogy az 
időszakban a magas munkanélküliségű térségekben nőtt leginkább a rendszeres szociális 
segélyben részesítettek aránya. A területi különbségek, a munkanélküliség és jövedelmi 
viszonyok egyenlőtlenségeihez hasonlóak, és 1998-hoz képest tovább nőttek. A segélyezettek 
aránya kimagaslóan Észak-Magyarországon a legmagasabb, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében többen kapnak rendszeres szociális segélyt, mint az egész Dunántúlon összesen.  

30.1 - 81.9
15.1 - 30.0
10.1 - 15.0
  5.1 - 10.0
  0.1 -   5.0

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma ezer lakosra 2002

Jelmagyarázat
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A segélyezettek aránya fordítottan arányos a település lélekszámával, az 500 főnél kisebb 
településeken arányuk tízszerese a nagyvárosi értékeknek.  Amíg a rendszeres szociális 
segélyezettek és ebből adódóan a segélyezésre fordított összegek aránya az ország elmaradott 
térségeiben a legmagasabb, az önkormányzatok egyéb támogatásainál, ahol az összeg az adott 
önkormányzati anyagi lehetőségeitől függ, már nem ennyire szoros az összefüggés. Az 
átmeneti segélyezés esetei szintén észak-kelet magyarországi megyékben és a Dél-
Dunántúlon a legmagasabb, de a segélyezésre fordított összegek alapján már a fejlettebb 
térségek (pl. Budapest, Győr-Moson-Sopron) is az „élmezőnybe” tartoznak. A 
lakásfenntartásra adott támogatások egy lakosra jutó összege is Közép-Magyarországon és a 
Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb (a települések közül pedig a 10-100 ezres városokban), 
hasonlóan a rászorultságtól függő egyéb támogatásokhoz. 
 

A szociális földprogram elsősorban a többszörösen hátrányos helyzetű, súlyos 
munkanélküliséggel érintett, jobbára periférikus helyzetű térségek jellemző intézménye Az 
1992-es kezdetektől 2000-ig a földprogram hatásköre folytonosan bővült. A legtöbb, 
földprogrammal érintett település, illetőleg kistérség az Észak-alföldi régióban, a legkevesebb 
a Dél-dunántúli régióban található. A kedvezményezett családok száma meghaladja a 11 000-
et a kedvezményezettek 45 %-a, az érintett családok 38 %-a roma család. Részvételük Borsod 
Abaúj Zemplén, Szabolcs Szatmár Bereg és Nógrád megyében jellemző. 

Szociális földprogram által érintett települések 1999-2003

Jelmagyarázat

csak 1999 előtt vett részt

1-2 évig vett részt
3-4 évig vett részt
1999-2003 közt minden évben részt vett

 
Hatókörének növekedését mutatja a támogatási összegek növekedése. 1998-ban ez az összeg 
257 670 volt, 1999-ben és 2000-ben némiképp visszaesett, majd 2001-2002-ben újra nőtt 
2002-ben tovább nőtt 2003-ban újra kismértékben csökkent (292 976), a visszaesésekkel 
együtt is összességében fejlődő intézménynek tekinthető. 
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2.3.3  Oktatás 

 
A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan 
csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a 
magasabb szinteken, különösen a felsőoktatásban ugyanakkor tovább folytatódik a hallgatók 
számának növekedése. 
 
A költségvetés oktatási kiadásaira 2002-ben a GDP 5,5%-át fordították, ami 1995 óta a 
legmagasabb arány. Az oktatási kiadások üteme 1996 óta folyamatosan közelíti, de elmarad a 
GDP növekedésétől. Az egyes szintek közti arányokat tekintve a felsőoktatás részaránya kis 
mértékben növekedett. Az egy főre gyermekre jutó kiadások az óvodák esetében nőttek a 
legnagyobb a felsőoktatás esetében a legkisebb mértékben. 
 
A beruházási kiadások aránya az óvodai szinten 2 az alapfokú és közoktatásban 6% körül 
mozgott a vizsgált négy évben (ezen belül 2000.-ig csökkent utána ismét növekedett). A 
felsőoktatásba folyamatos növekedés után, 2002-ben már 14,6 %  volt a beruházások aránya. 
A beruházások elmaradása az épületállomány állapota ismeretében jelent különös gondot, az 
oktatási épületek 40%-a 1945 előtt épült, 13%-uk száz évnél is idősebb. 

 
Kutatások bizonyítják, hogy az óvodai nevelésben való részvétel alapvetően meghatározza a 
később iskolában nyújtott teljesítményt. Az oktatás legalsó szintjén az óvodai nevelésben 
résztvevők száma a 4 év során 12 %-kal csökkent, a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak 
megfelelően. Növekedett ugyanakkor az óvodások aránya, és kis mértékben csökkent az egy 
pedagógusra jutó gyermekek száma is.  
A száz 3-5 éves korúra jutó óvodások száma leginkább a Közép- és Nyugat-Dunántúlon nőtt, 
és a fővárossal együtt ebben a három régióban a legmagasabb. A régiók és megyék között 
nincsenek jelentős különbségek, az ellátottság többségében az átlag körül alakul, egyedül a 
főváros kiemelkedően kedvező helyzete illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék átlagosnál jóval rosszabb ellátottsága érdemel említést, bár utóbbiban volt a 
megyék közül a leglátványosabb a javulás.  

Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003
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119 - 132
116 - 118
113 - 115
108 - 112
  87 - 107

Száz 3-5 évesre jutó óvodások száma 2002

Jelmagyarázat

 
A térségi különbségeknél nagyobbak a településkategóriák közti különbségek. Az ezer főnél 
kisebb településeken az átlagnál jóval kisebb mértékben nőtt az óvodai nevelésben részesülők 
aránya, az 500 főnél kisebb településeken 2002-ben száz 3-5 évesre jutó óvodások száma az 
országos átlag felét sem érte el, az aprófalvas térségekben tehát változatlanul nem megfelelő 
az ellátás. 
 
Az általános iskolai oktatásban résztvevők száma 34 ezer fővel (3,5 %-kal) csökkent a 
vizsgált négy évben. Az általános iskolák száma gyakorlatilag nem változott, kis mértékben 
még emelkedett is, ugyanakkor az elmúlt években egyre több helyen van napirenden iskolák 
bezárása, összevonása a gyermekszám folyamatos csökkenésével párhuzamosan. Ennek 
folytatódását vetíti elő, hogy az összes tanuló számánál nagyobb ütemben csökkent (5 év alatt 
12%-kal) a beiratkozott elsősök száma.  
1998 óta egyre kevesebb gyermek jut egy iskolára, osztályteremre, illetve pedagógusra, a 
fajlagos mutatók tehát javultak. Az iskolák átlagos tanulólétszáma az Alföldön, különösen 
Békés és Hajdú-Bihar kistérségeiben csökkent a legszámottevőbben, valamint a fővárosban, 
ugyanakkor a megyék közül egyedüliként a gyarapodó népességű Pest megyében nőtt az 
iskolák átlagos mérete. Utóbbiban 2002-ben már országosan is a legmagasabb volt az érték, 
de továbbra is nagy létszámú iskolák működnek a fővárosban illetve Hajdú-Biharban is.  
A településszerkezeti adottságoknak megfelelően továbbra is a Dunántúl és Észak-
Magyarország aprófalvas térségeiben működnek a kisiskolák. Bár a tanulólétszám csökkenése 
a népesebb településeken látványosabb volt, az 500-1000 fős falvakban az országos átlag 
kevesebb, mint harmada az egy iskolára jutó tanulólétszám, az 500 főnél kisebb települések 
iskoláiban pedig átlagosan 35-en tanulnak. 
Az elmúlt években folytatódott a fenntartók szerinti átrétegződés is, tovább nőtt, az egyházi 
illetve alapítványi kezelésben lévő iskolák aránya, de az önkormányzati iskolákban tanul a 
tanulók 86%-a, tehát fenntartóként továbbra is dominálnak. 
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            tanuló
291 - 441
251 - 290
211 - 250
171 - 210
  49 - 170

Általános iskolák átlagos tanulólétszáma 2002

Jelmagyarázat

 
 
Az oktatás színvonalában meglévő területi különbségek, már az általános iskolában is 
kimutathatók. A 2001/2002-es tanévben során 1. 5. és 9. osztályosok körében végzett 
kompetenciafelmérés eredményei szerint az olvasás-szövegértés, matematika területén 
meglévő különbségek a települési típusok között az első évfolyamon még messze nem olyan 
nagyok, mint később, különösen a 9. évfolyam esetében. A kezdeti eltérések tehát nem 
csökkennek, hanem nőnek, a legnagyobb eltérés a fővárosi és községi tanulók között a 
kilencedik évfolyamon a matematikai készségek területén tapasztalható. Különösen hátrányos 
helyzetben vannak a 3000 lakosnál kisebb lélekszámú településeken lakó, illetve tanuló 
gyermekek, az ő teljesítményeik és a Budapesten tanulók között nagyobb a különbség, mint 
az OECD országainak átlagában. Az egyenlőtlenségek okai között mindenekelőtt az 
említhető, hogy a térségi-települési szegregáció miatt nagyok a különbségek a szülők 
foglalkozása és főleg iskolai végzettsége vonatkozásában, ami meghatározó jelentőséggel bír 
a továbbtanulás szempontjából. A területi különbségek mellett ugyanakkor a  magyar 
közoktatás egészének a teljesítménye nemzetközi összehasonlításban is kívánni valót hagy 
maga után és elmarad az OECD országok átlagától, s mi több az oktatási rendszer 
teljesítményének szintje nemzetközi összehasonlításban inkább stagnál, ill. gyengén romlik is. 
 
Az alapfokú oktatással ellentétben, a középfokú oktatásban részt vevők száma tovább 
növekedett (a négy év során mintegy 10%-kal). A gimnáziumi tanulók számának növekedése 
folyamatos, a szakközépiskolásoké megállt, és 2000 óta kicsit csökken, míg a szakiskolai 
tanulók számának csökkenése enyhe növekedésbe fordult át. A középfokú oktatásban így 
tovább nőtt a gimnáziumokban tanulók aránya (és 2002-ben elérte az egy-harmadot). A 
gimnáziumi tanulók aránya. Utóbbi a fővárosban és Pest megyében nőtt leginkább, a Közép-
Magyarországi régióban minden 10 középiskolásból 4 tanul gimnáziumban. A többi régióban 
a gimnáziumok aránya az országos átlag alatt marad egyedül Baranyában az átlagnál 
meghatározóbb a gimnáziumok szerepe a középfokú oktatásban. Az elmúlt években, az észak-
alföldi megyékben nőtt legkevésbé a gimnáziumok súlya a középfokú oktatásban. A 
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gimnáziumok szerepe Budapesten kívül az 5-10 ezres városokban a legmeghatározóbb, míg 
az 1000 főnél kisebb településeken hiányzik ez az oktatási forma. 
 
A középfokú iskolatípusok közül továbbra is a szakközépiskola maradt a legnépszerűbb, a 
tanulók 43%-a választja ezt az iskolatípust. A szakközépiskolások aránya azokban az 
elsősorban dunántúli megyékben a legmagasabb, ahol, a gimnáziumok szerepe kisebb (pl. 
Zala, Vas, Fejér). A szakközépiskolák az 500 főnél nagyobb településeken vannak jelen, az itt 
tanulók aránya az 50-+100 ezres városokban és a fővárosban a legmagasabb. 
Az általános iskolából kikerülők kevesebb, mint negyede (23%) tanul tovább szakiskolában 
(szakmunkásképzőben). Ez arány Közép-Magyarországon kirívóan alacsony (16%), de a 
többi megyében közel azonos arányban vesznek részt az ilyen típusú oktatásban a 
középiskolai tanulók, akik közül Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy megyékben közel 
30%-a tanul tovább ebben az iskolatípusban. A szakiskolások aránya a kisebb lélekszámú 
településeken magasabb, ahol a gimnáziumi, szakközépiskolai képzés kevésbé játszik fontos 
szerepet. Ugyanakkor ez az iskolatípus hiányzik a legtöbb helyen, az ország 25 kistérségében 
nem működik szakiskola.  
 
A bejáró középiskolások aránya az aprófalvas dunántúli, észak-magyarországi térségekben a 
legmagasabb és az elmúlt évek adatai alapján növekvő, megközelíti az 50 %-ot, míg az alföldi 
megyékben illetve a fővárosban a legalacsonyabb. 
 
A közoktatás mennyiségi mutatói mellett a minőségi ismérvek is legalább annyira fontosak, 
meghatározzák az onnan kikerülők elhelyezkedési, továbbtanulási esélyeit, a későbbiekben 
pedig a munkaerő versenyképességét. A lehetőségek részben a választott iskolatípussal 
függnek össze, de az oktatás minőségi mutató térségi különbségeket is mutatnak.  
A nyelvtanulást tekintve a középiskolákban (gimnázium és szakközépiskola) a tanulók 
átlagosan 1,37 nyelvet tanulnak, ez aránya az utóbbi években változatlan, jelentősen bővültek 
viszont a nyelvtanulási lehetőségek a szakiskolákban. (Amíg 1998-ban 3-ból 1, 2002-ben már 
3-ból 2 tanuló tanult valamilyen idegen nyelvet). A középiskolákban (csakúgy mint az 
alapfokú oktatásban ) tovább nőtt az angol nyelv szerepe, a tanulók fele tanulja a nyelvet, a 
német aránya 40%-os, a szakiskolákban ugyanakkor a német őrzi vezető szerepét (60%,). 
Uniós összehasonlításban az angol és francia szerepe kisebb a németé (más közép-európai 
országokhoz hasonlóan) nagyobb az oktatásban. A felsőoktatásba felvételizők közül 2001-ben 
a gimnáziumok tanulói rendelkeznek a legnagyobb arányban nyelvvizsgával (40%), 
ugyanakkor a szakközépiskolások között ez arány mindössze 8 illetve 1,4%-os volt. A régiók 
közül a nyelvvizsgával rendelkezők felvételizők aránya a Közép-magyarországon, illetve a 
Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb, a három Kelet-magyarországi régióban pedig a 
legalacsonyabb. A két tanítási nyelven folyó képzésben megszűnt a gimnáziumok 
dominanciája, és csökkent a programok Budapest-centrikussága is. 
A nyelvtanulás területi különbségeit illetően az általános iskolákban nyelvet tanulók aránya 
érzékelhető különbség van az ország keleti és nyugati régió közt. A középiskolai oktatásban a 
regionális arányokban alig van különbség (nyugaton a gimnáziumokban, keleten a 
szakközépiskolákban nagyobb a nyelvtanulók aránya az országos átlagnál). 
 
A 2002-2003. években vizsgálva az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 1–10. 
helyezést elérő tanulók aránya a 12. évfolyamos középiskolások körében Budapesten, 
Baranyában, Békésben és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Nógrád megyében pedig a legalacsonyabb. 
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A közoktatási intézmények számítógépes ellátottságát illetően a legrosszabb helyzetben az 
ország északkeleti térsége, Pest megye nagy része. Az internethez kapcsolódó iskolák aránya 
Közép-magyarországon a legmagasabb, míg az észak-keleti határ mentén majd összefüggő 
területet alkotnak, azok a kistérségek, ahol a csatlakozási arány kevesebb mint 50 %-os. 
 

         százalék
83.3 - 100
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36.8 - 55.0

Internettel ellátott feladatellátási helyek aránya a közoktatásban 2002

Jelmagyarázat

 
 
Az iskolatípusok végzősei közül gimnáziumokból az utóbbi évek adatai alapján 60, a 
szakközépiskolákból 17-18%-os arányban kerültek be a tanulók a felsőoktatásba. 
Összességében a végzősök harmada került felvételre felsőoktatási intézménybe, ez a kisebb 
településeken alacsonyabb, ami nem csak az oktatás minőségével van összefüggésben, hanem 
azzal is, hogy ezeken a településeken az általános, továbbtanuláshoz szükséges képzést nyújtó 
gimnáziumok lényegesen kisebb szerepet játszanak a középfokú oktatásban. 
 
Az írásbeli felvételi dolgozatok átlagát vizsgálva megállapítható, hogy az ún. „elitiskolák” 
továbbra is a Budapesten illetve néhány nagyvárosban koncentrálódnak. Az 1999-2003 évek 
átlaga alapján az 50 legeredményesebb iskolából 19 működött a fővárosban (1991-98-es 
időszakban „csak” 17 volt ez a szám). A kilencvenes évek elejéhez hasonlóan nagyobb, 
felsőoktatással is rendelkező városokban található egynél több a legjobbak közé tartozó 
iskolákból (Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Kecskemét, Szombathely).  
A megyei átlagok alapján kimutatható térségi különbségek sem változtak. Pécsnek és 
Debrecennek köszönhetően Baranya és Hajdú-Bihar kiemelkedik a megyék közül. 
Egységesen kedvezőek a továbbtanulási mutatók a Nyugat-Dunántúl három megyéjében. 
Ezzel szemben a megyei átlagok alapján felállított lista végén az észak-magyarországi régió 
megyéi állnak, a régió iskolái közül összesen egy tartozik az 50 legeredményesebb közé 
országosan. 
Azonban a felvételi arányok és az iskolákban tanulók társadalmi háttere között szoros 
összefüggés van. Reprezentatív felmérések azt mutatják, hogy az iskoláknak körülbelül 6-
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10%-ára jellemző az, hogy eredményességi mutatóik jelentősen jobbak vagy rosszabbak 
annál, mint amit a társadalmi jellemzők alapján várható. Az ez alapján számított „hozzáadott 
érték” adatsora azt mutatja, hogy a társadalmi adottságok kompenzálásában Győr-Moson-
Sopron, Zala, Vas, Tolna és Bács-Kiskun megyék iskolái a legeredményesebbek, míg Nógrád 
és Somogy megye intézményei a legkevésbé azok. 
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A felsőoktatásban az elmúlt évtizedben a kitűzött céloknak megfelelően folyamatos volt az 
expanzió, megháromszorozódott a hallgatók száma, 2002-ben 382 ezren folytattak 
tanulmányokat a 66 intézményben (30 állami, 26 egyházi, 10 alapítványi) Bár az évtized 
során az egyházak, alapítványok intézményfenntartó szerepe erősödött a tanulók 86 %-a 
állami intézményben tanul. A nappali tagozatos felső oktatási programokra jelentkezők száma 
1995-ig gyorsan növekedett, a kilencvenes évek közepétől viszont inkább stagnál, 80 ezer fő 
körül alakul. Ugyanakkor a felvettek száma évről évre növekszik, így míg 1990-ben a 
jelentkezettek 36%-át, addig 2002-ben már 60%-át felvették a felső oktatási intézményekbe. 
A nappali tagozatos képzésben résztvevők számát is meghaladóan nő az évtized közepétől 
ugyanakkor a levelező képzésben tanulók száma, arányuk eléri a 38%-ot (a nappalin tanulóké 
63-ról 56-ra csökkent). Főiskolai képzésben veszt részt a hallgatók 57, egyetemi szintűben 
33%-a, a szakirányú képzésben 7, PhD DLA programokban 2%.  
 
A hallgatók létszámának bővülését csak kismértékben követte az oktatók számának 
növekedése, így 1990 és 2002 között az egy oktatóra jutó hallgatók létszáma 
megkétszereződött, 4-ről 8 főre (a növekedés meghatározó része az évtized elején játszódott 
le). A kollégiumi férőhelyek száma sem tudta követni ezt a növekedést, ennek következtében 
az 1998 óta tovább csökkenés után, 2002-ben már csak egynegyede lakott diákotthonban. 
 
A nappali tagozatosok száma a Közép-, és Dél-Dunántúlon és Közép-Magyarországon nőtt az 
átlagot meghaladóan, míg az esti, levelező tagozatokon és távoktatás keretében folyó képzés 
Közép-Magyarország mellett az Észak-Alföldön bővült legnagyobb mértékben. A 
felsőoktatásban résztvevők 43%-a tanult a Közép-magyarországi régió intézményeiben 2002-
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ben, ami kis mértékű növekedést jelent a négy évvel korábbihoz képest. (A növekedés 
elsősorban a nem nappali tagozaton tanulók számának emelkedésének köszönhető). A 
legkevesebben változatlanul Közép- és Nyugat-Dunántúl felsőoktatási intézményeiben 
tanulnak, ugyanakkor, ha csak a nappali tagozaton tanulók számát vizsgáljuk Észak-
magyarországi régió hallgatói létszáma a legalacsonyabb. 
 
A legnagyobb fővárosi egyetemek esetében a jelentkezők fele a Közép-Magyarországi 
régióból felvételizett (2003), a vidéki régiók közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér 
megyékből jelentkeztek még nagy számban. A vidéki centrumok közül Miskolc 
vonzáskörzete a legkisebb, itt a legnagyobb (egyharmados) a városból illetve kistérségéből 
felvételizők aránya. Debrecenbe 40% a megyéből felvételizett, de jelentős a vonzása Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre is.  A Szegedre felvételizők 2/3-a a 
régióban végzett középiskolás, Pécs vonzereje viszont más régiókra mindenekelőtt a Nyugat-
Dunántúlra is kiterjed. 
 
A képzési hely és a hallgatóknak a szülők lakóhelyén keresztül kifejezett származási helye 
közti kapcsolatot vizsgálva a megyék három nagy csoportba oszthatók a szerint, hogy 
Budapesten, a megyén belül vagy más megyében tanulnak a hallgatók. 
A nagyobb felsőoktatási potenciállal rendelkező megyékben a megyén belül továbbtanulók 
aránya a legnagyobb. Ez különösen a sokoldalú képzést nyújtó Csongrád, Baranya és Hajdú-
Bihar megyékre igaz, ahol az egyetemisták fele a megyén belül tanul. (Győr-Moson-Sopron, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Borsod-Abaúj-Zemplén is ebbe a csoportba tartozik) A megyék 
másik harmadát azok alkotják, ahonnan a legtöbben Budapestre járnak tanulni, a saját megye 
csak második helyen szerepel, ide döntően fővárossal szomszédos megyék tartoznak , de még 
Somogy és Veszprém is. A megyék harmadik csoportjából szintén Budapesten tanulnak a 
legtöbben, de a második helyen nem a saját megye, hanem egy másik szomszédos megye 
szerepel. Így Bács-Kiskun és Békés esetében Csongrád, Tolna és Zala esetében pedig Baranya 
megye a hallgatók meghatározó képzési helye a főváros után. Vas megyéből Győr-Moson-
Sopronban, Nógrádból pedig Hevesben tanulnak nagyobb arányban, mint a saját megyében. 
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Felsőoktatási intézmények hallgatói, tudományterületenként, 2002/03-as tanév

Jelmagyarázat
tudományterület

bölcsészet-, természettud. egyet.
jogi államigazgatás

hittudományi
katonai, rendvédelmi
művészeti

gazdaság, pénzügy
műszaki, informatikai

orvosi, egészségügyi
főiskolai pedagógiai
agrár, kertészet, élelmiszeripar

 
 
A tudományterületek közti arányok alapján a legsokszínűbb képzés Budapesten folyik, ezen 
belül a gazdasági, műszaki jellegű szakokon tanulnak a legtöbben. Hasonlóan kiegyenlített a 
kínálat a Dél-Dunántúlon, és a két alföldi régióban. Észak-Magyarországon a gazdasági 
képzés súlya nagy (elsősorban a nem-nappali tagozaton), Közép-Dunántúlon műszaki és a 
gazdasági képzés hangsúlyos, Nyugat-Dunántúlon a tanárképzés. 
 
Napjainkra a felnőttképzés, a felnőttek részvétele a formális oktatási rendszerben, a 
felsőoktatást leszámítva, arányaiban visszaszorult, amelynek egyik legfőbb oka, hogy immár 
a középfokú iskolai végzettséget is az egyes fiatal korosztályok nagy többsége a megfelelő 
életkorban, nappali tagozaton szerzi meg. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás 
fontosságának felismerésével nő szakképzettség megszerzésével járó vagy azt nem adó 
tanfolyami részvétel. 
 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe beiratkozottak megoszlása korcsoportok szerint 

  1996 1998 2000 2002 
20 évesnél fiatalabb 13,5 9,8 8,0 6,8
20-24 év 27,3 25,2 23,0 20,2
25-29 év 17,3 18,7 19,6 20,0
30-34 év 12,6 14,8 15,8 16,3
35-39 év 10,8 11,3 11,6 12,3
40-44 év 9,2 10,0 9,6 9,7
45-49 év 6,1 6,7 7,8 8,4
50-54 év 2,6 2,9 3,6 4,6
55 éves és idősebb 0,6 0,6 1,0 1,7

                             
Az ifjúsági szakképzéssel szemben a felnőttképzésben résztvevők motiváltsága és kereslete 
erősebben érvényesül a szakmaválasztásban. A műszaki, ipari, mezőgazdasági képesítések 
megszerzésére kevésbé motiváltak a felnőttek is. Ezen tanulmányi területek részaránya 1996–
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2000 között 20% körül ingadozott. A kereskedelmi és szolgáltatási, gazdasági és igazgatási, 
valamint a számítástechnikai képzések aránya együttesen jóval 50% fölött volt az időszakban. 
a gimnáziumi végzettségűek részaránya stagnált, a szakközépiskolásoké enyhén nőtt, az 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben a leglátványosabb növekedés a diplomával részt vevők 
körében volt tapasztalható. 
Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy a tagországokban 2010-re a felnőttek 15%-a (de 
legalább 10) vegyen részt valamilyen képzésben. Magyarországon felmérések szerint a 25–64 
évesek 6%-a tanul valamilyen formában, ezen belül nyolcszor nagyobb arányban vesznek 
részt valamilyen képzésben a diplomások, mint az alacsony végzettségűek. A felsőfokú 
végzettségűek fele tanul vagy tervezi, hogy tovább tanul, míg a legfeljebb 8 általánost 
végzettek felnőttek hatoda tanul, vagy tervez tanulást. Tehát a közoktatásban meglévő 
egyenlőtlenségek a felnőttképzésben tovább élnek. 
 

2.3.4  Kultúra 

A művelődés intézményrendszere a művészeti ágak kínálatának igénybevételét, a szellemi 
rekreációt, a szervezett oktatáson kívüli ismeretátadást szolgálja. Szerepet játszik a lakosság 
életmódjának, innovatív képességeinek, fogyasztói magatartásának, tovább képezhetőségének 
alakulásában, ilyenformán áttételesen ugyan, gazdaságilag is fontos hatású. A kultúra és a 
művelődés helyzete és intézményes folyamatai nehezen és közvetett hatásmechanizmusaikon 
keresztül követhetők. Mindez nehezebben és hosszabb távon befolyásolható, mint az 
iskolázottság, az oktatásban való részvétel. 
 
Művelődés 
 
A közművelődési intézmények látogatottsága a vizsgált négy évben csak kis mértékben 
növekedett. Az intézményekkel való ellátottság, azok látogatottsága továbbra is szoros 
kapcsolatban van a településmérettel, a különbségek is a települési lejtő mentén a 
legnagyobbak. Az ország egyes térségei közti differenciák is szoros kapcsolatban vannak a 
településszerkezettel, a kedvező megyei mutatók mögött gyakran egy-egy kulturális 
centrumként működő megyeszékhely áll. A vizsgált négy évben a művelődési intézmények 
látogatottsága kis mértékben nőtt, az egyes elemek egymáshoz viszonyított aránya is 
változatlan (2002-ben száz lakosra 150 mozi-, 77 múzeumi- és 41 színházjegy jutott). 
 
A kulturális intézmények közül továbbra is a könyvtárak jelentik a legnagyobb számban 
szinte valamennyi településen elérhető intézményeket. A könyvtári egységek lakossághoz 
viszonyított számát tekintve változatlanul a délnyugat-Dunántúlon a legjobb az ellátottság, a 
javulás is ezekben a térségekben volt a legnagyobb. A könyvtárral való ellátottság 
ugyanakkor az egyéb kulturális intézményekkel jól ellátott Közép-Magyarországon és a 
kulturális intézmények szempontjából kedvezőbb településszerkezetű alföldi megyékben a 
legrosszabb. A könyvtárhasználat és a könyvkölcsönzések száma növekszik, a települési 
könyvtárak esetében, amelyek az összes könyvtárak 80 %-át teszik ki, 1998-hoz képest 10 %-
kal nőtt a beiratkozott olvasók száma ( 1 352 000-ről 1 488 000-re), 21 %-kal nőtt a 
könyvtárhasználatok száma (15 980 000-ről 19 399 000-re) a kölcsönzések száma pedig 
10 278 000 alkalomról 10 421 000-re emelkedett. Részben közigazgatási, részben művelődési 
szerepkört töltenek be a levéltárak. 2004-ben 94 köz és nyilvános magán levéltár működött 
az országban, megyénként egy-egy megyei levéltár, több város rendelkezett városi levéltárral, 
működött ezen kívül számos egyetemi, múzeumi és szaklevéltár, rendelkeztek továbbá 
levéltárral az egyházak, politikai testületek és egyéb szervezetek is. 
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1999 és 2002 között kis mértékben csökkent azon települések száma, ahol művelődési otthon 
jellegű intézmény működött, az ilyen települések száma 2242 volt az időszak végén. 
Legnagyobb számban Pest megyében nőtt az ilyen intézménnyel rendelkező települések 
száma. A legnagyobb csökkenés pedig az Észak-Alföldön különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében következett be. 
 
Ha kisebb mértékben is mint a kilencvenes évek elején, de 1998 óta is csökkent a mozival 
rendelkező települések száma, 2002-ben a települések kevesebb mint tizede (8308) tartott 
fenn filmszínházat. A mozilátogatások aránya a fővárosban nőtt a legdinamikusabban  (2002-
ben az eladott jegyek 55%-a) valamint Borsod, Csongrád és Fejér megyékben utóbbiakban ez 
elsősorban a megyeszékhelyeknek volt köszönhető. A megyék többségében ugyanakkor 
csökkent a látogatók száma (leginkább Nógrád, Veszprém, Komárom és Tolna és Pest 
megyékben), ahol az országos átlag harmadát sem éri el a mozilátogatók aránya. A mozi, mint 
kulturális intézmény jelenlétének illetve igénybevételének különbségei azonban nem 
elsősorban térségek, hanem településkategóriák között jelentkeznek.  
 
A településkategóriák közül a 10 ezernél kisebb településeken korábban is alacsonyabb volt a 
látogatók száma (eleve kevesebb mozi működött), a vizsgált négy évben pedig a 10-50 ezres 
városokban is jelentősen csökkent a látogatók aránya (az országos átlag két-harmadáról, 
annak egyharmadára). A legdinamikusabb bővülést Budapest mellett a 100 ezer főnél 
népesebb nagyvárosok mutatták, a mozi tehát még inkább nagyvárosi szórakozási műfajjá 
vált. 2002-ben a jegyek 81%-át a tíz legnagyobb városunkban értékesítették (négy évvel 
korábban ez az arány „csak” 68% volt). Ugyanakkor a kisebb településeken is tartanak 
előadásokat, igaz a 2000 főnél kisebb településekre csak az országosan eladott jegyek 0,3%-a 
jut. 
 
Amíg a könyvtárak szinte minden településen jelen vannak, a mozik látogatottsága az 50 
ezernél nagyobb városokban átlag feletti (bár minden településkategóriában találunk olyan 
települést, ahol tartanak előadásokat), a múzeumok esetében a 10 ezer lakostól felfelé átlag 
feletti a múzeumlátogatók aránya. A városok esetében rendelkezésre álló adatok szerint 
múzeumlátogatások száz lakosra jutó száma országosan gyakorlatilag nem változott, tovább 
nőttek viszont a különbségek a településhálózat egyes elemei között.  
 
A megyék közül Baranya, Heves és Fejér múzeumaiban nőtt a látogatottság (ott is a 
megyeszékhelyeken), míg a Dunántúl észak-nyugati részén (Vas, Veszprém, Győr-Moson-
Sopron), jelentős volt a csökkenés.  Továbbra is meghatározó a főváros és környezetének 
(Szentendre, Gödöllő) szerepe, a múzeumlátogatók 43%-a Közép-Magyarország múzeumait 
keresi fel, a vidéki városok közül Eger és Pécs rendelkezik a legnagyobb vonzerővel. Nincs 
változás a tekintetben is, hogy a két alföldi régió megyéinek múzeumait keresik fel a 
legkevesebben, 2002-ben a látogatások alig több mint tizede jutott ebbe a hat megyébe. 
 
Az állandó színházak az 50 ezernél nagyobb városokban nyújtanak szórakozási lehetőséget. 
Az intézmények közül a mozikhoz hasonlóan a látogatások több mint fele (55%) kötődik a 
fővároshoz, a vidéki városok közül Miskolc, Veszprém, Győr és Pécs színházainak előadásai 
vonzzák a legtöbb nézőt. Az erős települési koncentráció mellett a régiók között is 
megfigyelhető különbség, a száz lakosra jutó látogatások száma régiószinten a három kelet-
magyarországi régióban a legalacsonyabb. 
 
A fentiekből is kitűnik, hogy az intézményrendszer elemeinek nagy rész a nagyobb 
településekhez kötődik, tehát a településkategóriák mentén találhatók az igazán nagy 
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különbségek. Ugyanakkor az egyes térségek közt is van különbség a kulturális intézmények 
látogatottsága között. (A három intézménytípus összevont látogatottságának számítása során, 
az ezer lakosra jutó látogatottságok országos átlaghoz viszonyított értékét összegeztük). A 
színházak, múzeumok, mozik együttes látogatottsága alapján a főváros messze kiemelkedik, 
kedvezőek a mutatói a jelentős kulturális szerepet szembetöltő megyeszékhelyekkel 
rendelkező Heves és Baranya megyéknek. Összességében a Dunántúlon bár a 
településszerkezet nem indokolná, néhány nagyvárosnak köszönhetően a megyékben az 
említett művelődési intézmények látogatottsági arányai kedvezőbbek, mint a Dunától keletre. 
 

Művelődési intézmények látogatottsága 2002

Jelmagyarázat
színházak, múzeumok, mozik 
országos átlaghoz viszonyított 

látogatottsága 
nagyon magas
magas
átlagos
alacsony
nagyon alacsony

 
 
 
Kulturális örökség 

 
A kulturális örökség részét alkotják mindazon tárgyi és környezeti, régészeti és műemléki 
értékek, amelyek fontos szerepet töltenek be a kulturális turizmusban, valamint helyi és 
térségi jelentőséggel rendelkeznek a társadalmi szolgáltatások fejlesztése és a települési 
környezet minőségének alakítása során. Kiemelkedő jelentőségűek a világörökségi 
helyszínek. Értékvédelem szempontjából a kulturális örökséget a természeti értékekéhez 
hasonló védelem illeti meg. Az elmúlt évek során a TEKI, TFC, CÉDE, CCT pályázatok 
számos kulturális örökséggel kapcsolatos projektet támogattak.  
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3. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
ALAKULÁSA 
 

Az ország környezeti állapota az elmúlt években érezhetően javult, egyrészt az államilag is 
támogatott környezetvédelmi intézkedéseknek és az infrastrukturális fejlesztéseknek 
köszönhetően, másrészt a szigorodó környezeti követelményrendszer áldásos hatásainak 
következtében, harmadrészt a tisztább termelési technológiák és rendszerek elterjedésének 
következményeként. 

 
Összegzés 
 
Az ipari légszennyező anyagok kibocsátása jelentősen csökkent, a levegőszennyezettség a 
nagyvárosokat és a főbb közlekedési csomópontokat kivéve mérséklődött. A közlekedésből 
származó összes szennyezőanyag mennyiség annak ellenére nem emelkedett, hogy a 
futásteljesítmények, valamint a járműállomány száma is emelkedett, ami a kifejlesztett 
üzemanyagok korszerűbb és környezetre kevésbé káros összetételének és az új járművek 
aránynövekedésének eredménye. Ugyanakkor a nitrogén-oxidok és a dízel gépjárművek 
korom kibocsátása folyamatosan növekedett. A közúti légszennyezés – a forgalom területi 
eloszlásával megegyezően – a nagyvárosi központtal rendelkező térségekben, valamint a fő 
közlekedési folyosók és csomópontok mentén a legnagyobb. Az ipari szerkezetváltás, az 
energiatakarékos üzemanyaggyártás és az erőművek korszerűsítése következtében csökkent 
az ipari eredetű légszennyezés, de továbbra is kiemelkednek a hagyományosan nagy 
szennyezőanyag kibocsátású térségek (Budapest, Százhalombatta, Dunaújváros és 
Kazincbarcika térsége), ahol azonban egy-egy nagyvállalat környezetvédelmi beruházásainak 
következtében mérséklődő a légszennyezés. EU-s összehasonlításban 2000. évi adatok állnak 
rendelkezésre. Magyarországon az ezredfordulón az egy főre jutó kibocsátott főbb 
légszennyezőanyagok közül a kén-dioxid emisszió (58,5 kg/fő) háromszorosan meghaladta az 
EU tagállamok átlagát, míg a nitrogén-oxidok (22 kg/fő) és a szén-monoxid (72,9 kg/fő) 
fajlagos értékei valamivel az EU átlag alatt maradtak. A CO2 egyenértékben számított 1000 
lakosra jutó üvegházgáz kibocsátás Magyarországon 8,2 t/1000 fő volt 2000-ben, elmaradva 
az EU tagállamok átlagától (10,8 t/1000 fő). Az új tagállamok közül csak Lettország, Litvánia 
és Málta fajlagos mutatója kevesebb ennél.  

A felszíni vizek közül a nagyobb vízfolyások vízminősége a legtöbb paramétert tekintve 
javult, vagy nem változott, a kisvízfolyások vízminősége azonban nem javult. A tavak, 
tározók vizét az elmúlt években elsősorban a vízhiányból és a túlhasználatból adódó 
környezeti problémák érintették (feliszapolódás, tápanyag-feldúsulás, algásodás). 
Nagytavaink vízminősége nem romlott, a Balatont azonban 2003-ban extrém alacsony 
vízszint jellemezte. A Tisza-tó hígító kapacitásával a 2000. februárjában a Tiszát ért 
katasztrofális ciánszennyezés hatásainak mérsékléséhez is hozzájárult. Míg a felszín alatti 
vizek minőségét egyre kevésbé fenyegetik az ipari, vagy mezőgazdasági eredetű 
szennyezések, addig a vizsgált időszakban az évszázados vízállási rekordokat döntő, gátakat 
átszakító tiszai és dunai árvizek a vízbázisokat és a fúrt kutak vízét is veszélyeztették. A 
bányabezárások következtében lecsökkenő vízkitermelés, a vízbázisvédelmi programok és a 
műszaki beavatkozások hatására a fő ivóvízbázisok vízkészletében mennyiségileg és 
minőségileg is pozitív változások voltak. A szigorodó uniós normáknak megfelelő 
ivóvízminőség biztosításában azonban jelentős előrelépések nem történtek. 

A talajok minőségét befolyásoló antropogén hatások közül a szervestrágya-felhasználás, és a 
kijuttatott rovarölő növényvédőszerek mennyisége enyhén nőtt, az egyéb növényvédőszerek 
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és a műtrágyák kibocsátása csökkent, ugyanakkor az öntözött területek aránya hosszú 
stagnálás után újra emelkedett. Az egy hektárra jutó trágya felhasználás 2001-ben 
Magyarországon 52,1 kg volt, azaz kevesebb, mint fele az EU 25 tagállamára számított 
átlagos mutatónak (109,5 kg/ha), míg az új tagországok közül csak Lettország és Litvánia 
juttat kevesebb trágyát hektáronként a mezőgazdasági területekre.  

A kijelölt érzékeny természeti területeken megkezdődött a környezetbarát gazdálkodási 
módok támogatása. 2002-ben Magyarországon a biotermesztésbe bevont, vagy biotermelésre 
áttérő területek aránya az összes mezőgazdasági területből csupán fele (1,7%) az EU 
tagállamok átlagának (3,36%) és az új tagállamok közül csak Litvánia, Lettország és 
Lengyelország rendelkezik ennél kisebb mutatóval. Sok talajszennyező tevékenység esetében 
még csak az utóhatásokat sikerült feltárni az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
keretében, de a kiemelt és nagy kockázatú térségekben már 210 helyen megindult a 
környezet-rehabilitáció. 

A környezetbiztonság magas szintre emelésével csökkent az emberi hatásra bekövetkező 
környezeti haváriák előfordulásának valószínűsége. Kijelölésre kerültek a veszélyes üzemek, 
és az érintett településeken elfogadták védelmi terveket. Megtörtént a környezetbiztonsági 
információs rendszer kialakítása. Magyarország egész területe besorolásra került erdőtűz-
veszélyesség szempontjából. Jelentős árvízvédelmi és belvízvédelmi megelőző és helyreállító 
munkálatok folytak, valamint a hosszú távra nagyobb biztonságot nyújtó komplex 
vízgazdálkodási tervezés indult meg a Vásárhelyi-Terv Továbbfejlesztése keretében. A 
környezeti kockázatot magukban hordozó szennyezett területek részletes felmérése 
folyamatos, már több mint 15 ezer területet regisztráltak. 

A természetvédelemben tovább nőtt az országos jelentőségű védett természeti területek aránya 
(9,3%), ami azonban még elmarad az EU 11,2%-os átlagától. Egy új nemzeti parkot (Őrségi), 
egy új tájvédelmi körzetet (Dél-Mezőföld), valamint két új természetvédelmi területet 
(Dávodi Földvári-tó és Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert) alakítottak ki. Egyre 
több természeti területen folytatnak ökológiai gazdálkodást. Megindult az ex lege (a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által) védett területek pontos felmérése, melynek 
eredményeként mintegy 1000 lápterületet, 336 szikes tavat, 3600 barlangot, 368 földvárat, 
2600 kunhalmot és mintegy 3000 forrást mértek fel. Ezeken kívül összesen mintegy 39000 
hektár helyi jelentőségű védett természeti terület van az ország 582 településén. Az elmúlt 
időszakban lehatárolásra került a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Ramsari Egyezmény alá 
tartozó területek száma négy új területtel (Baradla, Ipoly-völgy, Felső-Tisza és Csongrád-
bokrosi Sós-tó) 23-ra bővült, területük mintegy 30 000 hektárral összesen 179 958 hektárra 
növekedett. 130 000 hektáros területen helyezkedik el az öt UNESCO MAB rezervátum 
(Hortobágyi, Kiskunsági, Fertő-tavi, Aggteleki, Pilisi). A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program keretében az ország területén összesen 30 kiemelten fontos, 20 fontos és 11 tervezett 
érzékeny természeti területet jelöltek ki és elindult a Natura 2000 területek kialakításának 
törvényi előkészítése és lehatárolása. Megkezdődött az erdőrezervátum területek kijelölése. 
2003 végéig 383 településen készítették el az egyedi tájértékek kataszterét. 

A környezetvédelmi infrastruktúra kiépítését és színvonalát tekintve az elmúlt években a 
következő folyamatok voltak jellemzők: 

A közcsatornához csatlakozó lakások aránya 1998 és 2002 között 9%-kal 56,1%-ra nőtt. Az 
ún. III. fokozattal (a növényi tápanyagokat, a N-t és a P-t is eltávolító) is tisztított szennyvizek 
aránya az 1998-as 11,5 %-ról 2002-re 21,5 %-ra nőtt, míg a biológiailag is tisztított szennyvíz 
aránya 53,6%-ról 61%-ra emelkedett. A tisztítatlanul a befogadóba kerülő szennyvizek aránya 
1998-hoz képest 8,7%-kal csökkent és 2002-ben 34,8% volt. Sok helyütt még nagyon 
alacsony a szennyvíztisztítás hatásfoka, és a fővárosban is csupán 40%-a tisztul meg 
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megfelelően a keletkező szennyvíznek. A szennyvíztisztítással ellátott lakosság aránya 
Magyarországon 2001-ben 32 % volt, ez a 15 EU tagállam mutatójától messze elmarad, 
akárcsak a szennyvíztisztítás minőségi mutatóiban. A mindössze 32 %-os tisztítási arány 
Budapest központi szennyvíztelepének hiányából, valamint nagyrészt abból is következik, 
hogy az elmúlt 10-13 évben megépült csatornarendszereket a lakosság jelentős része nem 
veszi igénybe. 

A 1998 és 2002 között a szervezett hulladékgyűjtésbe kapcsolt lakások aránya 81%-ról 88%-
ra emelkedett és nőtt a szigetelt lerakóra szállító települések száma is, miközben a termelődő 
települési hulladék mennyisége évről évre nő. Az egy főre jutó begyűjtött települési szilárd 
hulladék mennyisége 2002-ben 477,5 kg, ami az EU 25 tagállami átlagnál (519,0 kg) 
kevesebb, és tendenciájában is csökkenő, mivel 1998-ban e mutató értéke Magyarországon 
még 512,3 kg volt. A lerakással ártalmatlanított települési szilárd hulladék 1 főre jutó 
mennyisége 2002-ben Magyarországon 434,8 kg, ami az EU tagországok átlagánál (275,4 kg) 
lényegesen magasabb mutató, de az EU tagországokban az égetéses ártalmatlanítás jóval 
elterjedtebb, mint Magyarországon. Az új tagállamok közül azonban csak Cipruson raknak le 
egy főre vetítve több települési szilárd hulladékot. Ezzel szemben a csomagolási hulladék 
35%-os visszagyűjtési arányát tekintve Magyarország 2002-ben élen járt a 10 új tagállam 
között, bár elmaradt az EU 15 tagországának 53%-os átlagától. 

A jól kiépített környezetvédelmi infrastruktúrával rendelkező kistérségek nagyvárosainkhoz, 
illetve a fejlesztési tengelyekhez kapcsolódnak. Az infrastrukturális elmaradottság a keleti 
országrészben erőteljesebb (az Alföld déli és Duna-Tisza közi területein, a Nyírségben, 
Hajdú-Bihar déli részén, valamint a Zemplénben). Nem összefüggően a Dél-Dunántúlon is 
található környezetvédelmi infrastruktúra szempontjából elmaradott térség. 

A fentieket összegezve a környezeti állapot területi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy 
a leginkább terheltek a nagyvárosi központokkal és jelentős agglomerációval rendelkező 
térségek, ahol a közlekedési légszennyezés jelentős és a területhasználat intenzív, még mindig 
problémásak a volt nehézipari, kitermelő-ipari és energetikai termelőkörzetek, amelyek 
hosszú ideig jelentős szennyezés-felhalmozók voltak (a Közép-dunántúli ipari tengely, a 
Dunántúl északi, Duna menti területei, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparvidék 
térségei). A jó környezetállapotú térségek elszórtan helyezkednek el az országban, 
összefüggően elsősorban Magyarország észak-keleti felében, és egyes határmenti területeken 
találhatók. E területek iparszerkezetében a kevésbé szennyező szakágazatoknak van túlsúlya, 
a közúti közlekedés negatív hatásai csekélyebb mértékben érintik ezeket, az intenzív 
mezőgazdasági termelés sem jellemző, valamint országos és helyi jelentőségű védett 
természeti területekben nagyrészt igen gazdagok. 

A környezeti konfliktusokkal leginkább érintett térségek pedig a főváros és agglomerációja, a 
Dunántúli karsztos hegységek térségei, a Duna menti érzékeny felszín alatti vízbázisú és 
felszíni vízgyűjtőjű területek, a Felső-Tisza menti térség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy 
része, a Hortobágy térsége, és a Körösök ártere. 

 
A kiegyensúlyozott területfejlesztés egyik alapfeltétele a megfelelő környezeti állapot 
biztosítása és védelme, melyet a környezeti elemek és hatótényezők értékeivel 
jellemezhetünk. Az életminőség javítása érdekében elengedhetetlen a környezeti 
állapotjellemzők és a környezetben lejátszódó folyamatok folyamatos megfigyelése és 
dokumentálása. A társadalmi-gazdasági fejlesztés nem nélkülözheti a környezeti elemek és 
rendszerek, valamint az élő és élettelen természeti értékek és erőforrások magas szintű védelmét 
és fenntartását. A környezeti állapot és a természeti környezet vizsgálata kiterjed a környezeti 
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elemek (levegő, víz, talaj), a hulladékgazdálkodás, környezetbiztonság és természetvédelem 
területi változásának értékelésére. 
 
A tényezők összevont vizsgálatának eredményeképpen került meghatározásra a kistérségek 
környezeti állapota. A legnagyobb terheltségűek a nagyvárosi központokkal és jelentős 
agglomerációval rendelkező kistérségek, ahol a közlekedési légszennyezés jelentős és a 
területhasználat intenzív, továbbá a jelentős ipari termelőkapacitásokkal rendelkező, illetve a 
túlméretezett kapacitásokkal rendelkező és elavult technológiájú volt nehézipari, kitermelő-
ipari és energetikai termelőkörzetek, amelyek hosszú ideig jelentős szennyezés-felhalmozók 
voltak (Közép- és a Nyugat-dunántúli régiók kistérségei, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei iparvidék kistérségei). 
 

Kiemelten terhelt
Erősen terhelt
Közepesen terhelt
Kismértékben terhelt
Legkevésbé terhelt

Jelmagyarázat

Kistérségek környezeti állapota, 2002

 
 
A legkevésbé terhelt kistérségek meglehetősen „mozaikosan” helyezkednek el az ország 
területén. Összefüggően csak Magyarország észak-keleti felében, (abaúj-hegyközi, encsi és 
tokaji, illetve csengeri, fehérgyarmati, derecske-létavértesi kistérségek) fordulnak elő. E 
területek iparszerkezetében a kevésbé szennyező szakágazatoknak van túlsúlya, a közúti 
közlekedés negatív hatásai kevésbé érintik ezeket, míg a Borsod-Abaúj-Zempléni 
kistérségekben az intenzív mezőgazdasági termelés sem jellemző. Kimondottan jó környezeti 
állapotú továbbá a jókora országos és helyi jelentőségű védett természeti területekkel 
rendelkező őriszentpéteri kistérség, valamint a szentlőrinci, aszódi és kiskőrösi kistérség. 
 
A többségében településekre meghatározott környezeti érzékenységi kategóriák területi 
súlyozásával készült el a környezeti veszélyeztetettségi térkép, amely a kistérségek 
környezeti terhelésekkel szembeni érzékenységét mutatja. A térkép a felszín alatti vízminőség 
érzékenységi kategóriáit, a nitrátérzékeny területeket, az ár- és belvízveszélyeztetett 
területeket, a felszíni vízgyűjtők vízminőségvédelmi övezetét, a talajérzékenységi 
kategóriákat, a védett természeti területek arányát, az egy üzemre jutó veszélyeztetett 
területek nagyságát és a kistérségi erdőtűzindex értékeit összesíti. 
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Kiemelten veszélyeztetett
Erősen veszélyeztetett
Közepesen veszélyeztetett
Kismértékben veszélyeztetett
Legkevésbé veszélyeztetett

Jelmagyarázat

Kistérségek környezeti veszélyeztetettsége, 2002

 
 
A legsérülékenyebbek a dunántúli karsztos területek (Bakony, Vértes, Gerecse, Pilis, Budai-
hegység) térségei, a Balaton körüli területek, valamint a Budapest alatti Duna menti térségek. 
E területek természeti adottságaiknál fogva fokozottan kitettek a különféle környezeti 
hatásoknak és terheléseknek. Elsősorban a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetik az e 
térségekben működő és megvalósuló jelentős környezeti kihatású beruházások, 
tevékenységek, de a Duna mentén az árvizek is jelentős környezeti terhelést okozó kockázati 
tényezők. Mindemellett e területek jelentős arányban természetvédelmi oltalom alatt állnak és 
fokozott erdőtűz-veszélynek is ki vannak téve. Az Alföld közepén jelentős kiterjedésű, 
egybefüggő, alacsony környezeti veszélyeztetettségű terület található. Az itt lévő talajok 
pufferkapacitása nagy, érzékenysége kicsi, árvíz e területek döntő részén nem veszélyeztet, az 
erdősültség alacsony, és felszín alatti vízkészleteik geológiailag jól védettek. A legkevésbé 
sérülékeny négy kistérség mindegyike az Alföldön található. 

 
A környezeti kibocsátások és az intenzív környezethasználat, valamint a környezetvédelmi 
infrastruktúra minőségi hiányosságai és alacsony kiépítettségi foka azokban a térségekben, 
okozza a legnagyobb gondot, ahol a környezetérzékenység és -sérülékenység magas fokú. 

A környezeti konfliktusterek lehatárolása, ismerete segíthet a megfelelő területfejlesztési 
beavatkozások és környezetvédelmi intézkedések kiválasztásában, a fenntartható 
területhasználat feltételeinek biztosításában, a fejlesztési források célirányosabb 
felhasználásában. 
 
A környezeti konfliktustérkép azokat a területeket ábrázolja, ahol a problémák halmozottan 
jelentkeznek, ahol nem elég a megfelelő védettségi besorolás kialakítása, hanem aktív 
környezetvédelmi beavatkozásokra is szükség van a természeti és épített környezet, valamint 
az emberi egészség védelmére. A környezeti konfliktustérképpel azonosíthatók azok a 
térségek is, ahol jelenleg ideális a lehetőség a környezetbarát gazdaságfejlesztésre, ahol 
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nincsenek jelentős sérülékeny területek, viszont szennyezőforrás is kevés van. Az ország 
legnagyobb környezeti konfliktussal terhelt térségei a következők: 

A főváros és agglomerációja, ahol szinte minden probléma megtalálható. Kiemelhető a 
vízbázisok sérülékenysége, a vízbázisokat és felszíni vizeket veszélyeztető rossz 
szennyvíztisztítási mutatók, a népesség intenzív területhasználata és tájátalakító tevékenysége, 
a karsztos területek érzékenysége és a jelentős (veszélyes és nem veszélyes) 
hulladékképződés, egyes területeken pedig az árvízi veszélyeztetettség is. 
 
Jelentős környezeti konfliktusok feszülnek a dunántúli karsztos hegységek térségeiben, ahol 
nem megfelelő hatásfokú a környezetvédelmi infrastruktúra, jelentős a felszíni és felszín alatti 
szennyeződésérzékenység, magas a védett természeti területek aránya, ugyanakkor egyes 
részek vezető helyet foglalnak el a veszélyes hulladék képződésében is. 
 
Fokozottan terheltek a Duna menti érzékeny felszín alatti vízbázisú és felszíni vízgyűjtőjű 
területek, ahol a szennyvíztisztítás elégtelen minőségű, és az árvizek is erősen veszélyeztetik a 
felszín alatti és felszíni víz minőségét is. 
 
Magyarország keleti felében, a Felső Tisza menti térség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy 
része, a Hortobágy térsége, és a Körösök ártere szintén a környezeti konfliktussal legnagyobb 
mértékben érintett területek közé tartozik. E térségekben a gyenge hatásfokú és alacsony 
arányú szennyvíztisztítás, a nagy kockázatot magukban rejtő elszennyezett területek 
számottevő aránya, az árvizek negatív környezeti hatásai, a jelentős hulladékképződés és 
annak nem megfelelő kezelése, valamint egyes nagy népsűrűségű területek intenzív 
területhasználata okoz gondot, és veszélyezteti a védett természeti területeket, a védett 
vízbázisokat, és mindemellett negatívan befolyásolja az amúgy is hátrányos helyzetű térségek 
lakóinak életminőségét. 

 
A környezeti konfliktussal legkevésbé terhelt területek a Duna-Tisza közén, a Tiszántúl 
középső, Nógrád megye déli, és középső térségében, a Mezőföld déli részén, a Somogyi-
dombság délkeleti térségeiben, valamint a kisbéri és komáromi térségekben vannak. 
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Környezeti konfliktustérkép, 2002

Jelmagyarázat

Feltehetöen nagy kockázatú kármentesítési területek 
az országos jelentőségű védett természeti területeken, a 
nitrátérzékeny és felszín alatti vízminőségvédelmi területeken

Nagy népsűrűségű települések a legérzékenyebb 
felszín alatti vízminőségvédelmi és az országos 
jelentőségű védett természeti területeken 

A legtöbb veszélyes hulladékot termelő települések 
az országos jelentőségű védett természeti területeken 

Erdőtüzek által érintett területek a védett erdőkben 
leggazdagabb erdőterületeken

Árvízveszélyes területek a legérzékenyebb 
felszín alatti vízminőségvédelmi területeken

Felszíni vízgyűjtők vízminőségvédelmi védőterületei 
a legrosszabb szennyvíztisztítású területeken

Települési szilárd hulladékot nem szigetelt lerakóra
szállító települések a legérzékenyebb felszín alatti
vízminőségvédelmi területeken

A legtöbb veszélyes hulladékot termelő települések 
a legérzékenyebb felszín alatti vízminőség-védelmi 
területeken
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3.1  Levegőminőség 

 
Magyarország légszennyezettségi helyzete a vizsgált időszakban folyamatosan javult, 
csökkent a szennyezett minősítésű települések száma, és megszűnt az összefüggő térségekre 
kiterjedő szennyezettség. A szennyezett levegőjű területek aránya az ország területéhez 
viszonyítva hat év alatt (1997 és 2002 között) 13,2%-ról 11%-ra csökkent. 
 
A korábban megyei ÁNTSZ intézetek által működtetett, majd 2002-től a KvVM tárca által 
fenntartott Regionális Immisszió Vizsgáló (RIV) hálózatban, 89 település és régió 314 
mérőhelyén kén-dioxid és nitrogén-dioxid mérések, 117 település és régió 640 mérőhelyén 
ülepedő por, 27 település 38 mérőhelyén szálló por, míg 23 település 26 mérőhelyén ólom 
mérések folynak. Ezeken kívül 1993 óta az ország nagyobb városaiban és ipari területein a 
Phare program keretében létesült 14 fix- és 5 mobil- (mérőbusz) monitorállomás is működik, 
amelyek kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, ózon és szálló por anyagok 
koncentrációit mérik. 2003-tól a benzolt is mérik. Jelenleg 59 automata monitorállomás és 
199 RIV állomás működik az országban. 
 

SO2
, 2003

Városok levegőminőségének alakulása, 1998-2003

2
NO , 2003

Összesített, nem fűtési félév, 1998 

ülepedő por, 2003

Megfelelő

Szennyezett
Mérsékelten szennyezett

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat

Megfelelő

Kiváló
Jó

Szennyezett
Erősen szennyezettForrás: KvVM  

 
A települések légszennyezettségi állapota javuló. A településeken mért légszennyező anyagok 
koncentrációjának határértéket átlépő gyakorisága alapján az 1997/98-as fűtési félévben a 
vizsgált települések közül még 16 település minősült szennyezettnek és 43 település pedig 
mérsékelten szennyezett besorolást kapott. A manuális mérőhálózat 2003. évi mérési 
adatainak éves átlagai alapján SO2, NO2 és ülepedő por szennyezőkre készült szennyezettségi 
térképek azt mutatják, hogy csak a nitrogén-oxidok és az ülepedő por esetében minősítettek 
egyes településeket szennyezettnek. Nitrogén-oxidok szempontjából szennyezetnek minősül a 
főváros, Kecskemét, Szeged, Esztergom, Zalaegerszeg, míg az ülepedő por által leginkább 
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szennyezett települések a magyar-szlovák közös Duna szakasz menti és az M1-es autópálya 
körüli települések, valamint Kecskemét, erősen szennyezett pedig Sopron. 
 
A nagy távolságra jutó kén- és nitrogénvegyületek ülepedése egyaránt a főváros körüli 
agglomerációban a legnagyobb, kénvegyületek ezen kívül az Észak-Magyarországi régióban 
ülepednek ki a legnagyobb mértékben, de az ökológiai határértékeket sehol sem érik el. A 
savasodást okozó anyagok ülepedése tekintetében legkedvezőbb helyzetben a Dél-alföldi és 
Nyugat-dunántúli térségek vannak. 

 
Nitrogén-vegyületek teljes ülepedése (mg N/m2/év)          Kén-vegyületek teljes ülepedése (mg S/m2/év) 

/Ökológiai határérték: 2500 mg N/m2/év/              /Ökológiai határérték: 4000 mg S/m2/év/ 
        2000         2000 

          
 
Forrás: OMSZ      Forrás: OMSZ 
 

 
Mind a háttérszennyezettséget, mind a települési levegőminőséget tekintve – az Európai 
Uniós szabályozást követve – Magyarországon is előtérbe került a felszínközeli ózon 
vizsgálata. 2002-es adatok alapján a nyári időszakban elsősorban az ország nyugati határmenti 
részén és a Duna-Tisza-köze középső részén volt a legnagyobb a közlekedési légszennyező 
anyagokból származó, napsugárzás hatására keletkező ózon-szennyezettség. 
 
A térségi légszennyezettség értékelési módszere 2001. július 1-től, az új jogszabályok alapján 
megváltozott. 2002-ben a légszennyezettségi zónákat felülvizsgálva a 4/2002. számú KvVM 
rendelettel, öt szennyezőanyag településeken regisztrált koncentráció-adatai alapján, 10 zónát 
és 13 várost jelöltek ki, ahol kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, szálló por és benzol 
szennyezettség szerint osztályozható a térségek levegőminőségi állapota. 
 
A zónákban vizsgált anyagok közül a levegőminőséget a 60%-ban közlekedésből származó 
nitrogén-dioxid által okozott szennyezés veszélyezteti a leginkább. A nitrogén-dioxid 
szennyezettség fővárosi agglomerációban, főközlekedési utak mentén fekvő területeken és a 
nagyvárosok térségében jelentkezik legerősebben. A nitrogén-oxidok mellett a legjelentősebb 
települési levegőminőségi probléma a szálló por által okozott légszennyezettség, mely a 
vizsgálatok szerint a nagyvárosok közlekedési csomópontjaiban nagy gyakorisággal 
időszakosan meghaladja a határértéket. A megnövekedett gépjárműforgalom különösen a 
vidéki városok közlekedési csomópontjaiban okoz komolyabb levegő- és egyben 
zajszennyezést, az elöregedett gépjárműállomány káros környezeti hatásainak koncentrált 
megjelenése miatt, az elavult motorok, a nem hatékony energiafelhasználás, a káros anyagok 
jelentősebb kibocsátása révén.  
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Légszennyezettség a nitrogén-dioxid szempontjából, 2002

Jelmagyarázat

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján

B - Kiemelten szennyezett
C - Szennyezett
D - Közepesen szennyezett
E - Mérsékelten szennyezett
F - Megfelelő  

 
Magyarországon a főbb légszennyező anyagok kibocsátása lassuló ütemben, de még mindig 
csökken. 1998 és 2001 között a kén-dioxid kibocsátása 32%-kal, a nitrogén-oxidok 
kibocsátása 8%-kal, a szilárdanyag kibocsátás 4,5%-kal, a szén-dioxid kibocsátás pedig 1%-
kal csökkent. Az iparosodott térségek szennyezőanyag-terhelése csökkent, a nagyvárosok 
környezetének és a nagy forgalmú útvonalak hatásterületének szennyezettségének mértéke 
azonban még nem megfelelő, és a szennyezettség eloszlása diffúzabbá vált. A közlekedés és a 
szolgáltató iparágak elterjedése következtében egyes, korábban tiszta levegőjű térségek 
levegőminősége romlott.  
 
Országos átlagban 1998 és 2001 között csökkent a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid 
kibocsátása. A közlekedési eredetű levegőszennyezés mértéke egyes szennyezők esetében 
(nitrogén-oxidok, szén-dioxid) növekedett, és a nagy forgalmú közutak és közlekedési 
csomópontok környezetében, időszakosan meghaladja az egészségügyi határértéket e 
légszennyező anyagok koncentrációja.  

A hagyományos légszennyező anyagok országos kibocsátási adatai (kt/év) 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Kén-dioxid 591,83 590,15 486,15 399,79 365,36
Nitrogén-oxidok 202,63 200,66 185,45 185,50 185,54
ebből: közlekedés 114,00 112,50 109,90 112,90 115,65
Szilárd anyag 127,40 127,68 128,50 121,91 118,59
Szén-monoxid 736,94 721,62 633,04 575,53 563,14
ebből: közlekedés 465,33 450,39 435,92 423,70 413,85
Szén-dioxid 62 357 62 231 59 411 61 920 60 778
ebből: közlekedés 10 850 10 831 10 441 10 913 112 15
VOC 140,6 169,8 172,7 158,3 154,6

Forrás: KvVM 
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Magyarországon 1999-től megszűnt az ólmozott benzin forgalmazása, így a közlekedési 
ólomkibocsátás a minimális szintre zsugorodott. Az ólom-emisszió csökkenése mellett az 
egyéb ipari nehézfém kibocsátások is csökkentek, ami a települések levegőjében szállóporok 
toxicitása csökkenését eredményezte. Azonban az ólommentes benzinbe újabb szerves 
oldószer adalékok (pl.: MTBE, benzol) kerültek, ezért szükségessé vált ezen adalékok és 
oxidációs termékeik vizsgálata. A monitorállomások nagy része 2003. óta folyamatosan méri 
a benzolkoncentrációt is. Tekintettel a gépjárműforgalom folyamatos növekedésére, az 
állomány lassan csökkenő átlagéletkorára, a közlekedésből eredő benzolkibocsátás 
növekedésére lehet számítani. A szállópor-szennyezettség magas értéke a természetes okokon 
– a száraz időszakok időtartamának növekedése és a kiporzó szabad felületek nagysága – túl 
elsősorban a növekvő közúti gépjárműforgalomra vezethető vissza. A felszínközeli ózon 
terhelés országos átlaga enyhén emelkedő tendenciájú. Az illékony szerves vegyületek (VOC-
ok) kibocsátása 1985 óta folyamatosan csökkent, egészen az 1998. évi 144 000 tonna értékig. 
A fele részben a közlekedésből származó VOC-ok kibocsátott mennyisége azóta lassú 
emelkedést mutat, 2000-ben 172 000 tonna volt. 
 

Közlekedésből származó légszennyezőanyag terhelés, 2001

Jelmagyarázat

Alig terhelt
Mérsékelten terhelt
Közepesen terhelt
Erősen terhelt
Kiemelten terhelt* A napi átlagos forgalom alapján (forrás: ÁKMI)  

 
A tömegközlekedés igénybevétele országosan csökken; a haszongépjárművek átlagéletkora 
továbbra is magas, cseréjük lassú folyamat, a közlekedésben résztvevő járművek száma 
folyamatosan nő. A vasúti és vízi közlekedés nem vált jelentősebb alternatív szállítási 
megoldássá. 2001-2002-ben előrelépés valósult meg a tömegközlekedés fejlesztésében, a 
VOLÁN társaságok gépjárműállományának korszerűsítésében. 
 
A közúti légszennyezés – a forgalom területi eloszlásával megegyezően – a nagyvárosi 
központtal rendelkező térségekben, valamint és a fő közlekedési folyosók és csomópontok 
mentén a legnagyobb, melynek mértéke a gépjárművek számának folyamatos emelkedésével 
szignifikánsan nő. 
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A közlekedés mellett a magyarországi levegőszennyezés másik jelentős része a korszerűtlen 
erőművekből és az ipari nagy tüzelőberendezésekből származik. Az ipari és hőerőművi 
légszennyezés a fő szennyezőket tekintve az elmúlt években tovább csökkent. Az energetika – 
ezen belül a hőerőművek – légszennyező hatása a legnagyobb mértékben kén-dioxid 
kibocsátásban (az összes kibocsátás 70%-a) és szén-dioxid kibocsátásban (az összes 
kibocsátás közel 35%-a) mutatkozik. 
Az ipari és erőművi kibocsátások csökkentése érdekében, a magyar erőműrendszer-
korszerűsítési program keretében új, gázüzemű, csúcsidőszaki terhelést vállaló erőmű létesült 
Litéren, fejlesztették a Paksi Atomerőművet, a Vértesi Erőművet és a Mátrai Erőművet. A 
kedvező hatások nemcsak az intézkedések eredményeinek tudhatók be, hanem az ipari 
szerkezetváltásnak és az energiatakarékos üzemanyaggyártásnak is. 2001-2002-ben 
előrehaladás történt a mérőhálózatok fejlesztésében, az energiatakarékossági intézkedésekben, 
elkezdődött a megújuló energiák hasznosításának programja is. 
 
A hagyományosan nagy szennyezőanyag kibocsátású térségek közül a fővároson kívül ma 
már csak Százhalombatta, Dunaújváros és Kazincbarcika térsége emelkedik ki, itt egy-egy 
nagyvállalat terhelése továbbra is számottevő, de a jelentős környezetvédelmi beruházások 
következtében mérséklődő.  
 

 
Az ipari eredetű légszennyezőanyag terhelés, 2001

Jelmagyarázat

Nem szennyezett
Mérsékelten szennyezett
Közepesen szennyezett
Erősen szennyezett
Kiemelten szennyezettÖsszesített értékelés az anyagok veszélyességi osztálya szerint súlyozva  

 
A többi erősen szennyezett térség döntően egybeesik a fő közlekedési folyosókkal. E térségek 
ipari létesítményei nagy szállítási teljesítményeket vonzanak és jelentős közúti ingavándor 
forgalmat is lebonyolítanak, így e területek lakossága fokozottan kitett a levegőszennyezés 
egészségkárosító hatásainak. A balatonföldvári, a balatonfüredi és a csengeri kistérségben 
nincs ipari légszennyezés. 
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3.2  Vízminőség 

 
A vízminőség alakulásának értékelése kiterjed a felszíni vizekre, a felszín alatti vizekre, a 
vízbázisokra, és a vezetékes ivóvíz minőségére.  

1998-tól a felszíni vizek minősége az oxigén-háztartási mutatókat tekintve jelentősebb 
mértékben nem változott, míg a tápanyagháztartás jellemzőiben kismértékű javulás 
mutatkozott. Nőtt azon szelvények száma, ahol a víz minősége a mikrobiológiai mutatók 
alapján igen szennyezettnek minősül. A mikroszennyezők és toxicitás szempontjából a 
vízfolyások többsége jó minőségűnek, illetve gyengén szennyezettnek (II. és III. osztály) 
minősül. Az egyéb jellemzők alapján a vízfolyások szennyezettsége csökkent. 

Fő folyóink közül a Duna esetében beszámolási időszak előtt jellemző volt az időszakos 
algásodás, a nagy bakteriális szennyezettség, és növekvő nitrát-tartalom, döntően a tisztítatlan 
szennyvizekből bekerülő és a trágyázott mezőgazdasági területek talajaiból kimosódó szerves 
és szervetlen szennyezések következményeként. Duna mentén a parti szűrésű kutakból termelt 
víz vas-, mangán- és oldott szervesanyag-tartalma növekvő volt. Egyes térségekben a 
mederüledékben toxikus szennyezőanyagok halmozódtak fel. A vizsgált időszakban a Duna 
teljes szakaszán növekedett az algásodás mértéke, mikrobiológiai jellemzők alapján pedig a 
Mosoni-Duna torkolatánál, valamint a főváros alatti szakaszon rossz a folyó vízminősége. A 
fővárosnak a Duna vízminőségére gyakorolt negatív hatása továbbra is erőteljes (Budapest 
szennyvizeinek 40 %-át tisztítják biológiailag), a még hiányzó pesti és a budai oldal 
szennyvizét megtisztító csepeli nagyberuházás elkészülte csak 2008-2010-re várható. A 
Szigetközben a vízhiány okozta károk mérséklésére a vízpótló rendszer üzemeltetése, 
valamint monitorozás folyamatos. A Tiszában a legtöbb állapotjelző már a vizsgált időszak 
előtt javuló tendenciát mutatott, mindamellett az orto-foszfát tartalom nagymértékben 
növekedett. A Tisza esetében a mikrobiológiai mutatók, a mikroszennyezők és a toxicitás 
haladta meg egy-két szakaszon az elérni kívánt III. osztályú minőséget. A kisvízfolyások 
vízminősége összességében nem javult. 

Nagy tavaink közül a Balaton esetében 1998 előtt az eutrofizáció és az időszakosan 
megnövekedett foszforterhelés volt a legfontosabb probléma. A vizsgált időszakban a Balaton 
vizében az algásodás már nem volt számottevő, a víz minősége a tó keleti medencéjében volt 
a legjobb, míg a Keszthelyi-öbölben a legkedvezőtlenebb. Az algásodás mérséklődése a Kis-
Balatonnak, a szennyvízkezelés fejlesztésének, a vízgyűjtőt érintő mezőgazdasági termelés 
visszaszorulásának volt köszönhető. 2000-2003-ig a kevés csapadékú téli időszak és a tavaszi-
nyári aszályos időjárás miatt drasztikusan csökkent a Balaton vízszintje, ami a tó 
vízminőségét nem rontotta, de a partmenti területek eliszapolódása és ennek bűzhatása az 
idegenforgalomnak károkat okozhatott. A Velencei-tavon a partvédőművek rekonstrukciója, a 
betorkolló vízfolyások torkolati szakaszának rendezése, a nádgazdálkodás ökológiailag is 
megfelelő folytatása, a mederkotrás, meder-rekonstrukció és a vízpótlás következtében 
megfelelő szinten tudták tartani a vízminőséget, bár az algásodás továbbra is fennálló veszély. 
A Fertő-tó vízminősége a mérések szerint 2001-2002-ben is megfelelő volt. A Tisza-tó egyre 
jelentősebb turisztikai kihasználtsága nem járt együtt vízminőség romlással. A tó vize a legtöbb 
komponenst tekintve kiváló, Kiskörei vízerőmű felett pedig megfelelő. A tározó a vízkormányzás 
hígító hatása révén nagy szerepet játszott a Tiszát 2000. februárban ért katasztrofális 
ciánszennyezés káros hatásainak enyhítésében és a vízi élővilág megmentésében. 
 
Kisebb tavaink és folyóink szabadvízi fürdőhelyeinek vízminősége továbbra is aggasztó, a 
legtöbb strand vize nem megfelelő. Pozitív eredmény, hogy az elmúlt időszak fejlesztéseinek 
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eredményeként a Ráckeve-Soroksári-Dunaág strandjai 2000-től fürdésre újra alkalmassá 
váltak Az élővizekbe jutó szerves anyag 20%-os csökkentési célja nem teljesült, 1996 hoz 
képest a KOI (kémiai oxigénigény) terhelés 2001-re csupán 13%-kal csökkent (135 445 t). 
Ennek oka a települések elégtelen szennyvíztisztítása. A klorofil-koncentráció célként 
megjelölt 75 mg/l-es határértékét a nagy tavak esetében sikerült tartani. 
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A Duna-Tisza-közi homokhátság vízvisszatartását célzó fejlesztések következtében a 
vízhiányból adódó kritikus helyzetek előfordulása csökkent, melynek eredményeként a 
természeti területeken kedvező folyamatok indultak be (talajvízszint emelkedés), míg a 
mezőgazdaságban a biztonságosabbá váló termelésnek köszönhetően növekvő hozamokat 
lehetett elérni. A vízvisszatartó és vízpótló programok keretében korszerűsítésre került 32 db 
műtárgy, 43 szelvényben új zsilip épült, és felújítottak 306 km csatornát. (VII. csatorna, 
XXIII. csatorna, I.-II. övcsatorna, Sárközi III. csatorna, Duna-völgyi-főcsatorna, Kígyósér 
csatorna, I. Árapasztó csatorna, XXX. csatorna, Dongéri-főcsatorna, Félegyházi vízfolyás, 
Algyői-főcsatorna, Gátér-Fehértói megkerülő csatorna, Gerje-főcsatorna, Perje-főcsatorna, 
Köröséri-főcsatorna, Peitsik-ér). 
 
2001-ben országosan a mértékadó hasznosítható vízkészlet 15%-a került felhasználásra 
(engedélyezett mennyiség 37% volt). Ez azt jelenti, hogy az engedélyezett vízhasználatok 
közül a víztakarékosabbak valósultak meg. Az engedélyezett vízhasználatok mértéke alapján 
előfordulnak túlterhelt vízfolyások, illetve vízfolyás-szakaszok (Zagyva, Sebes-Körös, a Tisza 
egyes szakaszai és a Hernád csaknem teljes hossza, és néhány főcsatorna, pl. az Algyői, a Kurca). 
 
A felszín alatti vizek fontos mennyiségi és minőségi problémái 1998 előtt a talajvízszint-, a 
rétegvízszint-, és a karsztvízszint-süllyedés, a karsztforrások hozamcsökkenése és karsztvizek 
bányászati tevékenységből és szakszerűtlen hulladéklerakásból származó elszennyeződése, a 
talajvizek nitrátosodása és a parti szűrésű vízbázisok vízminőség-romlása voltak. Az 
ivóvízbázisok védelme nem volt megfelelő, a védőterületek és védőidomok kialakítása a 
legtöbb helyen elmaradt. 
 
A vizsgált időszakban az üzemelő vízbázisok védelmében 2002-ig 288 üzemelő vízbázison 
indultak meg és 156 vízbázis esetében be is fejeződtek a diagnosztikai célú 
eszközbeszerzések. Ez a teljes érintett védendő vízkészlet 79%-a, illetve 41%-a esetében 
biztosította a védelem műszaki feltételeit. A távlati vízbázisok biztonságba helyezése során 
2002 végéig 58 vízbázison indult el és 47 esetben fejeződött be a beruházás (ez a teljes 
program vízbázisainak 77, illetve 63%-a). A felszín alatti vizek állapotának megismerésére – 
a mérő és megfigyelő rendszerek bővítésével – megkezdődött a 97 kútból álló monitoring 
hálózat működtetése. 
 
Főként a bányabezárások következtében lecsökkenő vízkitermelés hatására az elmúlt években 
a felszín alatti vízkészletek növekedtek, a vízháztartási viszonyok javultak. 1990-ben a 
kitermelés 4 millió m3/nap volt, s 1990 óta a csökkenés évente 2-3%-os. A karsztvizek 
kitermelése 1990-2000 között átlagosan évi 8%-kal mérséklődött, szemben az összes felszín 
alatti vízkivételek évi átlagos 6%-os csökkenésével. Jelenleg a karsztvízszintek regionális 
emelkedése figyelhető meg. Az értékes hévforrások víztartói – Hévízi-tó, budapesti 
termálkarszt – környezetében is emelkednek a karsztvízszintek. A rétegvíz-kitermelés 
csökkentésének kedvező hatására a süllyedések mérséklődtek, s egyes helyeken már 
emelkedés is tapasztalható. Az 1990-es évek második felének csapadékosabb időjárása és a 
vízkitermelés csökkenése a Duna-Tisza-közi homokhátság talajvízszint-süllyedését is 
mérsékelte. 
 
A partiszűrésű vizek minőségét a háttérből pótlódó vizek beáramlása befolyásolja negatívan, 
valamint egyes mederszakaszokon a lerakódott iszap anaerob bomlási folyamataiból származó 
anyagok. A háttéroldali víz általában talajvíz, amelynek minősége országosan tovább romlott. 
Talajvizeinkre sok helyütt anaerob bomlás miatti vas-mangánosodás, illetve a hígtrágya-
szennyezés és a szennyvízszikkasztás káros következményeként nitrátosodás, valamint a 
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finom üledékekben a sófelhalmozódás jellemző. A rétegvizek esetében is a talajvízzel 
kapcsolatba kerülő vizek veszélyeztetettek a leginkább (elsősorban hordalékkúpok esetében), 
amelyek így vas, mangán, ammónium-nitrit és nitrát által szennyeződhetnek. A karsztvizek 
közül elsősorban a fedetlen karsztok veszélyeztetettek. Ezeknél mindenféle szennyezőforrást 
fel kell számolni, mert a szennyezőanyagok gyorsan és akadálytalanul juthatnak le az 
ivóvízként is jól hasznosítható karsztos tárolók vizébe. Felszín alatti vizeink 
veszélyeztetettségének felmérése és a szükséges intézkedések priorizálása érdekében született 
meg a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
szóló 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet, amely alapján a kistérségek is rangsorolhatók 
szennyeződésérzékenység szerint. A legveszélyeztetettebb térségek a karsztos vízadók 
hegységei (Bakony, Gerecse, Vértes, Pilis, a Budai-hegység, és a Mecseki karszt), de 
kiemelten érzékenyek az ivóvizet adó egyes hordalékkúpok (Duna, Rába, Dráva, Sajó, a 
Felső-Tisza és a Körös-Maros köze kistérségei). 
 

Felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenységi területei, 2000

Jelmagyarázat

Készült a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2/1. számú melléklete alapján

Fokozottan érzékeny
Érzékeny
Kevésbé érzékeny

 
 
A mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni érzékenység szempontjából az 
országban 1498 település érintett, amelyek az ország összes területének 46%-át adják. 
Kistérségek közül 20-ban egyáltalán nem találunk nitrátérzékeny települést (az Alföld déli és 
középső területei), míg a nitrát szempontjából kiemelten érzékeny területek a fő karsztvízadó 
térségekben (Dunántúli-középhegység), és a parti szűrésű vízkészlettel rendelkező 
térségekben vannak. E területeken a mezőgazdálkodás bizonyos formáit kerülni kell. 
 
Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és -tisztítás kérdései a térségi ivóvízellátás és 
szennyvízkezelés témakörénél (4.3. fejezet) kerülnek bemutatásra, a szennyvíztisztítás 
minőségi fejlődése és az ivóvíz-minőségi problémái azonban itt kerülnek tárgyalásra. 
 
Míg az 1990-es évek végén főként csak mechanikai, illetve biológiai tisztítási fokozattal 
rendelkező szennyvíztisztítók működtek, addig 2002-re az ún. III. (a növényi anyagokat, a N-t 
és a P-t is eltávolító) fokozattal is tisztított összegyűjtött szennyvizek aránya az 1998-as 11,5 
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%-ról 21,5 %-ra emelkedett. A biológiailag tisztított szennyvíz aránya az összegyűjtött 
szennyvízhez képest az 1998. évi 53,6%-ról, 2002-re 61%-ra nőtt. A tisztítatlanul a 
befogadóba kerülő szennyvizek aránya 1998-hoz képest 8,7%-kal csökkent és 2002-ben már 
csak 34,8% volt. A szennyvíztisztítás során keletkező iszapok kezelése, és ártalommentes 
elhelyezése továbbra sincs megnyugtatóan megoldva.  
 
Megtörtént a felszíni vizekbe történő szennyvízkibocsátás területi határértékeinek EU szerinti 
újraszabályozása. Három vízminőség-védelmi típusba sorolták Magyarország területét (1. az 
ún. Kijelölt érzékeny területek: Balaton, Velencei-tó és Fertő tó vízgyűjtő területe; 2. Egyéb 
védett területek/befogadók: a Duna 1692-1708 fkm, 1620-1692 fkm, 1450-1497 fkm közötti 
szakasza, az RSD, a Szelidi-tó, a Tisza 340-365 fkm közötti szakasza és két holtága, a Tisza-
tó, a Bódva és a Hernád vízgyűjtő területe, a Keleti-főcsatorna 0-64 fkm közötti szakasza, a 
Maros hordalékkúp, valamint a Komra-völgyi-, a Köszörű-völgyi-, a Lázbérci-, a Hasznosi- 
és a Csórréti tározó és vízgyűjtő területe; 3. Általánosan védett felszíni vízminőség-védelmi 
területek), amelyeknél eltérő határértékek vonatkoznak szennyvízkibocsátókra. Ez a beosztás 
alapvetően meghatározhatja a jövőben az egyes területhasználatok és az alkalmazott termelési 
technológiák térségi elterjedését, illetve megszabja a felszíni vizekbe történő közvetlen 
szennyvízkibocsátások minimális tisztítási követelményeit. 
 
Az ivóvíz minőség biztosításában az Európai Uniós tagságunk jelent új kihívást, hiszen a 
szigorú uniós határértékeknek kell megfelelni olyan anyagok esetében többek között, mint az 
arzén, ammónium, bór, fluorid, nitrit stb. Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről 
szóló 98/83/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően elkészült hazai jogszabály (201/2001. 
(X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről) 
alapján 2006-ig illetve 2009-ig kell megoldani az érintett települések és térségek ivóvíz-
minőség problémáit. A rendelet megalkotásához felmérték a települések ivóvízminőségét, 
ennek alapján kategorizálásra került a kistérségek ivóvíz-minőségi helyzete 10 komponens 
összesített értékelése alapján. 
 

Kistérségek ivóvizminősítése az Európai Unió követelményeinek megfelelően

Jelmagyarázat

Kiváló
Megfelelő
Mérsékelten megfelelőKészült az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján  
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A legfőbb problémák az Alföldön jelentkeznek, ahol a szarvasi, orosházai, szentesi, csongrádi 
kistérségekben az arzén- és a bórtartalom csökkentése, az Észak-alföldi régió jelentős részén 
és a Duna-Tisza-köze déli részén a magas arzén- és ammónium-tartalom mérséklése jelent 
feladatot. A legjobb minőségű ivóvizet továbbra is a dunántúli karsztos területek vízadóiból 
nyerik, de jó a vízminőség a Dráva menti csurgói, nagyatádi és barcsi kistérségekben, 
valamint a Nyugat-Dunántúlon a győri, kapuvári, körmendi, őriszentpéteri, pannonhalmai, 
szombathelyi és téti kistérségekben is. 
 

3.3  Talajminőség 

Magyarország egyik fontos természeti erőforrása a termőtalaj, ami a biogeokémiai 
körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb 
alapja és egyben helye. Az ország területének mintegy 83%-a alkalmas mezőgazdasági 
tevékenységre, illetve erdőgazdálkodásra, ami a legtöbb európai állammal összehasonlítva 
igen kedvező mutató. 1998 és 2002 között a belterületbe vonás, az útépítés és egyéb 
infrastrukturális beruházások növekvő területigénye miatt 3%-kal csökkent az ország 
termőterülete és mezőgazdasági területe, 83%, illetve 48,5%-ra. A művelés alól kivett terület 
aránya 13,7%-ról 16,9%-ra nőtt. A szabad talaj felszín tartós befedettségének mértéke a 
területigényes urbanizáció és infrastrukurális fejlesztések miatt a közeljövőben várhatóan a 
jelenleginél markánsabb statisztikát fog mutatni, ami a talaj víz- és szélerózióval történő 
veszteségével együttesen a természetes talajkészlet mennyiségi csökkenését jelenti. 
 
Talajtermékenység szempontjából a meghatározó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok 
jók, a kedvezőtlen talajkárosodások mértéke viszonylag alacsony, az ország talajállapota 
kedvezőbb, mint egyes Nyugat-európai országokban. Mivel az ország közel 40%-a 
talajerózióra érzékeny terület, e térségekben az agrotechnikai beavatkozások, a talajmegtartó 
intézkedések kiemelt szerepet kapnak. Szélerózió által veszélyeztetett területek a Nyírségben, 
a Duna–Tisza közén, Somogyban a barcsi, csurgói, nagyatádi, marcali és kaposvári 
kistérségben, Fejérben a sárbogárdi és dunaújvárosi kistérségben vannak. Csuszamlás által 
veszélyeztetett és egyéb erózióveszélyes térszínek pedig elsősorban a Dunántúli- és az Északi 
középhegység térségeiben, valamint a Mecsek és a Dunántúli-dombság által meghatározott 
térségekben vannak, ahol a nagy relieffel (lejtéssel) rendelkező felszíni képződmények 
vannak. 
 

Meliorációs, talajjavítási és trágyázási beavatkozások által érintett terület évenként* 

Öntözött Műtrá-
gyázott 

Szerves-
trágyázott Talajjavítás Mész-

trágyázás 
(hektár) Év mezőgazdasági terület 

(1000 hektár) összesen savanyú szikes homok  
1998 93,4 1776,4 92,1 n.a n.a n.a n.a n.a 
1999 33,3 1578,7 107,9 n.a n.a n.a n.a n.a 
2000 125,3 1519,8 104,3 11 911 9 894 266 1 751 5 082 
2001 105,0 1571,8 95,9 11 767 11 173 90 504 8 407 
2002 124,8 1560,2 115,0 10 500 10 097 20 383 9 085 
2003 n.a n.a n.a 15 822 11 309 1 142 3 371 19 019 

Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, KSH, Környezetstatisztikai adatok 
*Gazdálkodó szervezetek adatai 
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Az elmúlt években a termőterület csökkenése mellett a talajt érintő legjelentősebb változást az 
öntözött területek és a talajjavító beavatkozások látványos növekedése, valamint a 
műtrágyázott területek tartós csökkenése, majd stagnálása jelentette. 
 
A talaj – típusra jellemző pufferképessége alapján – közvetve hozzájárul a felszín alatti 
vízkészletek, földtani képződmények védelméhez, az azokat érő terhelés csökkentéséhez. 
Ezért fontos a mezőgazdasági területekre kijuttatott agrokemikáliák (műtrágyák, 
növényvédőszerek) felhasználásának vizsgálata. A műtrágyázott területek aránya 1998 óta 
tovább csökkent, de az ezredforduló után a csökkenés üteme lelassult, sőt a Dunántúl 
legnyugatibb térségeiben (Vas megye), valamint Komárom-Esztergom és Fejér megye 
kistérségeiben, a Dél-Alföldön, Szabolcs- Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplén nagy 
részén növekedés tapasztalható. A vizsgált időszakban a növényvédő szerek közül a 
leginkább veszélyesnek tartott rovarölő szerek által kezelt területek nagysága több mint 5%-
kal nőtt, a gyomirtóval és gombaölő szerrel kezelt területek nagysága viszont 16, illetve 12%-
kal csökkent. 2002-ben gyomirtóval 1,47 millió, gombaölő szerrel 655 ezer, rovarölővel 597 
ezer, egyéb szerrel 212 ezer hektárnyi területet kezeltek. Talajfertőtlenítő szereket 98 ezer 
hektáron alkalmaztak. 
 
A vizsgált időszakban a növényvédő szerek közül a leginkább veszélyesnek tartott rovarölő 
szerek által kezelt területek nagysága több mint 5%-kal nőtt, a gyomirtóval és gombaölő 
szerrel kezelt területek nagysága viszont 16, illetve 12%-kal csökkent. 2002-ben gyomirtóval 
1,47 millió, gombaölő szerrel 655 ezer, rovarölővel 597 ezer, egyéb szerrel 212 ezer hektárnyi 
területet kezeltek. Talajfertőtlenítő szereket 98 ezer hektáron alkalmaztak. 

A talajok környezet állapotának változását a TIM mérőhálózatban mért talajtani paraméterek, 
szervetlen és szerves mikroszennyezők változásai mutatják. A nehézfémek vonatkozásában a 
vizsgált minták csupán 1%-a haladja meg határértéket. Nehézfémek jelenlétét lehet kimutatni 
nyomokban a felső Tisza árvíz-veszélyeztetett területein, a Körösök magyarországi belépő 
szakaszán, amelyek egyértelműen az árterületek geológiai eredetű háttér terhelésére utalnak, 
valamint Dél-Baranya határmenti térségeiben. A homoktalajok nehézfém-tartalma, mint pl. a 
nyírségi és Duna-Tisza közi területeken a legkisebb, tekintettel a területek genetikai 
talajtípusának kis adszorpciós kapacitására és nagy vízáteresztő képességére. 
 
A megművelt területek talajainak komplex agrokémiai és nehézfém-terheltségi állapotát 
kistérségi szinten elemezve megállapítható Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye, 
valamint a Duna-Tisza-köze kistérségeinek kiemelten kedvező helyzete, a dél-baranyai a 
székesfehérvári, adonyi és ercsi kistérségekhez képest. Utóbbiakban gyakoribb a TIM 
megfigyelő pontokban mérhető egyes nehézfémek (pl. réz, cink, nikkel, molibdén, króm, 
ólom stb.) koncentrációja. 1998 és 2002 között a műtrágya-felhasználás és a mezőgazdasági 
területekre kijuttatott növényvédőszerek mennyisége emelkedő tendenciájú. 
 
A talajok komplex környezeti érzékenységét összevetve a talajterheltségi komplex mutatóval 
átfogó képet alkothatunk kistérségi szinten arról, hogy mely térségekben kell fokozottabb 
figyelmet fordítani a talajvédelmi, agrotechnikai beavatkozások fejlesztésére, a lokális és 
diffúz kibocsátások korlátozására, illetve a talaj minőségi és mennyiségi védelmének 
kiemeltebb biztosítására. 
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Kistérségek talajainak komplex agrokémiai és nehézfémterheltségi mutatója

Jelmagyarázat

Legkevésbé terhelt
Kismértékben terhelt
Közepesen terhelt
Erősen terhelt
Kiemelten terhelt

 
 

Az érzékeny talajú területeken a gondosan megválasztott termelési technológiákkal való 
gazdálkodás, a megelőző talajvédelmi intézkedések és a talajmonitoring rendszerek 
alkalmazása hatékonyan meggátolja a tartós terhelések kialakulását. 
 
Kistérségek átlagos környezeti érzékenysége talaj szempontjából

Jelmagyarázat

Alapadatok forrása: GATE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete

Kismértékben érzékeny
Mérsékelten érzékeny
Közepesen érzékeny
Erősen érzékeny
Kiemelten érzékeny
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3.4  Hulladékgazdálkodás 

 
Magyarországon évente mintegy 70 millió tonna hulladék keletkezik, ebből 4,6 millió tonna 
települési, 20-25 millió tonna a nem veszélyes, termelésből és szolgáltatásokból származó 
hulladék, 5,5 millió tonna folyékony, amelyhez kb.0,7 millió tonna szennyvíziszap járul és 3,4 
millió tonna veszélyes hulladék, míg a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban képződő 
hulladék mennyisége a biomassza hulladékkal együtt 33 millió tonna körüli. 
 
A begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége kis mértékben de folyamatosan 
növekedett, a vizsgált 1998 - 2002 időszakban, és 2002-ben 4,3 millió tonna volt. Az egy főre 
jutó begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége 477,5 kg, míg az EU 25 tagországának 
átlaga 519 kg/év/fő volt 2002-ben. Az EU átlagtól való eltérés jelentős területi különbségeket 
mutat. Az EU átlag feletti mennyiséget gyűjtenek be a Balaton körül, az Észak-Dunántúl nagy 
részén, valamint Kelet-Magyarország nagyvárosi központtal rendelkező térségeiben. 
 
1998-2002 között elsősorban a korszerű hulladéklerakóra szállító térségekben nőtt 
ugrásszerűen a begyűjtött hulladék mennyisége, a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek 
fejlesztésének eredményeként. A begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége főként ott 
csökkent nagymértékben, ahol korszerű szelektív begyűjtő hálózatokat kezdtek üzemeltetni, 
illetve ahol a meghatározó nagyvállalatok saját települési szilárd hulladékaikat is elkezdték 
szelektíven kezelni és hasznosítani. 
 
 

Egy lakosra jutó begyűjtött települési szilárd hulladék, 2002

Jelmagyarázat

mélyen átlag alatt
átlag alatt 
átlag körüli
EU-25 átlag felett 
magasan az EU-25 átlag felett

magyar átlag: 477,5 kg/fő/év

EU-25 átlag: 519 kg/fő/év

 
 

A települési szilárd hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 1998-2002 között 81%-ról 88%- 
ra emelkedett. A rendszeres hulladékbegyűjtés arányának növekedését elősegítette a 2000. évi 
XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, és annak végrehajtási rendeletei. 
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Szervezett szilárd hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2002

Jelmagyarázat
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A szilárdhulladék-lerakók létesítése a vizsgált időszakban az összes hulladékgazdálkodási 
fejlesztés 58%-át tette ki. 2002-ben az 1376 üzemelő lerakóból 76 korszerű – a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő – térségi lerakó működött, melyből 42 rendelkezik 
megfelelő kapacitással és kiépítettséggel a hosszú távú működéshez. 43 kistérség települései 
egyáltalán nem szállítanak korszerű, műszakilag megfelelő lerakóra. Ez fokozott környezeti 
problémát jelez, különösen azokban a kistérségekben, amelyek sérülékeny felszín alatti 
vízbázisok és felszíni vízgyűjtők védelmi területén helyezkednek el. 
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Jelmagyarázat

Szigetelt hulladéklerakók gyűjtőkörzetei, valamint az épülő és a tervezett fejlesztések, 2003

Épülő lerakó gyüjtőkörzete

Üzemelő lerakó gyüjtőkörzete

Elfogadott tervvel rendelkező 
lerakó gyüjtőkörzete

 
 
A kitűzött környezetpolitikai célnak megfelelően nőtt a korszerű települési folyékony 
hulladék fogadó és leeresztő kapacitás. Az összegyűjtött települési folyékony hulladék 
kezelésének 70%-a önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen történik, 11%-a mező- 
és erdőgazdálkodási hasznosítás útján, 19%-a pedig egyéb módon valósul meg. Ugyanakkor a 
keletkező települési folyékony hulladék begyűjtése nem teljes körű, az egyedi 
szennyvízkezelési megoldások nem terjedtek el. 2001-ben a lakossági szennyvízkibocsátás 
összesen 297 millió m3 volt. A csatornába nem kerülő szennyvíz mennyisége 138 millió m3. 
A keletkező szennyvíznek mintegy 8-9%-a marad a nem zárt rendszerű tárolókban. A 
tengelyen elszállított települési folyékony hulladék mennyisége 5,6 m3, ami 67 millió m3 
nyers szennyvíznek felel meg, így 71 millió m3 szennyvíz sorsa ismeretlen. 
 
A termelési nem veszélyes hulladékokat illetően a legfőbb környezeti cél a mennyiség 
csökkentése volt, elsősorban technológiaváltással és a hasznosítási arány növelésével. Évente 
több mint 20-25 millió t ipari termelési nem veszélyes hulladék keletkezik az országban, 
amelynek mintegy háromnegyedét saját felhasználásra hasznosítják a vállalatok, hatodát 
belföldön, minimális részét (0,1%) pedig külföldön értékesítik. Helyben marad a keletkező 
hulladékok közel 8%-a, amelynek évek során felhalmozott mennyisége mára meghaladta a 33 
millió tonnát. A hasznosításra felkínált ipari termelési nem veszélyes hulladék mennyisége 
meghaladja a 800 ezer tonnát (a be nem sorolt hulladékkal együtt az 1,4 millió tonnát), 
ugyanakkor a vásárlási igény alig éri el a 200 ezer tonnát. A keletkező építési és bontási 
hulladékok mennyisége becslések szerint 3 millió tonna évente, hasznosítási arányuk jelenleg 
30%. Döntő hányadukat hulladéklerakókban helyezik el. A mezőgazdasági és 
élelmiszeripari nem veszélyes hulladék, mintegy 85%-át (évi 25-30 millió tonnát) a 
növénytermesztésben és erdőgazdálkodásban képződő növényi maradványok (biomassza) és 
az állattartásból származó trágyák teszik ki, amelyek a mezőgazdasági visszaforgatás 
következtében a mezőgazdaság számára lényegében nem jelentenek hulladékot. Kiemelt 
agrár-környezetvédelmi probléma a nagyüzemi állattartás során keletkezett és tároló tavakban 
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felhalmozott mintegy 14-15 millió m3 hígtrágya, melynek környezetbiztonsági kockázatai 
jelentősek. 
 
A keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége országosan 1998 óta folyamatosan csökkent. 
1998-ban 3,9 millió tonna, míg 2001-ben már csak 3,4 millió tonna veszélyes hulladék 
képződött, ami elsősorban a legnagyobb veszélyes hulladékprodukciójú nehézipari vállalatok 
megszűnésének, valamint a hulladékminimalizáló termelési technológiák elterjedésének az 
eredménye. A keletkező veszélyes hulladékok veszélyességi osztályok szerinti megoszlásában 
nagy arányeltolódást mutató változás, hogy az I. osztályú veszélyes hulladékok a vizsgált 
időszakban 70%-kal és a III. osztályúak 21%-kal csökkentek, míg a II. osztályúak a 
vörösiszapot is beleértve 17%-kal nőttek. A veszélyes hulladékok 20-25%-a vörös iszap. 

 
Magyarországon keletkezett veszélyes hulladék mennyisége (tonna) 

Megnevezés Év 
  1998 1999 2000 2001 
Vörösiszap (II. v.o.) 807349 760755 835475 783080 
Egyéb veszélyes hulladék 3107680 2885343 2554153 2629953 
ebből: I. veszélyességi osztály 662483 146029 156459 196646 

 II. veszélyességi osztály 904916 1095550 1058294 1217191 
 III. veszélyességi osztály 1540260 1643739 1339372 1216090 
Adatbejelentő lapokról be nem sorolt 21 25 28 25 

Összes veszélyes hulladék 3915029 3646098 3389628 3413033 
Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium HAWIS adatbázis 
 
 

Egy lakosra jutó veszélyes hulladék mennyisége, 2001

Jelmagyarázat
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A legtöbb veszélyes hulladék tartósan az ajkai, oroszlányi, tatabányai és budapesti 
kistérségben képződik. Az ajkai kistérségben 4 év alatt 220 ezer tonnával nőtt összes 
mennyiségük, ez a kistérség a magyar veszélyes hulladékképződés 26%-val rendelkezik, 
köszönhetően a timföldgyártáskor nagy mennyiségben keletkező vörösiszapnak. A 
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legnagyobb előrelépés a tiszaújvárosi kistérségben történt, ahol ötödére esett vissza a 
keletkezett veszélyes hulladék mennyisége (1998 és 2002 között a harmadik helyről a 
harmincnyolcadikra esett vissza a kistérségi rangsorban). A kazincbarcikai kistérségben is 
jelentős csökkenés volt (a veszélyes hulladék produkció rangsorában a térség a 4. helyről a 
18-ra esett vissza). E kistérségek környezetvédelmi eredményei nagyrészt a meghatározó 
műanyag-alapanyag gyártó nagyvállalatok környezetjavító intézkedéseinek köszönhetők. 
 
Az egy főre jutó veszélyes hulladék mennyisége is magasan az ajkai és oroszlányi 
kistérségekben a legnagyobb. Az oroszlányi kistérségben a szénbányászatból származó és a 
Vértesi Erőmű Rt. által kibocsátott veszélyes hulladékok a meghatározók. Az iparosodó 
Nyugat-Dunántúl kistérségeiben, a fővárosban, a borsodi iparvidéken, valamint az Alföldön 
egy észak-délkelet irányú területen jelentős még a veszélyes hulladékképződés. Az Alföldön 
elsősorban a mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű veszélyes hulladékok aránya 
számottevő. Kiemelhető még Debrecen és Pécs nagyvárosi térsége. 
 
A veszélyes hulladék 20%-a hasznosításra, 80%-a ártalmatlanításra (74% lerakás, 6% égetés) 
kerül. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban továbbra is a megoldandó probléma az 
alacsony veszélyeshulladék-ártalmatlanító kapacitás és a helyben történő ártalmatlanítás. A 
veszélyes hulladékok égetési, lerakási kapacitásának bővítésére összesen 40 ezer tonna 
beruházás kezdődött el. Az 1 000 t/év kapacitást meghaladó veszélyes hulladék égetők összes 
kapacitása 2002-ben 84 500 t/év volt. A kórházi hulladékégetők létesítése keretében megyei 
égetők létesültek Csongrád, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyékben. A radioaktív 
hulladékok kezelésének biztosítására a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozót és 
Tárolót és a Paksi Atomerőmű Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját is bővítették. 

3.5  Környezetbiztonság 

 
A környezetbiztonság fogalma integrálja azokat a valószínűsíthető káreseményeket, és az 
ezek ellen tett intézkedéseket, amelyek egyrészt a váratlan és szélsőséges természeti 
folyamatok következményeiként veszélyesek a környezetre, másrészt az emberi 
gondatlanságból bekövetkező veszélyes anyagokkal okozott balesetek és természeti 
katasztrófák révén okoznak környezeti krízishelyzeteket. A környezetbiztonság magas szintje 
biztosítja a területfejlesztési tevékenység eredményes megvalósulását, a társadalmi-gazdasági 
fejlődéshez szükséges beruházások és termelő tevékenység folyamatos és zavartalan 
működését. A környezetbiztonság területi alakulása az ár- és belvízvédelem, a veszélyes 
üzemek és tevékenységek, a vegyi és nukleáris biztonság, az erdőtűz-veszélyeztetettség, 
erdőtüzesetek, és a környezeti kármentesítés tényezőivel jellemezhető. 

Magyarországon a legjelentősebb területi környezetbiztonsági kockázatot az ár- és belvíz-
veszélyeztetettség jelenti. 1259 település, az ország lakosságának 55%-a van eltérő 
mértékben árvíz- és belvízveszélynek kitéve. 700 településünk több mint 2 milliós 
népességének lakóhelye nagy folyóink mértékadó árvízszintje alatt fekszik, ahol rendszeres és 
nagymértékű kockázatnak vannak kitéve az ott élők. Magyarországon a folyók és egyéb 
vízfolyások mentén elhelyezkedő árterület nagysága 35 000 km2. A megművelt földek 30%-a, 
a vasutak 32%-a, a közutak 15%-a is ártéren helyezkedik el. 

A kistérségek közül nemcsak a nagyobb folyóink árvízi öblözeteiben fekvők vannak jelentős 
veszélyben, de a dombsági és hegységi területeken lévő kisvízfolyásokkal rendelkező 
térségek is, ahol a nagy intenzitású csapadékesemények váratlan elöntéseket okozhatnak. Az 
egyáltalán nem veszélyeztetett térségek összefüggően csupán a jó vízgazdálkodású 
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talajtípusokkal bíró és egyben az alföldi tájból némileg kiemelkedő löszös síkságú 
térségekben, így a Hajdúságban, és a Bácskai-löszháton találhatók. 
 
 

Kistérségek ár- és belvízveszélyeztetettsége

Jelmagyarázat

Nem veszélyeztetett
Kismértékben veszélyeztetett
Enyhén veszélyeztetett
Közepesen veszélyeztetett
Erősen veszélyeztetett
Kiemelten veszélyeztetettVeszélyességi kategóriák és lakosságszám szerint súlyozva  

 
Az 1998-2002 közötti időszak különösen mozgalmas volt árvízi- és belvíz események 
tekintetében. Ezen időszak alatt több folyószelvénynél is évszázados árvízi tetőzési szintek 
dőltek meg. 2001. március elején a csapadékosabbá és szeszélyesebbé váló időjárás és a 
Felső-Tisza vidék helytelen antropogén beavatkozásaitól (pl. erdőirtás) megváltozott 
lefolyásviszonyok következtében az elmúlt 150 év legnagyobb és legpusztítóbb árvize vonult 
le a Tiszán, amely miatt 30 ezer embert kellett időszakosan kitelepíteni. 2002. augusztusban a 
Dunán vonult le az elmúlt száz év legnagyobb árhulláma, amely jelentősebb károkat az 
agglomeráció vízparti üdülőiben és lakóházaiban, valamint a Gemenci ártér 
állatállományában okozott. 

 
Az ár- és belvízvédekezés főbb mutatói, 1998-2001 

 1998 1999 2000 2001 
Árvízvédekezés     

Időtartama (nap) 138 186 114 112 
Legmagasabb fokozata R* R* R* R* 
Védekezéssel érintett védvonal hossza összesen (km) 1 605 2 700 2 965 1 080 
               ebből: rendkívüli fokozattal (km) 450 562 1 614 205 
Védekezési költség (millió Ft) 1 546 3 889 12 206 6 726 

Belvízvédekezés     
Időtartam (nap) 272 265 158 204 
Legmagasabb fokozat III. R* III. III. 
Maximális elöntésű terület (ezer ha) 67 420 343 54 
Átemelt vízmennyiség (millió m3) 562 2 049 1 648 306 
Védekezési költség (millió Ft) 658 3 280 4 828 373 

*R = rendkívüli fokozat, Forrás: www.vizugy.hu 
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Az elmúlt években fokozottan jelentkező vízügyi vészhelyzetek kivédésére és orvoslására az 
érintett területeken (elsősorban a Felső- és Középső-Tisza vidékén) az árvízvédelmi 
műtárgyak jelentős részét megerősítették és felújították, valamint gátépítések, magasítások 
építése is folyamatban van. 

 
Ár- és belvízvédelem és a folyószabályozás főbb adatai (km) 

 1998 1999 2000 2001 2003 
Árvízvédelmi fővédvonalak hossza 4 173 4 173 4 174 4 174 4 174 
       ebből: előírt méretre kiépítve   2 252 2 247 2 280 2280 2280 
Szabályozott folyószakasz hossza 1 834 1 834 1 839 1 894 1 894 
Természetes (nem szabályozott) folyószakasz hossza 886 865 862 864 864 
Vízfolyások hossza 17 731 17 893 18 263 17 941 19 546 
       ebből: rendezett 13 048 11 788 10 809 10 258 n.a. 
Belvízcsatorna hossza 26 991 28 040 27 700 27 459 28 794 

Forrás: www.vizugy.hu, KvVM 
 
Az ország területének negyede olyan mély fekvésű sík terület, ahonnan a felesleges vizet el 
kell vezetni, mert természetes úton nem folyik el. A szántóterületek 10-15%-át hosszú 
idősorok átlaga alapján minden évben 2-4 hónapig belvíz borítja. A belvizek levezetésére 
2003-ban 28 797 km hosszú állami tulajdonú, KÖVÍZIG, valamint társulati kezelésű 
belvízcsatorna hálózat és 99 db, együttesen 100 millió m3 térfogatú állandó, valamint 124 db 
együttesen 155 millió m3 térfogatú ideiglenes állami tulajdonú, KÖVÍZIG, valamint társulati 
kezelésű belvízi tározó szolgált. Az országban ezen felül több mint 17 000 km belvízcsatorna 
és közel 30 db belvízi tározó van önkormányzati és üzemi tulajdonban. 

Az árvizek hatalmas védekezési és helyreállítási munkálatokat generáltak így kevesebb 
figyelem és anyagi ráfordítás jutott a domb- és hegyvidéki vízrendezésre, a műtárgyak 
karbantartására, valamint a belvízelvezető árkok és rendszerek fenntartására. Az 1999. 
januárjától kialakuló katasztrofális mértékű – 1941 óta nem tapasztalt – belvízi elöntés télen 
leginkább Békés megyét sújtotta, majd tavasszal és nyáron Észak-Magyarországot, az Alföld 
középső és déli megyéit és a Dél-Dunántúlt is jelentős belvízi károk érték. Az 1999-es belvíz 
összesen 420 ezer ha-t öntött el. A 2000-es esztendő elején is kiugróan magas volt a belvízzel 
borított területek nagysága (343 ezer ha). 

A vizsgált időszakban az ár- és belvizek károkozás nélküli levezetése és az árvízvédelemben a 
környezeti szempontok korábbinál hatékonyabb érvényesítése érdekében több szakterületi 
koncepció és program készült. Megindult a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének 
kidolgozása, melynek legfőbb elemei: az árvízi szükségtározók kijelölése, ártéri rehabilitáció 
beindítása, a fokgazdálkodás felélesztése, az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósítása, a 
szomszédos országokkal való hatékonyabb együttműködés kialakítása és az erdőtelepítések.  
A belvízi helyzet mérsékléséhez szükséges települési csapadék- és belvíz-elvezetés, illetve a 
belvízrendszerek rekonstrukciója csak bizonyos években és csak részben valósult meg, a 
helyreállításnál kiemelt szempont volt a szivattyútelepek működőképességének és a 
belterületről érkező vizek befogadási feltételeinek javítása. Továbbra is igény van a síkvidéki 
vízrendezési művek rekonstrukciójára. 

A gazdaságban jelenlévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában 
hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A működő veszélyes üzemek 
üzemeltetőinek 2002. június 1-ig kellett bejelenteni az üzem területén jelenlevő veszélyes 
anyagok fajtáját és mennyiségét, és ennek megfelelően védelmi terveket kidolgozni, melyeket 
a településrendezési tervekben is meg kell jeleníteni. 2003-ban 109 üzemet soroltak a 
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veszélyes kategóriába, amelyből 46 felső (különösen veszélyes), míg 63 alsó küszöbértékű 
veszélyes üzem. A 46 felső küszöbértékű üzem biztonsági jelentése és az érintett 36 település 
külső védelmi terve 2003-ban elkészült. A veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása a Dél-
Dunántúli és Nyugat-Dunántúli régió kivételével viszonylag homogén, azaz 8-10 üzem jut 
egy régióra. Ezzel szemben az üzemek kistérségi eloszlása, nem egyenletes. Mindössze 54 
kistérségben találhatók veszélyesnek minősített üzemek, és csupán 24 kistérségben termel 1-
nél több ilyen üzem. A legtöbb veszélyes üzem a budapesti (11), a szegedi (6), a 
kazincbarcikai (5), a várpalotai (5) és dunaújvárosi (4) kistérségben működik. A veszélyes 
üzemek iparágankénti megoszlására jellemző, hogy 47%-uk tevékenysége a kőolaj és földgáz 
feldolgozáshoz kapcsolódik, 18%-uk a mezőgazdasághoz, 6%-uk a műanyaggyártáshoz, 
másik 6%-uk a gyógyszeriparhoz köthető. 

A természeti és épített környezetre nagy kockázatot jelentő termelőüzemek felmérése is 
elkészült 2001-es és 2002-es év folyamán, és a begyűjtött információkat Környezetbiztonsági 
Információs Rendszerbe szervezték. A rendszer adataiból a legnagyobb volumenű, és a 
környezetre leginkább veszélyes tevékenységeket (vegyipari termelés, beleértve a 
szénhidrogén-feldolgozást is, az energiatermelés, -szállítás, -elosztás, a fémfeldolgozás és 
felületkezelés, a nagyüzemi állattartás) kiválasztva elkészült a termelőüzemek veszélyességi 
kockázatbecslése, az alapján, hogy egy-egy veszélyes tevékenységre mekkora terület jut. 

Elsősorban a számottevő nehézipari potenciállal rendelkező és nagyvárosi központtal 
rendelkező térségek környezetében nagy a környezetbiztonsági kockázat. A legjobb 
mezőgazdasági adottságú és legnagyobb állattartó telepekkel rendelkező agrártérségek 
döntően mérsékelt kockázatúak, míg a vizsgálat alapján 10 kistérségben egyáltalán nem 
jellemző a jelentősebb veszélyforrású üzemek működése. 
 

Termelőüzemek legfőbb veszélyforrásainak értékelése és a veszélyes üzemek, 2003

Jelmagyarázat
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üzemszám
# 1 db
# 2 db

# 3 db

# 4 db

# 5 db

alsó küszöbértékű 
üzemszám

% 1 db

% 2 db

% 11 db
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Mérsékelt kockázatú
Kis kockázatú
Kockázatmentes

Forrás: KvVM Környezetbiztonsági Információs Rendszer és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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A nukleáris biztonság magas fokú megteremtése az ország egészére vonatkozóan feladatot 
jelent, területileg azonban a Paksi Atomerőmű környezetében lévő 73 településen, ezen kívül 
pedig a Budapesten és Veszprémben működő kis teljesítményű kísérleti kutatóreaktorok 
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környezetében van magasabb biztonsági fokozat a nukleáris kockázat miatt. Pakson 2003. 
áprilisában a hétfokozatú nemzetközi nukleáris események skáláján a 3-as fokozatba sorolt 
súlyos üzemzavar történt (a fűtőelemek egy része szétszóródott a 2-es blokk 
tisztítótartályában), ami a skála 1991-es bevezetése óta még nem fordult elő. A lakosságnak 
okozott többletdózis egy napig 10%-kal volt több a természetes háttérsugárzásnál, komoly 
egészségügyi kockázatot nem jelentett. Az erőművi dolgozókat a megengedett dózis sem érte. 
 
A magyar erdőállomány gyarapodásával és a veszélyeztető események előfordulásának 
növekedésével egyre inkább szükség van az erdők tűzkár elleni védekezésének magas szintű 
biztosítására. Európai Uniós előírások alapján, a Magyar Állami Erdészeti Szolgálat 2002-ben 
elkészítette a magyar települések és megyék erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolását. Az 
erdőtűzindex kialakításához a faállomány minőségi, mennyiségi adatain kívül, éghajlati 
adatokat, valamint antropogén tényezőket (társadalmi, gazdasági adatokat) is figyelembe 
vettek. A települési adatok területi súlyozásával készített kistérségi erdőtűzindex térkép 
alapján a leginkább erdőtűzveszélyes kistérségek a Balaton északi partján, a Velencei-tó 
körzetében, a Vértesben, a Budai hegységben, Budapesten és a Duna-Tisza-köze déli részén 
találhatóak. Előbbiek esetében a döntően kiemelt üdülőkörzetekről van szó, itt elég 
erőteljesek az antropogén kockázati hatások, csakúgy, mint a fővárosban. A Duna-Tisza 
közén az aszály, az erdőállomány minőségi tényezői a legnagyobb rizikófaktorok. Az erősen 
tűzveszélyes csoportba tartozó sopron-fertődi, celldömölki és pécsi kistérségben főleg az 
erdőállomány összetétele miatt jelentősebb a tűzveszély.  
 
A legnagyobb területet érintő erdőtüzek 2002-2003-ban elsősorban az Északi-középhegység 
határmenti térségeiben, a Duna-Tisza-közén és a Nyugat-Dunántúlon voltak jellemzőek. Az 
erdőtüzek számához viszonyítva a legnagyobb területen Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád 
megyében érte károsodás az erdőket. Borsod megye egyes térségeiben, az elmúlt négy évben 
az egyik legjelentősebb volt a tűz által károsított erdőterület bár ott tűzveszélyességi 
szempontból csupán mérsékelten és kismértékben veszélyeztetett kistérségek találhatók. 
 

Kistérségek erdőtűztűz-veszélyességi besorolása és az égett erdőterület, 2002-2003

Jelmagyarázat

kiemelten tűzveszélyes
erősen tűzveszélyes
közepesen tűzveszélyes
mérsékelten tűzveszélyes
kismértékben tűzveszélyes

1 ha alatt
1 ha - 10 ha
11 ha - 50 ha
51 ha - 100 ha
100 ha felett

égett terület

Adatok forrása: Állami Erdészeti Szolgálat  
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Az elszennyezett területek kármentesítése elsősorban a talaj, a földtani közeg és a víz 
minőségének megóvását és helyreállítását szolgálja. Területfejlesztési hatása is jelentős, 
azáltal, hogy a rehabilitált és megtisztított területek újra megjelenhetnek a gazdaság szereplői 
számára, mint telephelyek, környezetükben növekedhet a befektetési kedv, a környező 
ingatlanok értéke megnövekedhet, a településkép szebbé válhat. Az elszennyezett területek 
környezeti kockázatainak rangsorolása alapján, az 1996 óta beindított Országos 
Kármentesítési Program (OKP) keretében, 210 területen kezdődött meg a kármentesítés. A 
szennyező források országos számbavétele során eddig több mint 15 000 szennyezőforrást 
rögzítettek a KÁRINFO nevű térinformatikai rendszerben, amiből 554 darab védett természeti 
területre esik.  
 
A legtöbb nyilvántartott veszélyforrás a keleti országrészben az Alföldön, míg a legkevesebb 
Csongrád, Nógrád és Tolna megyében van. 2003-as adatok szerint a nyilvántartott 
szennyezőforrások közül a legnagyobb arányban a szénhidrogének és származékaik, és azok 
hulladékai vannak (27%), a második legnagyobb arányban a növényi és állati zsiradékok és 
hulladékaik szerepelnek (22%), harmadik legnagyobb csoport a háztartási hulladékoké (16%), 
míg a negyedik legjelentősebb regisztrált szennyezőcsoport a növényvédő- és rovarirtó-
szerek, műtrágyák, faanyagvédők és égéskésleltetők összevont csoportja (7%). 

 
A kármentesítés alá tartozó felmért területek közül a legnagyobb kockázatot jelentő csoportba 
1543 veszélyforrás tartozik. Budapesten kívül a legtöbb veszélyforrás az egykor jelentős 
szénbányászattal és energiatermeléssel bíró térségekben (dorogi, tatabányai, oroszlányi, 
várpalotai, pécsi) van, melyek nagy része szennyeződésre érzékeny karsztos területen 
helyezkedik el. 

Az összes regisztrált veszélyforrás és terület megyénkénti megoszlása 2003-ban 
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Ezen kívül a szénhidrogén mezők környezetében (Duna-Tisza-köze, Észak-Alföld), a 
nagyvárosi térségekben, valamint a régi és mai vegyipari térségekben (tiszaújvárosi, 
tiszavasvári, debreceni, miskolci) a legjelentősebb a területek elszennyezettsége és az ebből 
fakadó környezeti kockázat. 
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Az elmúlt 6 év alatt, elsősorban a kiemelt kármentesítési területek környezetében, a 
folyamatos kármentesítési programok eredményeképpen az érintett hatásterületeken javult a 
korábban szennyezett környezeti elemek állapota és így csökkent a szennyezés 
továbbterjedési kockázata. 
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Nagy kockázatú és kiemelt kármentesítési területek, 2003

Jelmagyarázat

nincs 
1 - 10 db
11 - 20 db
21 - 30 db
31 - 40 db
119 db

$T

Kiemelt 
kármentesítési 

területek

$T 1 db

$T 2 db
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6 db

Feltehetően 
nagy kockázatú

területek

 

3.6  Természet- és tájvédelem 

Az élővilág sokszínűsége, az ökoszisztémák változatossága, a természetközeli területek 
egyed- és fajgazdagsága alapján Magyarország Európa többi országaihoz viszonyítva a 
természeti értékekben gazdagabb területek közé tartozik. Jelenleg Magyarországon közel 
3 000 növényfaj és több mint 43 000 állatfaj él. Ezen adottságok fenntartásának jegyében a 
vizsgált időszak alatt a védett és fokozottan védett növényfajok száma 39%-kal 695-re, míg a 
védett és fokozottan védett állatfajoké 14%-kal, 965-re nőtt. Fokozott védelem alatt közülük 
63 növényfaj és 137 állatfaj áll. Az EU-jogharmonizáció kapcsán összesen 1 066 faj, 498 
növény- és 568 állatfaj közösségi védelmét hirdették ki hazai jogszabályban. A legújabb elem 
a több mint 50 szárazföldi moha védelme és az ökoszisztémák működése szempontjából 
nélkülözhetetlen életközösségek (mint például hat, különleges értéket képviselő hangyafaj) 
védetté nyilvánítása. A veszélyeztetett helyzetű fajok és élőhelyeik védelmét az állami 
természetvédelmi intézményrendszer a hatósági és szakhatósági jogköreinek érvényesítésével, 
a biológiai sokféleség védelmével és a védett területek és értékek rendszerének fenntartásával 
(egyedi jogszabály alapján védett nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi 
területek, a törvény erejénél fogva (ex lege) védett területek, természeti értékek) biztosítja. 
 
Az országos és helyi jelentőségű védett természeti területek kiterjedése jelenleg 859 747 
hektár (Magyarország területének 9,3%-a). E kategóriákban 1998 óta 15440 hektár 
területnövekedés volt. Az országos jelentőségű védett területek 13,4%-a fokozott védelem 
alatt áll. 
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Országos és helyi jelentőségű védett természeti területek és területtel rendelkező védett természeti értékek 
változása 

1998 2003 változás 
 terület 

(hektár) 
szám 
(db) 

terület 
(hektár) 

szám 
(db) 

terület 
(hektár) 

szám
(db)

Nemzeti parkok 440 839 9 484 883 10 +44 044 +1
Tájvédelmi körzetek 341 695 38 309 817 36 -31 878 -2
Természetvédelmi területek 25 793 141 25 934 142 +141 +1
Természeti emlék 0 1 0 1 - -
Országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti 
terület összesen 

808 327 189 820634 189 +12 307 0

Helyi jelentőségű védett 
természeti területek 36 000 1 067 39113 1 277 +3 133 +210

Védett természeti terület 
mindösszesen* 844 327 1 256 859747 1 466 +15 440 +210

Ex lege védett láp** n.a. n.a. 47 500 ~1 000 - -
Ex lege védett szikes tó** n.a. n.a. 14 000 336 - -
* ex lege védett területek nélkül 
** láppal, ill. szikes tóval érintett ingatlanok területadatai (a felmérések eddigi eredményei) alapján 

 
 
A védett természeti területek aránya az őriszentpéteri kistérségben a legnagyobb (78,2%), de a 
szentgotthárdi, szobi, szentendrei kistérségekben is 50% feletti. A nemzeti parki területtel 
rendelkező kistérségek többségében jelentős a védett természeti területek aránya, kivételt ez 
alól csak a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területei jelentik, a természetföldrajzi 
adottságok miatt (folyóvölgyek, területileg szórtan elhelyezkedő védett természeti területek. 
Nincs országos jelentőségű védett terület a kistérségek 12%-ában, a csengeri és a szikszói 
kistérségben helyi jelentőségű védett természeti terület sincs. 
 

 

Országos és helyi jelentőségű védett természeti területek aránya az összterületből, 2003

Jelmagyarázat

Nincs
1% alatt
Országos átlag alatt  (1%<8,4% )
Országos átlag körüli (8,4%-10,3%)
Országos átlag felett (10,4% -50%)
Magasan az országos átlag felett (51%-79%)
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A jelentés időszakában az Őrségi és a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzeteket három, 
addig nem védett belső-őrségi faluval és a Rába nem szabályozott ártereivel 2002-ben 
nemzeti parkká minősítették. 1999-ben egy új tájvédelmi körzetet (Dél-Mezőföld TK) hoztak 
létre. Két új természetvédelmi területet (Dávodi Földvári-tó TT és Budakalászi 
Kemotaxonómiai Botanikus Kert TT) alakítottak ki 2000-ben, illetve 2003-ban. 
 

Vértesi TK

Zempléni TK

Szatmár-Beregi TK

Hajdúsági TK

Közép-Tiszai TK

Borsodi Mezőségi TK

Kesznyéteni TK

Lázbérci TK

Mátrai TK

Karancs-Medves TK

Kelet-Cserhát TK

Gödöllői Dombvidék TK

Ócsai TK

Pusztaszeri TK

Kelet-Mecsek TK
Zselicségi TK

Boronka-melléki TK

Magas-bakonyi TK

Pannonhalmi TK

Szigetközi TK

Soproni TK

Kőszegi TK

Őrségi NP

Sárvíz-völgye TK

Tarnavidéki TK

Sárréti TK

Aggteleki NP

Bükki NP

Hortobágyi NP

Körös-Maros NP

Kiskunsági NP

Duna-Ipoly NP

Duna-Dráva NP

Balaton-felvidéki NP

Fertő-Hanság NP
Gerecsei TK

Budai TK

Sághegyi TK

Somló TK

Hevesi Füves Puszták TK

Tokaj-Bodrogzug TK

Tápió-Hajta-vidék TK

Bihari-sík TK

Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység
földtani alapszelvényei Természeti Emlék

Dél-Mezőföld TK

Országos jelentőségű védett természeti területek, 2003 

Jelmagyarázat
nemzeti park

tájvédelmi körzet

természetvédelmi terület

Nemzeti Park Igazgatóság 
illetékességi területének határa

tájvédelmi körzet 1998-ban, 
nemzeti Park 2003-ban

 
 
Magyarországon 1997 óta minden barlang, láp, szikes tó, kunhalom, földvár, forrás és 
víznyelő védett a törvény erejénél fogva. A közhiteles barlangnyilvántartás szerint jelenleg 
mintegy 3 570 barlang ismert, köztük a legjelentősebb 132 fokozott védelmet élvez. 181 
település és 37 kistérség területén van barlang, a miskolci kistérségben a felmért barlangok 
száma több mint 500. A hazai barlangok csaknem 30%-a a Bükkben, negyede a Balaton-
felvidéken és a Bakonyban, míg 11-11 %-a a Gerecsében és a Pilisben található. 
 
A Nemzeti Lápkataszter jegyzékben összesen mintegy 1 000 lápterület, a Nemzeti Szikes Tó 
Kataszter jegyzékben 336 szikes tó szerepel. A legjelentősebb kiterjedésű lápvidékek 
Magyarországon a Dunántúl középső, déli és délnyugati részén, a Duna–Tisza közi 
homokhátság nyugati peremén, valamint a Nyírségben találhatók. Lápokban legszegényebb 
terület a Tiszántúl déli része. 
 
Magyarország szikes tavai közül a két legnagyobb a Fertő tó és a Velencei-tó. Tipikus 
megjelenésű, kisebb-nagyobb, sekély, nyílt vizű szikes tavak nagy számban találhatók a 
Duna–Tisza közén, kisebb számban a Hortobágyon, a Hajdúháton, a Nyírségben és. 
Szórványosan találunk szikes állóvizeket a Mezőföldön és a Csanádi-háton is. Alacsonyabb 
sótartalmú, enyhén szikes állóvizek az Alföld számos egyéb pontján is előfordulnak. 

Magyarországon 368 őskori földvár található, a kunhalom-kataszterben jelenleg mintegy 
1 650 darab kunhalom szerepel, utóbbiak felmérése jelenleg még folyik. A földvárak 299 
településen és 106 kistérségben fordulnak elő. A legtöbb földvár a szeghalomi (15 db), a 
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tamási (14 db) a sarkadi (13 db) kistérségben van. Az Országos Forráskataszter mintegy 3 000 
forrás adatait tartalmazza. A víznyelő-kataszter elkészítése előrehaladott állapotban van. 
A beszámolási időszakban az élőhely-rekonstrukciós programok keretében három fő területen 
történt előrelépés. A Holtág Program keretében 39 Tisza-völgyi és 16 Duna-völgyi szentély 
típusú holtágat határoztak meg, illetve 237 db négy hektárt meghaladó (57 Duna-völgyi, 180 
Tisza-völgyi) holtágat regisztráltak és a felmérések alapján Magyarország holtágai c. 
kiadványban foglalták össze az ismereteket. A vizes élőhelyek rekonstrukciója során 5 000 
hektárral nőtt Magyarország nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeinek kiterjedése, valamint 
további 3 terület helyreállításának előkészítése történt meg. Elkészült 20 vizes élőhely 
rekonstrukciójának terve, valamint 80 db jelentős nemzetgazdasági értéket képviselő, bölcs 
hasznosítású holtág felmérése is megtörtént. A gyeprekonstrukciók keretében legértékesebb 
füves élőhelyek helyreállítása, állapotjavítása történt meg. 
 
Az Európa Tanács irányelveit és az ország természeti adottságait is figyelembe véve került 
kijelölésre a 9 regionális ökológiai hálózat, amelyek összeillesztésével született meg az 1999-
ben a Nemzeti Ökológiai Hálózat első tervezete. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer keretében 81 növény- és számos állatfaj állományának, 39 növénytársulásnak, és 
több, mint 80 élőhelynek az első felmérése történt meg. 
 

Felső-Tisza

Kis-Balaton

Fertő-tó

Gemenc

Hortobágyi Nemzeti Park

Felső-Kiskunság

Béda-Karapancsa
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Mártély

Pusztaszer

Ipoly-völgy

Biharugra

Pacsmagi-tavak

Csongrád-bokrosi Sós-tó

Kardoskúti Fehértó

Tatai Öreg-tó

Velencei madárrezervátum
és Dinnyési Fertő

Szaporcai Ó-Dráva-meder

Szegedi Fehér-tó

Rétszilasi tavak

Sasér

Labodár
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(okt. 1. és ápr. 30 között)
Balaton 

Jelmagyarázat

Kiemelten fontos 
érzékeny természeti területek települései

UNESCO MAB Bioszféra rezervátumok
Ramsari Egyezmény alá tartozó területek

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Fertő-tavi Bioszféra-r.

Aggteleki Bioszféra-r.

Pilisi Bioszféra-r.

Kiskunsági Bioszféra-r.

Hortobágyi Bioszféra-r.

Nemzetközi jelentőségű természeti területek, az érzékeny természeti területek
rendszere által érintett települések és a Nemzeti Ökológiai Hálózat

 
 
A nemzetközi jelentőségű vizes területekről – különösen mint a vízimadarak tartózkodási 
helyéről – szóló ramsari egyezmény alá tartozó területek száma négy új területtel (Baradla, 
Ipoly-völgy, Felső-Tisza és Csongrád-bokrosi Sós-tó) és mintegy 30 000 hektárral bővült, így 
2003-ban a 23 magyarországi ramsari terület összkiterjedése 179 958 hektár. Az ökológiai 
szempontból kiemelkedő nemzetközi jelentőséggel rendelkező területek, az úgynevezett 
UNESCO MAB rezervátumok száma öt (Hortobágyi, Kiskunsági, Fertő-tavi, Aggteleki, 
Pilisi), összesen mintegy 130 000 hektáros területen helyezkednek el, melyből 5 900 hektár 
nemzeti parki magterület. 
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Az Európai Unió által kibocsátott madárvédelmi, illetve élőhelyvédelmi irányelv alapján 
létrehozott Natura 2000 hálózathoz csatlakozó hazai területek felmérése is elkezdődött a 
vizsgált időszakban. A madárvédelmi irányelv követelményei alapján elkészült egy előzetes 
javaslat a Natura 2000 hálózat részét képező különleges madárvédelmi területek (SPA) 
körére. 
 
A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében az ország területén összesen 30 
kiemelten fontos, 20 fontos és 11 tervezett érzékeny természeti területet (ÉTT) jelöltek ki 
olyan természetvédelmi szempontok miatt (is) speciális hasznosítást igénylő térségekben, ahol 
a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése és fenntartása az élőhelyek és a fajok 
védelmét szolgálja a védett és nem védett természeti területeken egyaránt. 
 
Az erdők nélkülözhetetlenek a környezeti elemek, a természet és a táj változatosságának és 
ökológiai egyensúlyának megőrzésében, valamint az ember egészségének a védelmében. 
Magyarországon a védett természeti területen lévő erdők összkiterjedése 1998-ban 311 502 ha 
volt (az erdővel borított összes terület 17,8%-a), míg 2003-ban 384 660 hektár a védett 
természeti területen lévő erdő területe (az ország erdővel borított összterületének 21,3%-a, 
Magyarország teljes területének 4,1%-a). A kistérségek közül a legmagasabb (70% feletti) a 
védett természeti területen lévő erdők aránya az őriszentpéteri, szobi, szentendrei és a 
szentgotthárdi kistérségben, sőt az őriszentpéteri és szobi kistérségben az összes terület felét 
védett természeti területen lévő erdők alkotják.  
 
A természetes vagy természetközeli erdei életközösség megóvását, a természetes folyamatok 
zavartalan érvényesülését, továbbá azok kutatását szolgáló erdőrezervátumok közül 1996 
óta 63 területet (13 100 ha) jelöltek ki, ebből 49-et jogszabályban ki is hirdettek, a tervezett 
erdőrezervátumok száma 14. Az erdőrezervátumok a hazai erdőállomány 0,76 %-át adják, 
amelyből a gazdálkodás alól is kivont magterületeken 3 665 hektár fekszik, ami az országos 
erdőterület 0,21 %-a. 

 

Országos és helyi jelentőségű védett természeti területen lévő erdők
aránya az összes erdőterületből
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A tájvédelem céljai: a táj jellegének, esztétikai adottságainak, a természeti és táji értékeknek, 
az egyedi tájértékeknek, a természeti rendszereknek megóvása, műtárgyak tájba illesztése, a 
felszíni tájsebek rehabilitációja. 
 
Magyarország felszínén nagyszámú felhagyott, rendezetlen külszíni bánya (bányagödör, 
bányaudvar stb.), illetve a mélyművelésű bányászat hatására a felszínen kialakult tájseb 
található. Az 1990-es években készített felmérés szerint a bányászatból eredő tájsebek száma 
megközelíti a 15 ezret, ezek közül mintegy háromezer részletes felmérése megtörtént. A 
bányarehabilitációs program tíz éve alatt állami forrásokból 424 felhagyott külszíni 
bányaterületet sikerült rendezni a több ezer olyan esetből, ahol az államnak kell átvállalnia e 
tevékenységet a megszűnt, vagy csődeljárás alá vont egykori cégek helyett. A támogatott 
rehabilitációnál elsősorban a balesetveszélyes és kirívó tájsebek eltüntetése, valamint a 
településképet rontó, városszéli bányagödrök rendezése élvez elsőbbséget. Az egységnyi 
területre jutó tájsebek számát tekintve a legrosszabb a helyzetben a csepregi, a pilisvörösvári 
kistérség, valamint az egykor jelentős bányászati tevékenységgel rendelkező közép-dunántúli 
(pl. dorogi, esztergomi, várpalotai) és a nyugat-dunántúli térségek vannak. A tájsebek összes 
számát tekintve viszont a nagy területű alföldi kistérségekben van a legtöbb rehabilitálandó 
terület (a kalocsai, szeghalomi, szolnoki, jászberényi, békési, valamint a mosonmagyaróvári 
kistérségben 240 felett van a tájsebek száma). 
 
A beszámolási időszakban megkezdődött a települések és településrészek egyedi 
tájértékeinek felmérése. A munka eredményeként 2003. év végéig az egyedi tájérték-
kataszterrel rendelkező települések száma országos szinten 383-ra növekedett. 
 
A beszámolási időszak alatt a területi tervezésben a tájvédelmi szempontok érvényesítése 
egyre hangsúlyosabb szerepet kapott azáltal is, hogy a területrendezési tervek 
tájterhelhetőségi vizsgálata a tervek előkészítő munkafázisának kötelező munkarészévé vált. 
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Száz km  -re jutó tájsebek száma és a komplex tájrehabiltáció területei

Jelmagyarázat
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3 db - 8 db
9 db - 17 db
18 db - 26 db
27 db - 35 db
36 db- 41 db

Komplex tájrehabilitáció területe
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4.  A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA 
 

A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó 
eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki funkcionális rendszereit 
ellátó, műszaki-fizikai kapcsolatokat létrehozó négy alapvető hálózat: a közlekedés, a hír- és 
távközlés, a térségi ivóvízellátás és szennyvízkezelés, valamint az energiaellátás hálózati 
rendszereit. 
 
A területi fejlődést elősegítő tényezők között a műszaki infrastruktúra szerepe sajátos, a 
gazdasággal, társadalommal és a környezettel való kapcsolatrendszerének összetettségéből és 
sokrétűségéből adódóan. Az egymáshoz való viszony két oldalról közelíthető meg: miként hat 
az infrastruktúra a területi fejlődésre, illetve milyen igényeket állít a gazdaság, a társadalom és 
a környezetvédelem az infrastruktúrával szemben.  
 
Összegzés 
 
Az ország műszaki infrastruktúra ellátottsága a rendszerváltozást követően jelentősen 
javult. Különösen a távközlés, az egészséges ivóvízellátás, valamint a földgáz hálózati 
rendszer terén, amelyek gyakorlatilag az egész ország területén kiépültek. Megteremtődött a 
villamosenergia-ellátás hálózati rendszerének összekapcsolása a nyugat-európai 
rendszerekkel. Ebben az időszakban egyedül a közlekedési hálózat fejlesztése maradt el a 
kívánalmaktól, a közút- és vasúthálózat fejlesztésben meglévő évtizedes elmaradások 
továbbra sem épültek ki maradéktalanul, amelynek következtében a térségi elérhetőségben az 
ország nagy részén nem történt érdemi javulás.  
 
A közlekedés fejlesztése kiemelt szempont volt az elmúlt években. A mindenkori kormányzat 
jelentős összegeket költött fejlesztésre, az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól. 
Az ország térszerkezetét alakító közlekedési hálózat főváros központú, sugaras jellege 
továbbra is megmaradt, az elmúlt évek hálózatfejlesztései ezt oldani nem voltak képesek. 
Transzverzális irányú közlekedési beruházás mindössze a szekszárdi Duna híd és a hozzá 
kapcsolódó autóút szakasz formájában valósult meg. Átadásra került a Füzesabony – Polgár 
közötti autópálya szakasz az M3-on, valamint néhány megyeszékhely és kistérség központ 
elkerülő útja (Kaposvár, Debrecen, Szekszárd, Zalaegerszeg). Az autópálya és autóút építés 
volumene meg sem közelítette a tervezett mértéket (77 km), és az évek során megnövekedett 
gépjárműforgalom hatásaként az alsóbbrendű úthálózat minősége tovább romlott. Mindezek 
következtében a belföldi közúti elérhetőség jelentősen nem változott, csupán az észak-
magyarországi térség esetében történt javulás a főváros, illetve Miskolc elérhetőségét illetően.  
 
A vizsgált időszakban két-két híd épült a Dunán (Esztergom, Szekszárd) és a Tiszán (Tiszaug, 
Polgár) egyaránt, Dunaföldvárnál pedig teljesen felújították az átkelőt. Amennyiben 
megvalósulnak a tervezett további hídépítések (Budapest M0-északi elkerülő híd, 
Dunaújváros), az jelentősen javítani fogja az ország kelet-nyugati megközelíthetőségét (a 
Dunán átlag 38 km-enként lehet majd átkelni, amely érték már közelíti az EU-s átlag  
30 km-t). 
 
A közúthálózaton végrehajtott fejlesztések (amelyek a kívánt mértéktől elmaradtak) 
felülmúlták a vasúti közlekedés területén végzett fejlesztéseket. Az ágazat térvesztése tovább 
tart a közúti közlekedéssel szemben. Pályaépítés csak Szlovénia irányába történt egy rövid 
szakaszon, ezen kívül főként külföldi forrásokból megvalósuló rekonstrukciós munkák 
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folytak (pályarehabilitáció a Budapest-Hegyeshalom, Budapest-Szolnok, Cegléd-
Kiskunfélegyháza vonalakon). A villamosítás fokát sikerült növelni, amely még mindig több 
mint 10%-kal elmarad az uniós átlagtól (Mo. 35,2 %, illetve EU 47,2 %). A 
kétvágányosításban előrelépés nem történt, a hazai 16,4 % jelentős elmaradás az uniós 40,8 
%-os átlagtól. A pályaszakaszok és a járműpark egyaránt elöregedett, a működőképesség csak 
jelentős korlátozásokkal valósítható meg.  
A tömegközlekedés igénybevétele országosan csökken; a haszongépjárművek átlagéletkora 
továbbra is magas, cseréjük lassú folyamat, a közlekedésben résztvevő járművek száma 
folyamatosan nő. 
 
Jelentős állami támogatással a ’90-es években megjelentek hazánkban a kombinált 
közlekedési módok, azóta számottevő tranzitforgalom bonyolódik vasúton és a Dunán 
egyaránt.  E módon közlekedik már Nyugat-Európa és a Balkán irányába a hazai közúti 
tranzitforgalom 8-9 %-a. Napjainkra a 10 kombi terminálon a szállított járművek száma 
meghaladja a 100 ezer egységet (2001-ben 110.000, 2002-ben 107.000 db), amihez a 
rendelkezésre álló csaknem 1300 vasúti kocsi szállítókapacitása már nem elegendő, ezért 
szükségszerű újabb járművek beszerzése és terminálok építése. Az áruszállítás gördülékeny 
bonyolítása érdekében 1998-tól elkezdett kiépülni a logisztikai központok hálózata, melynek 
egy része már működik, másik része még előkészítő stádiumban van. Minden régióban épül 
legalább egy nagy központ (Budapest, Győr, Debrecen, Székesfehérvár, Szeged, 
Nagykanizsa, Miskolc), amelyek feladata a raktározástól a vámoltatásig számos szolgáltatást 
ölel fel. 
 
A belvízi közlekedés jelentősen visszaesett az ezredfordulóra. Európai viszonylatban nem 
megfelelő a géppark, a vízi út, és a meglévő kikötők minősége sem. 2002-ben a 116 
egységből álló személyhajó állomány 80 %-a, az 550 egységből álló vontató-, toló- és 
áruszállító állomány 90 %-a volt öregebb 20 évesnél. Előrelépés csupán a kombinált 
közlekedésben történt, heti 2 hajó közlekedik Németországba. A szállított járművek száma 
meghétszereződött és elérte a 13.200 darabot. Mivel az európai közlekedéspolitika preferálja a 
vízi közlekedés fejlesztését, megkezdődtek hazánkban is a nemzetközi normáknak megfelelő 
kikötők létesítése. Jelenleg Győr-Gönyű, Budapest-Csepel, Dunaújváros és Baja kikötője felel 
meg a normáknak. 
 
A hazai légi közlekedés szerepe nem változott jelentősen az elmúlt években. Az áruszállítás 
mértéke gyakorlatilag elhanyagolható, a személyszállítás volumene viszont folyamatosan 
emelkedik (2,3-2,5 millió utas/év). Az elavult géppark mára kicserélődött, modern utasszállító 
repülőgépek szolgálják az igényeket, melyek kihasználtsági foka jelentősen emelkedett. 
Budapest-Ferihegy mellett Sármelléken és Debrecenben is a nemzetközi forgalom növekedése 
várható. Előrelépés, hogy a belföldi légi forgalom beindulása nélkül is számos regionális 
repülőtér-fejlesztése elkezdődött (Pécs-Pogány, Taszár, Békéscsaba, Győr-Pér, Zalaegerszeg-
Andráshida, Jakabszállás).  
 
A távközlési szektor továbbra is az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a hazai 
gazdaságnak. Jelentős átalakulás zajlott le a szolgáltatás minőségét illetően, a hagyományos 
technológiákat egyre inkább felváltotta a digitális technológia. Megjelent az információs és 
kommunikációs technológia (IKT) fogalma. A mobil telefon ellátottságban Európa 
élmezőnyébe tartozik Magyarország (100 főre több mint 80 készülék jut), és fokozatosan 
terjed a számítógép és az Internet használat is, utóbbi európai összevetésben azonban még 
nem kielégítő (100 főre jutó Internet felhasználók száma 2002-ben: Magyarország 15,8 %, 
EU-15 átlag 35,7 %). A vezetékes telefonellátottságban a területi különbségek már nem 
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jelentősek, az előfizetéseket tekintve némi visszaesés is tapasztalható volt az elmúlt években, 
ugyanis az előfizetők jelentős száma visszamondta a vezetékes szolgáltatást, és a „minden 
családtagnak egy mobil telefon” rendszerre tértek át. Lezajlott a távközlési piac 
liberalizációja, amely azonban napjainkban még nem érezteti a hatását.  
 
Az ország településeinek vezetékes ivóvízzel történő ellátása már az 1980-as évek második 
felében elkezdődött. Napjainkra az ellátás teljes körűvé vált, és mára a megfelelő minőségű 
ivóvízellátás is gyakorlatilag megoldottá vált. A környezet védelme és az uniós 
szabályozásnak történő megfelelés érdekében a ’90-es évek végén felgyorsult a 
csatornahálózat kiépítése, a települési közműolló állapota négy év alatt 75,8 %-ról 63,3 %-ra 
zárult. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a települések 37 %-ában 
valósult meg 2002-re. Jelentős előrelépés történt a szennyvíztisztítást illetően is, 540 
szennyvíztisztító létesítmény működik országszerte, amelyekkel a keletkező 
szennyvízmennyiség 58 %-a átesik biológiai tisztításon. 
  
Az energiaellátás területén a legnagyobb változást az energiapiaci liberalizáció jelentette. 
Mivel a magyar energiapolitika prioritásai között szerepelt a piacgazdaság, valamint az Uniós 
csatlakozás feltételeinek megteremtése, mindez jelentős kihatással volt az energia 
infrastruktúra alakulására is. Mind a villamosenergia, mind a földgáz szektorban megtörtént a 
privatizáció, melynek következtében a szolgáltató társaságok és az erőművek nagy része is 
külföldi érdekeltségi körbe került. Az ország energiaforrás szerkezete jelentősen átalakult, 
tovább tart a földgázpiac térnyerése. A hazai energiaforrások kimerülésével az energia import 
részarány növekedése tapasztalható. A villamosenergia szektorban az országos hálózat 
kiépült, az energiabiztonság megoldott, jelentős hálózatfejlesztés csupán a Dél-Alföldön 
(Sándorfalva – Békéscsaba között) történt. Ennek következtében a szolgáltató társaságok a 
meglévő hálózat bővítésére, rekonstrukciójára helyezték a hangsúlyt. A villamosenergia 
gyakorlatilag mindenhol az országban hozzáférhetővé vált, a felhasználás mértéke nem 
változott jelentősen az elmúlt években.  
 
Hasonlóan a villamosenergia-elosztó hálózati rendszerhez, a földgáz és kőolaj vezetékhálózat 
is kiépült. A földgáz ellátás térnyerése továbbra is növekedett. A vizsgált időszakban a 
földgázellátásba 510 település kapcsolódott be, így 2002 végére a vezetékes gázzal ellátott 
települések száma elérte a 2697-et. A lakossági felhasználáson túl a villamosenergia 
termelésben is egyre nagyobb szerepe van a földgáz tüzelőanyagnak. A növekvő 
földgázfelhasználás következtében a hálózati rendszer napi terhelés eléri a 90-97 %-ot, 
elengedhetetlen a szállító- és tárolólétesítmények fejlesztése a szükséges ellátásbiztonság 
érdekében. Az ország két beszállítási pontja (Baumgarten, Beregdaróc) mellé szükségessé 
válik egy harmadik (célszerűen Szlovákia irányából) betáplálás kiépítése. 
 
A megújuló energiaforrások hasznosítása terén nem történt változás a vizsgált időszakban. Az 
energiahordozói szerkezetben a megújuló energiák aránya továbbra is igen alacsony 3,6 %, 
ami az EU átlag 6 %-tól jelentősen elmarad. 
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4.1 Közlekedés 

A közlekedési ágazatnak a nemzeti össztermékhez történő hozzájárulása a kilencvenes 
években folyamatosan csökkent. Míg 1990-ben még 7%-ot tett ki, 2002-re a közlekedés 
ágazatokon belüli aránya megközelítőleg a GDP 5%-ára mérséklődött. Az egyes alágazatok 
közötti megoszlás az alábbiak szerint alakult a személy- és áruszállítási teljesítmények terén: 
 

A személyszállítás alágazatok közötti teljesítményének megoszlása, % 
 1998 2002 EU (1998) 

vasúti szállítás 39,34 40,34 6 
közúti szállítás 47,03 46,34 89 
vízi szállítás 0,18 0,12 0 
légi szállítás 13,45 13,20 5 

összesen 100,00 100,00 100 
 

Az áruszállítás alágazatok közötti teljesítményének megoszlása, % 
 1998 2002 EU (1998) 

vasúti szállítás 22,43 22,28 13 
közúti szállítás 59,76 60,10 75 
vízi szállítás 4,49 3,40 7 
légi szállítás 0,12 0,09 0 

csővezetékes szállítás 13,20 14,13 5 
összesen 100,00 100,00 100 

 Forrás: GKM 
 
A ’90-es évek elejétől megfigyelhető a közúti közlekedés előtérbe kerülése, azonban a 
kilencvenes évek vége óta gyakorlatilag stagnálás állapítható meg az alágazatok arányában. 
Tovább tart a vízi közlekedés térvesztése, de a vizsgált időszakban a légi és vasúti áruszállítás 
volumene is mérséklődött, a csővezetékes szállítás esetében pedig az elmúlt évtizedben 
állandósult az alágazat részaránya 13-15 % körül. Ezek a tendenciák többnyire megegyeznek 
az EU-ban egy-két évtizeddel korábban beindult folyamatokkal, ahol jelenleg a közúti és légi 
közlekedés bővülése tovább tart, a vízi közlekedés, mind az áru, mind a személyszállítás 
tekintetében lemaradóban, a vasút pedig – az igen jelentős gyorsvasút hálózat fejlesztések 
hatására – a személyszállítás terén ismét növekedési pályára állt (az áruszállítás 
lemaradóban).  
A területi folyamatok értékelésénél minden esetben vizsgálat tárgyát képezi a különböző 
közlekedési fejlesztések, beruházások hatása, eredménye. A közlekedési alágazatok közül a 
közúti közlekedésben történt évről-évre a legtöbb változás, azonban mindez elenyésző a 
koncepciókban, programokban prognosztizált szükséges fejlesztések mértékéhez képest.  
 
A területfejlesztés és a közúti közlekedés kapcsolódási pontja a közúthálózat. A közúthálózat 
mennyiségi és minőségi jellemzőivel mutathatjuk be leginkább a területi eltéréseket. A 
mennyiségi paraméterek esetében 2003-ban a közúthálózat hossza 30.491 km-t tett ki 
hazánkban, ez 1998-hoz képest 243 km-es növekedés. A gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, 
autóutak) hossza ugyanezen időszak alatt 504 km-ről 581 km-re változott, ami jelentősen 
elmaradt a korábban beharangozott fejlesztési elképzelésektől. A 2002-t megelőző tíz évben 
összesen csaknem 500 km új építésű közút készült el, ami közel 50 km-es átlagos évi 
növekedést mutat, szemben a gyorsforgalmi útépítéssel, ahol 263 km épült összesen az elmúlt 
10 évben. A jelenlegi közúthálózat-fejlesztési elképzelésekben 2007-ig 431 km-nyi új 
autópálya és autóút építése szerepel, 425 km gyorsforgalmi út megvalósítását kell elindítani 
és kb. 800 km gyorsforgalmi út építését kell előkészíteni. Magyarországon az állami 
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kezelésben lévő utak sűrűsége 2003-ban 32,77 km/100 km2 volt, ez jócskán elmarad az EU-15 
átlagától, mely 88,3 km/100 km2 (1999-es adat). Az előbbi aránnyal közel megegyező a 
gyorsforgalmi úthálózat sűrűsége, ami hazánk esetében 0,62 km/100 km2, az EU-15 átlaga 
pedig 1,57 km/100 km2 (1999-ben). Természetesen az összehasonlítások mindig rejthetnek 
hibát a különböző értelmezés miatt, de a nagymértékű nagyságrendi különbségek mutatják az 
ország közlekedési infrastruktúrájának helyzetét.  
 
A települési elkerülő- és tehermentesítő utak építése lassan folyt a vizsgált négy évben. 
Főként a nagyvárosok, megyeszékhelyek elkerülő szakaszai készültek el, valamint az 
elsőrendű főútvonalak mentén fekvő jelentősebb települések kaptak új elkerülő utakat. Mivel 
évente 10-25 km új építésű útról van szó, továbbra is nagy a lemaradás ezen a téren (a 2015-ig 
szóló programban 200 km új fő- és mellékút építése várható, melyek többnyire települést 
elkerülő útszakaszok lesznek). Nem történt előrelépés a Budapestet elkerülő M0-s körgyűrű 
további szakaszait illetően, a délkeleti szektor építése csak 2004 nyarán kezdődhetett meg. 
Különösen súlyos gondokat okozott a vizsgált időszakban az autópályák mentén fekvő 
települések belső úthálózatának rendkívüli terhelése. Javulni látszik azonban a helyzet, mivel 
a bevezetett új autópálya használati rendszer sikeres, és 2004 márciusától az ország összes 
gyorsforgalmi útján egységes keretek között vehető igénybe. E rendelkezések hatására 
várhatóan jelentősen mérséklődik az érintett térségekben a településeken áthaladó forgalom. 
A kért útdíj azonban még így is sokakat távol tart az autópályáktól (főként a 
nehézgépjárműveket), teljes mértékben nem szűntek meg a települési tranzit problémák, de 
jelentős javulás történt e téren.  
 
Területfejlesztési szempontból kiemelkedő jelentőségűek a nagy folyóinkra épített hidak. A 
vizsgált időszakban a Dunán és a Tiszán egyaránt 2-2 híd épült, Esztergomnál a Mária-
Valéria híd (2001), Szekszárdnál a leendő M9-es autópálya hídja (2003), valamint a Tiszán a 
tiszaugi- (2001) és a Polgári M3-as híd (2002). 2001-ben átadták a teljes felújításon átesett 
dunaföldvári hidat is. A fejlesztési elképzelések alapján belátható időn belül átadásra kerülhet 
további 2 híd a Dunán, az M0-ás északi átkelésénél, illetve az M8-as autópálya esetében 
Dunaújvárosnál. A főváros tervez még egy átvezetést Újpest és Aquincum között. 
Amennyiben a budapesti hidakat összevonjuk egy átkelésnek, 2006 körül 10 helyen lehet 
majd átkelni a magyarországi Duna szakaszon, ami átlagban 38 km-es folyó-kilométerenkénti 
átkelést tesz lehetővé. Ez az érték jelentős előrelépés lesz a ’90-es évek elejeihez képest, s 
közelíti az Európai Uniós átlagot (30 km).  
 
Annak ellenére, hogy kedvezően változtak nagy folyóinkon az átkelési lehetőségek, továbbra 
is mutatkozik igény a rév- és kompközlekedésre. Főként az Alföldön számos ún. hídmentes 
terület található, ahol a révátkelések és a meglévő néhány pontonhíd biztosítják a 
mellékúthálózaton bonyolódó közlekedés folyamatosságát. 1994 óta – a révközlekedés 
elősegítése érdekében – a szaktárcák folyamatosan biztosítottak költségvetési forrást az 
eszközpark, a létesítmények és a révekhez vezető utak fenntartására és rekonstrukciójára. 
Minden évben újabb átkelésekhez nyújtottak támogatást, így 2003-ban az átkelések száma 
összesen 58-ra emelkedett. Ebből a Dunán összesen 26 (ebből 15 komp), a Tiszán 17 (ebből 
14 komp) helyen volt rév- és komp átkelési lehetőség. A két fő folyónkon kívül üzemel még 
átkelő a Sajón (2 helyen), a Szamoson (4), a Bodrogon (6), és a Körösökön (2).  
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A közúthálózat minőségi mutatói a vizsgált időszakban az alábbiak szerint változtak: 
  
 

Országos közutak burkolatállapota 
1999 2002 Burkolat minőségi 

osztály főhálózat mellékhálózat főhálózat mellékhálózat 
jó 9,8 % 3,1 % 6,5 % 4,0 % 
megfelelő 16,4 % 7,9 % 15,6 % 7,9 % 
tűrhető 25,9 % 29,7 % 27,7 % 30,2 % 
nem megfelelő 18,6 % 19,3 % 20,2 % 19,7 % 
rossz 29,3 % 40,0 % 30,0 % 38,2 % 

Megjegyzés: autópályák és földutak nélkül 
Forrás: ÁKMI 
 
 
 

Országos közutak pályaszerkezetének teherbírása 
1999 2002 Teherbírási osztály főhálózat mellékhálózat főhálózat mellékhálózat 

jó 68,9 % 37,7 % 74,6 % 39,8 % 
megfelelő 6,1 % 8,2 % 4,3 % 8,0 % 
tűrhető 7,9 % 10,9 % 6,1 % 10,8 % 
élettartam végén 6,9 % 12,4 % 5,3 % 12,4 % 
élettartamon túl 9,2 % 28,4 % 8,3 % 28,1 % 
nem mért 1,0 % 0,8 % 1,4 % 0,9 % 

Megjegyzés: autópályák és földutak nélkül 
Forrás: ÁKMI 

 
 
Az országos közutak burkolatának minősége a főúthálózat esetében a megyék többségében 
jelentősen romlott, kivételt a dél- és nyugat-dunántúli régió megyéi jelentenek, ott mérhető 
javulás az 1999-2002 közötti időszakban. A mellékúthálózat tekintetében az ország csaknem 
összes megyéjében minőségjavulás állapítható meg. A minőségi rangsort 2002-ben továbbra 
is Veszprém megye zárja a legrosszabb paraméterekkel, a legjobb mutatókkal pedig Hajdú-
Bihar és Győr-Moson-Sopron megyék rendelkeznek.  
 
A tömegközlekedés helyzetében kismértékű változás történt az elmúlt években. Főként a 
főváros környéki helyközi autóbusz közlekedésben álltak forgalomba új, korszerű járművek, 
melyek száma azonban az igényekhez képest elenyésző, a járműpark átlag életkora továbbra 
is magas, sok a korszerűtlen, környezetszennyező gépjármű. Önkormányzati forrásokból 
számos megyeszékhely buszparkja esett át fiatalításon, ezen kívül jelentősebb fejlesztés 
Budapesten történt, ahol új és felújított villamos pályákat adtak át, valamint használt és új 
busz, villamos és trolibusz járműveket állítottak forgalomba.  
 
A vasúti közlekedés a 90-es években fokozatosan vesztette el korábban vezető szerepét az 
áruszállításban a közúti közlekedéssel szemben. Napjainkban az ágazat térvesztése tovább 
tart, de üteme mérséklődött, 1999-2002 között már stagnálás figyelhető meg. Az ország 
vasúthálózati sűrűsége meghaladja az EU átlagot. Fő probléma azonban a nem megfelelő 
pályaállapot, a vasúti létesítmények leromlott műszaki állapota, az alacsony kihasználtság és 
járatsűrűség, valamint az elavult járműpark.  
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A vasút mennyiségi jellemzőit leíró adatok: 

 1999 2002 1999-2002 között új vonal/ 
jármű, [km]      [db] 

vasútvonalak hossza összesen, km 7873 7898                 26 
     ebből normál nyomtávú, km 7613 7639                 26 
normál nyomtávú vasúti járművek száma, db 
     mozdony 1173 1061 15 
     motorvonat, motorkocsi 339 342 8 
     személyszállító jármű 3439 3184 1 
     poggyászkocsi 59 47 0 
     teherkocsi 21969 18670 370 
          ebből kombinált közlekedésre alk. 1278 1244 n.a. 

 Forrás: GKM, MÁV 
 
Az adatokból kitűnik, hogy minimális pályaépítés történt a vizsgált időszakban (átadták a 
Szlovénia irányába közvetlen kapcsolatot jelentő Zalalövő-Bajánsenye szakaszt), a jármű 
számban pedig jelentős csökkentés történt. 2002-ben a teljes járműállomány mindössze 6 %-a 
volt fiatalabb 10 évnél, viszont 80 %-ának átlagéletkora meghaladta a 20 évet. Még rosszabb 
a helyzet a mozdonypark gerincét alkotó vontatójárművek (V43, M41, M63) kapcsán, melyek 
üzemi életkora a 40 (!) évet közelíti. Pozitívum, az elérhetőségi szempontokból jelentős lépés, 
hogy két megyeszékhely kivételével ma már minden megyeközpont korszerű IC vonattal 
elérhető. 
 
Jelentős hálózatfejlesztések nem történtek a vasúti közlekedésben. Az európai törzshálózat 
részét képező szakaszokon pályarehabilitációs munkák folytak EIB hitelek, ISPA források és 
költségvetési források felhasználásával a Budapest – Hegyeshalom, a Budapest – Újszász – 
Szolnok és a Cegléd – Kiskunfélegyháza vonalakon. Rehabilitációs előkészítő munkák 
folynak a Szolnok – Záhony, a Szolnok – Lökösháza, a Budapest – Gyékényes és a Budapest 
– Boba vonalakon. A vizsgált időszakban több, újonnan villamosított szakaszt adtak át 
(villamosított vasútvonalak aránya 2002-ben 35,2 %, EU-15 átlag 47,2 %), javítottak a 
pályahálózat biztosítóberendezéseinek állapotán, ám nem sikerült előrébb lépni a 
kétvágányúsítás terén (2002-ben 16,4 %, EU-15 átlag 40,8 %), valamint a korszerű, nagy 
folyómétersúlyú sínek beépítési fokán. A forráshiány miatt jelentősen elhasználódtak a 
pályák, állandósultak a sebességkorlátozások, amelyek az összes pályahossz közel felére 
kiterjednek már.  
 
A vasúti pályák mellett a meglévő vasúti hidakon – a kunszentmártoni híd kivételével – sem 
történt jelentős felújítás az elmúlt években. A 16 darab Dunán és Tiszán átívelő vasúti hídon a 
90-es évekre tervezett felújítások is mindössze karbantartások formájában valósultak meg, így 
napjainkra komoly probléma áll fenn a hidak tekintetében (pl. a Budapesti Északi Összekötő 
vasúti híd teljes felújítása nem halasztható tovább, valamint szükséges lenne megépíteni a 
Déli Összekötő Vasúti híd harmadik tagját is). A vizsgált időszakban megszűnt a vasúti 
közlekedés a teljesen felújított dunaföldvári hídon, így a fővárostól délre csak a bajai híd 
biztosít vasúti kapcsolatot a Dunántúl és az Alföld között. 
 
Problémás terület a vasúti közlekedésen belül a mellékvonalak helyzete, mely az 1990-es 
évek óta folyamatosan napirenden volt. A 7500 km-nyi pályahosszból közel 4000 km-nyit 
nyilvánítottak gazdaságtalannak, azonban az elmúlt kormányok nem vállalták fel a végleges 
megoldást. A vasút előtérbe helyezéséhez, az európai tendenciáknak való megfeleléshez 
nélkülözhetetlen a korszerű, utasbarát rendszer kialakítása, ami azonban rendkívüli forrásokat 
igényel, megvalósítása lassan várható.  
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A vasúti közlekedés minőségi paraméterei: 
 1998 2002 

Kettő vagy több vágányú vasútvonalak aránya, % 16,4 16,4 
Villamosított vasútvonalak aránya, % 33,3 35,2 
Félautomata, ill. automata jelzőberendezéssel ellátott vonalak aránya, % 33,4 36,7 
Iparvágányok aránya, % 17,8 17,4 
Nagytömegű sínek aránya, % 3,5 3,5 
A sínek kora beépítési éve szerint <10 éve, % 11,5 11,5 
     10-20 éve 28,4 28,8 
     20-30 éve 22,9 23,0 
        >30 éve 37,2 36,7 

        Forrás: GKM 

A növekvő tranzitforgalom okozta környezetszennyezés csökkentése érdekében a kombinált 
szállítás hazai fejlesztése és a logisztikai szolgáltató központok kialakítása a kilencvenes évek 
eleje óta állami támogatással folyik. 2002-ben az országban 10, a kombinált szállításra 
berendezett terminál működött, az elmúlt években a szállított járművek száma meghaladta a 
100 ezer darabot. A két fő terminál Magyarországon Kiskundorozsma és Sopron, a fő 
útvonalak pedig Románia, Ausztria és Olaszország felé irányulnak. Jelenleg napi 18-20 vonat 
közlekedik. A Ro-La (kamionok vasúton történő szállítása) forgalom az elmúlt tíz évben 
ötszörösére növekedett, a hazai közúti tranzitforgalom 8-9 %-át ezen a módon szállítják 
keresztül Magyarországon. A kombinált árufuvarozási rendszer iránti növekvő kereslet 
következtében szűkös kapacitások alakultak ki az eszköz és az infrastruktúra oldalán 
egyaránt. Ezért szükséges a meglévő vasúti kocsiállomány növelése, komplex terminálok 
kiépítése (pl. a BILK), az évente növekedő költségvetési támogatás biztosítása.  
 
A logisztikai központok hálózatának 1998-ban elfogadott országos koncepciója 11 térségen 
belül 13 központ létesítését tartalmazza, mindegyiknél alapkövetelmény a bi-, illetve 
trimodalitás, a közúti szállítás mellett a vasúti, és amennyiben lehetséges a vízi kapcsolat 
rendelkezésre állása. Az érintett önkormányzatok és az érdekelt cégek segítségével 
megalakultak a logisztikai központok fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó társaságok. 
A 13 központban a közlekedési és közmű infrastruktúra kiépített, betelepült raktárak és 
szolgáltató cégek üzemelnek. 3-3 központ található Budapesten, a Nyugat-Dunántúlon és az 
Észak-Alföldön, 2 a Dél-Alföldön, 1-1 központ pedig a Közép-Dunántúlon, illetve Észak-
Magyarországon. Budapest körzetében mind a három (BILK, MAHART Csepeli 
Szabadkikötő, Harbour Park) logisztikai szolgáltató központ már működik. A debreceni 
DELOG-ban 2003-ban jelentős fejlesztés történt, kiépült a repülőtéri terület infrastruktúrája, 
új raktárépület és kamionszerviz került átadásra, működik a kombiterminál (összesen 6000 m2 
új raktárépület). Székesfehérváron hasonló beruházások történtek, új raktárak (3400 m2), 
elkerülő út, közmű hálózat került kiépítésre. Budapesten átadásra került a BILK józsefvárosi 
és budafok-hárosi egységeket felváltó új terminálja (összesen 16.000 m2 új raktár). Győr, 
Szolnok, Szeged, Nagykanizsa, Baja, Záhony esetében azonban még csak a terület 
előkészítése, illetve raktárak építése folyik. Magyarország minél előbb aktív részese kíván 
lenni az európai logisztikai hálózatnak, melyen belül a hazai központok Kelet-Európa felé 
bírhatnak kapu szereppel. Az igen jelentős tranzit áruforgalom potenciális gazdasági 
értékének kihasználását a központokban nyújtott kedvező szolgáltatási ajánlatokkal történő 
áru megállítással tudják ezek a központok megoldani, amellyel egyben az adott térségek 
gazdasági fejlődését is elősegítik. A logisztikai központok a gazdasági élet szereplőinek olyan 
szolgáltatásokat tudnak nyújtani, amelyek vonzóak lehetnek a kis-, közepes és nagy 
vállalkozások számára is. Az országos jelentőségű logisztikai központok mindegyike olyan 
módon létesül, hogy azok területén belül lehetőség van külső gazdasági partner fogadására, a 
külső partnernek lehetősége nyílhat résztulajdonosként a vállalkozáshoz csatlakozni. 
Mindezek azt jelentik, hogy az országos jelentőségű logisztikai központok egyben az állami- 
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és magántőke együttműködésének helye is, hiszen az állam és a helyi önkormányzatok 
segítségével történik a földterület megszerzése és a külső infrastruktúra kiépítése - miközben 
a logisztikai létesítmények nagy része magán erőből épül. 
 
Az ország belvízi közlekedése a kilencvenes évek előtt is igen fejletlen volt. A gazdasági 
átalakulással a nagy tömegű áruk szállítása helyett előtérbe került a magasabb hozzáadott 
értékű áruk szállítása. Ennek hatása érzékelhető az elmúlt 10 évben a vízi áruszállítás 
mennyiségi csökkenése terén. Magyarország hajózható vízi útjainak hossza 1484 km, amiből 
379 km a Duna, 525 km a Tisza, 128 km a Dráva magyarországi szakasza. A Duna szakasz 
teljes egészében, a Tisza és a Dráva szakaszok közel kétharmada szabályozott, a többi rész 
pedig csatornázott, illetve természetes vízi út.  
 
A Duna a VII. számú Helsinki folyosónak minősül, áruforgalma jelentékeny lehetne, azonban 
a főváros feletti szakaszon a kis hajózási vízmélysége miatt csak a maximum 1500 tonnás 
hajók közlekedhetnek zavartalanul. A folyami hajózás versenyképességét rontja továbbá az 
elavult hazai hajópark, a gazdaságtalanul üzemeltethető flotta és a korszerű kikötők hiánya. 
2002-ben a 116 egységből álló személyhajó állomány 80 %-a, az 550 egységből álló vontató-, 
toló- és áruszállító állomány 90 %-a öregebb volt 20 évesnél.  
 
A vízi közlekedés térvesztésének ellenére, a vizsgált időszakban a szállított áruk tömege 3,40 
M tonnáról 4,05 M tonnára emelkedett, ezen belül a belföldi áruszállításé 806 ezerről 1,46 M 
tonnára nőtt. Csökkent viszont az átlagos szállítási távolság, 460 km-ről 370 km-re. A 
legnagyobb mennyiségben szállított árucsoportok a mezőgazdasági termékek, az ásványolaj-
gázok, és a kövek-építőanyagok. Az áruforgalom nagysága alapján az ország legnagyobb 
kikötői: Budapest, Dunaújváros, Százhalombatta, Baja, Mohács, Győr-Gönyű, Komárom.  
 
A kombinált szállítási módok közül a Ro-Ro forgalom konténerek, kamionok dunai szállítását 
jelenti. Az 1992-es 1.800 egységről 2002-re 13.200 egységre nőtt a szállított mennyiség. 
Jelenleg heti 2 hajó bonyolítja a forgalmat Németország felé. Éppen ennek a dinamikus 
fejlődésnek a fenntartása érdekében szükséges további Ro-Ro forgalomra alkalmas hajók 
beszerzése. A konténer forgalom is jelentősen megnövekedett: a Csepeli Szabadkikötőben 
2003-ban elérte a 101 ezer TEU-t, ezzel évek óta az ország legnagyobb forgalmú konténer 
terminálja (megelőzve Józsefvárost, és a BILK-et). A további forgalom növelése érdekében 
szükséges a konténer terminál fejlesztése. 
 
A tiszai hajózás helyzete továbbra is bizonytalan. A szállítási igények minimálisak, a 
korábban kiépített infrastruktúra elhasználódott. A bonyolított csekély mértékű 
személyszállítás is csak előzetes megrendelés esetén lehetséges. Pozitívum, hogy a tárca 
kezdeményezte a Tisza nemzetközi víziúttá minősítését, valamint megkezdődött a szegedi 
kikötő fejlesztése, melynek következtében kedvező folyamatok megindulása várható a tiszai 
hajózás területén is.  
 
Az európai közlekedéspolitika a vasúti és vízi közlekedést helyezi előtérbe, ennek hatására 
megkezdődtek az országban a nemzetközi igényeknek megfelelő kikötők építése. Számuk 
jelentősen elmarad az Európai Uniós átlagtól, jelenleg Győr-Gönyű, Budapest-Csepel, 
Dunaújváros, és Baja számít az országos közforgalmú kikötőnek, újabb vízi határátkelőhelyek 
építése Mohácson, Esztergomban és Szegeden várható.  
 
A légi közlekedés a világ közlekedésének globális és regionális méretekben egyaránt 
legdinamikusabban fejlődő területe. Felgyorsult a nemzetközi légiközlekedési piac átfogó 
átalakulásának folyamata, a nemzeti légitársaságok versenyét egyre inkább a globális 
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légitársasági szövetségek minden eddiginél kíméletlenebb versenye váltja fel. A körülmények 
kedvezőtlenek, a világgazdasági recesszió, a légiközlekedés elleni terrorcselekmények egyre 
növekvő veszélye, a járványos betegségek világméretű elterjedésétől való félelem, és a 
repülőgép üzemanyagok növekvő ára jelentős hatással van az ágazat működésére. 

A magyar légi közlekedés résztvevőinek ebben a versenykörnyezetben egy, már hazánk EU 
csatlakozását megelőzően is egyre nyitottabbá váló és liberalizálódó belső, valamint a teljes 
mértékben liberalizált egyesített EU légifuvarpiacon kell helytállniuk. A magyar 
légiközlekedési piac teljes körű megnyitása alól hazánk csak a csatlakozás időpontjáig kapott 
mentességet, és nem 2005 végéig, amint azt a MALÉV Rt., mint nemzeti zászlós légitársaság 
helyzete, felkészülése indokolta volna.  
 
A hazai légi közlekedés részesedése az áru- és személyszállításban nem változott alapvetően 
az elmúlt években. Az ország nemzetközi légi közlekedése Budapest-Ferihegy repülőtérre 
koncentrálódik, 1998–2002 között itt bonyolódott le az évenkénti 3,6-4,5 millió utas 
szállítása. A Magyarországról induló légiútvonalak átlagos hossza csökkent, viszont a 
célállomások köre bővült. 
 
A hazai közforgalmú repülőgéppark átalakult, amióta kivonták a forgalomból az utolsó 
szovjet gyártmányú Tu-154-es típusú repülőgépeket, azóta Boeing, Fokker és CRJ-200 típusú 
légijárművekkel szállítja az utasokat nemzeti zászlós légitársaságunk. A hazai légitársaság 
utasainak száma a 2003. évi 2,6 millió főről 2004 végéig a tervek szerint 3,1 millióra 
növekszik, a repülőgépek jelentősen megemelkedett kihasználtsági foka mellett, ami 48 %-ról 
több mint 65 %-ra növekedett. 
 
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2001 és 2002 között átmenetileg 
szerény mértékben csökkent.  2003-ban felújítva megnyílt a régi Ferihegy 1 utasforgalmi 
épület is, mely az ún. diszkont légitársaságok fogadását szolgálja. Jelentős 
forgalomnövekedés ment végbe, 2004-ben a repülőtér utasforgalmának további – 5 millió 
utast meghaladó 17,5%-os – emelkedése várható, amihez az alacsony költségű légitársaságok 
forgalmának emelkedése 5,9 százalékpontos növekedéssel járul hozzá. A kedvezményes árú 
légitársaságok nem a hagyományos légitársaságok utazóközönségéből csábítanak át utasokat, 
hanem főként a korábban nem repülőgéppel utazók teszik ki utasaik jelentős részét. A 
városközpont és a repülőtér közötti vasúti-gyorsvasúti összeköttetés nem valósult meg, 
tömegközlekedési lehetőségként továbbra is egy autóbuszjárat üzemel. Az áruszállítás 
volumene a ferihegyi repülőtéren 1998 és 2002 között 31.708–ról 45.211 tonnára növekedett. 
A repülőtéren a légi áruforgalom évi 10%–os növekedésével kell számolni. 
 
A fejlesztési tervek között Ferihegy további bővítése mellett két regionális jelentőségű 
repülőtér, a dunántúli Sármellék és a kelet-magyarországi Debrecen közelében működő 
repülőtér fejlesztésének támogatása is szerepel. Debrecen repülőtere 2003 áprilisától már 
állandó nemzetközi kereskedelmi repülőtérként működik. A regionális jelentőségű 
repülőterek jelenleg főként nemzetközi charter járatok fogadását szolgálják. Ezeknek az 
önkormányzati tulajdonban lévő repülőtereknek az összehangolt fejlesztésében és 
működtetésében az állam is szerepet vállalt, mindkét repülőtér esetében több száz millió 
forintos támogatással. Ugyancsak fokozódó regionális funkcióval bír a korszerűsítésen átesett 
Győr-Pér repülőtér és Pécs-Pogány repülőtere, ahol átadták a szilárd burkolatú pályát. A 
taszári közös felhasználású katonai-polgári repülőtéren megtörtént a polgári terminál műszaki 
átadása, Békéscsabán felújították az utasforgalmi épületet és az irányító tornyot, 
Zalaegerszeg-Andráshidán egy multinacionális társaság segítségével megkezdődtek a 
fejlesztések, melyhez a Kormány ebben az évben előzetes egyetértését adta nyilvános 
kereskedelmi repülőtérré fejlesztéséhez. Jakabszálláson magánerőből fejlesztik és 
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hasznosítják a meglévő repülőteret. A különböző repülőtér fejlesztéseket továbbra is az 
Országos Területrendezési Tervvel és a településfejlesztési programokkal összhangban kell 
végrehajtani.  

4.1.1  Közúti elérhetőségi viszonyok 

A közlekedési hálózatok értékelésének egyik komplex módszere az elérhetőség vizsgálata és 
minősítése. Az elérhetőségi vizsgálatok képet adnak a települések, az intézmények, a lakosság 
egymáshoz viszonyított területi elhelyezkedéséről és a közlekedési rendszer által biztosított 
elérési időkről, tehát ez egy komplex értékelési módszere a területi és közlekedési 
adottságoknak.  

 
A magyarországi régiók helyzetét vizsgálva az európai térben elmondható, hogy a kontinens 
főbb gazdasági központjai alapján meghatározott európai elérhetőségi centrumhoz 
viszonyított közúti elérhetőség az ország nyugati régióiban a legkedvezőbb, és az Észak-
Alföldi régióban a legkedvezőtlenebb. A közúti elérhetőség tekintetében az ország keleti, 
illetve nyugati térségei között 4-5 óra a különbség. Az európai régiók között a gazdasági 
központok által meghatározott elérési centrum elérhetőségében hazánk Lengyelország 
középső, Anglia és Franciaország déli, illetve nyugati régióival esik azonos időintervallumba.  
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Az európai NUTS2 régiók elérési viszonyai a
legfontosabb gazdasági központokhoz vizsgálva
Közlekedés - közút

JELMAGYARÁZAT
Átlagos elérés idő (óra)

12  óra alatt   (5)
12  - 12,5   (15)
12,5 - 14   (63)
14  - 15   (26)
15  - 17   (36)
17  - 19   (34)
19  - 21   (17)
21  - 24   (30)
24  - 28   (48)
28  fölött   (46)gazdasági központok

 
 
Európa számított súlypontja a közúti hálózatok tekintetében Németország középső 
tartományaira esik. A fejlettebb infrastruktúrának köszönhetően Ny-Európában azonos idő 
alatt jóval nagyobb távolságok tehetők meg, mint Magyarországon. Ez alapján szembeötlik a 
nem kielégítő hazai gyorsforgalmi út ellátottság. A kilencvenes években a legkönnyebben 
megközelíthető nyugati országrészbe érkezett a legtöbb külföldi befektetés, azonban ez a 
folyamat az utóbbi években megindult kelet felé, s bár a Dunántúl dominanciája továbbra is 
meghatározó, ebben a gazdasági szegmensben csökkent a hazai régiók közötti jelentős 
különbség.  
 
Az országon belüli elérhetőség kapcsán külön vizsgálatot érdemel a regionális, megyei, illetve 
kistérségi szintek esetében fennálló elérhetőségek.  
 
A kistérségi központok elérhetőségében jellemzően az alsóbbrendű úthálózaton átadott új 
hálózati elemek hatása érvényesül. Ezen a térségi szinten a gyorsforgalmi utak szerepe a 
csomópontok számától és hálózati illeszkedésétől függ leginkább, azaz mennyiben képes az 
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autópálya valamely kistérségi központ elérését javítani egy-egy településről. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban átadott új gyorsforgalmi útszakaszok igen csekély 
hatással voltak a kistérségi központok elérhetőségének javítására. Ez is azt igazolja, hogy a 
gyorsforgalmi utak szerepe elsődlegesen a nagytérségi, regionális kapcsolatok kiszélesítése, a 
kiemelt központok elérhetőségének javítása. Ugyanakkor az összekötő utak kiépítése sem 
mindig szolgálja a kistérségi központok kedvezőbb elérését. Ehhez olyan fejlesztés szükséges, 
amely által az adott település és kistérségi központja közötti meglévő útvonal lerövidül. Az 
alsóbbrendű úthálózaton 1998-2003 között történt fejlesztések – a fentiek miatt – további 
szűrésen estek át abban a tekintetben, hogy képes volt-e egyáltalán javítani a kistérségi 
központ elérését. Az országos kép azt mutatja, hogy igen szétszórtan eredményezett lokális 
szintű hatásokat egy-egy fejlesztés. Leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztései 
javították a kistérségi központok elérését, de az ország szinte valamennyi megyéjében 
kimutatható kisebb-nagyobb hatás e téren. 
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JELMAGYARÁZAT
Elérési idő, (perc)

kistérségi központ   (168)
10 alatt   (502)
10 - 20   (1440)
20 - 30   (790)
30 - 90,8   (245)

A saját kistérségi központ elérhetősége
a kistérség településeiről
(168 központ)

 
 

A megyeszékhelyek elérhetőségénél a gyorsforgalmi és az összekötő utak hatása mellett már 
a települést elkerülő szakaszok kiépítésének hatása is érvényesül. Kistérségi szinten az 
elkerülő utak hatása azért nem jelentkezett, mert jellemzően a kistérségi központok 
elkerülését szolgálták a közútfejlesztések. Az elkerülő utak a megyeszékhelyek elérésében 
viszont már érzékelhetőn javították azok elérését. 
 
A gyorsforgalmi utak kiépítése „véletlenszerűen” hatott a megyeszékhelyek elérésére, mert a 
hatás nagymértékben függött a nyomvonalak irányától. Hálózati szerepük a megyei szinten is 
túlmutat ezeknek a beruházásoknak. A 2/A számú elsőrendű főútvonal kiépítése Pest megye 
északi településeinek például nagyon sokat jelentett Budapest elérésének javításában, 
ugyanakkor az M3-as autópálya kiépítése – nyomvonalából következően - Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében csak a települések szűk körében javította Miskolc elérését. Természetesen 
regionális kitekintésben az M3-as jelentősége megkérdőjelezhetetlen, de megyén belüli hatása 
kisebb mértékű. A megyeszékhelyek elérésében az alsóbbrendű úthálózat szerepe akkor 
tekinthető meghatározónak, ha kapcsolatteremtő iránya segíti a megyeszékhely elérését. Az 
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összekötő utak megvalósítási helyét és kapcsolati irányát azonban kevésbé befolyásolja a 
megyeszékhely elérésének kedvezőbbé tétele, sokkal inkább a települési zsákjelleg 
megszüntetése, a hiányzó hálózati elemek racionális kiépítése határozza meg. A jellemzően 
kistérségi központként is megjelenő, forgalmas főúton elhelyezkedő városok elkerülő útjainak 
kiépítése viszont nagymértékben képes javítani a megyeszékhelyek elérését. A kistérségi 
szinttel szemben a megyei és a regionális szint az, melyen az elkerülő utak leginkább képesek 
kifejteni elérhetőség javító hatásukat. Az elérhetőségi eredmények is igazolják például a 
törökszentmiklósi, hajdúszoboszlói és pápai elkerülő utak jelentőségét a saját 
megyeszékhelyük elérésének javításában. 
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KaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvár

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

SzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathely
VeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprém

JELMAGYARÁZAT
Elérési idő, (perc)

megyeszékhely   (19)
15 alatt   (145)
15 - 30   (662)
30 - 45   (846)
45 - 60   (764)
60 - 90   (591)
90 - 120   (107)

120 fölött   (11)

A saját megyeszékhely elérése
a megye településeiről

 
A regionális szintű elérhetőségi vizsgálat arra világított rá, hogy a régióközpontok elérésének 
javításában meghatározó szerepe van a gyorsforgalmi utaknak, melyek hatását tovább képes 
erősíteni a csomópontra ráhordó főutakon kiépített elkerülő úthálózat. A régióközpontok 
elérésében mértékadó javulást ezek a közútfejlesztések képesek előidézni, miközben az 
alsóbbrendű utak fejlesztése csupán kiegészítő szereppel bír. Régiónként igen eltérő mértékű 
hatásokat eredményeztek az elmúlt öt év során megvalósult közúthálózati fejlesztések. 
Legjobban az Észak-Magyarországi régióból javultak Miskolc elérési feltételei az M3-as 
hatására, de éppen az autópálya transzregionális funkciója miatt Debrecen és Nyíregyháza 
elérhetősége is nagymértékben javult. A legkevésbé - az egyébként jó közlekedési adottságú - 
Székesfehérvár elérhetősége változott, hiszen a Közép-Dunántúli régióban megvalósult 
fejlesztések csekély módon szolgálták a régióközpont elérésének javítását. Jellemző módon a 
Nyugat-Dunántúli régióban Pápa elkerülő útja is kifejti hatását Győr elérésében a Közép- és 
Dél-Dunántúl térségeiből. 
 

A saját megyeszékhely elérhetősége a 
megye településeiről, 2003 
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MiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolc

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

JELMAGYARÁZAT
Elérési idő, (perc)

régióközpont   (7)
20 alatt   (98)
20 - 40   (450)
40 - 60   (611)
60 - 90   (763)
90 - 120   (643)

120 - 150   (381)
150 fölött   (192)

A saját "feltételezett" régióközpont elérése
a régió településeiről

 
 

MiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolc

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

A saját "feltételezett" régióközpont elérésének
változásában érintett települések,
1998-2003

JELMAGYARÁZAT
Az időmegtakarítás aránya, %

15 - 35,2   (66)
10 - 15   (124)
5 - 10   (159)
5 alatt   (765)

nincs változás   (2031)

 
A vizsgálatok során Budapest elérhetőségében (M3, M0, M2) történt a legnagyobb mértékű 
változás. A főváros központú gyorsforgalmi úthálózaton végrehajtott fejlesztések mind-mind 
Budapest elérését javították, ráadásul a legkisebb beavatkozás is igen nagy területre 
terjesztette ki elérhetőség javító hatását. Például az M7-es autópálya továbbépítése szinte az 
egész Dél-Dunántúli régióban érezteti hatását. 
 
A főváros elérésének javulása tekintetében az elmúlt öt év nyertesei egyértelműen az 
északkeleti országrész, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megye települései. Az M3-as továbbépítése látványosan javított ezeknek a területeknek az 
elérhetőségén.  

A saját „feltételezett” régióközpont 
elérhetősége a régió településeiről, 
2003 



207 

 
Budapest elérhetőségének jellegzetessége, mely egyben az országos közúthálózat jellemzője 
is, hogy míg a gyorsforgalmi utak mentén a kedvezőbb elérési idősávok mélyen benyúlnak az 
ország belsejébe, addig e gyorsforgalmi „sugarak” közötti területek (Pápa, Ózd, Szolnok 
térsége), elérhetőségi szempontból zárványtérségeknek számítanak. Ennek legfőbb oka a 
főváros felé tartó sugárirányú úthálózatban keresendő. Az ún. transzverzális gyorsforgalmi 
utak jelenleg terv szinten állnak rendelkezésre, az M8, M9-es autópályák kiépítése a 2015-ig 
aktuális közlekedésfejlesztési koncepció része. 
 

4.2  Hír- és távközlés  

 
A hír- és távközlés a kilencvenes évek egyik legdinamikusabban fejlődő szolgáltatási szektora 
volt. Az évtized második felétől azonban jelentős hangsúly eltolódás volt tapasztalható a 
hagyományos technológiák irányából az új, digitális hír- és távközlés irányába. 
 
Ennek legszembetűnőbb jele a mobil telefonok rendkívül gyors elterjedése, továbbá az 
Internet, mint kommunikációs hálózat felértékelődése. A hagyományos hír- és távközlés 
mellett, annak egyes funkcióit átvéve megjelent az információs és kommunikációs 
technológiának (IKT) nevezett szektor. 
 
Az információs társadalom műszaki infrastruktúráját tekintve az információs és 
kommunikációs infrastruktúrára épül. Léte, hatékony működése annak fejlettségétől függ. Az 
információs és kommunikációs technológiák egyre elterjedtebb használata alapjaiban 
módosítja a gazdasági tevékenységet, a társadalmi kapcsolatrendszereket, mivel a gyors 
információcsere napjaink társadalmának, gazdaságának fontos kritériuma. A kommunikációs 
és információs kapcsolatok fejlesztése nagymértékben elősegíti az innováció térbeli 
elterjedését, ami egyben hozzájárul a gazdasági és társadalmi tényezőkben jelen lévő területi 
különbségek csökkentéséhez. 
 

 

   *1998-ban még nem mérte a KSH 
 
Az IKT legfontosabb szegmensei a telekommunikációs infrastruktúra (telefon, 
kábeltelevízió), továbbá a számítástechnikai és az Internethez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra. 
 
A telekommunikációs szegmens összetevői a telefonellátottság (vezetékes, mobil), digitális 
hálózat (ISDN), és a kábeltelevízós hálózatok. Ezeket az alapfeltételeket képző vezetékes és 
vezeték-nélküli rendszereket, az információterjedés legfontosabb műszaki jellegű elemeit a 
modern területi stratégiák megtervezésének elengedhetetlen részének tekinthetjük. 
 
A kilencvenes években – a közismerten rossz magyarországi telefon-ellátottsági állapotokat 
követően – határozott dinamikát vett fel a vezetékes telefonvonalak számának növekedése 
Területi szempontból kiegyenlítő tendenciák kezdtek el érvényesülni, bár a keleti (főleg 
alföldi) megyék hátránya az északnyugat-dunántúliakkal szemben még mindig fennáll. Ma 
tehát a vezetékes telefonellátottság nem jelent olyan mértékű területi differenciáló tényezőt a 
térben, mint a rendszerváltás előtti és körüli években. 

 1998 2000 2002 
Internet előfizetők, fő * 230109 445863 
100 háztartásra jutó mobiltelefonok, db 7 27 84 
100 lakosra jutó telefon fővonalak száma, db 33,53 34,62 30,52 
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2002 januárjában megtörtént a vezetékes telefonszolgáltatás liberalizációja, minek 
következtében több telefonszolgáltató kezdte meg működést.  
 
A vezetékes telefonvonalak számának csökkenésével szemben a vezeték-nélküli, mobil 
telefonos kommunikáció infrastruktúrája a kilencvenes évek második felétől dinamikus 
bővülést mutatott, a 100 háztartásra jutó mobilszám megtízszereződött (1998: 7, 2002: 84), 
bár regionális különbségek kimutathatók az elterjedtségében. Ma már a társadalom egészében 
elterjedt kommunikációs eszköz lett (míg 1999-ben 1, 1 millió előfizetést regisztráltak, ez a 
szám 2002-re elérte a 6,9 milliót), mely kezdi átvenni a vezetékes telefon helyét Ez az egyre 
bővülő szolgáltatások színvonal növekedésének, a folyamatos műszaki fejlesztéseknek 
köszönhető. 
 
Ugyancsak dinamikusan épül ki az analóg vonalaknál jobb minőségű és gyorsabb digitális 
adatátvitelt lehetővé tevő ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat) vonalhálózat, 
országos szinten az aránya a fővonalakon belül csaknem megtízszereződött.  
Másrészről az otthoni internetkapcsolatok döntő többsége még ugyan hagyományos módon, 
analóg modemmel jön létre, azonban figyelemreméltó a szélessávú hozzáférés arányának 
növekedése - a szélessávú előfizetések aránya az összes előfizetéshez képest 2000. évben 4 %, 
2001. évben 7 %, 2002. évben 15 %-ra emelkedett. Ez a változás az otthoni 
nternetkapcsolatok típusának megoszlása esetén is érzékelhető, a szélessávú hozzáféréssel 
rendelkezők aránya 2002. évben 18 %-os volt. 
 
A kábeltelevíziós hálózatok is, melyek a társadalom információ kiszolgáló eszközének 
tekinthetők, folyamatos bővülésen mentek keresztül. Azonban földrajzi elterjedtségük, 
műszaki színvonaluk, szolgáltatásaik tekintetében nagyon mozaikos képet mutatnak, ezért 
önmagukban döntő módon nem jellemezhetik a telekommunikációs állapotokat.  
 
Másik fontos szegmense az IKT-nek a számítástechnikai és hálózati infrastruktúra. A 
személyi számítógép ellátottság (háztartások, oktatás, közszféra) az információs társadalom 
egyik legalapvetőbb háttéreleme. A 100 háztartásra jutó PC szám régiós szinten 1998 és 2002 
között megduplázódott, és további növekedés várható.  
A hálózati infrastruktúra kiépítettségének és aktivitásának vizsgálata olyan közvetett mutatók 
segítségével történhet csak, mint a domain név regisztrációk száma, aránya, az Internet 
előfizetések száma. A domain név regisztrációk száma mindenhol az aktivitás jelentős 
növekedését mutatja (országosan tizenötszörösére nőtt a regisztrációk száma 4 év alatt), az 
Internet és a különböző intranetes hálózatok egyre fontosabb szerepet töltenek be az 
információszerzésben, forgalmazásban. Másik fontos mutató az Internet előfizetők száma, 
mely szintén dinamikus növekedést mutat a vizsgált időtávban. Az Internet használat 
penetrációja (lakossági elterjedtség mértéke) 2002-ben 16 százalékos volt (az EU-ban 36 
százalékos). Az összes háztartás 8 százaléka rendelkezik otthoni Internettel, ez a 
számítógéppel rendelkezők negyedét teszi ki. Fontos tendencia a fentebb említett szélessávú 
elérések arányának dinamikus növekedése. 
 
Fontos megemlíteni a Teleházak rendszerét, melyek közösségi elérési pontként 
infrastruktúrával, szolgáltatásaival elsősorban a kistelepülések informatikai és 
kommunikációs technológiához való hozzáférést segítik elő. 1998-2002 között számuk 
megnégyszereződött (2002-ben 320 településen működött Teleház), regionális eloszlásuk 
egyenletesnek mondható, bár még korántsem fedték le az ország teljes területét. 
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100 háztartásra jutó mobil telefon készülékek és Internet előfizetések 
száma (db), 1999-2002
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Az információs és kommunikációs technológia komplex terét vizsgálva látható, hogy a négy 
év alatt bizonyos területi nivellálódás végbement, de regionális ellátottsági különbségek még 
mindig fennállnak a régiók és megyék között. 
A legjelentősebb infrastrukturális különbség a főváros és az ország többi része között létezik. 
Budapest az IKT terén is jelentősen jobb helyzetben van, mint a többi régió, csak Pest megye 
közelíti meg valamelyest. Ugyanakkor 1998-hoz képest olyan korábban lemaradt megyék is 
javulást mutattak, mint Nógrád, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A dunántúli megyék 
2002-re viszonylag egyforma fejlettséget értek el, de relatív előnyét itt csak Győr-Moson-
Sopronnak sikerült megtartania. A keleti országrész gyengébb pozíciója - a fejlődés ellenére - 
továbbra is megmaradt, bár a regionális szervezőerővel rendelkező megyék (Csongrád, 
Hajdú-Bihar) viszonylag kedvezőbb IKT helyzettel rendelkeznek. 
 
Az IKT főbb összetevői összességében jelentős minőségi és mennyiségi javulást mutattak az 
elmúlt négy év folyamán, de egyes területek relatív gyengesége most is érzékelhető (pl. 
Internet használat), illetve az infokommunikációs szolgáltatási piac struktúrája is elmaradott 
az Európai Unióshoz képest. Az információs társadalom kiemelendő prioritás a jövőben is, 
ezért az információs és kommunikációs technológiák további, térben kiegyensúlyozott 
fejlesztése kulcsfontosságú. 
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(%) Átl.=100
506
100 - 125
75 - 100
50 - 75
50 alatt

Az Információs és komunikációs technológia komplex tere, 1998

Jelmagyarázat

 
 
 

(%) Átl.=100%
459
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50 - 75
50 alatt

Az Információs és kommunikációs technológia komplex tere, 2002

Jelmagyarázat
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4.3  Térségi ivóvízellátás és szennyvízkezelés 

 
A térségi ivóvízellátás és szennyvízkezelés területfejlesztési vonatkozású feladata, hogy a 
maga eszközeivel járuljon hozzá az ésszerű területhasználathoz, valamint a gazdasági és 
társadalmi igények kielégítéséhez. A vizsgálat feltárja az ország vízgazdálkodási adottságait 
és lehetőségeit, elemzi és nyomon követi a települési vízellátás és csatornázás alakulását.  
 
Magyarországon az utóbbi évtizedben a vízigény folyamatosan csökkent, így a víztermelés is. 
1999 óta változott a víztermelés tendenciája, s 10-15%-ot emelkedve elérte a 6,8 millió m3-t. 
Ebből a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz és az ipari vízfelhasználás mennyisége 
csökkenőben volt, egyedül a mezőgazdasági vízfelhasználás emelkedett jelentősen, amihez 
erősen hozzájárult az elmúlt évek aszályos időjárása.  
 
1998-ban a legnagyobb víztermelő megyék Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun voltak 
a kimagasló értékű Budapest mögött. A vizsgált időszak végére ez a megyei sorrend nem 
változott, a termelt víz mennyisége azonban Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-
Kiskun megyék esetében 5-10 %-kal csökkent, Pest megye esetében viszont kb. 5 %-kal nőtt. 
Minden esetben az adott megye víztermelése meghaladja a szolgáltatott víz mennyiségét. 
Egyedüli kivétel Fejér megye, ahol 1998-ban és 2002-ben is a megye által szolgáltatott víz 
mennyisége meghaladta a víztermelési értéket. 
 
A vízfogyasztás tendenciái gyakorlatilag megegyeznek a víztermelésnél leírtakkal, vagyis míg 
a lakossági és az ipari vízfelhasználás csekély mértékben csökkent, addig a mezőgazdasági 
felhasználás megugrott az elmúlt években. A 2000-es évek elején az összes vízfogyasztás 
értéke 5,5 millió m3 volt.  
 

A víztermelés-vízellátás legfontosabb mutatói 
 1998 2002 

Víztermelés összesen, millió m3  6674,0 *6819,3 
     Ebből: ivóvíz 745,8 726,3 
                Mezőgazdasági víz 1358,0 1601,0 
                Ipari víz 4570,2 *4279,0 
Szolgáltatott ivóvíz mennyisége, millió m3  550,7 546,3 
     Ebből: lakosságnak 381,7 381,2 
                Egyéb fogyasztóknak 168,0 165,1 
Közüzemi vízellátásban részesülő települések száma, db 3095,0 3132,0 
Közüzemi vízellátásban részesülő települések aránya, % 98,9 99,9 
Nem megfelelő ivóvízzel rendelkező települések száma, db 27,0 6,0 
Nem megfelelő ivóvízzel rendelkező települések aránya, % 0,9 0,2 

   * 2000-es adat 
    Forrás: GKM, KSH 

 
A szolgáltatott ivóvíz mennyiségét évről-évre vizsgálva vegyes képet kapunk, egyik évben 
emelkedik az értéke, másikban csökken. A lakosságnak történt ivóvíz szolgáltatás mennyisége 
370-390 millió m3 között volt, az összesen szolgáltatott ivóvízmennyiség pedig 530 és 560 
millió m3 közötti. A vizsgált évek közötti értékek eltérése elhanyagolható, mindkét esetben 
5-7 % körüli. Egyedül az egy főre jutó vízfelhasználás nagysága nem változott az öt év alatt: 
36,7 m3/év/fő.  
 
1998-ban az ország településeinek 98,9 %-a volt bekapcsolva a vezetékes ivóvízellátásba 
(3095 település), ez az érték 2002-re 99,9 %-ra módosult (3132 település). A rendszerváltozás 
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óta több mint 20 %-os növekedés történt ezen a területen, tehát kb. 600 település az 1990-es 
években kapott vezetékes ivóvizet.  
 
A 90-es évek végére a települési ivóvízellátás szinte teljes körűen megoldottá vált. 
Megkezdődhetett a jóval jelentősebb erőfeszítéseket és forrásokat igénylő beruházások 
megvalósítása, a települési szennyvízcsatorna hálózatok kiépítése. Ennek keretében 1998-tól a 
szennyvízgyűjtő hálózat hossza több mint 8500, a gerincvezeték hálózat hossza több mint 
5500 km-rel növekedett. Ezeknek a fejlesztéseknek a hatására a csatornával rendelkező 
települések száma a vizsgált időszakban 664-ről 953-ra növekedett.  
 
A 91/271/EGK direktíva rendelkezéseinek megfelelően a 2000 lakosegyenértéknél nagyobb 
létszámú településeken megoldandó feladat a szennyvizet elvezető csatornahálózat kiépítése 
és a szennyvízkezelés kérdésköre. Ennek a jogszabálynak jelenleg a hazai települések 30 %-a 
felel meg, ám az arány négy év alatt több mint egyharmadával emelkedett (23 %-ról 36 % 
fölé). A Vízügyi Célelőirányzat állami támogatás nagysága a 2003-as évben 10,8 milliárd Ft-
ot tett ki. Ennek az összegnek a döntő hányada (75 %) települési szennyvízelhelyezési 
beruházásokra fordítódott, 15 %-a belterületi vízrendezési munkálatokra, 7,5 %-a pedig 
települési vízellátási beruházásokra. A területi felhasználás alapján a Hajdúhadházi kistérség 
kapta a legnagyobb összeget (500 millió Ft), ezen kívül a Szolnoki, Balassagyarmati, 
Nagykanizsai, és a Győri kistérségek fordíthattak beruházásaikra 300 millió Ft-nál 
jelentősebb összeget az állami forrásból. 
 
Nagy problémát jelent ugyanakkor, hogy bár számos településen a szennyvízelvezetés 
megoldott, a tisztítás minősége nem, vagy csak részben megfelelő. Másik orvosolandó 
feladat, hogyan lehet a magas költségek miatt a rendkívül alacsony háztartási rákötések 
arányát növelni – legalább a meglévő hálózaton.  
 

A települési szennyvízhálózat jellemző mutatói 
 1998 2002 

Szennyvízcsatorna hálózat hossza, km 25732 35104 
Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózattal rendelkező települések száma, db 724 1156 
Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózattal rendelkező települések aránya, % 23,1 36,9 
Összegyűjtött szennyvíz összesen, millió m3 549,8 525,2 
     Ebből: III. fokozattal is tisztított szennyvíz mennyisége, millió m3 265,2 306,6 
Szennyvíztisztító létesítmények száma összesen, db 456 539 
Szennyvíztisztító létesítmények kapacitása összesen, 1000 m3 / nap 1935,3 2110,6 

Forrás: GKM, KSH 

 
Ezzel együtt a települési közműolló állapota az 1998-as 75,8 %-ról 2002-re 63,3 %-ra zárult. 
(A lakásállományra vonatkoztatott közműolló állapota előbbinél lényegesen alacsonyabb 
érték, 40 % körüli.) Jelentős beruházások történtek a szennyvíztisztító telepek létesítése 
kapcsán, 2002-ig 539 szennyvíztisztító telep épült, ami 18,2 %-os bővülést jelent 1998-hoz 
képest. Az ország összes szennyvíztisztító telepének napi kapacitása a vizsgált időszakban kb. 
10 %-kal emelkedett. A megyék között 1998-ban listavezető Győr-Moson-Sopron, és a 
főváros esetében 2002-re jelentős csökkenés történt a napi kapacitást illetően, míg hatalmas 
beruházások történtek Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén. Egyedüli 
megyeként Csongrád volt az, ahol semmiféle fejlesztés nem történt az elmúlt 5 évben a 
szennyvíztisztító kapacitás esetleges bővítését illetően. Az elvezetett szennyvíz mennyiséget 
vizsgálva vegyes a kép. Míg Budapest, Csongrád és Győr-Moson-Sopron megyékben 
jelentősen visszaesett a szennyvíz mennyisége, addig Pest, és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyékben 20-40 %-os növekedést mutat a statisztika. 
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Összességében elmondható, hogy a vizsgált öt évben jelentős beruházások történtek a 
települési ivóvízellátást, és szennyvízelvezetést, -kezelést illetően. Hatalmas állami pénzeket 
fordítottak erre a célra, aminek eredményeképpen az ország csaknem összes települése 
vezetékes ivóvízzel ellátott lett. Napjaink fő feladata a települési szennyvízkezelés megoldása, 
ezen a téren is nagy előrelépés történt, de még komoly ráfordítást igényel, ha az ország meg 
kíván felelni az EU normáknak, és a lakossági igényeknek. 
 
Fontos azonban, hogy - az EU normákkal összhangban - azokon a területeken, településeken 
és településrészeken, ahol a csatornázás környezetvédelmi szempontból különösebben nem 
indokolt, illetve ahol az túl drága lenne, ott a csatornázással egyenértékű, költség- és 
környezetkímélő szakszerű egyedi/házi szennyvízkezelési kislétesítmények kerüljenek 
alkalmazásra, a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható 
területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján. 
 

4.4  Energiaellátás 

 
Az ország energiaforrás szerkezete jelentős változásokon ment át az elmúlt évtizedekben. A 
szilárd energiahordozók részaránya az 1960-as évek óta folyamatosan csökkent, a vizsgált 
időszakban az összes fogyasztáson belül már nem érte el a 15 %-ot (2002-ben 12,3 %). A ’80-
as évek óta közel 10 %-kal csökkent a folyékony szénhidrogének – kőolajtermékek – 
részaránya is, bár ennek aránya az elmúlt öt évben stagnált, csakúgy, mint az atomerőműben 
termelt villamos energia, mely az országos energiaigény 11,9 %-át biztosította. Az elmúlt 
évek leglátványosabb felfutását a földgáz felhasználás produkálta. Annak ellenére, hogy az 
összenergia igények csökkentek, a földgázfelhasználás folyamatos bővülést mutatott. 
Részaránya 2002-ben 42,5 % volt, mely főként a lakossági felhasználásban realizálódott, 
amely az elmúlt 2 évtizedben ötszörösére növekedett, évi 10-12 %-os bővülést produkálva. A 
villamos energia felhasználás a rendszerváltozást követő jelentős visszaesés óta folyamatos 
növekedést mutat. Bár 1998-tól a hazai bruttó villamosenergia-termelésben csökkenés 
következett be, a pozitív import-export szaldó ezt ellensúlyozta.   
 
A gazdasági növekedés és az energiafelhasználás között összetett kapcsolat áll fenn. A 
rendszerváltozáskor az energiaigényes ágazatok túlsúlya jellemezte a magyar gazdaságot, 
valamint az erőteljes állami dotáció, aminek következménye volt az EU átlagot jócskán 
meghaladó energiaintenzitás. Napjainkra ez a kapcsolat megváltozott: a gazdaság növekszik a 
csökkenő energiafelhasználás mellett is, főként az ipari struktúraváltás következtében. 1995-
höz viszonyítva 2002-re a GDP volumene 30 %-kal emelkedett, míg a teljes 
energiafelhasználás gyakorlatilag stagnált. Ugyanezen időszak alatt a villamos energia 
felhasználás közel 10 %-kal emelkedett, a forintra vetített fajlagos villamosenergia-
felhasználás viszont 15 %-kal csökkent.  
 
A különböző felhasználók által fogyasztott energia mennyisége nem változott az elmúlt 
években, azonban kialakult egy kétirányú folyamat, melynek következtében egyrészt 
növekedett a villamosenergia-felhasználás, másrészt javult az előállítás hatásfoka, ami energia 
szükséglet csökkenést eredményezett. A legrosszabb hatásfokú erőművek leállításával elért 
hatásfokjavulás és a gazdasági szerkezetváltás (a nagy energiaigényű iparágak 
visszaszorulása) miatt csökkent a végső energia felhasználás, azonban a közlekedési és 
szolgáltató szektor előretörése ellensúlyozza ezt a csökkenést. 
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Villamosenergia-hálózat 
 
Az ország villamosenergia-rendszere 1999-től műszakilag együtt üzemel a nyugat-európai 
UCPTE rendszerrel, annak társult tagja. A társulás fő célja volt a biztonságos energiaellátás 
feltételeinek biztosítása. 2002 végéig az energiaellátást biztosító tevékenységek nem voltak a 
szabadpiaci viszonyoknak kitéve. Az áramszállító társaság foglalkozott a 
nagykereskedelemmel, a külkereskedelemmel és rendszerirányítással, míg az 
áramszolgáltatók végezték a kiskereskedelmet és az elosztást. E rendszert törvény szabályozta 
(VET), a szabályozott piac szereplői pedig a termelők (erőművek), a szállító (MVM Rt.), az 
áramszolgáltatók és a fogyasztók voltak. A törvény kötelezettséget írt elő a szállítónak, hogy 
az erőművektől átvegye, a fogyasztókat pedig ellássa villamos energiával. A piacon 
versenyelem csak a szabad erőműépítésnél, illetve a legolcsóbb villamos áram átvételére 
történő kötelezésnél jelentkezett. Ezen a szabályozott villamosenergia-piacon a termelési, a 
nagykereskedelemi, és a fogyasztói árak maximált hatósági árként funkcionáltak. 2003-tól 
megváltozott a villamosenergia-piac működése, melynek lényege, hogy a fogyasztók joga 
eldönteni, kitől vásárolják az energiát.  
 
A villamosenergia-rendszer működésén belül az elmúlt években a gazdasági teljesítmény 
javulásának hatásaként ismét növekedésnek indult a villamosenergia-fogyasztás. A vizsgált 
időszakban az ország nettó villamosenergia-termelése és villamosenergia-exportja 
gyakorlatilag nem változott, viszont közel duplájára nőtt az import (megközelítette az összes 
felhasználás 20 %-át). Hazánk összes villamosenergia-felhasználása az 1998-as 37,9 GWh-ról 
2002-re 40,4 GWh-ra emelkedett, melynek kb. egyharmada (14 GWh) volt ipari felhasználás, 
kétharmada (26 GWh) nem ipari felhasználás. Utóbbi érték 40 %-a jelentette a háztartási 
fogyasztást (2002-ben 10,4 GWh).   

A hazai villamosenergia-rendszer nagykereskedője és szállítója az MVM Rt., amely a 
szállításhoz a saját tulajdonában lévő alaphálózatot veszi igénybe. Az MVM által kidolgozott 
alap- és főelosztóhálózat fejlesztési stratégia célja volt az ellátás biztonságának növelése, a 
nemzetközi távvezeték-kapcsolatok fejlesztése, valamint az újonnan létesült erőművek 
hálózati csatlakozásának megvalósítása.  
 
Mindezek eredményeképpen 1998-ban elkészült a Győr 400/120 kV-os alállomásban a 
400 kV-os mezősor; a Sándorfalva 400/120 kV-os alállomásban a magyar-román 400 kV-os 
összeköttetéshez kapcsolódóan a transzformátor mezősor. 1999-ben Felsőzsolcán üzembe 
helyezték az átépített 400 kV-os alállomást, Hévízen a teljes rekonstrukción átesett 
transzformátor állomást, a magyar-horvát-(szlovén) 400 kV-os távvezeték magyarországi 
szakaszát, a bővített Toponár 400/120 kV alállomást, a Százhalombatta-Kaposvár optikai 
gerinchálózat. 2000-ben bekapcsolták az országos rendszerbe az új csepeli erőművet, és a 
hozzá kapcsolódó alállomást, elkészült a Söjtör-országhatár 120 kV-os vezeték felhasítása. 
2001-ben megtörtént a gödi alállomás nagyfeszültségű berendezéseinek rekonstrukciója, 
elkezdődött a zuglói, martonvásári, tiszalöki alállomások irányítási és védelemtechnikai 
rendszereinek felújítása. 2002-ben teljes távvezetéki rekonstrukciót hajtottak végre a Lentitől 
országhatárig tartó 120 kV-os távvezetéken. A Bécs-Győr vezeték szakaszon a teljes hossz 
felén távvezeték alap felújítás történt, valamint befejeződött a Százhalombatta – Oroszlány 
220 kV-os távvezeték alapjainak rekonstrukciója is. Az alállomások közül befejeződött a 
felújítása az albertfalvai, oroszlányi, békéscsabai, zuglói, martonvásári transzformátor 
állomásoknak. 2003 végére elkészült az elmúlt évek legnagyobb hálózatfejlesztési beruházása 
a Békéscsaba és Sándorfalva közötti 400 kV-os vezeték átadásával. A 90 km-es távvezeték 
jelentősen javítja Szeged térségének ellátásbiztonságát, emellett megteremti az alapját, hogy 
részben Magyarországon keresztül a DK-európai villamosenergia-rendszer csatlakozhasson a 
nyugat-európaihoz. Hasonló 400 kV-os vezeték fejlesztés keretében 2004 végéig elkészül a 
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Paks – Pécs kapcsolat, amely a baranyai székhely ellátásbiztonságát szolgálja majd az 
elkövetkezendőkben. Ellátásbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen a Győr – Szombathely 
vezeték megépítése, a távolabbi elképzelésekben pedig egy Sajóivánka – Rimaszombat 
(Szlovákia), illetve egy Békéscsaba – Nagyvárad, Arad (Románia) 400 kV-os felhasítás 
szerepel. 
 
Az elmúlt években a 120-750 kV-os hálózatokon csaknem minden mutató javult az 
üzemzavari adatok esetében. A legnagyobb fogyasztói energia kieséssel járó üzemzavar 2001 
óta tavaly volt a Paksi Atomerőműben, melyet az erőmű történetének legsúlyosabb 
üzemzavarának minősítettek, az elhárítás még mindig tart. 
 

A villamosenergia-hálózaton végrehajtott fejlesztések, 1998-2002 

Szolgál-
tatók 

feszültség 
(kV) 

új építésű 
távvezeték (km) 

távvezeték 
rekonstrukció 

(km) 

új építésű 
transzformátor-

állomás (db) 

transzfor-
mátorállomás 
rekonstr. (db) 

OVIT 400 78,0 n.a. 2 65 
DÉMÁSZ 120 - 391,4 2 51 
ÉMÁSZ 120 57,1 101,8 4 7 
ELMŰ 120 36,3 141,4 4 14 
TITÁSZ 120 39,9 407,6 4 6 
ÉDÁSZ 120 201,4 800,7 8 33 
DÉDÁSZ 120 37,7 64,5 1 19 
Összesen - 450,4 1907,4 25 195 

Forrás: Szolgáltatók 
 

Kőolajvezeték-rendszer 
 
Magyarország kőolaj felhasználása kb. 6 millió tonna évente, amely érték a 90-es évek eleji 
fogyasztás visszaesése óta mára állandósult. Az összmennyiség nagyobb részét a vegyipar 
(üzemanyaggyártás is) hasznosítja, kisebbik hányada pedig erőművi felhasználás során 
villamosenergia termelésre fordítódik. A hazai kitermelés folyamatos csökkenést mutat 
(2002-ben 1,2 millió tonna), az import pedig majd 5 millió tonnát tett ki. A rendszerváltozás 
utáni időszak alatt gyorsan lezajlott a piac teljes liberalizációja, szétválasztódott a szolgáltatás 
és a termelés, megalakult a MOL Rt. Törvényi szabályozás keretei közé terelték az iparágat és 
befejeződött a privatizációja is, melynek keretében a MOL-t bevezették az értékpapír piacra. 
A piac liberalizációját követően jelentősen (3-4-szeresére) megemelkedtek az üzemanyagok 
árai, jelentősen fejlődött az infrastruktúra, a feldolgozás minősége.  
 
Az ország szénhidrogén-ellátása biztonságos, kellően diverzifikált. Az értékesítést szolgáló 
csővezetéki infrastruktúra jó, tehermentesíti a közúti és vasúti szállítást. A közúti üzemanyag-
forgalmazás széleskörű, jelentős a túlkínálat. A vizsgált időszakban az országos és 
nemzetközi tranzitvezetékekben, illetve a finomítóktól a felhasználási területekig vezető 
kőolaj termék- és tápvezetékekben változás nem történt. Az ország stratégiai biztonsági 
készlete meghaladja a három hónapot.  
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Földgázvezeték-rendszer 
 
Hazánk energiaellátásában kiemelkedő szerep jut a földgáznak, részesedése az 
energiahordozókon belül meghaladja a 40 %-ot. A ’90-es évek végére a korábbi szilárd 
tüzelőanyagú erőművek egy része átállt e környezetkímélőbb tüzelésre, valamint jelentős 
fejlesztések történtek a lakossági gázellátás terén is, melynek hatására 2004-re csaknem 3000 
település (több mint 3 millió háztartás) vált bekötötté az országos gázhálózatba. 
 
A vizsgált időszakban tovább folytatódott a települések bekapcsolása a hálózatba. 1998-ig az 
ország településeinek kétharmada (2187 település) volt vezetékes gázzal ellátott, ez az érték 
2002-re elérte a 86 %-ot (2697 település), amely további 510 település bekapcsolását 
jelentette. 1998-ig teljes mértékben kiépült a hálózat Komárom-Esztergom és az alföldi 
megyék többségében. A vizsgált időszakban a fejlesztés iránya a Dunántúlra koncentrálódott, 
2000-re teljesen lefedetté vált Győr-Moson-Sopron megye, és csaknem teljesen ellátott Vas, 
Zala, Veszprém megyék is. Jelenleg az építkezések főként aprófalvas térségekben zajlanak, 
nagyobb bekötetlen térség található még a Dél-Dunántúlon Baranyában és Somogyban, 
valamint Észak-Magyarországon a Cserehát és Zemplén elszegényedett falvaiban. 1-1 
település bekötése hiányzik még Pest, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Heves 
megyékben.  
 
A földgázellátó rendszer az egyik legnagyobb hazai vezetékes energiaellátó rendszer. A 
háztartások ellátására kiépült a csővezetékes infrastruktúra csaknem teljes mértékben, 
megszületett az EU konform jogszabályi háttér, viszont a piaci működés biztosítása még várat 
magára. 1998-tól a nagynyomású hálózatban jelentős fejlesztés nem történt, inkább bővítés, 
illetve rekonstrukció zajlott mind a vezetékhálózat, mind a gázátadó állomások terén. Új 
építés volt a csepeli erőmű bekötése, amely földgáz alapú erőműként kezdte meg működését. 

A vezetékes gázellátás alakulása 1990-2002 között

Jelmagyarázat

2002-ig (2697 db)

2000-ig (2503 db)

1998-ig (2187 db)

1990-ig  (453 db)

A nagynyomású gázhálózatba 
bekötött települések száma 

és a bekötés éve
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A gázszolgáltató társaságok jellemző mutatói 
Fogyasztók száma, ezer fő Vezetékhálózat hossza, km Szolgáltatók 1990 1998 2000 1990 1998 2000 

DDGÁZ RT. 120 224 248 1771 6735 7703 
DÉGÁZ RT. 294 440 462 7139 12759 13172 
ÉGÁZ RT. 92 205 233 1072 6783 8139 
FŐGÁZ RT. 655 764 778 3987 5344 5393 
KÖGÁZ RT. 146 224 249 2303 5715 7392 
TIGÁZ RT. 378 915 956 6150 26916 26579 
MOL GÁZ KFT. - 9 36 - 667 2526 
ZAB RT. - 16 20 - 1639 1701 
DBGÁZ KFT. - - 1 - - 299 
FŐNIX-GÁZ KFT. - 6 - - 276 - 
Összesen 1685 2802 2983 22422 66834 72903 

 
1998 és 2002 között 4 milliárd m3-ről 3,1 milliárd m3-re csökkent a kitermelt hazai földgáz 
mennyisége. Ezzel párhuzamosan a vizsgált időszakban az import gáz mértéke 8,5 milliárd 
m3-ről 10,5 milliárd m3-re emelkedett. Összességében a továbbiakban a hazai kitermelés 
fokozatos csökkenése várható, az import egyre nagyobb arányú emelkedésével, ami már most 
jelentős függőséget jelent az ország számára.  

Az utóbbi években üzembe helyeztek több földgáz alapú erőművet, amivel villamos energiát 
állítanak elő. A földgázzal termelt villamos energia részaránya 1995-2003 között 14,8 %-ról 
35,1 %-ra emelkedett. Az erre a célra felhasznált földgáz mennyisége meghaladja az évi 4 
milliárd m3-t. A földgáz döntő része a beregdaróci vezetéken érkezik Ukrajna felől (42 millió 
m3 a napi kapacitás), aminek egy része azonban tranzit. Nyugatról a baumgarteni belépési 
ponton 12 millió m3 a névleges napi kapacitás. Az ellátási problémák kiküszöbölése 
érdekében javaslat született egy harmadik beszállítási vonal létesítéséről is Szlovákia 
irányából, amely lehetőség kidolgozása már megkezdődött. 
 
A hazai föld alatti földgáztároló állomások (Algyő-Maros, Hajdúszoboszló, Kardoskút, 
Pusztaederics, Zsana) korábban kimerült gázmezőkben találhatóak és a MOL tulajdonában 
vannak. Az 5 gáztároló összkapacitása 2002-ben 3,34 milliárd m3-t tett ki. A gáztárolók 
legfontosabb feladata a folyamatos gázellátás biztosítása, a szezonális csúcsigények 
kielégítése, valamint a liberalizált piacon az áringadozások előnyeinek kihasználása. Naponta 
44,4 millió m3-es igényt tudnak kiszolgálni a hazai tárolók. A megnövekedett földgáz 
felhasználás miatt szükségszerű a tároló- és szállító kapacitások mielőbbi bővítése. Jelenleg a 
MOL-nál folyik egy 3 millió m3-es bővítés kiépítése, amely várhatóan 2005 végére kerülhet 
használatba.  
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Megújuló energiaforrások 
 
Napjainkban a megújuló energiaforrások térnyerését a környezeti szükségszerűség indokolja. 
Alkalmazása a mai energetikai rendszerben csak állami támogatással biztosítható, melynek 
célja a megújuló energiaforrások célszerű hasznosítását biztosítani. Az országnak 
kötelezettségei vannak a megújuló energiák alkalmazását illetően a környezetvédelem és az 
energetika területén.   
 
A kiotói egyezményben Magyarország vállalta az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését. Az 1990-es értékhez viszonyítva 6 %-os csökkenést várnak 2012-re, ami 
teljesíthető a CO2 kibocsátás már megtörtént jelentős (28 %-os) mérséklésével. Az oslói 
egyezményben a SO2 emisszió csökkentését vállalta hazánk, napjainkra 50 %, 2010-re 60 %-
os mértékben. A széntüzelésről gázra átállás, az atomenergia térhódítása és a fűtőolaj 
kéntartalmának csökkentésével jelenleg a kitűzött határérték alatt van az országos érték. A 
megújuló energiaforrást hasznosító és egyben energiahatékony beruházások által 2001-2002-
ben mintegy 7200 t/év, az energiatakarékossági programokon keresztül pedig 2000, 2001-ben 
összesen közel 380 ezer tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenés valósult meg. 
 
Magyarország földrajzi adottságai a napenergia tekintetében kedvezőek, a hazánk területére 
évente beérkező energia mennyisége az éves villamos energia fogyasztás 2900 szorosa. Az 
érkező besugárzás alapján a legkedvezőbb helyzetben az Alföld középső része (Bács-Kiskun 
megye északi, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye déli része) fekszik, a 
legkedvezőtlenebben pedig az északi országrész megyéi, illetve a Nyugat-Dunántúl vidéke. A 
napos órák területi eloszlásában a legmagasabb értékek a Dél-Alföldön (Csongrád megye), a 
legrosszabbak pedig Borsod-Abaúj-Zemlén határmenti, és a Nyugat-Dunántúl megyéinek 
szintén határmenti térségeiben mérhetőek. A hazai napelemes berendezésekre adatbázis nem 
áll rendelkezésre, ezek becsült éves energiatermelése kb. 150 MWh. Főként, háromnegyedük 
autonóm áramellátási funkcióval bír (autópályák segélyhívó telefonjainál, meteorológiai 
állomásoknál, villanypásztoroknál, helyi telefonközpontoknál), egynegyedük dolgozik 
közvetlenül a hálózatra (üzemanyag állomásoknál, magán házaknál).  
 
Nagy jelentőségű a biomassza előállítás, amely energetikai, környezetvédelmi és ipari 
munkahelyteremtés szempontjából is előnyös lehet az országnak. Az energiacélú 
felhasználáshoz alkalmas biomasszaféleségek: az erdő- és fafeldolgozás fő- és melléktermékei 
(dendromassza); a nád; az élelmezési célú növénytermesztés szilárd melléktermékei; az 
energiacéllal termelt növények szilárd melléktermékei.  
 
 

Energiatermelésre használható szilárd biomassza potenciál 
2003 2010  PJ/év 

Erdőgazdálkodás és faipar 47,1 48,6 
Nád és egyéb növények 0,3 0,3 
Mezőgazdaság és feldolgozóipar 18,7-42,7 4,7-36 
Energetikai biomassza termelés 0,1 44-76,6 
Összesen 66,2-90,2 97,6-161,5 

 
Az elmúlt években jelentősen megnőtt a művelés alól kivont mezőgazdasági területek 
nagysága (1,3 millió ha). Ezek a területek lehetnek az energetikai célú növénytermesztés 
helyszínei, melyek főként a jellegzetes mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással foglalkozó 
térségei az országnak.   
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A hasznosított szélenergia mennyisége 1997 és 2002 között jelentősen megnövekedett 
Európában és a világon egyaránt. Az összesen beépített 31 ezer MW teljesítményből, 23 ezer 
MW jutott Európára, melyből hazánk 2002-ben 2 MW-tal részesedett. A szélenergetikai 
beruházási piac világszinten közel 30 %-kal bővült, az így termelt villamos energia előállítási 
költsége versenyképessé vált számos hagyományos energiahordozóval szemben.  
   

Egyes EU tagállamok szélerőműveinek beépített teljesítménye 
ország 2002 végén (MW) 

Németország 12001 
Spanyolország 4830 
Dánia  2881 
Lengyelország 27 
Csehország 7 
Magyarország 2 

 
Az utóbbi évek vizsgálatai alapján hazánk bizonyos területein lehet közepes és nagy 
teljesítményű villamos energiát termelő szélerőműveket telepíteni. Működő erőmű található 
Kulcson (1,2 GWh/év), a Tési-fennsíkon (0,33 GWh/év), Mosonszolnokon (2,6 GWh/év) és 
rövidesen megépül két mosonmagyaróvári és egy záhonyi turbina is. Azok a térszínek, ahol az 
uralkodó szélerősség a 4,5-8,5 m/s-os sebességtartományban található, gyakorlatilag bárhol 
kijelölhető szélturbina helye. Ilyen területek az országban a Kisalföld jelentős része, és a 
középhegységeink magasabb részei. A vizsgálatokkal megalapozott helyszíneken a 
kihasználási óraszám elérheti az 1600-1900 h/év nagyságot, amivel 10-20 MW beépített 
teljesítményű szélpark telepítésére nyílhat lehetőség. 
 
Az ország adottságai alkalmasak jelentős számú és kapacitású geotermális erőmű 
telepítésére. Kb. 80 fúrás-térség található, ahol legnagyobb a geotermális potenciál, vagyis a 
fluidum hőmérséklete és hozama. Ezek a helyek alkalmasak villamos átalakító művek 
üzemeltetésére, 85-90 MW beépíthető kapacitással, mely a biomassza után a második 
legjelentősebb megújuló energiahordozó. A geovillamos erőművek javasolt létesítési helyei 
lehetnek a Kis- és Nagyalföld területén szinte mindenhol, valamint a DNy-i országrész zalai, 
somogyi részein. Annak ellenére, hogy igen jelentős készletek állnak rendelkezésre, 
napjainkig geotermikus erőmű nem épült Magyarországon.  
 
Az EU tagországok megújuló energiaforrás szerkezetében a vízenergiával történő villamos 
energia termelés képezi a legnagyobb hányadot. Bár részesedése az összes villamos energia 
termelésből csökkent, a termelési volumen jelentősen növekedett. Az EU korábbi és frissen 
csatlakozott államaiban egyaránt folynak fejlesztések, így további növekedés várható. A 
tárgyilagos, szakszerű vélemények alapján a természetvédők aggodalma nem igazolható a 
vízerőművek építése kapcsán, a kiotói nyilatkozat ki is mondja a vízenergia kiemelt 
hasznosításának szükségességét. Hazánk a vízerő alkalmazásában lemaradt, napjainkban is 
előnyt élvez a fosszilis tüzelőanyagbázisú erőműfejlesztés. A szerény léptékű megújuló 
energiaforrásokra alapozott jelenlegi villamos energia termelésünknek 98-99 %-a származik a 
hazai vízerőművekből, melynek nagysága kevesebb, mint 200 GWh/év.  
 
 
 
 
 
 



223 

A vízerőművek 2000–2002 évi villamos energia termelése, MWh 
Erőművek 2000 2001 2002 

Kisköre 89 935 100 145 113 704 
Tiszalök 42 683 52 786 52 514 
Kesznyéten 16 514 18 142 13 744 
Ikervár 10 817 7 482 7 032 
Nyugati törpék 1 908 1 547 1 562 
Gibárt 2 541 3 055 n.a. 
Felsődobsza 2 506 2 843 5 600 
Keleti törpék 0 0 0 
Kvassay n.a 0 560 
Vízerőművek összesen 166 904 186 000 194 716 

 
A 22 darab hazai vízerőműbe beépített teljesítmény összesen 50,5 MW, melyek villamos 
energia termelése hazai viszonylatban soha nem érte el a közcélú erőművekben megtermelt 
villamos energia 1 %-át.  
 
Összességében elmondható, hogy az ország villamos energia és földgáz ellátása több irányból 
biztosított. A vizsgált időszakban a villamos energia fogyasztás és export mennyisége 
jelentősen nem változott, csak az import növekedett évről-évre. Átalakult a villamos energia 
piac, többnyire megszűnt a monopolhelyzet. Jelentős rendszerfejlesztés nem történt, főként a 
rendszer bővítésen és rekonstrukción volt a hangsúly. A szénhidrogén ellátásban jelentős a 
földgáz szerepe. Az ország településeinek háromnegyede vezetékes gázzal ellátottá vált, ami 
magában hordozza a földgáztól való függőséget. A piacnak ez a szegmense is liberalizálttá 
vált, s bár a hálózatban jelentős fejlesztés nem történt, jelentősen nőtt a hálózatra kötött 
települések köre. A megújuló energiaforrások napjainkban még elenyésző részarányt 
képviselnek az energiatermelésből. Az ország lehetőségei kedvezőek, néhány szélerőmű 
kivételével azonban még jelentős beruházások nem történtek.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 

 A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ 

ESZKÖZ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 
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A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának 
megfelelően hozta létre új eszköz és intézményrendszerét, melynek alapelemeit 

– a szabályozó joganyagok, 
– a területi tervezés, 
– a Területi Információs Rendszer,  
– a pénzügyi eszközök,  
– valamint térségi gazdaságfejlesztési eszközök (Vállalkozási Övezetek, ipari parkok, 

inkubátorházak) 
képezik, amelyek a területfejlesztés intézményrendszerének működését is alapvetően 
meghatározzák. 
 
Összefoglaló 
 
Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló eszközök szűkössége korlátozta az 
egyedi beavatkozások hatékonyságát. A területfejlesztési politika saját eszköz és 
intézményrendszerével a piaci alapú területi differenciálódást megállítani nem tudta, csupán 
fékezte annak kedvezőtlen hatásait, megakadályozta újabb szélsőséges térségi krízishelyzetek 
kialakulását. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a területfejlesztési 
célok végrehajtása döntően azon múlik, hogy sikerül-e a területfejlesztésben érintett szereplők 
tevékenységét és a forrásokat koordinálni, valamint a jogalkotásban, a forráselosztásban, vagy 
akár a konkrét gazdaság és infrastruktúra fejlesztést érintő döntésekben a regionális politika 
szempontjait érvényesíteni. 
 
A területfejlesztési politika eszközrendszerén belül alapvetőek a jogi eszközök, melyek közül 
a legfontosabb a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI törvény. A 
törvényt 1999-ben módosították. A regionális fejlesztési tanácsok megerősítése, a kötelezően 
ellátandó feladatok meghatározása, a működési terület hézag- és átfedés mentes kialakítása és 
a megfelelő munkaszervezet létrehozása állt a törvénymódosítás középpontjában. A 2004. évi 
törvénymódosítás megváltoztatta az országos, a regionális, illetve a megyei területfejlesztési 
tanácsok tagjaira vonatkozó rendelkezéseket, azok hatáskörét, felügyeleti rendszerét, valamint 
rendelkezett a kistérségi területfejlesztési tanácsok megalakításáról. A kistérségekhez 
kapcsolódó változás, hogy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet alapján 150-ről 168-ra 
nőtt a statisztikai kistérségek száma 
 
A területfejlesztési tevékenység megalapozott megvalósításának, a fejlesztési források 
hatékony felhasználásának feltétele a megfelelően kidolgozott területi tervek megléte. 1998-
2003 között tovább folytatódott a területi tervezési tevékenység kiteljesedése. A tervek 
készítését a területfejlesztési támogatáspolitika is ösztönözte. A folyamat eredményeként 
mára szinte valamennyi megye és régió rendelkezik elfogadott területfejlesztési koncepcióval 
és programmal. 
 
A területfejlesztés országos szintjén az elmúlt időszak legfontosabb elkészült 
tervdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési Terv és annak Regionális Fejlesztési Operatív 
Programja. A területrendezés területén országos szinten a legjelentősebb eredmény, hogy 
2003-ban megszületett az Országos Területrendezési Tervet elfogadó törvény. A kiemelt 
térségek rendezési tervei közül a Balaton kiemelt üdülőkörzetének rendezési tervét 2000-ben 
fogadta el az Országgyűlés, ugyanakkor más kiemelt térség, így a Fővárosi agglomeráció 
rendezési tervének elfogadására viszont eddig nem került sor. 
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A Területi Információs Rendszert (TeIR) a törvény alapján a 112/1997.(VI.27.) 
kormányrendelet szabályozza. TeIR számára a legnagyobb problémát a területfejlesztést 
közvetve és közvetlenül szolgáló támogatásokkal kapcsolatos adatok rendszeres és teljes körű 
hozzáférhetőségének hiánya jelenti, melynek biztosítása továbbra is kormányzati intézkedést 
igényel. 
 
A területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló pénzügyi eszközöknek a 
Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) és a Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 
tekinthetők. A területfejlesztés céljaira, a szakpolitika horizontális jellegénél fogva, nemcsak a 
területfejlesztési célúnak deklarált célelőirányzatok, hanem más ágazati kezelésben lévő 
források is hatással bírnak. Ezen támogatási rendszerek közül a vizsgált időszakban a 
Munkaerőpiaci Alap (19 %), a cél- és címzett támogatások (15 % és 11 %), az 
agrártámogatások (15 %), az Útfenntartási célelőirányzat (14 %) valamint a 
Környezetvédelmi célelőirányzat (10 %) rendelkezett a legtöbb forrással. A területfejlesztés 
szempontjából legfontosabb előirányzat, a TFC (3 %) minden évben a legkisebb volumenű 
támogatások közé tartozik, hasonlóan a TEKI-hez ( 5 %) ill. a CÉDE-hez (2 %). 
 
Ezen finanszírozási források nagyságrendjét érzékelteti, hogy az 1999-2002 között szétosztott 
918 milliárd Ft támogatás együttesen az azonos időszak összes hazai beruházásának alig 
tizedét teszi ki, melyből következik, hogy az ország társadalmi-gazdasági helyzetének 
alakulását a legtöbb fejlesztési területen nem az állami támogatások, hanem a piaci 
folyamatok alakítják. 
Az előirányzatok hatékonyságát csökkenti, hogy túl sok fejlesztési területet finanszíroznak, 
mely így a források elaprózottságához vezet. 
 
Az egyik legerősebb kapcsolat a költségvetési pénzek és a területi folyamatok alakulása 
között a foglalkoztatási támogatások esetén mutatható ki, de még itt is kevés hatást tudtak 
kifejteni a munkanélküliség alakulására az állami támogatások. A gazdasági folyamatok 
alakulása és a gazdaságfejlesztési célú támogatások között fennálló gyenge kapcsolat 
bizonyítja, hogy a gazdasági élet a piaci folyamatok alakulásának függvényében változik, s 
ebben az állami támogatásoknak csak „statiszta”, másodlagos szerep jut. 
 
A területi eloszlás során a decentralizáció és a szolidaritás, azaz a kedvezményezettség elve 
alkalmazásának van domináns hatása a területfejlesztési célok érvényesülésére. Az egy főre 
jutó összes támogatás területi elosztását tekintve, a felzárkóztatási politika céljaival 
összhangban az ország leghátrányosabb helyzetű észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-
dunántúli térségei kapták a legtöbb állami forrást, míg a főváros mellett a legversenyképesebb 
közép és nyugat-dunántúli térségek részesültek a legkevesebb állami támogatásban. 
 
Az elmúlt évtizedben indított területfejlesztési Phare programok keretében mintegy 180 
millió EUR (kb. 45 milliárd Ft) támogatás érkezett Magyarországra. A források 
nagyságrendjüknél azonban jóval nagyobb jelentősséggel bírtak a területfejlesztési politika 
alakításában. 
 
A határon átnyúló együttműködéseket támogató Phare CBC programok keretében az eddig 
elfogadott programok keretében mintegy 145,3 millió Euró felhasználásra nyílik lehetőség a 
határtérségek fejlesztésére. 
 
A törvény alapján kijelölt 11 vállalkozási övezetben elindult kedvező folyamatok 
megrekedtek a kormányzati támogatások és szükséges jogszabályok hiányában. A 
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vállalkozási övezetek jelenlegi infrastruktúrájukkal és támogatási rendszerükkel nem 
versenyképesek a befektetői körökben. Ez a helyzet csak állami források bevonásával, az 
infrastruktúra fejlesztésével, az övezeteket működtető szervezetek anyagi és erkölcsi 
megerősítésével változtatható meg.   
 
Az ipari parkok infrastruktúrájának megteremtéséhez biztosított támogatások komoly 
beruházás-ösztönző hatást gyakoroltak a vállalkozókra és jelentős magántőkét mobilizáltak. A 
kezdeti időszakban létesült és főleg multinacionális vállalatok letelepítésére szerveződött ipari 
parkok, elsősorban a nyugati országrészben jöttek létre, míg a keleti országrész ipari parkjaiba 
az alacsonyabb termelékenységű KKV-k adták a vállalkozói bázist.  
 
A helyi térségi gazdaságfejlesztésnek fontos eszköze a vállalkozói aktivitást serkentő 
inkubátorház. Magyarországon 2003-ban 36 inkubátorház működött, jelenlétük elsősorban a 
kezdeményezőkészséget tükrözik, semmint a gazdasági reálfolyamatokat. 
 
A területfejlesztés intézményrendszerében a vizsgált időszakban több változás történt. 1998-
ban a területfejlesztés felügyelete kikerült a Környezetvédelmi Minisztérium feladatköréből és 
átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba. A területfejlesztéssel és 
területrendezéssel kapcsolatos tevékenységek 2002.évben a Miniszterelnöki Hivatalba 
integrálódtak, 2004. január elsejével pedig megalakult a Magyar Terület és Regionális 
Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. Összességében megállapítható, hogy 
nehéz a regionális politikai kormányzati munkát egy ágazat keretei közé szorítani, 
szerencsésebb az ágazati minisztériumoktól való egyenlő távolság és a miniszterelnöki 
apparátushoz való közelség. 
 
A Kormány javaslattevő és koordináló szerveként működő Országos Területfejlesztési Tanács 
(OTT) legfőbb feladatai közé tartozott az elmúlt időszakban az Országos Területfejlesztési 
Koncepció egyeztetése, a Kormányhoz benyújtott területfejlesztési törvénytervezetek (OTRT 
és Balaton törvény, valamint a területfejlesztési törvény módosításának) véleményezése és a 
rendeletek tartalmában a konszenzus megteremtése. 
 
Regionális szinten az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján 7 tervezési-statisztikai 
régió került kialakításra. A területfejlesztési törvény módosítása kötelezővé tette az ezekre 
épülő Regionális Fejlesztési Tanácsok létrehozását. 
A tanácsok mellett minden régióban a Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) működnek. 
 
Azokban a térségek, amelyek ökológiai, természetvédelmi, idegenforgalmi vagy 
településszerkezeti szempontból együttes probléma-kezelést kívánnak, Térségi Fejlesztési 
Tanács kialakítását tette kötelezővé a törvény, a Balaton és a budapesti agglomeráció 
térségére, továbbá területén hasonló céllal nevesítette a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési 
Tanácsot és a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot. 
 
Az 1990. évi önkormányzati törvény elfogadásával a megyék jelentősen vesztettek 
hatáskörükből, feladatuk az 1996. évi területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 
területi szinten a Megyei Területfejlesztési Tanácsokat juttatta kulcsszerephez, a decentralizált 
források elosztása, az országos, ágazati programok véleményezése, tervezés szempontjából. 
Az 1999. évi törvénymódosítással viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a regionális politika 
kitüntetett térségi szintje a továbbiakban a régió. A két szint ésszerű és szakmai alapokon álló 
munkamegosztás esetén nem zárja ki egymást, tudomásul véve azt, hogy az Európai Unióhoz 
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való csatlakozás, a fejlesztési programok kidolgozása, a fejlesztési forrástámogatások 
megszerzése szempontjából az elsődleges szerep a régióé.  
 
A tanácsok mellett működő munkaszervezetek tevékenysége a megyei szintre decentralizált 
források elosztásához kapcsolódó döntés-előkészítésre és a döntések végrehajtásának 
megszervezésére, valamint a megyei területfejlesztési tanácsok munkáját segítő titkársági és 
adminisztratív feladatok elvégzésére terjed ki. A régiókkal ellenétben a megyei fejlesztési 
tanácsok mellett kialakult ügynökségek eltérő szervezeti struktúrában működnek. 
Összességében megállapítható, hogy a területfejlesztési törvény elfogadása óta sem tisztult le, 
hogy a tanácsok mellett működő munkaszervezetek milyen szerződéses kapcsolatban és főleg 
milyen kiszámítható pénzügyi fedezettel hajtják végre az egyes feladatokat a területfejlesztési 
célok megvalósulása érdekében.  
 
A kistérségi szint statisztikai funkciói mellett a területfejlesztés lehetséges beavatkozási 
szintjei közül az a térségi szint, ami a települési önkormányzatok együttműködése révén az 
alulról építkező regionális politika meghatározó eleme lett. Az önkormányzati törvény tette 
lehetővé a helyi önkormányzatok szabad társulási lehetőségét. Amíg a statisztikai kistérségek 
száma és területe meghatározott, a fokozatosan kialakuló társulások a legváltozatosabb 
összetételben és működési területtel jöttek létre, más társulásokra tekintet nélkül – gyakran 
azokkal területi átfedésben. Mindezek következtében az instabil összetételű, társulások nem 
bizonyultak alkalmasnak az állandó területtel rendelkező kistérségben általános 
területfejlesztési feladatok ellátására A területfejlesztési társulások és a KSH körzetek területi 
illeszkedése hosszú távon nem volt megkerülhető kérdés. Ezen okok miatt 2003-ban és 2004-
ben egy 3 lépcsős reform folyamat indult el kistérségi szinten.  
 
Végül a területfejlesztési törvény 2004. júniusában elfogadott módosítása rendelkezett az ún. 
kistérségi területfejlesztési tanácsok létrehozásáról. A kistérségi területfejlesztési tanács 
működési területe egybe esik a kistérség területével.  
 
A Törvény ennek az intézménynek a megalakításával azonos elvi alapokra helyezte a 
területfejlesztés különböző területi szintjein – országos, regionális, megyei és kistérségi 
szinten - működő területfejlesztési szervek összetételét és működési szabályait is. 
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1.  A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 

1.1  Jogi eszközök  

A területfejlesztési politika alapvető elemeit jelentik a jogi eszközök, mivel meghatározzák a 
területfejlesztési politika céljait és a területfejlesztési tevékenység működésének keretét. 
 
A területfejlesztési politika 1998-at követő időszakára vonatkozó szabályozó joganyag 
értékelésének alapja annak bemutatása, hogy a vonatkozó időszakban milyen területfejlesztési 
célú jogszabályok  születtek1, illetve a meglévő szabályozás hogyan módosult. A szabályozó 
joganyag változásait alapvetően a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény (továbbiakban: Törvény) módosításain, valamint az előírásainak végrehajtását 
szolgáló kormány-, illetve miniszteri rendeletek vizsgálatán keresztül lehet nyomon követni. 
A másik fontos szempont, annak feltárása, hogy a területfejlesztési politikának melyek azok a 
területei amelyek jogilag megfelelően szabályozottak, hol vannak hiányosságok.  
 
A hazai rendelkezések áttekintésén túl a jövőben különös hangsúlyt kell helyezni a közösségi 
szabályozás – területfejlesztési politikát közvetlenül érintő – elemeire is, különös tekintettel 
arra, hogy ezek többségénél a csatlakozást követően életbe lép a közvetlen alkalmazhatóság 
tétele. Ez a szempont azonban csak - a csatlakozási időszakot is magában foglaló - következő 
jelentés összeállításánál fog komoly szerepet játszani, jelenleg csak a jogharmonizációt 
elősegítő jogszabályok rövid bemutatására lehet vállalkozni. 
 
A területfejlesztési joganyag jelentős része levezethető a Törvényből, többnyire a törvényben 
megfogalmazottak végrehajtását szolgálja az eszköz és intézményrendszer elemeinek 
szabályozásával. A hatályos szabályozás ennek megfelelően 
- az információs rendszert, 
- a területi tervezést, 
- a pénzügyi eszközrendszert, 
- a vállalkozási övezeteket, valamint 
- a területfejlesztés intézményrendszerét közvetlenül érintő rendelkezésekre terjed ki.  
 

1.1.1  A Törvény és módosításai 

A vizsgált időszakban a Törvény első módosítása a miniszterek feladat- és hatáskörének 
változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi LXXXVI. 
Törvény elfogadásával történt. A jogszabály leglényegesebb eleme – azon túl, hogy átvezette 
az új minisztériumi struktúrának megfelelő képviseleti jogköröket – a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium átalakításával a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumot nevezte meg a területfejlesztésért és területrendezésért felelős államigazgatási 
szervként. A miniszterek feladat- és hatáskörének változásáról rendelkező  2002. évi XLVII. 

                                                 
1 A vizsgálat az 1998-2002 időintervallumra vonatkozik, de ezt nem lehet szigorúan szem előtt tartani, miután nehéz a joganyagot az 1998 
január 1.  előtti, illetve 2002. december 31-e utáni kormányzati döntésektől élesen elkülöníteni. Ez attól függetlenül igaz, hogy időközben 
kormányváltások történtek és az új kormányzatok más jellegű prioritásokat fogalmaztak meg mint az azt megelőzőek. Ezért egy-egy 
jogszabályt nem lehet önmagában értelmezni és a jogalkotói szándékok bemutatása nélkülözhetetlen, ahhoz, hogy a változtatásokat 
megfelelő módon értékelni lehessen. 
 



 

 

 

230

Törvény a területfejlesztési és területrendezési politika irányítását a Miniszterelnöki Hivatalba 
helyezte át. 
 
A törvény az 1999. évi XCII. törvény elfogadásával módosult alapvetően. A módosítás fő 
indoka az volt, hogy az Uniós csatlakozást követően Magyarország a strukturális eszközök 
keretében jelentős többletforráshoz juthat ágazati és regionális fejlesztési programjai 
megvalósításához. Ezen források fogadásának előkészítése, valamint a hazai 
gazdaságfejlesztési célok a regionális szint megerősítését igénylik. A fenti szempontokat 
figyelembe véve elsődlegesen a regionális fejlesztési tanácsok megerősítése, a kötelezően 
ellátandó feladatok meghatározása, a működési terület hézag- és átfedés mentes kialakítása és 
a megfelelő munkaszervezet létrehozása állt a törvénymódosítás középpontjában.  
 
A 2004. évi törvénymódosítás megváltoztatta az országos, a regionális, illetve a megyei 
területfejlesztési tanácsok tagjaira vonatkozó rendelkezéseket, azok hatáskörét, felügyeleti 
rendszerét és megalakította a kistérségi területfejlesztési tanácsot. Ezek a változások a 
„Területfejlesztés intézményrendszere” fejezetben kerülnek ismertetésre.  

1.1.2  A területi információs rendszereket érintő joganyag 

A Törvény 27.§. (1) bek. f) pontja adott felhatalmazást a Kormánynak, hogy rendeletben 
állapítsa meg a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer 
kialakításának (TeIR) és a kötelező adatközlés rendjének szabályait. Az előírásnak 
megfelelően már 1997-ben elfogadták a szükséges (112/1997.(VI.27.) kormányrendeletet, 
illetve az információs rendszer működtetésének feltételeit biztosító 2173/1997.(VI.26.) 
kormányhatározatot.  
 
Ezt követően legközelebb csak „a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika 
érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. 
(VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről szóló” 
2069/2002.(III.21.) Korm. Határozat rendelkezett arról, hogy - a területfejlesztési folyamatok 
alakulásának nyomon követése érdekében - teljes körűvé kell tenni az állami támogatások, 
fejlesztési célú célelőirányzatok területi alapú nyilvántartását és adatszolgáltatását a Területi 
Információs Rendszer (TeIR) részére. Ennek érdekében szükséges lett volna a 
112/1997.(VI.27.) Korm. rendelet felülvizsgálata és esetleges módosítása, amely – a Területi 
információs rendszerek fejezetben vázolt körülmények miatt – a mai napig nem történt meg.   

1.1.3  A területi tervezést érintő joganyag  

A területi tervezés témaköre tekinthető a területfejlesztési politika legtágabb területének, 
miután ide sorolható az országos és helyi (regionális, megyei, kistérségi) területfejlesztési 
koncepciók és programok mellett a különböző szintű területrendezési tervek szabályozása is.  
 
A területi tervezés alapvető dokumentuma az Országos Területfejlesztési Koncepció, 
amelynek végrehajtását – az OGY határozat 1998. márciusi elfogadását követően – több 
országgyűlési-, illetve kormánydöntés segítette elő.  Az Országgyűlés  „A területi folyamatok 
alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési 
Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001.(VI.18.) Ogy. határozatban fogadta el a Koncepció 
végrehajtásáról szóló jelentést megállapítva, hogy a területfejlesztés érdekében tett 
intézkedések több területen (termelői infrastrukturális ellátás közelítése, befektetések 
arányosabb területi elhelyezkedése) kedvező hatásokat váltottak ki, viszont áttörést - részben 
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az eltelt idő rövidsége miatt is - nem eredményeztek a hatékony és esélykiegyenlítő térségi 
fejlődés irányába. Ezért az Országgyűlés a területfejlesztési politika hatékonyabb 
érvényesülése érdekében további intézkedések megtételére kérte fel a Kormányt, amelynek 
végrehajtásáért a - TeIR-rel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatosan korábban már említett 
- 2069/2002. (III. 21.) Korm. Határozat nevesítette az érintett minisztereket. 
 
A Kormányhatározat egyrészt felkérte az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Terv stratégiai céljainak, operatív programjainak és intézkedéseinek kidolgozása során 
vegyék figyelembe a területfejlesztés fő céljait és prioritásait, valamint a regionális fejlesztési 
tanácsok által kidolgozott programok stratégiai céljait és prioritásait. Másrészt megerősítette a 
legkedvezőtlenebb helyzetű megyék és kistérségek támogatását szolgáló pályázati rendszer 
továbbfejlesztésének szándékát, a felzárkóztatás elősegítését. Egyidejűleg felkérte a 
területfejlesztésért felelős minisztert a Törvény felülvizsgálatára és módosítására, melynek 
során javasolta az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika 
érvényesüléséről szóló parlamenti beszámolók gyakoriságának két évről négy évre történő 
módosítását. A Törvény ilyen jellegű módosítása 2004-ben történt meg. 
 
A Törvény, valamint annak módosítása a regionális és megyei területfejlesztési koncepciók és 
fejlesztési programok kidolgozását és elfogadását – az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval összhangban – az illetékes területfejlesztési tanácsok feladatává tette. Ezen túl a 
törvénymódosítás véleményezési jogot adott a megyei területfejlesztési tanácsoknak a megyei 
területrendezési tervekre vonatkozóan. 
 
A törvény azon előírásának, miszerint a Kormány elfogadja az országos, illetve a regionális 
fejlesztési tanács javaslata alapján a kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési 
koncepciókat és programokat, a vizsgált időszakban egyedül a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójáról (2002-2010) szóló 2153/2002.(V.15.) Korm. 
határozat felelt meg. 
 
A Törvény egyik új bekezdését a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. Törvény iktatta be. Az itt meghatározott szabályozást a területfejlesztési törvény 
módosításáról szóló 2004.  évi LXXV. Tv tartalmazza.   
 
Az Országos Területrendezési Tervet a vizsgált időszakot követően a 2003. évi XXVI. 
törvénnyel fogadta el az Országgyűlés. 
 
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek egyeztetéséről és 
elfogadásának rendjéről már a Törvény elfogadásának évében a 184/1996. (XII. 11.) Korm. 
rendeletében intézkedett a Kormány. Kisebb korrekciókat leszámítva a rendelet alapvető 
módosítása a 23/2001.(II.14.) Korm. rendelettel történt meg. A változtatás elsősorban a 
területfejlesztési koncepciók és programok, tervek kidolgozásában és egyeztetésében részt 
vevők körét pontosította. 
 
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeire, illetve a nyilvántartásuk szabályaira vonatkozó rendeletek megalkotását a 
területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter feladatává tette a Törvény. A 
tartalmi követelmények részletes leírását a 18/1998.(VI.25.) KTM rendelet, míg a 
nyilvántartásra, a műszaki dokumentációk megőrzésére és hasznosítására vonatkozó 
előírásokat a 5/2000.(II.11.) FVM rendelet tartalmazza. 
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A területfejlesztési és területrendezési tervezésre jogosultak körére és a szakképesítési 
feltételek kidolgozására vonatkozó törvényi előírás az 53/2000.(VIII.11.) FVM rendelet 
megalkotásával teljesült, míg a terület- és településrendezési, illetve építészeti-műszaki 
tervtanácsok működésének szabályait a 40/1999. (IV.23.) FVM rendelet szabályozta. 
 

1.1.4  A pénzügyi eszközrendszert érintő joganyag 

A területfejlesztési politika megvalósulását szolgáló pénzügyi eszközrendszer 
szabályozásának áttekintéséhez – tekintettel a jogszabályok nagy számára – érdemes kettős 
csoportosítást alkalmazni. 
- a rendelkezések egy része a pénzügyi eszközök általános keretfeltételeit határozzák meg; 
- másik részük a területfejlesztési célok megvalósulását közvetlenül szolgáló pénzeszközök 

felhasználásának szabályaira vonatkozik. 
 
A pénzügyi eszközökre vonatkozó joganyagoknak két alapvető feltételnek kellett megfelelnie: 
- továbbra is biztosítaniuk kellett az állami források koordinált, összehangolt 

felhasználásának intézményi és jogszabályi feltételeit, illetve 
- elő kellett készítenie a nemzetközi források jobb elérhetősége és a megoldandó feladatok 

megvalósítása érdekében a programfinanszírozás tényleges gyakorlatát.  

Általános feltételrendszer 

A területfejlesztési politika megvalósulását szolgáló pénzeszközök nagyságrendjét az éves 
költségvetési törvények, míg felhasználásuk alapelveit Országgyűlési határozatok, illetve 
kormányrendeletek határozzák meg.  

A vizsgálati időszakot megelőzően született meg a területfejlesztési támogatások és a 
decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 
30/1997.(IV. 18.) OGY határozat, amelynek helyébe a 24/2001.(IV.20) OGY határozat 
lépett. A határozat három legjelentősebb új eleme, hogy egyrészt a területfejlesztési célokat 
közvetlenül szolgáló pénzeszközök felosztását és decentralizált felhasználását - a Törvény 
módosításával összhangban - a megyék mellett a regionális szintre is meghatározta. Másrészt 
nem húzta meg a fejlesztésekhez és beruházásokhoz együttesen nyújtható állami támogatások 
felső határát. Harmadrészt a kedvezményezett területek köréből kikerült a tartósan 
munkanélküliséggel sújtott térségek kategóriája. Az Ogy. Határozat egyidejűleg előírta, hogy 
külön rendeletben kell a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
kedvezményezettségét megállapítani (7/2003.(I.14.) Korm.rendelet).  

Az Országgyűlési Határozatok számítási szempontrendszerének megfelelően a Kormány  
rendeletekben  - 106/1997.(VI.18.); 19/1998.(II.4.), valamint 91/2001.(VI.15) Korm.rendelet 
- sorolta fel tételesen azokat a  térségeket, amelyek megfeleltek a követelményeknek. Az új 
kistérségi lehatárolás elfogadását követően a 64/2004.(IV.15.) Korm. rendelet már az új 
statisztikai kistérségekre, viszont még a 24/2001.(IV.20) OGY határozat szempontrendszere 
és az akkor használt (zömmel 1997 és 1998. évi!) statisztikai adatok alapján határolta le a 
kedvezményezett térségeket.  

Bár ez a vizsgált időszakra nem volt jellemző, de azt megelőzően, illetve 2003-ban  - 
2069/2003.(IV.3.) Korm. határozat, illetve 47/2003.(IV. 3.) Korm. rendelet) - megjelent a 
pénzeszközök kiemelt térségek támogatását szolgáló speciális felhasználásának szabályozása 
is (pl. a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék felzárkóztatására szolgáló keretekről). 
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A Törvény előírásainak megfelelően a Kormány meghatározta a területfejlesztési 
célelőirányzat - 31/1998.(II.25); 40/1999.(III.3.); 50/2000.(IV.13.); 89/2001.(VI.15.), 
38/2002.(III.7.) Korm.rendelet, - valamint a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatások - 32/1998. (II. 25.); 42/1999. (III. 3.); 43/2000. (IV. 7.); 92/2001. (VI. 15.), 
valamint 23/2002.(II. 27.) Korm. rendelet - felhasználásának részletes szabályait. E 
jogszabályok elfogadásával párhuzamosan születtek a két pénzeszköz megyék, illetve - 2001-
től – régiók közötti felosztásáról szóló kormánydöntések (28/1998. (II.18.); 41/1999. (III.3.); 
44/2000. (IV.7.); 90/2001. (VI.15), valamint 24/2002. (II.27.) Korm. rendelet). 

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló LXXXIX. törvény 1997. évi – 
CXXXI. törvény által történt - módosítása tette lehetővé a céljellegű decentralizált 
támogatások megyei területfejlesztési tanácsok jogkörébe utalását. Az összeg nagyságrendjét 
az éves költségvetési törvények határozták meg, a pályázati rendszer működtetését a 
7001/1998. (BK 9.) BM irányelv rendelkezett, míg felosztásukról közös BM-FVM-PM 
közlemények tájékoztattak a vizsgált időszakban. 
 

1.1.5 Előcsatlakozási Alapok illetve a Strukturális és Kohéziós Alapok 
felhasználásával kapcsolatos szabályozás 

Mindennemű előcsatlakozási eszköz folyósításának alapja az a Keretmegállapodás, amelyet 
az Európai Közösségek Bizottsága és a Magyar Köztársaság 1990. szeptember 3-án írt alá. Ez 
a 1991/2. számú Nemzetközi Szerződés, amely Phare-Keretmegállapodás néven is ismert, 
jelenti az előcsatlakozási támogatások jogi alapját. A Phare-program szabályozásáról létrejött 
Keretmegállapodást egy évtized elteltével a 85/2002.(IV. 19.) Korm. rendelet hirdette ki, 
Magyarország kötelezettséget rögzítve arra, hogy a Magyar Köztársaság minden szükséges 
lépést megtesz valamennyi intézkedés megfelelő végrehajtására, a végrehajtásért felelős 
ágazati szervek kijelölésére és a szükséges szabályok megalkotására.  
 
Az előcsatlakozási eszközök végrehajtási rendszerének általános keretét megszabó 
jogszabályok közül meghatározó volt a 80/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet az Európai Uniós 
előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és 
ellenőrzési rendjéről. A rendelet meghatározta a végrehajtás intézményrendszerének elemeit, 
egymáshoz való viszonyát, a feladatkörök megosztását, a programok előkészítésére és 
költségvetési tervezésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, a pénzügyi lebonyolítás 
általános követelményeit, valamint a pénzügyi ellenőrzésre és az eljárás során felmerülő 
szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályokat. Ezt a rendeletet az Európai Uniós 
előcsatlakozási eszközök felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és 
ellenőrzési rendjéről a 119/2004.(IV.29.) Korm. rendelet helyezte hatályon kívül. 
 
Az előcsatlakozási alapok felhasználásának intézményrendszere vonatkozásában alapvető 
jelentőségű jogszabály a Központi Pénzügyi Szerződéskötő Egység felállításáról szóló 
83/2002. (IV.19.) Korm. rendelet, a Nemzeti Alap felállításáról rendelkező 84/2002.(IV.19.) 
Korm. rendelet, valamint a – már fentiekben is említett – Európai Unió által nyújtott egyes 
pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének 
kialakításáról szóló 124/2003.(VI.7.) Korm. rendelet. Ez utóbbi nem csak az előcsatlakozási, 
hanem a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból támogatott programok végrehajtását 
megfigyelő és értékelő rendszerét is szabályozza.  
 
Az Európai Unió által nyújtott támogatások pénzügyi lebonyolításának rendjét az Európai 
Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó 
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pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003 
(XII.16) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A hazai jogban az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjából származó támogatások 
hazai felhasználásának intézményrendszerét az e tárgyban legkésőbb megszületett 1/2004. 
(I.5.) Korm. rendelet általános szabályai határozzák meg, amely az intézményi és működési 
rendszer tekintetében követi a korábbi jogszabályokban is érvényre jutó kettős szabályozást a 
Strukturális és Kohéziós Alap különállása tekintetében.  
 
A Törvény felhatalmazást adott a Kormánynak, hogy rendeletben szabályozza a területi 
monitoring rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét. Ennek a feladatnak 
a Kormány a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok 
megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításáról szóló 166/2001.(IX.14.) Korm. rendelet 
megalkotásával tett eleget, amelyet – már az új Kormány- először módosított 
(231/2002.(XI.7.) Korm. rendelet), majd új rendelet elfogadásával hatályon kívül helyezett. 
(124/2003.(VIII.15.) Korm. rendelet) 

1.1.6  A vállalkozási övezeteket érintő joganyag 

A vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. 
(XII.17.) Korm. rendelet gyakorlatilag minimálisan változott a vizsgált időszakban, 
mindössze a kedvezményezettek körének pontosítására vonatkozott a módosítás. Záhony és 
térségének 1996-os kijelölését követően a Kormány két ütemben 10  további övezetet 
nevezett meg a vizsgált időszakban. Az első szakaszban 7  új térségben (Ózd-Putnok-Észak-
Hevesi; Zempléni; Barcsi; Bihari; Mohácsi; Salgótarján-Bátonyterenyei, illetve a Makói) 
jöhetett létre vállalkozási övezet, amelyeket az 52-58/1998.(III.27.) Korm. rendeletek tettek 
lehetővé. Ezt követően a 4-6/1999.(I.18.) Korm. rendeletek jelöltek ki további három – 
Kunmadarasi, Békés megyei és Zalai Regionális -  Vállalkozási Övezeti területet. 

1.1.7  A területfejlesztés intézményrendszerét érintő joganyag 

A területfejlesztés intézményrendszerében a Törvény – korábban már részben ismertetett – 
1999. évi (első), illetve 2004. évi (második) módosítása jelentette a legnagyobb változást. 
  
Az első törvénymódosítás megváltoztatta az Országos Területfejlesztési Tanács tagjaira 
vonatkozó rendelkezéseket. A korábbi szabályozás a térségi képviselet vonatkozásában úgy 
rendelkezett, hogy a megyei területfejlesztési tanácsok képviseletében régiónként egy-egy, 
legfeljebb azonban hat fő vehet részt a Tanács munkájában. A módosítást követően a 
regionális fejlesztési tanácsok elnökei látják el ezt a feladatot. Kibővült a tanácskozási joggal 
résztvevők köre az ifjúsági és sport miniszterrel, a PHARE programokat koordináló tárca 
nélküli miniszterrel, valamint a külügyminiszterrel, amit a kormányzati struktúra változása és 
a nemzetközi források várható növekedése indokolt. 
 
A legjelentősebb változtatásra a regionális fejlesztési tanácsok esetében került sor. A Törvény 
módosítással megváltozott a regionális fejlesztési tanácsok összetétele.  A törvény szerint a 
regionális fejlesztési tanácsok munkaszervezetének működési költségeihez a kormányzati 
hozzájárulást a költségvetési törvényben kell tervezni. A törvény a regionális fejlesztési 
tanács munkaszervezetének székhelye tekintetében úgy rendelkezett, hogy azt a Tanács az 
alakuló ülésén, minősített többséggel határozza meg, amennyiben pedig nem születik meg a 
döntés, úgy a Kormány jelöli ki. A regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi 
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felügyeletét szintén a székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal 
vezetője látja el, ugyanolyan módon, mint a megyei területfejlesztési tanácsok esetében.  
 
A továbbiakban emellett - a fogalmi egyszerűsítés érdekében - a regionális fejlesztési tanács 
elnevezés csak a tervezési-statisztikai régiók intézményét illeti meg. Minden egyéb, 
önkéntesen létrehozott régiók közötti, illetve megyék közötti intézmény a térségi fejlesztési 
tanács elnevezést kaphatja. A térségi fejlesztési tanácsot a regionális fejlesztési tanácsok, 
illetve a megyei területfejlesztési tanácsok hozhatják létre megállapodás keretében. A térségi 
fejlesztési tanácsok esetében új elem, hogy nem kötelező az érintett minisztériumok tagsága. 
A miniszterek mérlegelhetik, hogy részt kívánnak- e venni a tanács munkájában.  
 
A Törvény módosítása a megyei területfejlesztési tanácsok összetételét is megváltoztatta.  A 
módosítás szerint a megyei területfejlesztési tanács kiegészül a Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság egy képviselőjével. Az agrárágazat a területfejlesztési politika közötti összhang 
megteremtésének szándékával a módosítást követően a megyei földművelésügyi hivatalok 
vezetői a megyei területfejlesztési tanácsban tagként vesznek részt. A megyei területfejlesztési 
tanács komplex feladatai pedig szükségessé tették, hogy a területfejlesztésben és 
területrendezésben érdekelt területi államigazgatási szervek, továbbá törvényességi felügyeleti 
feladataik miatt a megyei közigazgatási hivatalok vezetői a tanács üléseinek állandó 
meghívottjai legyenek.  
 
A módosítás a megyei területfejlesztési tanács hatáskörét is kiszélesítette, amennyiben az a 
megye területén véleményezi a megyei területrendezési terveket is. A megyei területfejlesztési 
tanács emellett a megyei területfejlesztési koncepciót és programot is figyelembe véve dönt a 
hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról. 
 
A törvényes működés biztosítása a területfejlesztési tanácsok működésében is alapvető 
jelentőségű. A Törvény a regionális és megyei tanácsok gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési 
szabályokat részletesen tartalmazta, a törvényességi felügyelet szabályai azonban hiányoztak.  
A módosítás értelmében a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok működésének 
törvényességi felügyeletét az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetője látja el. A 
módosítás értelmében amennyiben a hivatalvezető valamely intézkedése sérelmezhető a 
megyei területfejlesztési tanács is bírósághoz fordulhat.  
 
A módosítás adott felhatalmazást a Kormánynak arra is, hogy rendeletben állapítsa meg a 
területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési 
hozzájárulás mértékét és felhasználásának módját. Ezt a többször módosított 60/2000.(V.3.) 
Korm. rendeletben fogadta el a Kormány. Ez a jogszabály fogalmazta meg a kistérségi 
megbízottak feladatait és működési költségeikhez történő kormányzati hozzájárulást, amely 
személyi juttatásokra, a kapcsolódó közterhekre valamint dologi kiadásokra használható fel.  
 
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilitása 
érdekében került megalkotásra. A rendelet célja a kistérségnek mint területi egységnek a 
területfejlesztés, a közigazgatás és a statisztika jövőbeni igényeihez igazítása volt, 
összhangban az Európai Unió statisztikai területi egységeire vonatkozó szabályozásával. 
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1.2  Területi tervezés 

A területfejlesztési politikát érvényesítő eszközrendszer fontos eleme a területi tervezés. A 
területfejlesztési tevékenység megalapozott megvalósításának, a fejlesztési források hatékony 
felhasználásának feltétele a megfelelően kidolgozott területi tervek (koncepciók, programok, 
rendezési tervek) megléte. Ez lehetővé teszi, hogy tervezés során figyelembe lehessen venni 
az adott térségben és/vagy adott témában készült terveket, biztosítva azok összhangját, és a 
pénzügyi eszközök hatékony felhasználását.  
 
A területi tervezés mint eszköz értékeléséhez, az országban zajló tervezési folyamat 
áttekintéséhez az évente frissített tervkataszter nyújt lehetőséget, amely nem csak az elkészült, 
hanem a készülő tervdokumentumokról is tájékoztatást ad. A tervkataszter keretében 
vizsgálatba bevont tervek körébe a speciális térségi, regionális, megyei, kistérségi 
koncepciók, programok (területfejlesztési, egyéb szakmai), az országos és kiemelt térségi 
illetve megyei területrendezési tervek kerültek. 
 
A tervkataszter adatai alapján megállapítható, hogy 1998-2003 között tovább folytatódott a 
területi tervezési tevékenység kiteljesedése. A legtöbb fejlesztési koncepciót 1997-98-ban 
fogadták el, ezt követően inkább a programkészítés került előtérbe. Az elkészült 
dokumentumok száma alapján egyértelműen a 2000-es év volt a területi tervezés legaktívabb 
éve, azóta ismét csökken az egy-egy évben elfogadott tervezési dokumentumok száma.  
 

Az adott évben elfogadott tervek számának alakulása
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A tervek készítését a területfejlesztési támogatáspolitika is ösztönözte. A Területfejlesztési 
Célelőirányzat megyei decentralizált kereteiből egyre nagyobb arányban ítéltek meg 
támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére (2002-
ben a megyei támogatások csaknem egy-tizedét). 2000-től előbb a TFC, majd a TEKI is 
támogatta a településrendezési tervek készítését. A regionális fejlesztési tanácsok 1998-2002 
között régiónként 390 millió Ft-ot (1998-ban 60, 1999-ben 130, 2000-ben és 2002-ben 100 
millió Ft) használhattak fel regionális fejlesztési programok kidolgozására. 
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A tervekben foglalt célkitűzések érvényesülését elősegítette, hogy 2001-től új célként jelent 
meg a megyei, (2002-től a megyei és kistérségi) fejlesztési programokban szereplő 
beruházások támogatása, illetve a megyei tanács határozatában rögzített roma programok 
támogatása. (Utóbbi esetben épp az ilyen programok hiánya akadályozta meg, az ilyen témájú 
pályázatok benyújtását, támogatását). Szintén 2001-től a területfejlesztési PHARE 
programokból kimaradó dunántúli régiók valamint Közép-Magyarország és a Balaton az 
elkészített 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik megvalósítására kaptak 
decentralizált forrásokat a TFC-ből. ami szintén a programfinanszírozás irányába tett jelentős 
lépés volt. Ugyanakkor a decentralizáltan átadott állami támogatások felhasználásán túl sem a 
régióknak, sem a megyéknek sem a kistérségeknek nincs saját eszköze az egyes 
koncepciókban, programokban foglalt célkitűzések megvalósítására.  
 

1.2.1  Tervezés koordinációja 

A területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek egyeztetésének és 
elfogadásának rendjéről szóló 184/1996.(XII.11.) Korm. rendelet 2001-ben jelentős 
változatáson ment át. A különböző szintű tervek egyeztetésében részt vevők köre szintenként 
eltérő mértékben kibővült. A koncepciók, programok egyeztetésébe bevonandók köre 
elsősorban humán területen bővült a foglalkoztatás, oktatás, képzés szereplőivel.  Lényeges 
továbbá, hogy minden térségi szinten követelménnyé vált a szomszédos területegységgel való 
egyeztetés is.  
Regionális és a kiemelt térségek szintjén az országos szervezetek közül megjelent a 
Munkaügyi Tanács, a Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, valamint a Szakképzési 
Tanács. A helyi véleményezők köre kibővült az érintett regionális átképző központokkal, az 
idegenforgalmi bizottságokkal, a felsőoktatási intézményekkel. A közigazgatás oldaláról 
megjelentek a területi államigazgatási szervek, az érintett önkormányzatok és társulásaik. 
 
Megyei tervek esetében ugyanezekkel a résztvevőkkel bővült a véleményezők köre azzal a 
különbséggel, hogy nem az Országos Munkaügyi Központ, hanem a megyei munkaügyi 
tanácsok kerültek be a bevonandók köré.  
 
A kistérségi koncepciók, programok egyeztetése során a módosítással előtérbe kerültek a 
helyi szereplők. Kistérségi szinten a továbbiakban nem kell bevonni az egyeztetésbe a 
regionális és térségi tanácsokat, a területileg illetékes kamarákat és államigazgatási szerveket, 
egyeztetni kell viszont az érintett megye (főváros) önkormányzatával és a szomszédos 
kistérségi területfejlesztési társulással. 
 
A területrendezési tervek egyeztetésében részt vevők köre szintén bővült. A korábban 
felsoroltakon túl megjelentek az érintett önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, 
regionális idegenforgalmi bizottságok és a koncepcióktól, programoktól eltérően az MTA is. 
A megyei illetve több megye közös rendezési terve esetén is követelménnyé vált a 
szomszédos térségekkel történő egyeztetés.  
 
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 18/1998.(VI.25.) KTM rendeletet is módosították 2003-ban, a Tárca 
nélküli miniszter 1/2003. (IX.9.) rendeletével. Ez a koncepciókat, programokat nem érintette, 
a rendezési tervek esetében pedig a területfelhasználási kategóriák, térségi övezetek kerültek 
módosításra. 
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A tervek közti összhang megteremtése szempontjából jelentős előrelépést hozott, hogy 2000-
ben megszületett a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek 
nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és 
hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000 (II.11.) FVM rendelet. Utóbbi előírja az 
elfogadott tervek papíron és elektronikus úton történő megküldését a VÁTI által működtetett 
Dokumentációs Központnak. Az előírással ellentétben a tervek nyilvántartása továbbra sem 
teljes körű, mivel a területi tervek átküldése a Dokumentációs Központnak– szankcionálás 
hiányában – még mindig esetleges.   

1.2.2  Országos szintű tervezés 

A területfejlesztés országos szintjén az elmúlt időszak legfontosabb elkészült 
tervdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési Terv2 és annak Regionális Fejlesztési Operatív 
Programja. Az NFT képezte a Bizottsággal folytatandó tárgyalások alapját, melynek 
eredményeként a támogatások jogi keretét jelentő Közösségi Támogatási Keretszerződés 
elkészült. Utóbbi rögzíti az EU, illetve Magyarország pénzügyi kötelezettségvállalását a 
2004-2006-os időszakra. Az NFT közel 510 milliárd forint uniós és 178 milliárd forint hazai 
(központi, illetve helyi) forrást jelent, és további 280 milliárd forint magántőkét mozgat meg. 
Mindezt kiegészíti 283 milliárd forint uniós, illetve 113 milliárd forint hazai közösségi forrás 
a Kohéziós Alap finanszírozta nagy környezetvédelmi és közlekedési infrastrukturális 
projekteken keresztül. Így összességében 1350 milliárd Ft értékű fejlesztés valósulhat meg évi 
0,7%-kos plusz GDP növekedést, és a foglalkoztatott létszám 110 ezres növekedését 
eredményezve. 

Az NFT hosszútávú célja az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való 
konvergencia. Az NFT specifikus céljai (versenyképesebb gazdaság, humán erőforrások 
fejlesztése, jobb minőségi környezet és alap-infrastruktúra, kiegyensúlyozott területi fejlődés) 
elérése érdekében kialakított intézkedések öt operatív program keretében valósulnak meg: 
- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
- Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
- Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 
- Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) 
- Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP). 
 
Valamennyi operatív program hatással lesz a területi folyamatokra, támogatva az 
elmaradottabb régiókat is, de alapvetően az RFOP helyez hangsúlyt a regionális fejlesztési 
potenciál (elsősorban turizmus, felsőoktatás) kihasználására, a városi területek 
rehabilitációjára, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatására. A 
program nem tartalmaz régiónként különböző fejlesztéseket, hanem az összes régió számára 
elérhető célokat, támogatási lehetőségeket fogalmaz meg. Az országos, nagytérségi szintű 
fejlesztéseket alapvetően az ágazati operatív programokban találjuk, melyeket a ROP 
lényegében kiegészít azáltal, hogy elsősorban a régiókon belüli, helyi, kistérségi hatású 
fejlesztéseket támogatja. A Program keretében megvalósuló fejlesztések elsődleges 
kedvezményezettjei az önkormányzatok és a non-profit szféra. A célok megvalósítását az 
elkövetkező 3 évben 141 milliárd forint fejlesztési forrás szolgálhatja. A ROP specifikuma, 
hogy a fejlesztési források mintegy 75%-a a legfejletlenebb  régiókban (Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl) kerülnek felhasználásra. Ezt elérendő a ROP 

                                                 
2 Az Európai Unió Strukturális Alapokról szóló 1260/1999 (EK) rendelete szerint az 1. célkitűzés alá eső 
tagállamok, a támogatások igénybevétele feltételeként Nemzeti Fejlesztési Tervet kell, hogy készítsenek mely 
tartalmazza azokat a fejlesztési céljaikat és prioritásaikat, melyeket az EU is támogat 
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intézkedéseinek többségénél a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségekből 
beérkező pályázatok részesülnek előnyben. 

A területrendezés területén országos szinten a legjelentősebb eredmény, hogy 2003-ban 
megszületett az Országos Területrendezési Tervet elfogadó törvény.  

1.2.3  Regionális szint 

Csakúgy mint a területi tervezés többi szintjén, a régiók esetében is a 2000/01-es években 
született a legtöbb koncepció és program. Témájukat tekintve a komplex fejlesztési terveken 
túl az agrár- és vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés és humán infrastruktúra ill. –erőforrás-
fejlesztés kaptak nagyobb hangsúlyt. A három keleti régió a területfejlesztési PHARE 
programban vett részt. Az ebből kimaradók a 3 éves Előzetes Regionális fejlesztési 
Programjaik megvalósításához kaptak decentralizált forrásokat. 
 

 
A tervdokumentumok száma a dunántúli régiókban (ezen belül is a Nyugat-Dunántúlon), 
illetve Észak-Alföldön a legmagasabb. A kelet-magyarországi régiókban az agrár- és 
vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem témájában született a legtöbb ágazati koncepció 
és program. Ugyancsak ezekben a régiókban készültek nagy arányban gazdaságfejlesztéssel, 
innovációval, informatikával kapcsolatos tervek. A turizmusfejlesztésével kapcsolatos 
koncepciók programok ugyanakkor a dunántúli régiók regionális, megyei, kistérségi szintű 
tervezésében kaptak nagyobb hangsúlyt. A humán témájú tervek pedig a közép-
magyarországi régióra jellemzők leginkább. 
 
A kiemelt térségek rendezési tervei közül a Balaton kiemelt üdülőkörzetének rendezési tervét 
- a Balaton kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló - 2000. évi CXII. Törvénnyel fogadta el az 
Országgyűlés, ugyanakkor más kiemelt térség, így a Fővárosi agglomeráció rendezési 
tervének elfogadására nem került sor. A kiemelt térségek területfejlesztési koncepcióját, 
programját – a rendelet értelmében – szintén az Országgyűlés fogadja el. 1998 óta ez is csak a 
Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója esetében történt meg. 

Szakmai fejlesztési koncepciók, programok témák szerint
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Megkezdődött ugyanakkor a területfejlesztési és rendezési célokat is szolgáló Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése (VTT), ezzel párhuzamosan a Tisza térség komplex árvédelmi-, terület- és 
vidékfejlesztési koncepciójának, programjának, rendezési tervének készítése is folyamatban 
van. A folyó teljes hazai árterületét és közel 1,75 millió ember lakóhelyét érintő terv célja az 
árvízvédelem mellett, hogy elősegítse az érintett vidéki térség fejlődését, az életkörülmények, 
gazdálkodási feltételek javulását. 

1.2.4  Megyei szint  

A megyék közül immár valamennyi rendelkezik területfejlesztési koncepcióval és néhány 
kivétellel elfogadott programmal. A megyei területrendezési tervek közül többnek elkészült a 
javaslattevő fázisa, de az OTrT-vel összhangban lévő önkormányzati rendeletek elfogadása 
még nem történt meg. A megyei szinten elfogadott egyéb szakmai koncepciók illetve 
programok száma egyaránt megduplázódott 2000-hez képest.  
A komplex területfejlesztési koncepciókon, programokon kívül elkészült tervek témák szerinti 
megoszlása a következőképp változott. Míg 2000-ben a megyei tervek felét adták az agrár- és 
vidékfejlesztés illetve a környezetvédelem témájában születettek, 2004-ben már csak egy 
harmados volt e két terület együttes aránya. A szakmai koncepciók, programok témák szerinti 
megoszlása kiegyenlítettebbé vált. A területi szintek közül itt a legkisebb az agrár- és 
vidékfejlesztés aránya, ugyanakkor a műszaki infrastruktúra fejlesztés koncepciói programjai 
itt képviselik a legnagyobb részarányt. Utóbbi terület a humán infrastruktúra és 
humánerőforrás-fejlesztéssel együtt valamivel nagyobb hangsúlyt kapott az időszakban. 
 

Megyei fejlesztési koncepciók és programok  
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Megye 
 

Elf. Ka. Elf. Ka. Elf. Ka. Elf. Ka. Elf. Ka. 
Baranya x  3 3 x  10 3 x  
Bács-Kiskun x  1 - - - - 2 x  
Békés x  2 -  x 5 -  x 
Borsod-Abaúj-Zemplén x  1 - x  5 1 x  
Csongrád x  1 - x  6 -  x 
Fejér x  1 - x  2 -  x 
Győr-Moson-Sopron x  3 - x  13 2  x 
Hajdú-Bihar x  - - x  - -  x 
Heves x  2 - x  7 -  x 
Jász-Nagykun-Szolnok x  11 8 - - 5 - x  
Komárom-Esztergom x  5 2  x 6 1  x 
Nógrád x  3 - x  3 -  x 
Pest x  8 - x  3 -  x 
Somogy x  2 - x  3 -  x 
Szabolcs--Szatmár-Bereg x  8 - x  17 7 x  
Tolna x  2 - x  4 -  x 
Vas x  - - x  - -  x 
Veszprém x  1 - x  4 - x  
Zala x  8 - x  1 - - - 
 (Adatok lezárva: 2004. április 30.) Elf.: elfogadott,  Ka.: készülő 
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1.2.5  Kistérségi szint 

Kistérségi szinten szám szerint még látványosabb volt a tervezés megélénkülése, a 2003 
végén meglévő illetve készülő tervek száma több mint kétszerese volt a 2000-es értéknek. A 
legélénkebb tervezési tevékenység azokban a megyékben (Zala, Győr-Moson-Sopron, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg) folyik ahol a kistérségi társulások száma is a legmagasabb. A 
szakmai koncepciók, programok közt tovább nőtt az agrár- és vidékfejlesztés súlya, az 
elfogadott és készülő tervek fele ebben a témában született, arányai tekintve továbbra is 
hangsúlyos még a környezetvédelem (ide értve a szennyvízelvezetést, kezelést), és a turizmus 
fejlesztése is (utóbbi fő tervezési szintje egyébként a kistérség). Változatlan az is, hogy a 
humánerőforrások és humáninfrastruktúra fejlesztésére kistérségi szinten születnek legkisebb 
arányban tervek. 
 

Kistérségi fejlesztési koncepciók és programok  

Kistérségi fejlesztési 
koncepciók 

Kistérségi fejlesztési 
programok 

Terület-
fejlesztési 

Egyéb 
szakmai 

Terület-
fejlesztési 

Egyéb 
szakmai 

Megye 

Statisz- 
tikai 

kistér- 
ségek-
száma 

Társu-
lások 
száma 

Elf. Ka. Elf. Ka. Elf. Ka. Elf. Ka. 
Baranya 9 16 4 - 4 3 8 - 17 5 
Bács-Kiskun 10 11 10 2 1 - 1 - 9 - 
Békés 8 11 4 - 4 - 6 - 5 - 
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 13 4 - 3 - 13 - 10 1 
Csongrád 7 7 7 - 7 - 6 - 15 - 
Fejér 10 8 6 - 5 1 3 - 17 1 
Győr-Moson-Sopron 7 19 14 - 13 3 5 2 33 2 
Hajdú-Bihar 9 14 11 1 7 3 8 2 11 4 
Heves 7 12 10 - 2 - 4 - 7 - 
Jász-Nagykun-Szolnok 7 7 5 2 2 - 1 1 23 - 
Komárom-Esztergom 7 7 6 - 2 1 3 - 14 1 
Nógrád 6 7 6 - 5 - 3 - 8 - 
Pest 15 16 9 2 6 4 2 2 7 4 
Somogy 10 9 8 - 8 - 6 - 17 - 
Szabolcs--Szatmár-Bereg 11 18 17 1 7 5 8 2 12 6 
Tolna 5 13 5 - 2 - 5 - 11 2 
Vas 9 10 8 - 8 - 4 3 8 1 
Veszprém 9 16 5 - 7 - 11 - 23 3 
Zala 6 21 15 2 39 12 7 1 25 - 
 (Adatok lezárva: 2004. április 30.) Elf.: elfogadott,  Ka.: készülő 
 
 

1.3  Területi információs rendszerek 

A területfejlesztési politika eszközeként a területi információs rendszerek hozzájárulnak a 
területfejlesztési politika alakításához:  
- a területek, települések helyzetének, változásainak figyelemmel kiséréséhez,  
- a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez, illetőleg a döntésekhez,  
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- a központi állami szervek egyéb területfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos 
feladataihoz (feladat meghatározás, jogalkotás és alkalmazás, koordináció szakmai 
irányítás) valamint,  

- a döntések hatásainak elemzéséhez (monitoring).  
 
A területfejlesztési törvény a TeIR-t nevesíti területi információs rendszerként (27.§ 1.f. 
pontja), a területfejlesztés pénzügyi eszközeihez kapcsolódóan ugyanakkor működnek olyan 
monitoringhoz kapcsolódó információs rendszerek (OTMR, EMIR, MEMOR), melyek 
közvetett módon szintén területi információs rendszereknek tekinthetők. Ezek a döntően 
pénzügyi monitoringhoz kötődő rendszerek és a TEIR mint szoros értelemben vett 
információs rendszer közti kapcsolat kölcsönösen segítheti azok működését. Egyrészt a TeIR 
információt szolgáltathat a programok, projektek indikátorinak meghatározásához, az elért 
hatások értékeléséhez. Másrészt pedig a támogatások adatainak területi elemzése lényeges 
információkkal  gazdagíthatja  a területi információs rendszert. Mivel a területi folyamatok 
elemzése szempontjából mindkét típusú rendszer meghatározó, ezért a továbbiakban ezek 
részletesebb bemutatására kerül sor. 

1.3.1  Országos Területfejlesztési és –rendezési Információs Rendszer (TeIR) 

Az Országos Területfejlesztési és –rendezési Információs Rendszer (TeIR) a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény nyomán került 
létrehozásra a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzőinek és változásainak 
figyelemmel kísérése, illetve előre jelzése érdekében.   
 
A VÁTI Kht által fejlesztett és üzemeltetett TeIR (amely az idősorokat is figyelembe véve 
több mint 50000 adatot tartalmaz) kialakítása során első lépésben a rendszer országos szintje 
készült el, amely 1998-tól üzemel, ezt követte 2001-ben a megyei szint megvalósítása. A 
TeIR országos szinten veszi át más országos adatgyűjtő rendszerek területi szempontból 
értékelhető adatait, mely adatokat egy önálló adattárházba szervezve tárol és oszt meg a 
megyei szintű rendszerekkel. Megyei szinten a TeIR eszközöket biztosít a részletesebb 
elemző- és tervezőmunka támogatása érdekében a helyi érdekű – a TeIR egységes 
adatbázisában nem szereplő – nem rendszeresen gyűjtött adatok feldolgozásához. Emellett 
támogatja az információ szolgáltatást a területfejlesztésben érintett megyei szintű szervezetek 
részére. 
 
Az adatfeltöltés általában éves rendszerességgel történik, ennél gyakoribb a 
munkanélküliségre vonatkozó negyedévenkénti adatszolgáltatás. A TeIR a következő 
szervezetektől vesz át adatokat: 
- Központi Statisztikai Hivatal 
- Minisztériumok  
- Állami Számvevőszék 
- APEH 
- Területi Államháztartási Hivatal  
- Magyar Államkincstár 
- Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 
- Foglalkoztatási Hivatal 
- megyei önkormányzatok 
 
Legnagyobb adatszolgáltató változatlanul a KSH. A település-soros T-STAR adatbázis az 
elmúlt években kiegészült a szintén évi rendszerességgel szolgáltatott megye-, illetve régió 
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szintű MR-STAR adatbázissal, illetve az időszakos adatgyűjtések – Népszámlálás, Általános 
Mezőgazdasági Összeírás– adataival is. 
 
A TeIR felhasználóinak körét a kormányrendelet határozza meg. A felhasználók jelenleg: 
- Minisztériumok 
- Miniszterelnöki Hivatal 
- Magyar Országgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 
- Állami Számvevőszék 
- Központi Statisztikai Hivatal 
- Hírközlési Főfelügyelet 
- Környezetgazdálkodási Intézet 
- BM Területi Főépítészi Irodák 
- Megyei Önkormányzatok Hivatala 
- Megyei, Regionális és Térségi Területfejlesztési Tanácsok 
- Kistérségek, valamint települési önkormányzatok (előkészületben). 
 
A központi államigazgatás, valamint a megyeszékhelyek felhasználói a kormányzati 
gerinchálózaton keresztül kapcsolódnak a rendszerhez. A kapcsolódás másik módja az 
Interneten keresztüli elérés SMART kártyás azonosítással. Utóbbinak köszönhetően a 
felhasználói oldal az elmúlt években elsősorban a kistérségi társulások szintjén bővült, 
jelentős központi támogatással. A felhasználók köréből adódóan a teljes körű hozzáférést 
biztosító pontok a fővárosban és a megyeszékhelyeken koncentrálódnak, ugyanakkor egyre 
több megyében a kistérségi társulások központjaiban is biztosított a hozzáférés. 
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Regisztrált TeIR hozzáférési pont 2004

Jelmagyarázat
hozzáférési pont
(VÁTI-n kivül)
#S 1 - 2

#S 3 - 5

#S 6 - 8

#S 9 - 16

#S 17 - 239

 
 
A TEIR tartalmát és működését a 112/1997.(VI.27.) Korm. rendelet szabályozza. A Kormány 
a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos 
Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001.(VI.18.) OGY határozatban 
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foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről szóló 2069/2002.(III.21.) Korm. 
határozat 3.5. pontjában előírta, hogy a fenti rendeletet felül kell vizsgálni. A rendelet 
felülvizsgálata megtörtént, de a módosítása csak a területfejlesztési törvény módosítását 
követően valósulhat meg (lévén az érintettek körét a törvény határozza meg), ezért néhány 
probléma még megoldásra vár. 
 
Az adatgyűjtés terén a Korm. rendelet előírja a TeIR-be történő adatszolgáltatással 
kapcsolatban a KSH szerepét. A KSH rendszeresen szolgáltatja a településsoros statisztikai 
adatokat  a részben a TeIR adatigényei miatt kialakított megyei- és regionális valamint az 
időszakos összeírásokból származó adatokat, azonban az ágazati adatok a kialakult gyakorlat 
szerint közvetlenül a minisztériumoktól és országos hatáskörű szervektől valósul meg. Az 
adatszolgáltatási kötelezettséget a rendelet előírja, de nem rendelt hozzá határidőt, így még 
nem minden adatszolgáltatás valósult meg.  
 
A TeIR-be a kormányrendelet szerint az adatszolgáltatás kötelező és ingyenes, ugyanakkor az 
adatszolgáltatás megtagadása nem szankcionálható, és az adatgazda szervezetek feladatai 
között nem szerepel a TeIR-be történő adatszolgáltatás, ezért annak finanszírozása sem 
jelenik meg. Jelenleg az adatvédelmi törvény  értelmében technikai költséget számolhatnak 
fel, ami az adatok átadásra történő előkészítésének költségeit fedezik, de nem fedezik az 
adatok gyűjtésével járó plusz feladatok költségét.  
 
A TeIR oldaláról a szolgáltatás igénybevétel a rendeletben felsorolt szervezetek számára 
térítésmentes. A további felhasználók a TeIR adatait szerződés alapján, térítés ellenében 
vehetnék át. Mivel azonban az érintett adatgazdák nem járultak hozzá az adatok 
továbbadásához, így a TeIR-ből jelenleg térítéses adatszolgáltatás nincs. A tervező intézetek, 
akik megbízás alapján végeznek szolgáltatást valamely egyébként jogosult államigazgatási 
szervezet számára, a rendszerhez közvetlenül nem csatlakozhatnak, de a rendszerben tárolt 
adatokat felhasználhatják amennyiben a jogosult szervezet ehhez hozzájárul, ugyanakkor  
nem egyértelmű, hogy mely szervezet, milyen esetben jogosult a TeIR szolgáltatásainak 
igénybe vételére.  
 
Már az előző a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről 
és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló Országgyűlési Jelentést 
elfogadó 39/2001.(VI.18.) OGY határozat is felhívta a figyelmet, arra, hogy a TeIR számára a 
legnagyobb problémát  a területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló támogatásokkal 
kapcsolatos adatok hozzáférhetőségének hiánya jelenti.  A határozat felkérte a Kormányt, 
hogy tegye teljes körűvé az állami támogatások, fejlesztési célú előirányzatok területi alapú 
nyilvántartását és adatszolgáltatását a TeIR részére. Ennek ellenére csak 2004 elején valósult 
meg az OTMR-rel való kapcsolat, ami elérhetővé tette valamennyi a rendszerben szereplő 
támogatás adatát, azonban még ez sem teljes körű, mivel nem tartalmazza például a 
kedvezményként nyújtott támogatásokat. A rendszeres és teljes körű támogatási adatok 
biztosítása továbbra is kormányzati intézkedést igényel.  

1.3.2  Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) 

Az OTMR (Országos Támogatási Monitoring Rendszer) az államháztartás pénzügyi 
információs rendszerébe illeszkedő, a Magyar Államkincstárban működő integrált 
nyilvántartási rendszer, amely 1998. január 1-i hatállyal kezdte meg működését. A rendszer 
kialakításának jogszabályi hátterét a 1045/1997. (IV. 29.) számú Kormányhatározat 2.2. 
pontja fogalmazta meg, amely a Kincstárban olyan adatfeldolgozó rendszer kialakítását írta 
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elő, amely alkalmas a kis- és középvállalkozási körnek nyújtott költségvetési támogatások 
vállalkozásonkénti és projektenkénti nyilvántartására.  A Phare támogatással létrehozott 
rendszer célja kettős volt: mindenekelőtt nyomon kellett követni a különböző állami 
támogatások kedvezményezettjei lejárt köztartozásait; valamint megfelelni annak  az uniós 
elvárásnak is, hogy a külföldi segélyek, EU támogatások átlátható, jól működő és gyors 
reagálású pénzügyi megfigyelő rendszere legyen. 
 
Az OTMR hatálya alá tartozó támogatások, előirányzatok körét (melyek száma 1998 és 2004 
között 51-ről 141-re nőtt) évről-évre az Államháztartás működési rendjéről szóló, 
többszörösen módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet határozza meg,. Ezek közül a 
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet alapján 21 tartozik a területfejlesztési célok megvalósítását 
szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok közé.  
 
A nyilvántartott információk lekérdezését előzetesen kialakított lekérdezés-funkciók segítik 
az OTMR-ben, lehetővé téve -akár Interneten is- támogatási konstrukciókhoz rendelve a 
támogatási formánként, támogatott csoportonként, területi bontásban történő 
információgyűjtést, vagy a támogatáshalmozódás nyomon követését. A rendszerben rejlő 
lehetőségek kiaknázásához azonban nehezíti, hogy az adatközlésre kötelezett szervek 
akadozva szolgáltatják az adatokat.  
 

1.3.3  Magyar Egységes Monitoring Rendszer (MEMOR) 

A Magyar Egységes Monitoring Rendszer (MEMOR) az előcsatlakozási eszközök monitoring 
feladatainak ellátását szolgáló egységes információtechnológiai rendszer, melyet az 
előcsatlakozási programok elektronikus információs rendszereként fejlesztették ki 2001-ben 
PHARE támogatással.  
 
A rendszer a tervezett és folyamatban lévő projektekről folyamatosan gyűjti, nyilvántartja és 
feldolgozza a rendelkezésre álló projekt-, pénzügyi- és (monitoring) indikátoradatokat, 
nyilvántartó rendszere előállítja a fontosabb űrlapokat, valamint elektronikus úton biztosítja 
az adatszolgáltatásokat. 
 
Az Európai Unió által nyújtott támogatások felhasználásával megvalósuló programok 
monitoring rendszerének kialakításáról rendelkező 124/2003. (VIII. 15.) Korm.rendelet 
értelmében a MEMOR a továbbiakban (és kizárólag) az előcsatlakozási eszközök monitoring 
feladatainak ellátását szolgáló egységes információtechnológiai (IT) rendszer szerepét tölti be.  
 

1.3.4  Egységes Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR) 

A Strukturális Alapok és Kohéziós alap vonatkozásában kizárólagosan  az Egységes 
Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR) működik majd mint elektronikus adatgyűjtési, 
jelentési és monitoring rendszer. A tervek szerint tartalmazni fogja minden, az operatív 
programok keretében finanszírozott projekt adatait, beleértve a megvalósulás pénzügyi és 
fizikai jelzőszámait, köztük a megvalósítás helyére vonatkozó földrajzi azonosítót is. 
 
Az információs rendszer által összegzett jelzőszámok alapján hozza meg döntéseit az Irányító 
Hatóság, valamint ezek alapján kerülnek összeállításra a jelentések a Monitoring Bizottság, 
illetve a Kormány és az Európai Bizottság részére. Az érintett szervezetek a rendszer 
segítségével fognak előállítani valamennyi, a program működtetése során használatos, 
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egységes formátumú dokumentumot. Az adatszolgáltatást nagy mértékben elősegíti, hogy 
amennyiben a felelős szervezet az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
intézkedni lehet a pénzügyi támogatás megvonásáról mindaddig, amíg a mulasztást nem 
pótolják.  
 

1.4  Pénzügyi eszközök 

A különböző költségvetési előirányzatokból finanszírozott állami támogatások 
területfejlesztési jelentősége elsősorban azon keresztül nyilvánul meg, hogy a támogatások 
milyen módon (milyen eszközökön, hatásokon keresztül) és milyen mértékben járulnak hozzá 
a területfejlesztési politika deklarált céljainak a megvalósításához.  
 
A területfejlesztési célú állami támogatások elosztásában, a támogatni kívánt 
célkitűzésekben elsődlegesen és közvetlenül érvényesülnek területi szempontok, így a területi 
különbségek mérséklésének szándéka. A közvetlen területfejlesztési célú támogatások körébe 
tartozik: 
- Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai (TFC)3 (forrás: MeH) 
- Területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzat (TEKI) (forrás: BM) 
- Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) (forrás: BM) 

 
A közvetlen területfejlesztési célú 
támogatások köre három további új 
elemmel bővült 2003-ban: a 
Térség- és településfelzárkóztatási 
célelőirányzattal (TTFC), a Kistér-
ségi támogatási alappal (KITA) és 
a Vállalkozási övezetek támogatá-
sával4. 2004-től a TFC, TTFC, 
KITA összevonásával létrehozták a 
Területi- és Regionális Fejlesztési 
Célelőirányzatot (TRFC), valamint 
új előirányzatként az Országi 
Jelentőségű Területfejlesztési 
Programok Célelőirányzatát. A továbbiakban ennek céljai között jelenik meg Vállalkozási 
Övezetek támogatása. 
 
Területfejlesztési hatású támogatások közé azok az ágazati kezelésében lévő előirányzatok 
tartoznak, melyek saját ágazati fejlesztéspolitikai céljaik mellett közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárulnak a területfejlesztés deklarált céljainak megvalósításához. A területfejlesztési 
hatású támogatások körébe tartozik: 
- Címzett és céltámogatás (CCT) (forrás:OTMR5) 
- Beruházásösztönzési célelőirányzat6 (BC) (forrás: OTMR) 
- Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok (AGR, VFC7) (forrás: AKII8) 

                                                 
3 Az előirányzatok megnevezése a 2003. évi költségvetési törvény alapján történt 
4 A vállalkozási övezetekkel és a kapcsolódó finanszírozási kérdésekkel külön fejezetpont foglalkozik a Területfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszerén belül. 
5 OTMR: Országos Támogatási Monitoring Rendszer 
6 1999-2002 között Gazdaságfejlesztési célelőirányzat (GFC) a megnevezése, ezért e megnevezés alatt szerepeltetjük a későbbiekben 
7 Vidékfejlesztési célelőirányzat megnevezés alatt 1999-ben a TFC és VFC került összevonásra  
8 AKII: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

A támogatások megoszlása célelőirányzatonként
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- Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) (forrás: OTMR) 
- Turisztikai célelőirányzat (TC) (forrás: OTMR) 
- Környezetvédelmi Alap célfeladatok (KAC) (forrás: KvVM) 
- Vízügyi célelőirányzat(VÍZC) (forrás: KvVM) 
- Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (UFCE) (forrás: GKM) 
- Munkaerőpiaci Alap (MPA) (forrás: FMM) 
 
Az 1996-1998 között elosztott támogatások megoszlásához képest alapvető, nagyságrendi 
változás nem történt, a támogatási rendszeren belül továbbra is elenyésző hányadot 
képviselnek a területfejlesztési célú támogatások. 

1.4.1  A támogatások volumenének alakulása 

1996-2002 között vizsgálva az előirányzatok9 által nyújtott összes támogatás alakulását 
jelentős ingadozást figyelhetünk meg az egyes előirányzatok esetében külön-külön és 
összesítve egyaránt. Az összes támogatás volumenének 1996-1998 közötti folyamatos 
növekedése lelassult 1999-ben, majd ismét növekedésnek indult, de így sem sikerült 2002-re 
elérni az 1998-as támogatottsági szintet 2002-es áron számolva.10 

A legnagyobb részarányt szinte minden évben a CCT képezte, noha igen jelentős ingadozások 
figyelhetők meg a nagyságának változása tekintetében. A mezőgazdaság támogatottsága 
folyamatos növekedést mutat, kivéve 1999-ben, amikor közel felére esett vissza. Az MPA és 
a kisebb támogatási összeggel rendelkező TFC, TC, VÍZC, TEKI, GFC jóval 
kiegyensúlyozottabb tendenciát mutat. Az UFCE folyamatos emelkedését is 2000-ben szakítja 
meg a támogatási volumen csökkentése. A legnagyobb változások a KAC időbeli alakulását 
jellemzik, hiszen 1998-2001 között közel 50%-os csökkenések és növekedések váltogatják 
egymást. 

 
 

 
 
                                                 
9 1996-2002 között csak a következő előirányzatok adatai állnak rendelkezésre: AGR, CCT, TEKI, TFC, GFC, KAC, UFCE, VIZC, TC, 
MPA.  
10 Az MPA-ból a Foglalkoztatási alaprész, Szakképzési és Rehabilitációs alaprész szerepel 

Tám ogatások nagyságának változása 1996-2002
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A területfejlesztés szempontjából legfontosabb előirányzat, a TFC minden évben a legkisebb 
volumenű támogatások közé tartozik, hasonlóan a TEKI-hez ill. a CÉDE-hez. A 
területfejlesztési támogatások kisebb ingadozásokat követően a vizsgált időszakban közel 
azonos szinten álltak, majd 2003-ban nőtt meg nagyobb arányban e terület fejlesztésére 
fordítható költségvetési keret. 
 
Egy főre vetítve a területfejlesztési célú előirányzatok együtt átlagosan 37724 Ft-ot tesznek 
ki, a területfejlesztési hatású támogatások közül hasonló nagyságrendűek a 
gazdaságfejlesztési támogatások (39140Ft/fő), míg az infrastrukturális és környezetvédelmi 
előirányzatokból ennél kevesebb támogatást nyújtottak (átlagosan 25425 Ft/fő). 
 

1.4.2  Terület- és településfejlesztési célú támogatások megoszlása 

A TFC mellett a Belügyminisztérium kezelésében lévő TEKI, CÉDE, CCT-t sorolható a 
terület és településfejlesztési célú támogatások közé11. A TFC és a TEKI által nyújtott 
támogatások csak a kedvezményezett térségekben ill. településeken vehetők igénybe. A CCT, 
TEKI és CÉDE kedvezményezettei az önkormányzatok, csak a TFC-t kaphatják egyéb 
szereplők, így belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezetek, 
egyéni vállalkozók, természetes személyek.  

 
A felsorolt előirányzatokból minden megye esetében a cél és címzett támogatások képezik a 
legnagyobb részarányt, a legkevesebb egy főre jutó fejlesztési forrást pedig a TFC-ből és a 
CÉDE-ből biztosították. Mivel ezen előirányzatok képezik a területfejlesztési politika 
legfontosabb eszközeit a források elosztásánál általában  a hátrányosabb helyzetű megyék 
(különösen Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén) kiemelt 
támogatottsága, kedvezményezettsége érvényesült. A legkevesebb fejlesztési forrást Budapest 
mellett, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Heves és Komárom-Esztergom megye kapta.  

                                                 
11 Az ágazatok egységes adatgyűjtési rendszerének hiánya miatt, egyes előirányzatokról megítélt, míg másokról leszerződött támogatási 
összegek állnak rendelkezésünkre. Továbbá nem minden előirányzat esetében határozható meg egyértelműen a fejlesztések megvalósítási 
helye. Ehhez kapcsolódóan bizonyos támogatási adatok csak megyei bontásban állnak rendelkezésre. 

Egy főre jutó település és területfejlesztési tám ogatások 
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Az 1999-2002 közötti támogatások értékelése mellett meg kell említeni, hogy 2003-ban új 
támogatási formákkal bővült (noha csak egy évre) a területfejlesztési célú támogatások köre: 
Vállalkozói Övezetek Célelőirányzat, mely önálló fejezetpontban kerül bemutatásra, Térség- 
és településfejlesztési célú támogatások (TTFC), Kistérségi Támogatási Alap (KITA). A 
TTFC és KITA keretet összesen 10 célterület között osztották el. Egyes támogatási 
célterületek már korábban is szerepeltek a területfejlesztési célú támogatások prioritásai 
között, így a „termelő infrastrukturális beruházások, humán infrastrukturális beruházások” 
(KITA 66%-a), „munkahelyteremtő és megtartó beruházások megvalósításához” (KITA 24%-
a), „turizmus infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” (TTFC 54%-a). Az 
eddig relatíve kisebb mértékű támogatottságot élvező célterületek alá tartozó fejlesztéseket is 
támogattak: „felzárkóztatási fejlesztési programok kidolgozása” (TTFC 10%-a), „leromlott 
állapotú városrészek, ipari területek rehabilitációja” (TTFC 4%-a). Továbbá új célok is 
bekerültek a támogatandó területek közé: „környezetvédelmet szolgáló infrastrukturális és 
zöld területek fejlesztése” (TTFC 39%-a), „helyi közigazgatásban, a területfejlesztés térségi 
intézményeiben dolgozóknak az EU-hoz történő csatlakozásra való felkészülést szolgáló 
képzési programok” (TTFC 2%-a), a vállalkozások, munkavállalók alkalmazkodó 
képességének fejlesztését szolgáló programok” (TTFC 1%-a). Ugyanakkor a KITA 
célterületei közül az „EU-hoz való csatlakozás előkészítéseként a társfinanszírozásra tervezett 
kistérségi projektek kidolgozásának finanszírozására” és a TTFC-ből az „integrált helyi és 
helyközi tömegközlekedés fejlesztésére” nem fordítottak fejlesztési forrásokat. 
A TTFC és a KITA területi eloszlását mutató diagramok egyértelműen tükrözik a hátrányos 
helyzetű térségek felzárkóztatási szándékát, hiszen a kedvezményezettség jegyében jóval 
nagyobb fejlesztési forrásokkal gazdálkodhattak.  

 
Szintén a területfejlesztési célú támogatások kapcsán kell kiemelni két speciális költségvetési 
előirányzatot. A „Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása” és a „Szigetköz térség 
rehabilitációjával kapcsolatos feladatok” megnevezésű költségvetési források egy-egy térség 
fejlesztésére koncentrálnak, hatásuk ennek megfelelően a Szigetköz ill. a Balaton térségére 
koncentrálódik, szemben a többi vizsgált támogatással, melyek eredményei, hatásai az ország 
egészére kiterjednek. 
2000-2002 között a Balaton fejlesztésére, a MeH és a Balaton Fejlesztési Tanács között 
született együttműködési megállapodás keretében, összesen 1.915 millió Ft-ot fordítottak. A 
szigetközi fejlesztési pályázatok finanszírozására ennél jóval kevesebb költségvetési forrást, 
216.8 millió Ft-ot fordítottak. 
 
 
 
 
 
 

Regionális és központi TTFC támogatások megoszlása
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1.4.3  Területfejlesztési hatású támogatások megoszlása 

A területfejlesztési hatású támogatások közül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
kezelésében lévő GFC, KKV, TC, valamint az agrár és vidékfejlesztési támogatásokat, és a 
foglalkoztatási célokat szolgáló Munkaerőpiaci Alapot gazdaságfejlesztési célú 
támogatások közé sorolható. E hat előirányzat mindegyike a gazdasági versenyképesség 
növekedését, a munkanélküliség csökkentését szolgálja. A gazdaságfejlesztési csoporton belül 
a Munkaerőpiaci Alap és a mezőgazdasági támogatások képezik a legnagyobb részarányt. 
Ehhez képest minimális a turizmusfejlesztésre ill. a KKV-k versenyképességének növelésére 
és a vidékfejlesztésre fordított támogatások aránya.  
 
A gazdaságfejlesztési célú támogatások területi eloszlását tekintve a munkaerőpiac 
állapotának javítását segíteni hivatott MPA-ból a legtöbb forrást a legmagasabb 
munkanélküliséggel küzdő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye) kapták. Ugyanakkor, ha a foglalkoztatási célokat szolgáló támogatásokat (ld. később) 
konkrét támogatási célonként vizsgáljuk, már nem mindig érvényesül a hátrányos helyzetű 
térségek támogatása. A legtöbb agrártámogatást kiugróan magas arányban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye kapta, ami e kategórián belül az első helyre húzta fel a megyét. A 
gazdaságfejlesztési jellegű előirányzatokból összességében a hátrányos helyzetű megyék 
kapták a legtöbb forrást, ugyanakkor a területi differenciáltság mértéke a hátrányos helyzetből 
való felzárkózáshoz nem volt elegendő.  

 
 
 
 
 

Egy főre jutó gazdaságfejlesztési támogatás 1999-2002
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Az infrastrukturális és környezetvédelmi támogatások körébe az úthálózat, belterületi 
utak, járdák, kerékpárutak fejlesztését szolgáló Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
(UFCE), valamint a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (KAC) és a Vízügyi célelőirányzat 
(VÍZC) sorolható.  

Útfejlesztés finanszírozására a legtöbb támogatást Vas, Somogy és Hajdú-Bihar megye, míg a 
legkevesebb forrást Budapest mellett Fejér és Heves megye kapta. A legtöbb 
környezetvédelmi támogatás a korábbi nehézipari központnak számító Borsod és Nógrád 
megyébe jutott. 

1.4.4  A támogatások területi eloszlása fejlesztési célterületek szerint 

Az egyes költségvetési előirányzatok elosztását szabályozó Kormány ill. miniszteri rendeletek 
lehatárolják, hogy az adott támogatás milyen fejlesztési célterületekre nyújtható. A legtöbb 
előirányzat esetében ezek egymástól igen eltérő támogatási területek, melyek számos átfedést 
mutatnak. Sok célterület akár 4-5 előirányzatból is finanszírozásra kerül, megnehezítve ezzel 
a támogatási rendszer átláthatóságát a kedvezményezettek ill. a végrehajtásért felelős 
intézmények előtt. 
 

Egy főre jutó infrastrukturális és környezetvédelmi támogatások 
1999-2002
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Az egyes fejlesztési célterületek és az azokat finanszírozó állami források kapcsolata 
 TFC TEKI CÉDE Cél Cím GFC KKV TC MPA AGR KAC VÍZC UFCE VFC

gazdaságfejlesztés               
gazd. versenykép               
KKV támogatás               
turizmusfejlesztés               
mezőgazdaság               
Információs társadalom               
Információs technológiák               
K+F támogatás               
infrastruktúra fejlesztés              
vízgazdálkodás               
útépítés               
gáz, villamosenergia                
környezetvédelem               
természetvédelem               
Környezetbiztonság, 
talajvédelem 

              

települési környezet               
hulladékgazdálkodás               
szennyvízgazdálkodás               
levegő               
környezettudatosság               
környezetvédelmi ipar              
foglalkoztatottság               
képzés               
munkahelyteremtés               
humán infrastruktúra fejlesztés             
szociális ellátás               
oktatás               
kulturális infra               
egészségügyi infra               
tervek, programok               
önkormányzati feladatok              

 
Figyelembe véve a vizsgált 12 előirányzat összes támogatási célját hét fő fejlesztési 
célterület és azon belül további szűkebb csoportok, ún. beavatkozási területek határolhatók 
le. Az egyes fejlesztési célterületekhez olyan projektek tartoznak, melyek eltérő output és 
eredmény mutatókon keresztül, de közel azonos hatásokat váltanak ki, hasonló 
hatásmechanizmuson keresztül szolgálják a területfejlesztés céljait.  
 
Például a versenyképesség és a turizmus fejlesztését célzó projektek a gazdasági folyamatok 
alakulására gyakorolnak hatást, de míg az előbbi esetben például egy vállalkozás technológiai 
fejlesztését addig a turizmus kapcsán egy adott település turisztikai vonzerejének a fokozására 
kapnak finanszírozási forrást a kedvezményezettek. 
 
E célterületek közül a legjelentősebb támogatási volumennel és szélesebb körű területi 
eloszlással bíró támogatások megyénkénti arányát mutatja a következő térkép. A legtöbb 
forrást szennyvíz illetve műszaki infrastruktúra fejlesztésre fordították. Agrárberuházásokra a 
legtöbb támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta. Jelentős támogatási összeget 
kaptak még a humán infrastrukturális projektek. Ezzel szemben a gazdasági, 
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turizmusfejlesztési, KKV fejlesztési és környezetvédelmi támogatások nagyságrendekkel 
kisebb volumenűek. 

Egy főre jutó támogatások aránya főbb célterületenként

Jelmagyarázat

Turizmus
Kkv fejlesztés
Hulladék
Gazdasági versenyképesség
Környezetvédelem
Agrárberuházások
Humán infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Szennyvíz

 
 
Gazdaságfejlesztés 
1999-ben a gazdaságfejlesztési támogatások legfőbb forrását a gazdaságfejlesztési előirányzat 
képezte, majd 2000-ben bővítették a kört a Kis- és középvállalkozói célelőirányzattal. 2001-
ben a gazdaságfejlesztési támogatási rendszer hatékonyságának növelése érdekében 
megszületett a Széchenyi terv, amely különböző fejlesztési területeket, alprogramokat - 
vállalkozáserősítő; kutatási, fejlesztési és innovációs; információs társadalom- és 
gazdaságfejlesztési; turizmusfejlesztési; regionális gazdaságépítési; autópálya-fejlesztési és 
lakásprogram - határozott meg. Az 1/2001. (I.5.) GM rendeletben a GM kezelésében szereplő 
célelőirányzatok támogatási jogcímeit hozzáigazították a Széchenyi terv célkitűzéseihez 
annak érdekében, hogy a korábbi célelőirányzatonként széttagolt szabályozás egységes 
szerkezetbe foglalásával növeljék a szabályozás és a támogatások odaítélésének 
átláthatóságát, egységesítsék és egyszerűsítsék a célelőirányzatok felhasználását. Az egységes 
programfinanszírozási rendszer kialakítása felé mutat, hogy a GM kezelésében lévő 
előirányzatok mellett más ágazatok kezelésében lévő előirányzatokat is megjelöltek, mint a 
Széchenyi terv finanszírozási forrása. Ugyanakkor a gyakorlatban nem alakítottak ki egy 
olyan egységes programozási, végrehajtási rendszert, mely biztosítja a különböző tárcák 
közötti fejlesztéspolitikai koordinációt. 
 
A gazdaságfejlesztést célzó támogatások tovább bonhatók a gazdasági versenyképesség 
javítását célzó támogatásokra, a speciálisan a kis- és középvállalkozásoknak biztosított 
állami forrásokra, turizmusfejlesztésre, ill. a mezőgazdasági támogatásokra.  
 
A gazdasági versenyképesség növelését célzó projekteket három célelőirányzatból 
finanszírozták, melyek közül a GFC (96%) dominanciája érvényesül a TEKI (2%) és a TFC 
(2%) mellett. 
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Egy működő vállalkozásra jutó gazdasági versenyképességi támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat
Forint

 
 
A GFC-ből elsősorban „technológiafejlesztésre és kapacitásbővítésre” (41,24%), különböző 
marketing eszközök révén „kereskedelemfejlesztésre” (21,48%), „minőségirányítási 
rendszerek adaptálására” (24,19%) fordítottak forrásokat. Jóval kisebb arányban 
finanszírozták a beszállítói hálózat, ipari parkok, logisztikai központok fejlesztését célzó 
projekteket, regionális vállalati központok, terméklánc klaszterek létrehozását, fejlesztését, 
innovációs beruházásokat, az információs társadalom fejlesztését. A TEKI-ből „ipari terület 
előkészítésére” (a TEKI 0,47%-t teszi ki),  a TFC-ből pedig „regionális vállalati központok” 
(ipari parkok, logisztikai szolgáltató központok és inkubátorházak) (TFC 1,88%-a) 
fejlesztésére  lehetett pályázni. 
 
A működő vállalkozások számára vetítve a forrásokat kistérségenként 215 430 Ft átlagos 
fajlagos támogatásról beszélhetünk. Összességében az Észak-Magyarországi régió pályázott a 
legsikeresebben, ahol az egy vállalkozásra jutó átlagos támogatás 505146 Ft több mint az 
országos átlag kétszerese. Relatíve kedvezőbb a támogatási pozíciója Somogy megye 
kistérségeinek ill. a Közép-Dunántúli régió néhány kistérségének (Sárbogárdi, Várpalotai, 
Pápai, Dorogi, Oroszlányi kistérség). Ezzel szemben az Alföld egésze, leszámítva a déli 
területeket (Szegedi, Szarvasi, Makói kistérség) nagyon kevés támogatáshoz jutott annak 
ellenére, hogy a gazdasági versenyképesség tekintetében az egyik leghátrányosabb helyzetű 
térség. Hasonlóan alacsony támogatottság jellemzi a Nyugat-Dunántúli régiót, valamint a 
Közép-Magyarországi régió D-K-i területeit és a Balaton térségét is.  
 
A fejlesztési célú támogatások kedvezményezettjeinek a kis- és középvállalkozásokra 
történő leszűkítése csak a gazdaságfejlesztésen belül jelenik meg, így e célterület alá csak a 
GKM kezelésében lévő Kis- és középvállalkozói célelőirányzatból finanszírozott beruházások 
tartoznak.  Természetesen más beavatkozási területek is eredményezhetnek hatást a KKV-kra, 
de e támogatásoknál nem a KKV fejlesztése az elsődleges cél, ezért azok más beavatkozási 
csoportokban szerepelnek. E beavatkozási területen a „KKV-k versenyképességének javítását” 
(42,52%), „beszállítói kapcsolatának fejlesztését” (40,08%), „technológiai fejlesztését” 
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(1,36%) támogatták elsősorban. Az egy működő kis- és középvállalkozásra jutó átlagos 
támogatási összeg 79996 Ft. A legmagasabb támogatást kapott kistérségek (Csepregi, 
Pécsváradi, Tabi, Mórahalomi, Szobi, Szikszói, Sátoraljaújhelyi) mindegyikét alacsony 
tőkeellátottság, gyenge gazdasági teljesítmény jellemzi.  A magasabb támogatásban részesült 
kistérségek többsége az Észak-Magyarországi régióban található.  
 
Turisztikai fejlesztéseket a vizsgált előirányzatok közül négy forrásból finanszíroztak. A 
TFC-ből „falusi turizmust” (az összes turisztikai támogatásból a legnagyobb részesedés 
28,5%), a TEKI-ből (18,6%) elsősorban kistelepülések turisztikai vonzerőképességét növelő 
felújítások, fejlesztések megvalósítását, a Kis- és középvállalkozói célelőirányzatból pedig 
„szállásfejlesztési” projekteket (összes turisztikai támogatás 15,89%-a) támogattak.  
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A turizmusfejlesztési célelőirányzat közül legnagyobb arányban a „rendezvényeket, 
kiállításokat” (12,8%) és a „kerékpárturizmust” (11,79%) finanszíroztak. Ez utóbbi relatíve 
magas arányában szerepet játszik, hogy a regionális kerékpárutak kiépítését ezekből a 
forrásokból oldották meg. A teljes turisztikai keretből közel 3%-kal részesedett a 
„lovasturizmus” fejlesztése, és 2,3%-ból fedezték a hazai „turisztikai kínálat marketingjének” 
költségeit. Az alapvetően szétaprózott támogatási struktúrának köszönhetően a többi célterület 
(gyógy- és termálturizmus (1,75%), borturizmus (1,81%), ökoturizmus (0,12%), vallási 
turizmus (0,14%) igen alacsony részesedéssel bír. Lakosságszámra vetítve a legtöbb 
támogatást az Abaúj-Hegyháti, Tokaji, Sátoraljaújhelyi, Zalaszentgróti és a Csongrádi 
kistérség kapta. Összehasonlítva a támogatások területi eloszlását a kiemelt üdülőkörzetek 
területével megállapítható, hogy például a Velencei-tó üdülőkörzetének fejlesztésére nem 
jutott forrás, és Mecsek-Villány térsége is csak minimális támogatásban részesült. Egyedül a 
Balaton környékének kistérségei, nagyobb egybefüggő területet képezve, mutatnak 
kedvezőbb képet az állami források elosztása tekintetében. 
 
Az agrárberuházások támogatása az összes beruházás 15%-át teszi ki, s ezzel a harmadik 
legnagyobb támogatási összeget képezi a Céltámogatásokat és a Munkaerőpiaci Alapot 
követően. Az agrárberuházási támogatások különböző jogcímeken keresztül hivatottak a 
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gazdálkodók alapvető érdekeit, ill az ország kedvező mezőgazdasági adottságainak a 
hasznosítását szolgálni. A jelentős állami támogatásokkal bíró intézkedések közé tartozik a 
„környezetbarát gazdálkodási rendszerek alkalmazása, a fenntarthatóság elveinek 
érvényesítése,” a termőföld védelme, ésszerű hasznosítása. Ezen kívül „meliorációra és 
vízkárelhárításra” is nyújtanak támogatásokat. Az agrárgazdaság versenyképességének 
növelése érdekében támogatták a gazdaságok (egyéni és társas) „műszaki technikai 
fejlesztését, a feldolgozás és értékesítés egységes infrastruktúrájának megteremtését”, azon 
belül is elsősorban az „EU előírásoknak való megfelelést” (élelmiszerbiztonság, higiénia, 
környezetvédelem). 
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Egy ha mezőgazdasági földterületre jutó agrárberuházási támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat

 
Az elmaradott, hátrányos helyzetű térségekben, településeken különösen jelentősek a 
foglalkoztatottság és jövedelemszerzés szempontjából meghatározó élőmunka-igényes 
gyümölcs és szőlőtermelési támogatások, továbbá ahol a természeti adottságok is 
kedvezőtlenek jelentősebb részt képeznek az erdőtelepítési támogatások is. A borturizmushoz 
kapcsolódva történelmi borvidékek fejlesztését is finanszírozzák. Ugyanakkor a 
mezőgazdasági termeléssel foglalkozók, főleg az egyéni gazdálkodók képzésére minimális 
támogatási összeget fordítanak.  
 
Az agrárberuházásokból a megyék többsége átlagos vagy annál nagyobb volumenű 
támogatást kapott. Kiemelkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legmagasabb fajlagos 
támogatási hányaddal. Ugyanakkor az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok megye a 
legalacsonyabb támogatási kategóriába került, hasonlóan a Dunántúl jelentős részéhez. 
 
Az agrárberuházások mellett 2000-ben elindították a tárca költségvetésében elkülönítetten 
megjelenő Vidékfejlesztési célelőirányzatot, mely a vizsgált előirányzatok teljes összegének 
csak az 1%-át teszi ki. A VFC vidéki településeknek ill. vidéken élőknek nyújt támogatást 
többek között „falvak megújítására, a vidék szellemi és tárgyi örökségének védelmére, a 
vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztésére, öko-szociális modell jellegű 
kisgazdaságok kialakítására, roma közösségek termelő tevékenységének elősegítésére, 
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közösségfejlesztési tevékenységek, kihaló félben lévő tevékenységek, mesterségek és 
hagyományos értékek megőrzésére, ill. hátrányos helyzetű néprétegek közösségi termelésére.”  
 
A vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett 79 kistérség fele kapott az országos 
átlagnál nagyobb támogatási összeget, míg a nem kedvezményezett kistérségek esetében ez az 
arány 15%. A Nyugat-, Közép-Dunántúl és Közép-Magyarországi régióban mindössze 8 
kistérség (Kisbéri, Vasvári, Őriszentpéteri, Tapolcai, Abai, Sárbogárdi, Sümegi, Enyingi) 
tartozik a vidékfejlesztési térségek közé, és a két utóbbit leszámítva mind átlagon felüli 
támogatási hányaddal bír. Ezzel szemben az Alföld és Észak-Magyarország legnagyobb része 
a vidékfejlesztési kategóriába tartozik, de csak a kistérségek kevesebb, mint fele részesült az 
átlagosnál magasabb támogatásban.  
 
Innovációs környezet 
Az innovációs környezet társadalmi-gazdasági életben betöltött fokozódó szerepe, valamint 
horizontális jellege kapcsán, gazdasági és humán infrastrukturális intézkedéseket egyaránt 
érint. Az innovációs környezet ill. az információs társadalom fejlesztését szolgáló 
beruházásokat alapvetően két csoportra oszthatjuk: 
− Információs és kommunikáció technológia 
− K+F támogatások 
 
Az információs és kommunikáció technológia (IKT) fejlesztésére adott támogatások 
elsősorban az infokommunikációs technológiák üzleti és közigazgatási szintű elterjedtségének 
növelését célozzák. A Területfejlesztési célelőirányzatból „informatikai és 
hírközlésfejlesztés”(17%-a, a TFC 0,7%-a) keretében elsősorban vállalkozások, kis részben 
önkormányzatok integrált informatikai, irányítástechnikai rendszereinek kialakítását, üzleti 
tanácsadó iroda kialakítását hírközlési informatikai, optikai hálózatok kiépítését,  másrészt 
„innovációs központok létesítését” (7,9%-a, a TFC 0,67%-a).  finanszírozzák.  A területi 
kiegyenlítést szolgáló előirányzatból „technológiai infrastruktúra beruházások” (26,6%, a 
TEKI 0,67%-a) megnevezés alatt az önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez, 
telekommunikációs központok, adatgyűjtési rendszerek kiépítéséhez, teleházak létesítéséhez 
biztosítanak forrásokat. A turisztikai célelőirányzatból a „turisztikai információs rendszerek” 
keretében (27,6%, a TC 9,4%-a) döntően turisztikai információ szolgáltató irodák ill, kisebb 
arányban vállalkozások informatikai fejlesztését segítik elő. Végül a Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzatot kell megemlíteni, melyből a „KKV-k informatikai beruházásait”, azon belül 
informatikai hálózatok fejlesztését, kialakítását, informatikai eszközbeszerzést támogatják 
(20,81%, a KKC 2,31%-a). 
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Információs és kommunikációs technológiák fejlesztésére nyújtott támogatások
 lakosságra vetítve 1999-2002

Jelmagyarázat

 
A vizsgált támogatásoknak mindössze 0,12%-át fordították az információs és kommunikációs 
technológiák fejlesztésére. A támogatás nagysága – különösen 108 kistérség között elosztva - 
eltörpül a piaci beruházások volumene mellett. A legtöbb támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, az Alföld néhány kistérsége (Kecskeméti, Ceglédi, Mórahalomi, Kiskunhalasi, 
Jánoshalmi), továbbá a Dél-Dunántúli régió perifériális területei, (Csurgói, Nagyatádi, 
Barcsi), a Nyugat-Magyarországi régió hátrányos helyzetű térségei ill. a Balaton menti 
kistérségek kapták. A támogatások területi eloszlásának legfontosabb jellemzője, hogy nem a 
gazdaságilag fejlettebb térségekbe és nem a nagyvárosokba koncentrálódnak a támogatások. 
A gazdasági fejlődést, magasabb vállalkozói aktivitást mutató térségekben ugyanis a piaci 
mechanizmusok állami támogatás nélkül is, hosszú távon megteremtik a társadalmi-gazdasági 
fejlődéshez szükséges információs és kommunikációs technológiákat. 
 
Kutatás-fejlesztési tevékenységet a vizsgált támogatásokból 0,16%-os arányban 
finanszíroztak. A K+F támogatások legnagyobb hányadát a Műszaki Fejlesztési 
Célelőirányzatból finanszírozzák. 1999 és 2002 között 32357 millió Ft került elosztásra 
pályázati alapon, melyből 1875 millió Ft-ot területi elven használtak fel. A vizsgált 
támogatások a 80%-át a GFC biztosította az „alkalmazott K+F” célra beérkező pályázatok 
finanszírozására, a fennmaradó közel 20%-ot pedig a KAC-ból fordították az „ágazati K+F” 
célterületre benyújtott pályázatokra. A GFC-ből vállalkozások néhány nagy összegű K+F 
infrastrukturális beruházását támogatták, a vállalkozások technológiai fejlesztése, 
versenyképesség növelése céljából. A KAC-ból ezzel szemben jóval nagyobb számú, de 
kisebb összköltségű projekteket támogattak az ágazat szakmai kutatásfejlesztési feladatok 
finanszírozása céljából. A pályázatokat elsősorban egyetemek, kutatóintézetek, 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és csak kisebb arányban vállalkozások kapták. 
A K+F támogatások területi eloszlásában egyértelműen az ország középső területének 
dominanciája érvényesül (Fejér, Pest, Komárom-Esztergom megye, Budapest). A 
legkevesebb állami támogatást pedig az Alföldi megyék kapták. E támogatások azonban csak 
töredékét képezik a hazai K+F ráfordításoknak. 
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Humán infrastruktúra  
A humán infrastruktúra célterületen belül az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a 
kulturális infrastrukturális fejlesztések képeznek önálló beavatkozási területet, melyeket négy 
célelőirányzatból – TFC, TEKI, CÉDE, CCT –finanszíroztak. 
 E finanszírozási források elsősorban az 
önkormányzatok feladatellátásához 
biztosítanak forráslehetőséget a központi 
költségvetésből. E feladatkör a humán 
infrastruktúra fejlesztésén belül nagyrészt 
felújítási, rekonstrukciós projektekre terjed 
ki. Az egyes beavatkozási területek közül 
közel azonos arányban támogattak oktatás és 
egészségügyi infrastruktúrafejlesztési 
projekteket. A legkisebb mértékben pedig a 
kulturális beruházásokat finanszírozták. 
Minden támogatási terület esetében a 
címzett támogatások aránya a domináns, a kulturális fejlesztések esetében szinte 100%-os, 
hiszen ebből kerülnek finanszírozásra a legnagyobb projektek.  
 
Az egészségügyi infrastruktúrán belül elsősorban „gép-műszer beszerzéseket, orvosi 
rendelő rekonstrukciót, mentő és szűrőállomások létesítését”, ill. a címzett támogatások 
esetében kórház rekonstrukciót finanszíroztak. A szociális infrastruktúrán belüli projektek 

„szociális otthonok, falugondnoki hálózat, 
idősek otthonának” felújítását, fejlesztését 
támogatták. Az oktatáson belül óvodák, 
általános iskolák ill. címzett támogatás 
esetében középiskolák felújítására, bővítésére 
biztosítottak forrásokat. A kultúra támoga-
tása pedig „könyvtárak, közösségi házak, 
művelődési központok”, a TFC esetében még 
„templomok”, a Címzett támogatásoknál 
pedig még „színházak” felújítására terjedt ki. 

 
A humán infrastruktúra fejlesztésére fordított összegből 1999 és 2002 között minden kistérség 
részesedett, ám a támogatások területi eloszlása igen mozaikos képet mutat. A legnagyobb 
összefüggő átlag feletti támogatottsággal rendelkező terület Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében húzódik. A legtöbb támogatást kapott kistérségek közé tartozik Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a Tokaji, Encsi, Sátoraljaújhelyi, Szikszói, Edelényi kistérség. Az 
Alföldön szigetszerűen kiugrik néhány jelentősebb fejlesztési összeggel rendelkező kistérség, 
de ezektől eltekintve a térség nagy része az átlag alatti kategóriába tartozik. A Dunántúlon - 
annak ellenére, hogy  csak négy kistérség kapott kiemelt támogatást - az ország keleti feléhez 
képest jóval több az átlagosnál nagyobb támogatási volument magának tudható kistérségek 
száma. 
 
A társadalmi különbségek csökkenésének egyik kardinális kérdését képezi a romák 
társadalmi-gazdasági helyzetének javítása. A probléma fontossága ellenére csak a TFC-n 
belül jelent meg önálló célterületként a roma program, de annak is csupán a 0,3%-át 
fordították erre a célterületre. 

Humán infrastruktúrán belül az egyes 
területek támogatottságának aránya
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Egy főre jutó humán infrastruktúra fejlesztési támogatások 1999-2002

Jelmagyarázat
Forint

 
Ennek a magyarázata elsősorban abban rejlik, hogy csak azok a megyei fejlesztési tanácsok 
pályázhattak, ahol létezik elfogadott roma program, mivel a cél pontos megnevezése „a 
megyei fejlesztési tanács határozatában szereplő roma programok támogatása”. Igen 
heterogén projekteknek ítéltek meg támogatási összegeket, melyek elsősorban szociális, 
egészségügyi ill. foglalkoztatási célokat szolgálnak. E fejlesztések az ország egészéből 
összesen hat kistérségre koncentrálódnak (Encsi, Letenyei, Ózdi, Szerencsi, Nagykanizsai, 
Lenti), melyek közül csak a két utolsó nem tartozik a társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott kistérségek közé. 
 
Műszaki infrastruktúra fejlesztés  

A műszaki infrastruktúra, 
mint fejlesztési terület a 
belterületi vízgazdálkodást 
(ivóvízellátás, ivóvíz mi-
nőségének a javítása, 
csapadékelvezetés, belte-
rületi vízrendezés), út-
építést (út, elkerülő-, 
bekötőút, kerékpárút, 
járda, híd építése, és 
felújítása) és a gáz ill. 
villamosenergia hálózat 
fejlesztést, hálózatra való 
bekötést és a GFC ener-
giatakarékossági program-
ján belül az önkormány-
zatok, lakosság energia-

takarékossági támogatásait foglalja magába. Hat előirányzatból biztosítanak forrásokat e 
célterület fejlesztésére.  

A műszaki infrastruktúra finanszírozási forrásai
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Az 1999-2002 között infrastruktúra fejlesztésre fordított állami források területi eloszlását 
tekintve a legtöbb támogatást Nyugat- és Dél-Dunántúl kapta, a legkevesebbet pedig a Dél-
Alföldi megyék. Fejér megyét leszámítva mindenhol az útépítés dominál a támogatott 
projektekben. A Dunántúlon e mellett még jelentősebb részarányt képvisel az összes 
támogatáson belül a gáz és villamos energia hálózat fejlesztése, hiszen Észak-
Magyarországon és az alföldi megyékben már korábban megvalósították a gázhálózat 
kiépítését.  
 

Infrastrukturális támogatásokon belül a gáz, víz,villany, útépítés aránya 1999-2002

Jelmagyarázat
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Az útépítésben összességében az útfelújítást (70,88%) szolgáló projektek a dominánsak. 
Nagyobb hányadot képvisel még a járdaépítés (6,03%), elkerülő utak (6,62%), összekötő utak 
(4,57%). Ezen kívül 1-3%-os támogatást biztosítanak hidak, csomópontok, kerékpárutak, 
buszállomások, mezőgazdasági és erdei utak, valamint regionális repterek fejlesztésére. 
 
A belterületi vízgazdálkodás terén kiugrik Fejér megye, ahol a Bicskei (az ország 
legmagasabb támogatási volumenével, országos érték 13,07%-a) és Abai kistérség elvitte a 
támogatások legnagyobb részét. Az Alföldön számos terület (Tisza, Dél-Alföld, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok megye) kapott az átlagnál magasabb állami 
támogatást.  
 
Környezetvédelem 
A környezet védelmét szolgáló fejlesztésekhez a szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, 
természetvédelem, levegőtisztaság védelem, környezetbiztonság, kármentesítés és 
talajvédelem, települési környezet javítása, a környezetvédelmi ipar és a környezettudatosság 
támogatása tartozik. 
Ezeken belül a szennyvízgazdálkodást, (különösen a szennyvízcsatorna-hálózat építését, 
szennyvíztisztító építését, kapacitásbővítését) finanszírozták a legtöbb forrásból – VÍZC (3%), 
KAC (22%), Cél (65%) és Címzett támogatások (4%), CÉDE(1%), TEKI(3%), TFC(1%). 
Mivel ezen a területen minimális a piaci beruházások aránya, alapvető szerepe van az állami 
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forrásoknak. A szennyvízfejlesztésre az ország minden térsége kapott támogatást, ugyanakkor 
csak a kistérségek 35%-a kapott nagyobb összegű, az országos átlagot meghaladó fejlesztési 
forrást. A legtöbb forrást az Észak-Magyarországi régió térségei (Nógrád, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) kapták, ahol a források hatására jelentősen javult a közcsatornába bekötött 
lakások aránya. A kiemelt fejlesztések ellenére azonban még mindig alacsony szennyvíz-
csatornázottság jellemzi az ország keleti felét. A Dél-Dunántúl belső területei alig kaptak 
állami forrást, pedig a Kaposvári kistérséget leszámítva nagyon alacsony a közcsatornába 
bekötött lakások aránya. Jelentősebb fejlesztési összeget kaptak még a Balaton parti 
kistérségek, noha itt lényegesen jobbak az ellátottsági mutatók. 
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Egy főre jutó szennyvíz-közmű kiépítését szolgáló támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat
Forint

 
 
A hulladékgazdálkodás finanszírozási forrását elsősorban a KAC(89%) ill. a 
Céltámogatás(9%), valamint a CÉDE(0,2%), TEKI(0,9%), TFC(0,8%) biztosítja. A 
célterületen belül nagyon változatos projekteket (pl. regionális és települési hulladék lerakók,  
veszélyes hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmények, hulladéktisztító és szétválasztó 
berendezések, műanyag csomagolóanyagok rendszeres újrahasznosítása) támogattak. E 
projektek általában nagy összegű (a KAC-ból átlagosan 220 millió Ft értékű) fejlesztések, 
melyek hatása túlnyúlik egy-egy település illetve kistérség, határain. A kistérségeknek csak a 
35%-a kapott e célterületre fejlesztési forrást, melyek szétszórtan, szigetszerűen helyezkednek 
el az ország egészében. A támogatások jelentős része az Észak-Magyarországi régió néhány 
kistérségébe (Szobi, Váci ill. Rétsági, Balassagyarmati, Pásztói). A Dunántúl kevesebb 
fejlesztési forráshoz jutott. 
 
Természetvédelmi jellegű fejlesztésekre fordították a támogatások 12%-át (KAC), melynek 
több, mint 60%-át nemzeti parkok igazgatóságai kapták. A KAC-on kívül a TEKI-ből ítéltek 
meg forrásokat természetvédelmi célokra, de ez mindössze a TEKI 0,4%-át teszi ki. A 
természetvédelmi támogatások eloszlását összevetve az országos és helyi jelentőségű védett 
természeti területekkel rendelkező kistérségek területi elhelyezkedésével, számos az országos 
átlagnál nagyobb arányban természetvédelmi területtel rendelkező kistérség (Kőszegi, 
Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Sarkadi, Mezőcsáti) minimális támogatást kapott.  
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Az eddigieken túlmenően kisebb arányban egyéb célterületeket is finanszíroztak a 
környezetvédelmen belül. A KAC 3%-át a környezettudatosság ösztönzésére, és 
szemléletformálásra fordították. Környezetbiztonság, kármentesítés, talajvédelem, felszíni és 
felszín alatti vizek védelmére relatíve kevés támogatást fordítottak és az is jelentős 
szétaprózódottságot mutat, hiszen a KAC 0,2%, a VÍZC 2%, a Céltámogatások 0,9%-ából 
finanszírozták ezt a célterületet. Környezetvédelmi ipar támogatására a GFC-ből és a KAC-
ból összesen 64 millió forintot fordítottak. A megújuló energiaforrások támogatására a KAC 
10%-át és a Gazdasági Minisztérium Energiatakarékossági programja révén a GFC 12%-át 
fordították. Végül a települési környezet, településkép állapotának javítását célzó 
projektekeket is támogattak a KAC kevesebb mint 0,01% és a TC 0,17%-ából. 
 
Foglalkoztatottság 
A foglalkoztatási támogatások elsősorban képzések finanszírozására és munkahelyteremtésre 
koncentrálódtak, a finanszírozási forrást pedig az MPA, TEKI, TFC képezi. A MPA hét 
alaprészéből: (Képzési és Működési, Bérgarancia, Jövedelempótló, Szolidaritási, 
Foglalkoztatási, Rehabilitációs) a három utóbbi bír elsősorban befolyásoló erővel a 
területfejlesztési politika szempontjából.12 A három alaprészből a legnagyobb támogatási 
összeget kimagaslóan a foglalkoztatási alap kapta (a három vizsgált részalap 90%-át). 
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Egy munkanélkülire jutó munkahelyteremtési célú támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat
Forint

 
A munkahelyteremtés közvetett célként a legtöbb előirányzat esetén megjelenik, de elsődleges 
célterületként a TFC, TEKI és a MPA esetén szerepel. A TFC-ből munkahelyteremtő és 
megtartó beruházásokat (TFC 50%-a), közhasznú munkákat (3,47%), a TEKI-ből szociális 
foglalkoztatást (TEKI 17%-a) és közhasznú munkákat (TEKI 0,17%-a) támogattak. A 
Foglalkoztatási Alaprészen belül a következő főbb célterületeket finanszírozzák a zárójelben 
feltüntetett arányban: munkahelymegtartást, teremtést szolgáló támogatások (3%), képzés 
(25%), közhasznú szervezetek és közhasznú munka támogatása(30%), bértámogatás (23%), 

                                                 
12 A foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészek esetében központi és decentralizált keretet is elkülönítenek, jelen 
tanulmányhoz azonban csak a decentralizált, azaz a megyei elosztású keretek adatai állnak rendelkezésünkre. 
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pályakezdő munkanélküliek támogatása (8%), reintegrációs, térségfejlesztési programok 
támogatása (1%), munkaerő mobilizáció, vállalkozói kézség támogatása(4%), munkaerőpiaci 
programok(4%).  
A legtöbb egy munkanélkülire jutó munkahely-teremtési támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Nógrád és Bács-Kiskun megye kapta. Ezzel szemben Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád 
megye – ahol magas a munkanélküliek aránya – Pest és Fejér megyével közel azonos 
nagyságrendű támogatásban részesült.  
 
Az Aktív foglalkoztatási célelőirányzatból is finanszírozása kerültek munkahelyteremtési 
támogatások. A központi foglalkoztatási program keretében 1999-től 2002-ig mintegy 350 
vállalkozás közel 8,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással 
a vállalkozások mintegy 8000 új munkahelyet hoztak létre a beruházást követően, és vállalták 
a legalább három évig tartó foglalkoztatást a már korábban meglévő és új munkahelyeken. 
A szakképzés, annak ellenére, hogy számos előirányzat esetében megjelenik támogatható 
célterületként, lényegében csak az MPA Képzési és Foglalkoztatási Alaprészéből kerül 
finanszírozásra13.  
A szakképzési támogatások legnagyobb hányada, a Szakképzési részalap egésze, nem képezi 
részét a munkanélkülieket célzó képzési támogatásoknak. E részalapból ugyanis az iskolai 
szakképzés infrastrukturális hátterének fejlesztését, sőt sok esetben annak fenntartását, 
karbantartását finanszírozzák. 
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Egy munkanélkülire jutó szakképzési támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat

 
A Foglalkoztatási Alaprészen belül megjelenő szakképzési célterület hivatott elősegíteni a 
munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszaintegrálását. A legsúlyosabb 
munkanélküliséggel küzdő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
különösen Nógrád) a legkevesebb fajlagos – azaz egy munkanélkülire jutó - támogatásban 
részesülő megyék közé tartozik. Ezzel szemben a legtöbb támogatást a Nyugat-Magyarországi 
régió megyéi ill. Pest megye kapták. Nem fajlagos mutatókat nézve kiegyensúlyozottabb a 

                                                 
13 Az MPA Szakképzési alaprészének az Oktatási Minisztérium kezelésében lévő részéről nem érkeztek be a 
szükséges adatok, ezért azokat az elemzés nem tartalmazza. 
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térszerkezet, ám a foglalkoztatási támogatások legfontosabb célja a munkanélküliek 
munkaerőpiacra történő integrálása lenne, ezért a támogatások területi eloszlása során a 
munkanélküliekre vetített összeget kell irányadónak tekinteni. Noha a foglalkoztatási 
támogatások elosztási szempontrendszerében megjelenik a területi egyenlőtlenségek 
csökkentésének szándéka, a támogatások tényleges elosztása során ez kevéssé jut eredményre. 
 
Tervek, programok 
A területi tervezés szerepének fokozatos növekedésével egyre nagyobb összegeket fordítanak 
a központi költségvetésből különböző területi szintű fejlesztési tervek készítésére. A TFC-ből 
két célra: területrendezési tervek és 
különböző térségfejlesztési tervek 
készítésére nyújtanak támogatást. Ez 
utóbbi kategórián belül települések, 
kistérségi társulások, megyék agrár-
gazdasági, turizmusfejlesztési, vidékfej-
lesztési, szennyvízfejlesztési terveit, 
innovációs programokat, gazdasági 
integrációs programokat, megvalósít-
hatósági tanulmányokat támogattak. Ez a 
TFC több mint 8%-át teszi ki. A TEKI-ből 
és a CÉDE-ből területrendezési terveket 
támogatnak. A GFC-ből az energia-
takarékossági programon belül „energiaveszteség feltáró vizsgálatok” készítésére nyújtottak 
támogatást. A TC-ból pedig elsősorban „gyógy- és termálfürdő fejlesztési tervek, 
megvalósíthatósági tanulmányok, turisztikai fogadóbázis minőségi fejlesztését célzó tervek” 
készítését finanszírozzák. A legtöbb támogatást Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád megye és 
a Dunántúl hátrányos helyzetű térségei kapták. 
 
Önkormányzati feladatok 
Végül meg kell említeni az egyértelműen településeknek szóló önkormányzati feladatok 
területét. Önálló célterületként ugyan csak a CÉDE esetében jelenik meg az önkormányzati 
feladatok finanszírozása, de a CCT és a TEKI teljes egészében ill. a TFC is nagy részt 
önkormányzatoknak nyújt támogatást feladataik, fejlesztéseik elvégzéséhez a humán ill. a 
műszaki infrastruktúra terén. Ebbe a kategóriába az önkormányzati intézmények, 
polgármesteri hivatalok, jegyzőség, házasságkötő terem stb. rekonstrukciója, karbantartása, és 
a humán ill. műszaki infrastruktúrához nem sorolható intézményeik fejlesztése tartozik 
(ravatalozók felújítása, parkok díszparkok, emlékművel létesítése). E célterületre fordították a 
CÉDE 11%-át, amit 136 kistérség között osztottak szét 1999 és 2002 között. 
 

1.4.5 A kedvezményezettség szerepének érvényesülése a támogatások eloszlása 
során 

A TFC és a TEKI keretéből kiírt pályázati felhívásokra a külön jogszabályban meghatározott 
kedvezményezett térségekben és településeken megvalósuló fejlesztések esetén lehet 
pályázni. A TFC esetében ezen kívül a nem kedvezményezett térségekben megvalósuló 
fejlesztések is részesülhetnek támogatásban, ha a beruházás regionális, térségi, megyei ill. 
kistérségi fejlesztési programok megvalósítását szolgálja vagy vállalkozási övezetben ill. ipari 
parkban valósul meg. Miután az e fejezetben vizsgált előirányzatok a területi hatással bíró 
támogatások közé lettek sorolva, ez alapján érdemesnek tartjuk minden támogatásra 

Tervkészítésre nyújtott támogatások 
megoszlása előirányzatonként
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megnézni, hogy milyen arányban kapták hátrányos helyzetű illetve nem kedvezményezett 
térségek.  
 
A GFC-t és a KKV-t 
leszámítva mindegyik 
támogatást nagyobb 
arányban nyújtották 
kedvezményezett 
településeknek, mint 
amekkora a kedvez-
ményezett települése-
ken, kistérségekben élő 
népesség aránya. 
Legnagyobb arányban 
(81,12%) a TEKI azt 
követően a TFC 
(62,92%) elosztásánál 
érvényesül a ked-
vezményezettség. 35-
50% között mozog a 
CÉDE, cél és címzett 
támogatás, KAC, VÍZC 
és TC esetében a 
kedvezményezettségi arány. A GFC és a KKC esetében ez az arány 30 ill. 20%. 

A területfejlesztés kedvezményezett térségei (hátrányos és leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek, ill. hátrányos helyzetű települések) mellett megyei szinten is jelentkezik a 
támogatások elosztásánál a területi alapon történő differenciálás elve. Az erőforrások területi 

koncentrációja, a 
támogatások 

hatékonyabb, 
eredményesebb 

felhasználása érdekében 
a hatályos költségvetési 
törvényben minden 
évben kijelölésre kerül a 
különböző ágazatok 
kezelésében lévő 
előirányzatok azon köre, 
melyekből egy 

meghatározott 
támogatási keretösszeget 
kell elkülöníteni a 

legkedvezőtlenebb 
helyzetben lévő megyék fejlesztése érdekében. A megyék részére elkülönített támogatási 
keretösszegeket a megyék társadalmi-gazdasági helyzetének javulását elősegítő fej-lesztéseik 
támogatására, különös tekintettel a leghátrányosabb hely-zetű kistérségeik fel-zárkóztatására 
kell fordítani.  
1997-1999 között az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi – azaz ahol az egy főre eső 
GDP értéke nem éri el az országos átlag 70 %-át – közé tartozott Borsod-Abaúj-Zemplén, 
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Támogatások és népesség megoszlása területfejlesztési 
kedvezményezettség alapján 1999-2002
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A hátrányos helyzetű megyék felzárkóztatása érdekében 
többlettámogatási keret elkülönítésére kötelezett fejezeti kezelésű 
előirányzatokból egy főre jutó támogatás  megyénként 1999-2002
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Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2000-től Somogy és Békés megyék is részesei 
lettek a programnak. Majd a 2003. és 2004. évi költségvetésben ez a kör már kiegészül Jász-
Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyével. A felsorolt megyék részére a támogatási 
kereteket a költségvetési törvények állapítják meg, az elkülönített keretek felhasználásáról 
pedig az előirányzatokért felelős miniszterek és a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei 
között születik megállapodás.  
 
Az előzőekben vizsgált, területfejlesztési célú és hatású támogatások közül a Cél- és címzett 
támogatások, a Területi kiegyenlítést szolgáló támogatások, a Céljellegű decentralizált 
támogatások és a Munkaerő-piaci Alap nem tartozik a hátrányos helyzetű megyék 
többlettámogatását biztosító program hatálya alá. A hátrányos helyzetű megyék számára 
elkülönített keretet nyújtó állami fejlesztési források elosztását tekintve ugyan valóban a 
leghátrányosabb helyzetű Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg ill. Nógrád és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kapta a legtöbb támogatást. A területi differenciáltság mértéke azonban – az 
elkülönített támogatási keretösszeg ellenére – nem volt számottevő.  
 

1.4.6  Az állami fejlesztési források felhasználásának eredményessége, hatásai  

A közvetlen illetve közvetett területfejlesztési támogatások eredményességét mindenekelőtt a 
források nagyságrendje, az elosztás területi differenciáltsága, és a támogatásra kiválasztott 
fejlesztési célok befolyásolják.  
 
Az egy főre jutó összes támogatás14 területi elosztását tekintve, a felzárkóztatási politika 
céljaival összhangban az ország leghátrányosabb helyzetű észak-magyarországi, észak-alföldi 
és dél-dunántúli térségei kapták a legtöbb állami forrást, míg a főváros mellett a 
legversenyképesebb közép és nyugat-dunántúli térségek részesültek a legkevesebb állami 
támogatásban.  
 
Ugyanakkor az állami források elosztásánál nem általános tendencia a leghátrányosabb 
helyzetű térségek preferálása, a támogatások elosztása nem mindig a területi felzárkóztatás 
irányába mutat. Például Vas megye, amely szintén kedvező gazdasági adottságokkal 
rendelkezik, az átlagos támogatási szinten helyezkedik el, míg Csongrád és Baranya megye az 
országos átlag alatti támogatásban részesült a vizsgált időszakban. Ennek oka egyrészt a 
forráshiányra, másrészt a támogatások elosztási mechanizmusának tökéletlenségeire vezethető 
vissza, mely elsősorban abból fakad, hogy a területi differenciáltság, a hátrányos helyzetűek 
kedvezményezettsége nem kellő mélységben jut érvényre. Az elnyert támogatási összeg 
volumene sokkal inkább az adott térség pályázati potenciáljától, eredményességétől függ, és 
nem összehangolt, különböző területi szintű fejlesztéspolitikai programok által kijelölt 
fejlesztési irányvonal, fejlesztési prioritások mentén történik. 
 

                                                 
14 Csak megyei szintű összesítésre van lehetőség, mivel néhány adat csak megyei szinten áll rendelkezésre. 
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Országos átlag=100
130-170
101-130
100
75-99
29-75

Egy főre jutó összes támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat

 
 
A hátrányos helyzetű megyék kedvezményezettsége az egy főre jutó támogatások alapján 
csak az MPA, TEKI, CÉDE esetében érvényesül maradéktalanul, mind a hét megye esetében 
(Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). A megyék közül Nógrád és Somogy megye hátrányos 
helyzetét érvényesítette a legtöbb finanszírozási forrás (11db előirányzat), de például 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye kedvezményezett megyei státuszát 
csak 7 előirányzatnál vették figyelembe. 
 
A támogatások területi eloszlását ugyanakkor az eddigieken túlmenően a pályázó település 
települési hierarchiában betöltött szerepe is befolyásolja.15 A vizsgálatok eredménye 
alapján a támogatás nagysága a települések népességének növekedésével folyamatosan 
csökken. A legmagasabb egy főre jutó támogatást a kistelepülések, a legkevesebb állami 
támogatást pedig a főváros kapta. 
 

                                                 
15 Az MPA, ÚTC, AGR, VFC esetében nem áll rendelkezésre települési szintű adatbázis, ezért a 
népességkategóriánkénti vizsgálat sem lehetséges. 
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A területfejlesztési célú és hatású támogatásokból négy év alatt a kedvezményezettek részére 
pályázati alapon biztosított finanszírozási források az azonos időszak összes hazai 
beruházásának közel 10%-át teszik ki. Az összes támogatás beruházásokhoz mért arányából 
következik, hogy az ország társadalmi-gazdasági helyzetének alakulását a legtöbb területen 
nem elsősorban a vizsgált támogatások alakítják. Ennek ellenére e fejlesztések befolyásoló 
szereppel bírhatnak a piaci folyamatokra a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése 
érdekében. A fejlesztési források ilyen alacsony volumene a támogatások minél 
hatékonyabb felhasználása érdekében a döntéshozókat gyakran választásra készteti a 
dinamikusabb térségek támogatása (amely húzóerővel bírhat a fejletlenebbek felé) illetve a 
stagnáló, leszakadó térségek fejlesztése, felzárkóztatása között. 
 
Összességében tehát a támogatások volumenéből kiindulva nem beszélhetünk jelentős 
hatásmechanizmust kiváltó állami forrás elosztásról. Ebből következően elsősorban az 
elosztás módjára kell koncentrálni, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok a területi politika 
irányelveivel összhangban formálódjanak.  
 
Az állami fejlesztéspolitika sikerességét befolyásoló harmadik tényező, hogy milyen 
irányvonalat követnek az állami beavatkozások, milyen célterületekre korlátozódnak az 
állami intézkedések. Összehasonlítva a hazai támogatási rendszer célterületeit az uniós elvek 
alapján a Strukturális Alapokból finanszírozható beavatkozási területekkel a legtöbb 
fejlesztési terület alapján illeszkedés tapasztalható. A hazai és az uniós célok tekintetében a 
különbség egyrészt bizonyos fejlesztési területek negligálásában, másrészt egyes fejlesztési 
területek preferálásában figyelhető meg. Például az oktatás, szakképzés az európai uniós 
támogatások elosztásánál a humán erőforrás fejlesztésen belül önálló, fajsúlyos célterületként 
jelentkezik, mivel egy-egy régió versenyképességét alapvetően befolyásolja a munkaerőpiaci 
szereplők képzettsége, tudása. Magyarországon viszont a humán erőforrás területen belül 
elsősorban különböző szociális, egészségügyi, alapfokú oktatási, iskolarendszerű szakképzési 
intézmények infrastrukturális fejlesztéseit, felújításait finanszírozzák és hiányoznak a 
komplex, társadalmi integrációt szolgáló a személyeket, cégeket segítő fejlesztési célok. 

Összes támogatás településkategóriák szerinti megoszlása 1999-2002
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A különböző fejlesztéspolitikai területeken természetesen más és más stratégiát kell követni 
az eltérő piaci jellemzőkből, szükségletekből következően. Bizonyos területeken a piaci 
érdekeltség hiánya miatt döntően állami forrásokból lehet fejlesztéseket eszközölni. Ide 
tartozik a legtöbb infrastrukturális beruházás –út, szennyvíz, gáz, víz, villany-, de ebbe a 
körbe tartoznak az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények műszaki fejlesztései is, 
melyek lényegében az önkormányzatok feladatköréhez tartozó intézmények fenntartását, 
működtetését biztosítják. Szintén ide sorolható a természetvédelem, hulladékgazdálkodás, 
ahol ugyan már megjelennek a piaci szereplők, de az állam tölt be domináns szerepet. A 
felsorolt területeken is nehéz ugyanakkor kimutatni az állami szerepvállalás hatásait, hiszen a 
relatíve kevés támogatás az ország egészén szétaprózódottan jelenik meg. 
 
Az egyik legerősebb kapcsolat a költségvetési pénzek és a területi folyamatok alakulása 
között a foglalkoztatási támogatások esetén mutatható ki, de még itt is kevés hatást tudtak 
kifejteni a munkanélküliség alakulására az állami támogatások. Az erősebb korreláció arra 
utal, hogy ezen a területen az aktívabb szerepvállalás eredményeként, ha csak rövid távon is, 
de jelentősebb szerepet tud betölteni az állam. A szakképzési támogatások esetén ez a 
kapcsolat kis mértékben de gyengébbnek bizonyul. 
 
A gazdasági folyamatok alakulása és a gazdaságfejlesztési célú támogatások között fennálló 
gyenge kapcsolat bizonyítja, hogy a gazdasági élet a piaci folyamatok alakulásának 
függvényében változik, s ebben az állami támogatásoknak csak „statiszta”, másodlagos szerep 
jut. A turizmusfejlesztésnél az előbb vázolt probléma még hatványozottabban jelentkezik, 
amit részben magyaráz az a tény, hogy az egyik legkevesebb forrást kapta a 
turizmusfejlesztés, másrészt, hogy a támogatások legnagyobb arányát a hátrányosabb helyzetű 
térségekben a falusi turizmus fejlesztésére valamint rendezvények, marketing költségek 
finanszírozására fordították, melyek hatása a vizsgálat idődimenziójában még nem feltétlenül 
érezhető. 
 
Végül ki kell emelni az információs és kommunikációs infrastruktúrát, ahol a legkevésbé 
szállhatnak ringbe az állami fejlesztések a piaci beruházásokkal. Egy-egy térség IKT 
fejlettsége elsősorban a piaci tényezők függvénye. Csak a kisebb lélekszámú, hátrányos 
helyzet területek esetében tud az állami fejlesztéspolitika hatást gyakorolni az IKT 
ellátottságra. 
 
Az állami támogatások alacsonyabb hatásintenzitása ellenére ugyanakkor számos területen 
szükség van a költségvetési finanszírozású állami beavatkozásokra. Ez különösen igaz a 
területi politikára, ahol a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
gyakran a piaci folyamatokkal szemben haladva kell beruházásokat ösztönözni, ami pedig 
csak tudatos állami szerepvállalással valósítható meg. 
 

1.5  Előcsatlakozási alapok 

 
Magyarország Európai Uniós felkészülésének legfontosabb gyakorlati elemei az 
Előcsatlakozási Alapok körébe tartozó Phare, ISPA és SAPARD programok. Ezek közül a 
Regionális Phare programok és a Phare CBC programok azok, amelyek közvetlen 
területfejlesztési jellegű programoknak tekinthetők, mivel az érintett területek legfontosabb 



 

 

 

271

fejlesztési prioritásai, valamint az Európai Unió területfejlesztési elvei (programozás, 
koncentráció, partnerség, addicionalitás) érvényesülnek bennük.  
 
Az elmúlt évtizedben indított területfejlesztési PHARE programok keretében mintegy 180 
millió EUR (kb. 45 milliárd Ft) támogatás érkezett Magyarországra. A források 
nagyságrendjüknél azonban jóval nagyobb jelentősséggel bírtak a területfejlesztési politika 
alakításában. Különösen a regionális intézményrendszer megalakulását és működésének 
hatékonyabbá tételét segítették elő a területfejlesztési Phare programok keretében nyújtott 
EU-s támogatások. A kilencvenes évtizedben indult programok – korlátozott forrásaik miatt – 
általában az ország egy –egy hátrányos helyzetű régiójára koncentráltak.  A kormány 2001-től 
a Phare támogatásban nem részesülő régiókban is kezdeményezte az önálló regionális 
programok kialakítását és végrehajtását ún. tükörrégiós programok beindításával. A 2002-év 
újabb áttörést hozott, mivel minden régió részesülhet PHARE támogatásban, a program céljai 
és intézkedései pedig két évre előre meghatározottak. A PHARE 2002-2003 programja 
tartalmában, végrehajtási felelősségében megalapozza a Regionális Operatív programot, és 
országosan egyedülálló módon segíti a Strukturális Alapok felhasználására való felkészülést. 
 
A határon átnyúló együttműködéseket támogató PHARE CBC programok keretében az eddig 
elfogadott programok keretében mintegy 145,3 millió Euro felhasználásra nyílik lehetőség a 
határtérségek fejlesztésére.(kb. 36 milliárd Ft). Ebből 1995 és 1999 között összesen 64 millió 
EUR (mintegy 15 milliárd Ft) támogatás került a határmenti térségek fejlesztésére 
felhasználásra. 2000 és 2004 között évente további 19 millió EUR (mintegy 4,7 milliárd Ft) 
támogatás került jóváhagyásra. A program eredményeként – a kézzel fogható közös 
gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és infrastrukturális beruházásokon túl számos 
euroregionális együttműködés bizonyítja, hogy az érintett régiók a határmentiséget már nem a 
fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő adottságnak tekintik.  
 
A Phare támogatások 2000-től kezdődően kiegészültek a SAPARD és az ISPA 
támogatásaival. A SAPARD program célja, hogy elősegítse az agrárgazdaság 
versenyképességének erősítését, a vidéki területek fejlesztését, a Kohéziós Alap 
felhasználására előkészítő ISPA program keretében pedig nagy közlekedési és 
környezetvédelmi beruházásokat támogatnak.  
 

1.5.1  Területfejlesztési Phare programok 

A területfejlesztési Phare programok a kezdeti időszakban a területfejlesztés eszköz és 
intézményrendszerének kialakítására – mindenekelőtt a területfejlesztési törvény 
előkészítésére és a területfejlesztési politika térségi szintjeinek - megerősítésére koncentráltak. 
Az első Kísérleti Programok keretében – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében – fokozatosan formálódott a Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Fejlesztési 
Ügynökségek modellje. A második területfejlesztési Phare program 5 millió €-val támogatta a 
Borsodi Integrált Szerkezetátalakítási Programot, melynek végrehajtásában – még az előző 
Phare program által létrehozott intézmény- a Megyei Fejlesztési Tanács és Ügynöksége 
játszotta a fő szerepet. 
 
A területfejlesztési törvény elfogadását követően a Phare programoknak már nem a kistérségi 
és a megyei szint támogatása volt a célja, hanem a regionális szint megerősítése. A regionális 
szinthez elsőként az 1996-os Phare program rendelt forrásokat. A két kiválasztott célrégió – a 
Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl – 4-4 millió euro támogatást kapott regionális hatású fejlesztési 
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projektek megvalósítására, azzal a céllal, hogy a források aktivizálása nagymértékben 
hozzájárul majd a regionális tervezés meghonosodásához és a regionális területfejlesztési 
intézményrendszer kialakulásához.     
 
A jóváhagyott támogatásokból az ország egyes térségei eltérő mértékben részesednek. A 
legtöbb támogatást a legrosszabb gazdasági helyzetű és a strukturális válság által leginkább 
érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megye, továbbá az ország elmaradott  keleti megyéi 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) kapták. Összefüggésben azzal, hogy a programok fő 
célja a területfejlesztés decentralizált intézményrendszerének fejlesztése, a megvalósításban 
nagy szerepet kaptak a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik. 
 

Területfejlesztési PHARE programok (1992-1997)           

Programok Alprogramok A programok 
célterülete 

Jóváhagyott
PHARE 

támogatás 
(millió EUR)

A területfejlesztési pol. továbbfejlesztése Magyarország 3,7
Kísérleti program - Szabolcs-SZ.B. Szabocs-SZ-B 2

Kísérleti program - Borsod-A.Z. Borsod-A-Z 2,5
A településközi együttműködés serkentése Magyarország 1,8

I. Területfejlesztési 
PHARE Program 

(HU 9210) 
összesen  10

Képességfejlesztés Borsod-A-Z 1,4
Kistérségi fejlesztések támogatása Borsod-A-Z 1,1

Idegenforgalmi fejlesztések Borsod-A-Z 0,85
Kis- és középvállalkozások fejlesztése Borsod-A-Z 1,65

II. Területfejlesztési 
PHARE Program 
(Borsodi Integrált 

Szerkezetátalakítási 
Program (HU 9507) összesen  5

Intézményfejlesztés Magyarország 2
Kísérleti Regionális Alap  

 Dél-Alföld 
Csongrád, Békés, Bács-

Kiskun 4

Kísérleti Regionális Alap  
 Dél-Dunántúl 

Baranya, Somogy, 
Tolna, Zala 4

III. Területfejlesztési 
PHARE Program  

(HU 9606) 

összesen  10

Északkelet-Magyarország 
Borsod-AZ, Heves, 

Szabolcs-SzB, Nógrád, 
Hajdú-B, JNK-Szolnok 

22

Dél-Dunántúl  Baranya, Somogy, 
Tolna, Zala 8

Romániával határos megyék Csongrád, Hajdú-Bihar, 
Békés, Szabolcs-SZ.B. 4

IV. Területfejlesztési 
PHARE Program  

(HU 9705) 

összesen  34
MINDÖSSZESEN 59 millio euro  (14,5 milliárd Ft)

Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 
 
Ezáltal egyrészt lehetőség nyílt arra, hogy ezek az intézmények megszerezzék azt a 
gyakorlatot, ami szükséges lesz a későbbi – az Európai Unió Strukturális Alapjai által 
társfinanszírozott – programok végrehajtásához. Másrészt a helyi viszonyok ismeretében 
olyan projektek támogatását részesítették előnyben, amelyek a megye vagy a régió fejlesztési 
stratégiájához leginkább illeszkedve a tényleges helyi szükségletekre kínáltak megoldást.  
A PHARE-program indítása óta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások, továbbá az 
Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjának határozottabbá válása szükségessé tették a 
program átfogó reformját a Phare cél- és intézményrendszerét, valamint lebonyolítási rendjét 
illetően, amelyet az EU Bizottsága 1997-98 folyamán dolgozott ki. A változtatásoknak - a 
csatlakozás hatékonyabb támogatásán túl - két fő célja volt: javítani a program 
eredményességét, és lehetővé tenni, hogy a Phare programon keresztül a kelet- és közép-
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európai országok felkészülhessenek a strukturális és kohéziós alapok fogadására. Az új 
irányvonal keretében bevezetett gyakorlati intézkedések közül a legjelentősebbek: 
- Csökkentették a programokat kezelő Program Menedzsment Egységek - angolul a PMU-k 

- számát. Önálló Phare irodát ezek után csak olyan minisztérium tarthatott fenn, melynek a 
csatlakozás után valamely európai pénzalap kezelői feladatait is el kell majd látnia. A 
többi tárca intézményfejlesztési projektjeit egy új Phare iroda, a Kincstárban létrehozott 
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység - a CFCU - látja el. 

- A Phare források pénzügy-technikai kezelésére Nemzeti Alapot hoztak létre, amely a 
Kincstárban működik. Feladatai lényegileg megegyeznek azokkal, melyek a költségvetési 
törvény végrehajtása kapcsán általában az Államkincstárra hárulnak: kezeli azokat a 
számlákat, melyeken a programok forrásait elhelyezik, ellenőrzi a kifizetések 
szabályszerűségét, és statisztikai adatokat gyűjt a Phare pénzügyi helyzetéről. 

- A támogatható legkisebb projektek értékét  minimálisan 2 millió euróban határozták meg. 
Ennek következtében - bár a szabály alól voltak kivételek, és egyes területeken a 
kisprojekt-alapok is fennmaradtak - radikálisan csökkent a projektek száma, és ezzel 
együtt az adott mennyiségű segély felhasználásához kapcsolódó adminisztrációs teher is. 

- Végül - a csatlakozási tárgyalások megindulásával párhuzamosan - az EU átértékelve a 
közép- és kelet-európai társult államok számára nyújtott segélyprogramjainak 
célrendszerét úgy határozott, hogy a továbbiakban az Európai Unió előcsatlakozási alapjai 
kizárólag a csatlakozási folyamathoz szorosan kapcsolódó intézményfejlesztési és 
beruházási projekteket támogatták. 

 
Intézményfejlesztési Phare programok, 1998-2001 

Programok Alprogramok A programok 
célterülete 

Jóváhagyott 
PHARE 

támogatás 
(millió EUR) 

Twinning program Magyarország 2,6
Rövid távú szakértői tevékenység, képzések, 
munkaértekezletek és tanulmányutak 

Magyarország 2,4

Kísérleti programok ? 2

SPP I. –  Strukturális 
Alapok Fogadására 
Felkészítő program  
HU 9808  

összesen 7
2000. és 2001. évi területfejlesztési  
Phare projektek előkészítése  
(HU 9918) 

Magyarország 2,5PPF - Projekt 
előkészítési lehetőség  
HU 9918 

összesen 2,5
RPP – Regionális Felkészítő Progarm a 
Strukturális Alapok fogadására  
(HU 0008-01) 

Magyarország 4PHARE 2000  

összesen 4
SPP II - Strukturális Alapok Fogadására 
Felkészítő program, (HU 0105-01) 

Magyarország 0,49PHARE 2001 

összesen 0,49
MINDÖSSZESEN 14 millió EUR (3,5 milliárd Ft) 

Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 
 
Ennek megfelelően az 1998-ban indult ún. Speciális Felkészülési Program (Special 
Preparatory Programme, SPP) 7 millió eurós PHARE kerete intézményfejlesztést támogatott 
mindazon központi államigazgatási szerveknél, melyek az ISPA és SAPARD programok 
végrehajtásában, illetve a majdani Strukturális Alapok felhasználásban szerepet kapnak. A 
keretből 5 millió euró szakértői segítségnyújtást, 2 millió euró kisebb, demonstrációs 
projekteket finanszírozott. A Twinning-program keretében az érintett minisztériumok 
megfelelő szakembereit uniós tagállami szakértők készítették fel hosszú távú szakmai 
segítségnyújtás keretében az említett pénzalapok kezelésére, különös tekintettel a 
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programozásra (Nemzeti Fejlesztési Terv készítése), a jogi és pénzügyi ismeretekre, az 
intézményi keretekre, az ügyviteli kérdésekre, a koordinációra, valamint a jelentési és 
monitoring követelményekre. 
 
A 2000. évi nemzeti Phare program hasonló típusú komponense – az ún. Regionális 
Felkészítő program (Regional Preparatory Programme – RPP) a regionális 
intézményrendszer fejlesztését szolgálja. A 4 millió eurós támogatás keretében külföldi 
szakértők segítették a regionális végrehajtó kapacitások megerősítését, a Nemzeti Fejlesztési 
Terv részét képező Regionális Operatív Program hatékony végrehajtási feltételeinek 
kialakítását. 

A csatlakozás időpontjának közeledtével kirajzolódtak azok a területek – első körben a 
központi államigazgatás szintjén - ahol további intézményfejlesztési igények jelentkeztek. A 
korábbi program eredményeire, illetve a beazonosított igényekre építve ezen 
intézményfejlesztési típusú programok harmadik generációjának tervezése 2001. őszén indult 
el. A 6 millió eurós, a Strukturális és Kohéziós Alapokra való felkészülés befejezésére szánt 
program már közvetlenül az Európai Területfejlesztési Alap (ERDF), az Európai Szociális 
Alap (ESF) és a Kohéziós Alap (CF) forrásaiból támogatott programok végrehajtásában részt 
vevő minisztériumi szervek megerősítését, szakértőinek gyakorlati képzését, az 
adminisztrációs- és ellenőrzési rendszerek kiépítését célozta. Úgynevezett twinning program 
keretében tagállami hosszú távú szakértők folyamatosan segítik a munkát a kijelölt 
államigazgatási egységekben.  
 
Az intézményfejlesztési programok közvetett eredményeként működőképes intézményi 
struktúra áll rendelkezésre a Strukturális és Kohéziós Alapok menedzselésére  
 
Az előzőekben bemutatott alapvetően intézményfejlesztési jellegű programok mellett 2000 
után a Phare programok keretében főként a gazdasági és társadalmi kohézió támogatását 
szolgáló beruházások kerültek finanszírozásra. Ennek megfelelően a 2000 után induló 
PHARE területfejlesztési programok támogatási területe a vállalkozói és a befektetői 
környezet javítását szolgáló infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések. Egy-egy régió 
gazdasági bázisának diverzifikációját segítő beruházásokkal párhuzamosan hangsúlyt kap a 
humán erőforrás fejlesztése és a munkahelyteremtés is.  
 
A 2000. és 2001. évi Phare programok 3 célrégióban (Észak és Dél-Alföldön valamint 
Észak-Magyarországon) kerültek meghirdetésre. A program támogatási kerete 2000-ben 24 
millió EUR, 2001-ben 18 millió EUR-t tett ki. A két évben a magyar társfinanszírozással 
együtt mintegy 26 milliárd Ft-ot lehetett a 3 célrégió fejlesztési céljait szolgáló beruházásokra 
fordítani. A program indításához Magyarországnak, mint minden tagjelölt államnak össze 
kellett állítania egy ún. Előzetes Nemzeti Fejlesztési Tervet a 2000-2002 időszakra, a Phare 
kedvezményezett magyarországi régióknak pedig Előzetes Regionális Fejlesztési Tervet 
kellett kidolgozniuk. 
 
A Phare Programhoz kapcsolódóan az EU Bizottság részére megküldött Előzetes Nemzeti 
Fejlesztési Terv értelmében a PHARE által támogatható projektek a regionális 
területfejlesztési programokban az alábbiak szerint kerültek meghatározásra a célrégiókban: 
 
-  kis és közepes vállalkozások együttműködését segítő pályázati rendszer  
- a helyi vagy regionális infrastruktúra (környezetvédelmi vagy közlekedési) bővítését 

szolgáló beruházás, ipari parkok, logisztikai központok, inkubátor-házak létesítése  
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- a gazdaság és az oktatás kapcsolatát segítő pályázati rendszer  
- a szociálisan hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő pályázati rendszer.  
 
A PHARE 2000-2001 program keretében Észak-Magyarországon turizmusfejlesztési 
projekteket, az Észak-Alföldön a debreceni és a szolnoki ipari park infrastruktúráját és egy 
nagy szennyvízkezelési projektet támogattak, a Dél-Alföldön a termálgyűrű program 
keretében négy termálfürdő került felújításra. Mindhárom régióban támogatást kaptak a KKV 
szektor megerősítését, az üzleti infrastruktúra fejlesztését és a foglalkoztatás erősítését 
szolgáló projektek.  

 
Társadalmi-gazdasági kohéziót szolgáló Phare programok 2000-2001 

Programok Alprogramok A programok célterülete 

Jóváhagyott 
PHARE 

támogatás 
(millió EUR) 

RPP – Regionális Felkészítő Progarm a 
Strukturális Alapok fogadására (HU 0008-
01) 

Magyarország 4

KKV képzés (HU 0008 04) Dél-Alföld, Észak-Alföld, 
Észak-Magyaro. 

1,992

Vállalkozások közti együttműködés erősítése 
(HU 0008-05) 

Dél-Alföld, Észak-Alföld, 
Észak-Magyaro 

8,673

Helyi üzleti infrastruktúra fejlesztése (HU 
0008-06) 

Dél-Alföld, Észak-Alföld, 
Észak-Magyaro. 

6

Összekötő úthálózat fejlesztése a Dél-Alföldi 
régióban (HU 0014) 

Dél-Alföld 
 

5

PHARE 2000  

összesen 25,665
SPP II - Strukturális Alapok Fogadására 
Felkészítő program, (HU 0105-01) 

Magyarország 0,49

Elektronikus kereskedelem, mint a KKV 
fejlesztés eszköze (HU 0105-04) 

Magyarország 2

A Baradla-barlang Vörös-tavi szakaszának 
fejlesztése (HU 0105-05) 

Észak-Magyaro. 2,2

Turizmusfejlesztés az Észak-Magyarországi 
régióban (HU 0105-06) 

Észak-Magyaro. 3

Ibrány-Nagyhalász csatornázás és 
szennyvíztisztító építés (HU 0105-07) 

Észak-Alföld 2

Debreceni Iparterület becsatlakoztatása a 
nemzeti úthálózatba (HU 0105-08) 

Észak-Alföld 2

Szolnoki Ipari Park infrastrukturális 
fejlesztése (HU 0105-09) 

Észak-Alföld 2

Termálgyűrű a Dél-Alföldön (HU 9105-10) Dél-Alföld 2
Vállalatok innovatív tevékenységének 
ösztönzése (HU 0105-11) 

Dél-Alföld 3

PHARE 2001 

összesen 18,69
MINDÖSSZESEN 44 millió EUR (14,5 milliárd Ft)
 Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 
 
Mivel a PHARE program csak három kelet-magyarországi régióra terjedt ki országgyűlési 
határozat rendelkezett arról, hogy – a Strukturális Alapok fogadására való felkészülés 
érdekében - a PHARE program által nem támogatott négy tervezési-statisztikai régióra, illetve 
ezen belül a Balaton térségére is készüljenek előzetes regionális fejlesztési programok, 
amelynek megvalósításra a Kormány az állami költségvetésből biztosított forrásokat. Ezeknek 
az ún. „tükör régióknak” 3 éves komplex programot kellett összeállítaniuk, melynek 
végrehajtásához a Földművelésügyi Minisztérium (Területfejlesztési Célelőirányzat), a 
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Gazdasági Minisztérium (Kis- és Középvállalkozási Célelőirányzat) valamint az Oktatási 
Minisztérium biztosított  forrásokat az alábbi megoszlásban.  
 

A 2000-2001 évi Phare programok támogatása és nemzeti társfinanszírozása 

Régió 
Phare 2000-2001 

célrégiók  
(millió Ft) 

Tükörrégiók 
(millió Ft) 

Megoszlás összesen 
(%) 

Közép-Magyarország 0 2 706,8 11 
Nyugat-Dunántúl 0 1 168,6 5 
Közép-Dunántúl 0 1 450,6 6 
Dél-Dunántúl 0 1 691,3 7 
Észak-Magyarország 5 357,5 0 22 
Észak-Alföld 5 992,5 0 25 
Dél-Alföld 5 347,5 0 22 
Balaton 0 358,9 1 
összesen 16 697,5 7 376,25 100 
Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 
 
A társadalmi-gazdasági kohézió erősítését szolgáló Phare programok 2002-2003-tól az 
ország minden régiójára kiterjednek, ugyanakkor a felzárkóztatás érdekében a keleti régiók 
nagyobb támogatást kapnak. A program elsősorban olyan integrált helyi fejlesztési akciókat 
támogatott, melyek a települések rehabilitációját, az ehhez kapcsolódó útépítéseket, a 
munkaerő képzését, valamint a tartós munkanélküliek foglalkoztatási céljainak együttes 
megvalósítását szolgálják. Az ún. ORPHEUS program a megszokottnál jóval nagyobb 
költségvetésen túlmenően – több újdonságot is hozott. Ilyenek mindenek előtt:  

– az NFT-ROP megvalósítására való felkészülés - a 2002/2003-as Phare területfejlesztési 
program úgy került kidolgozásra, hogy könnyű átmenetet biztosítson a ROP intézkedései 
felé.  

– a több éves programozás – a támogatást nyert pályázati alapokat a Phare most először nem 
egy, hanem két programéven keresztül finanszírozza, így a 2003-as esztendő Phare 
forrásait – újabb tárgyalások nélkül – automatikusan a 2002-ben elindított programokra 
fordíthatjuk. is ezekre a célokra fordíthatjuk. 

– a nagyobb földrajzi kiterjedés – először nyílik lehetőség arra, hogy a Phare 
területfejlesztési támogatásokból egyszerre részesedjék az összes magyar régió.  

– a pályázati alapok túlsúlya – míg a korábbi években a Phare a nagyprojekteket állította 
előtérbe most már – igazodva a Strukturális Alapok rendszeréhez – a támogatás döntő 
része nyílt pályázatokon talál gazdára. 

 
A nyertes pályázatok támogatási forrásai az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes régiók 
között: 
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A 2002-2003 évi Phare programok támogatása és nemzeti társfinanszírozása 

Régió Phare 2002-2003 célrégiók  
(millió EUR) Megoszlás összesen (%) 

Közép-Magyarország 17,2  17,7 
Nyugat-Dunántúl 7, 4 7,7 
Közép-Dunántúl 8, 4 8,7 
Dél-Dunántúl 11, 5 11,9 
Észak-Magyarország 16, 8 17,3 
Észak-Alföld 20, 6 21,3 
Dél-Alföld 14, 9 15,4 
összesen 96, 9 100 
Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 
 
A támogatással megvalósított fejlesztések eredményeként várhatóan nő a vállalkozási 
aktivitás, a foglalkoztatottság szintje. A hátrányos helyzetű térségek népességmegtartó 
képessége erősödik, a fejlődő térségek gazdasági stabilitása és tőkevonzó képessége javul. 
 
A rendelkezésre álló forrásokból megvalósult konkrét fejlesztéseken, beruházásokon túl a 
Phare területfejlesztési programjainak – kevésbé mérhető – hatása, hogy a pozitív példákon 
keresztül elősegítette a programok megvalósításához kapcsolódó ügyviteli eljárások, 
ellenőrzési és értékelési rendszerek Európai Uniós gyakorlatának átvételét. A Kísérleti 
Program Alapok pályázati és döntéshozatal szakaszában alkalmazott szabály- és 
kritériumrendszer teljesen megfelelt a decentralizált területfejlesztési program modelljének, 
viszont a támogatott projektek végrehajtási és különösen finanszírozási rendszere sokáig 
képlékeny maradt és ezen a téren nem történt teljes decentralizáció. Problémát okozott az is, 
hogy a programok tervezési és döntéshozatali szakaszában nem volt igazán hatékony az 
együttműködés az EU Delegáció, a programgazda minisztérium,  program végrehajtásáért 
felelős Phare Programiroda és a régiók között. Különösen a korábbi programokra jellemző, 
hogy nem volt olyan dokumentum, – Együttműködési Keretszerződés – amely tisztázta volna 
a Kísérleti Program Alapok működési feltételeit, a programban résztvevők jogait és 
kötelezettségeit. A megvalósítás folyamatának átgondolatlansága, a többszöri módosítások 
nemcsak a Megyei és Regionális Ügynökségekre, hanem a pályázókra is nagy terhet róttak.  
 

1.5.2  A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 

A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek 
közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett. Ekkortól - felismerve a 
határmenti térségek hátrányos helyzetét,- a határrégiók meglévő gazdasági-társadalmi 
lemaradásának kiegyenlítésére az Európai Unió külön támogatási programokat indított. Ezek 
közül a legfontosabb az 1990-ben indult Interreg program, melynek célja a határok két 
oldalán élők közti kapcsolatok erősítése, a vállalkozói, intézményi és civil szférán belüli 
együttműködések ösztönzése, valamint a határ két oldalán jelentkező fejlettségbeli 
különbségek csökkentése. A határon átnyúló támogatási programok ma már harmadik 
generációjukat élik. Jelenleg 2000-től 2006-ig az Interreg III határon átnyúló 
együttműködéseket támogató program van folyamatban, amely felöleli az Európai Unió 
közösségi kezdeményezésekre fordított forrásainak mintegy egynegyedét, ami egyben jelzi 
azt is, hogy a határ menti együttműködések közösségi szinten prioritást élveznek.  
 
A sikeres Uniós példák alapján az Európai Unió külső határaihoz kapcsolódó térségek 
felzárkóztatására indította el az Európa Tanács 1994-ben a Phare CBC (Cross-Border-Co-
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operation) programot. A Phare CBC program célkitűzése, hogy a csatlakozásra váró országok 
EU határterületein olyan határon átnyúló hatással rendelkező projektek megvalósítását 
támogassa, melyek hozzájárulnak az adott határmenti térség fejlődéséhez, a határon átnyúló 
gazdasági, kulturális, kapcsolatok kialakulásához, a határos országok közötti történelmi, 
etnikai gyökerű ellentétek oldásához, végső soron pedig a határok formálissá válásához. Az 
alábbi táblázat kifejezetten CBC támotatási összegeihez addicionálisan figyelembe kell venni 
az EU külső határainak fejlesztésére irányuló keret terhére megvalósuló mintegy 5,3 Meuro 
fejlesztési keretet, amely az ukrán, és a horvát határszakaszok fejlesztését célozza. 
 

PHARE CBC programok támogatásainak megoszlása határszakaszonként (millió EUR)  
1995 – 2004 

PHARE CBC 
program 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003  összesen 

Magyar-osztrák  7 11 14 10 10 10 10 10  82 
Magyar-szlovák  1,5 1,5 - 2 2 2 2 2  13 
Magyar-román  - 5 4 5 5 5 5 5  34 
Magyar-szlovén  - 1,5 - - 2 2 2 2  11 
Összesen: 7 16 18 17 19 19 19 19  140 
Forrás: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, A teljes kerethez hozzá kell még számítani az EU külső határszakaszainak 
fejlesztésére szánt Mo-ra jutó 5,3 Meuro összeget. 
 
Miután 1995-ben Ausztria felvételt nyert az Európai Unió tagállamai közé, Magyarországnak 
is lehetősége nyílt az Európai Uniónak a határ menti együttműködéseket ösztönző támogatási 
programjaiba való bekapcsolódásra. Hazánk részvételével ekkor indult el az osztrák-magyar 
határ mentén az első határon átnyúló program. A nyugati határmenti térség máig is a határon 
átnyúló együttműködés fejlesztését célzó Phare CBC Program éllovasa, itt valósult meg a 
legtöbb projekt, a legmagasabb támogatási értékkel. A két határmenti térség között a 
gazdasági és társadalmi kapcsolatok egyre élénkebbek, spektrumuk és volumenük 
folyamatosan szélesedik. A határmenti térség felkészült arra, hogy az EU csatlakozást 
követően, a határ feloldódásából következő új viszonyok közepette állja a versenyt a 
fejlettebb ausztriai régiókkal, és a partnerség jegyében kihasználja az együttműködésben rejlő 
új lehetőségeket. Ebben pedig jelentős szerepe volt és van a magyar-osztrák Phare CBC 
Programnak is, mely az érintett térség részére egyben az európai területfejlesztési politika 
alkalmazására való felkészülés legfontosabb eszközévé vált. 
A 453 km hosszú magyar-román határszakaszon 1996-ban indult Phare CBC Program a 
magyar oldalon négy megyét (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
foglal magába. A magyar-román CBC program egyedülálló kezdeményezésnek tekinthető 
annyiban, hogy a határ két nem EU tagállam között húzódik, ugyanakkor várható, hogy 
Magyarország EU csatlakozását követően, átmeneti ideig a román-magyar határszakasz 
egyben az Európai Unió külső határát fogja jelenteni.  A magyar oldal az ország kevésbé 
fejlett térségei közé tartozik, jelentős az elmaradás a gazdaság, a beruházások és az 
infrastruktúra területén. A román oldali határszakasz, bár Románián belül a fejlettebb 
térségekhez tartozik, alapvetően hasonló, vagy még súlyosabb nehézségekkel küzd. A 
Program eddigi eredményességét jelzi, hogy a magyar-osztrák határszakasz után itt valósult 
meg a legtöbb projekt és került folyósításra a legmagasabb támogatási érték. A Phare CBC 
Program új utakat nyitott meg a gazdaságilag elmaradott magyar-román határtérség fejlődése 
előtt, biztosítva számára az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülést. A határrégió egyik 
legjelentősebb Phare CBC támogatással megvalósuló beruházásai, a magyar-román 
határátkelők, illetve a hozzájuk vezető utak fejlesztései. E prioritási területeken valósult meg a 
csengersimai határátkelő fejlesztése, a kiszombori határátkelőhöz vezető út, illetve az 
országhatár-Battonya-Mezőkovácsháza-Orosháza közötti út korszerűsítése. Az 
infrastrukturális fejlesztésekkel a halmozottan hátrányos térség könnyebben bekapcsolódhat 
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az országos és nemzetközi vérkeringésbe és javulhatnak a magyar-román határmenti 
kapcsolatok is. A fejlett, hatékony ellenőrzést lehetővé tevő infrastruktúra kialakítása az EU 
jövőbeni külső határain elhelyezkedő határátkelőhelyeken fontos prioritás és a csatlakozás 
alapfeltétele. 
 
A Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2000 évben vette kezdetét, ezt azonban 
időben már megelőzte az 1995 beindult háromoldalú (trilaterális) magyar-osztrák-szlovén 
program. A rövid, 102 km-es határszakaszon a program indulása óta eltelt rövid időszakban is 
jelentős projektek valósultak meg, ami jelzi, hogy minkét fél fontosnak érzi a határmenti 
együttműködések fejlesztését. A közös fejlesztéseknek további jelentőséget ad, hogy a 
határszakasz közelében elterülő térségek mind a csatlakozásra váró országok egyik 
éllovasának számító Szlovénián belül, mind a Magyarország egyik legfejlettebb régiójának 
számító Nyugat-Dunántúlon belül viszonylag elmaradottabb területnek számítanak. A 
trilaterális Program által támogatott projektek elsősorban a környezetvédelmi és 
turizmusfejlesztési prioritásokhoz kapcsolódtak (pl.: Őrség-Raab-Gorciko és a Kőszeg-Írottkő 
Naturparkok kialakítása), míg a bilaterális, magyar-szlovén Phare CBC Program főként 
infrastrukturális fejlesztések (pl. szennyvízkezelés Csesztregen, az Õrségben, és 
Tornyiszentmiklós térségében) útján kívánja javítani a térségben élők életkörülményeit, 
valamint csökkenteni a területi egyenlőtlenségeket. 

 
A Magyarország-Szlovákia Phare határmenti együttműködési program 1999 évben indult 
Magyarország északi, csaknem 700 km-es határvidékén, viszont már 1995-ben megkezdődött 
a háromoldalú, magyar-osztrák-szlovák CBC Program, melynek keretében jelentős projektek 
valósultak meg. A magyar-szlovák határszakasz egyedülálló az ország határmenti térségei 
között: nem csupán a leghosszabb közös határszakasz, de mindkét oldalon a legheterogénebb 
is. A magyar-szlovák Phare CBC Program célja ezért a határmenti együttműködések 

A Phare CBC programokban résztvevő megyék Magyarországon

Jelmagyarázat

Magyar-román Phare CBC program 
Magyar-oszták Phare CBC program

Magyar-szlovén Phare CBC program

Magyar-szlovák Phare CBC program
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ösztönzésén keresztül a határrégión belüli egyenlőtlenségeknek mérséklése. A projektek 
többsége környezetvédelmi, turizmusfejlesztési illetve humánerőforrás fejlesztési, célokat 
szolgált. A támogatott beruházások közül is kiemelkedik a jánossomorjai hulladéklerakó 
létesítése, amely több, mint 64 község hulladék elhelyezési gondjait oldotta meg. Szintén 
fontos környezetvédelmi célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztés volt a magyar-szlovák 
Phare CBC Program támogatásával megvalósult sátoraljaújhelyi csatornázási projekt. 

 
1995 és 1999 között 
összesen 64 millió EUR 
(mintegy 15 milliárd Ft) 
PHARE támogatás került a 
határmenti térségek fejlesz-
tésére felhasználásra. 2000 
és 2003 között évente 
további 19 millió EUR 
(mintegy 4,7 milliárd Ft) 
támogatás került jóváha-
gyásra. A CBC források 
megoszlása az érintett 
határszakaszok szerint a 

magyar-osztrák program túlsúlyát jelzi, a források 58%-a e térségek együttműködését, 
fejlesztését szolgálja. A román-magyar együttműködést a források 25%-a segíti, legkevesebb 
forrás a szlovák-magyar és a szlovén-magyar programok céljaira jutott.  
 
A Phare CBC Program stratégiai céljai a határtérségek gazdasági versenyképességében, a 
humánerőforrás állomány jellemzőiben, a műszaki infrastruktúra mutatóiban és a környezet 
állapotában meglévő fejlettségbeli különbségeit kívánták kiegyenlíteni. E prioritás 
területekhez kapcsolódtak a CBC Programok projektjei, amelyek között nagy számban 
fordulnak elő a képzési projektek, a térség adottságait kihasználó turizmusfejlesztési 
projektek, az életminőséget javító környezetvédelmi, valamint a régió felzárkózásához 
alapvető közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek. A támogatás összegét tekintve 
legnagyobb arányú támogatásban (magas költségvonzatuk miatt (a közlekedésfejlesztési 
projektek részesültek, míg a kisprojektek között a számuk szerint is meghatározó 
humánerőforrás-fejlesztés támogatása volt a legszámottevőbb.  
 
A fejlesztési prioritások természetesen az egyes határszakaszok mentén eltérőek voltak. Míg a 
magyar-osztrák fejlesztési prioritások között a műszaki infrastruktúra és a gazdaságfejlesztés 
szerepel az első helyen, addig a másik három határszakaszon a közös környezetvédelmi 
fejlesztések jelentik a prioritást a programokban.  
 
 

A Phare CBC programok forrásainak megoszlása 
határszakaszonként,1995-2004
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A PHARE CBC támogatások célok szerinti eloszlása az érintett 
határszakaszokon (a megvalósult fejlesztések, beruházások alapján)

6. Kis projektek

5. Környezetvédelem

4. Oktatás, képzés

3. Gazdaságfejlesztés

2. Műszaki infrastruktúra

1. Regionális fejlesztések, egyéb

  
 
Összességében az egyes határszakaszok menti kistérségekben, megyékben végrehajtott összes 
beruházáshoz képest a már megvalósult Phare CBC programból támogatott fejlesztések nem 
képviseltek jelentős súlyt, ám egy-egy térség konkrét problémájának megoldásában mégis 
nagy segítséget jelentett egy-egy projekt megvalósulása. A Phare CBC támogatásával 
megvalósult fejlesztések például az osztrák határmenti kistérségekben 1996-2000 között 
eszközölt összes befektetésnek mintegy 3,5%-át, a szlovén határmentiekkel együtt 3,4%-át, a 
román határmenti beruházások esetében pedig a támogatások csak mintegy 0,7%-át tették ki 
az összes beruházási értéknek. Ugyanakkor csupán a román-magyar program keretében a 
Battonya-Mezőkovácsháza-Orosháza közötti közút korszerűsítésére fordított összeg a 
mezőkovácsházai kistérségben 1996-2000 között a vállalatok által megvalósított fejlesztések 
21%-ával ért fel.  
 
Amellett, hogy a helyi kezdeményezések, a hivatalos nemzetközi együttműködési, egyeztetési 
fórumok, a kétoldalú projektek szerepet játszottak az eurorégiók kialakításában is, igazi 
jelentőségüket az adja, hogy hatásukra jelentősen megnőtt a határon átnyúló együttműködések 
intenzitása. Különösen a Nyugat-Dunántúli régió az, ahol a fejlett gazdaságú Ausztria 
földrajzi közelsége elsőszámú húzóerővé lépett el, ami leginkább a külföldi működőtőke 
beruházások felfutásában nyilvánult meg. A többi határmenti térség is igyekszik kihasználni 
sajátos földrajzi elhelyezkedésének előnyeit és csökkenteni annak hátrányait. A számtalan 
helyi, kormányzati és nemzetközi kezdeményezés, a határmenti együttműködéseket támogató 
források nagysága is bizonyítja, hogy az érintett régiók, csakúgy, mint a nemzeti és európai 
szintű szervezetek, a határmentiséget egyre inkább nem mint a fejlődést korlátozó, hanem azt 
elősegít speciális adottságnak tekintik.  
 
A határmenti együttműködések jövőbeni helyzetét tekintve elmondható, hogy a  nem Phare 
államok közötti határon átnyúló együttműködést a Phare CBC egyenlőre nem támogatja. 
Mivel az ukrán, a szerb és a horvát határon átnyúló programokat irányító intézményi keret és 
különösen a helyi projekt fejlesztési kapacitás még nem teljesen működik, ezért az Interreg 
2002-s intézményfejlesztési programja elsősorban ezekre a határ menti régiókra koncentrált. 
A Phare CBC programokból egyenlőre kimaradó határszakaszok közül a magyar-ukrán 
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határon az elmúlt években a kisebb volumenű fejlesztéseket a CREDO finanszírozta. A 
magyar-horvát határ esetében is együttműködési megállapodás megkötésére került sor.  
 
A Csatlakozás után az Interreg programok keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
fogja finanszírozni a határon átnyúló programokat.  
 

1.5.3  ISPA 

Az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) fő célja a csatlakozásra váró 
országok felkészítése a Kohéziós Alap támogatásának fogadására, valamint az infrastruktúra 
és a környezetvédelem területén történő beruházások, fejlesztések támogatása. A program jogi 
hátterét az “ISPA Regulation” 1267/1999. számú, 1999. június 21-i Európai Tanácsi Rendelet 
adja.  A támogatásból 2000 – 2006 között a 10 tagjelölt közép- és kelet-európai állam 
részesül. A támogatás összege előreláthatólag évi 1 milliárd EUR. A csatlakozó tagjelöltek a 
támogatásról csatlakozásuk időpontjában elesnek, a felszabaduló összeg a csatlakozásra várók 
között kerül felosztásra. Az egyes országokra érvényes ISPA támogatás mértékét az EU 
Bizottság az ország lakosságának száma, a GDP és az ország területének nagysága alapján 
határozza meg.  
 
Az ISPA forrásokhoz való hozzáférés feltétele, hogy a jelölt országok elkészítsék saját 
Közlekedésfejlesztési és környezetvédelmi Stratégiáikat. A továbbiakban az ISPA-ból 
támogatott projekteket ezen nemzeti stratégiák alapján választják ki. Kizárólag 
környezetvédelmi (ivóvízellátás, szennyvízkezelés és hulladékkezelés) illetve 
közlekedésfejlesztési projektekkel (helsinki és krétai irányelvekhez igazodó fejlesztések, út, 
vasút, kikötők, repülőterek) lehet pályázni. Az egyes projekteknek minimum 5 millió euró 
nagyságrendűnek kell lenniük, a közösségi támogatás mértéke az egyes projektek költségének 
általában 50%-a, legfeljebb 75%-ára terjed ki. Az ISPA támogatás mintegy 2%-a fordítható 
konzultációs és tanácsadói célokra (itt a támogatás mértéke 100% is lehet). 
 
Magyarországon a projektjavaslatok összeállítását és a projektek végrehajtását a – közle-
kedésért, a környezetvédelemért és a vízügyért felelős – szakminisztériumok felügyelik. Az 
EU-hoz benyújtandó projektjavaslatokról az ISPA Bizottság dönt (amit viszont a Gazdasági 
Minisztérium vezet). A jóváhagyott projektjavaslatokat a Segélykoordinációs Titkárság ISPA 
titkársága továbbítja az EU felé. 
 
Az ISPA program indulása óta, 2000-2002 között 30 projekt nyert el támogatást összesen 547 
millió EUR (136,7 milliárd Ft) értékben.  A kapott ISPA támogatást elsősorban: 

– regionális hulladék-feldolgozó rendszerek kiépítésére (pl. Hajdú-Bihar megyei 
szelektív hulladékgyűjtés és szilárdhulladék gazdálkodási rendszer, Miskolc – 
hulladékgazdálkodási projekt, Szeged – regionális hulladék gazdálkodási program, 
Szolnok valamint Sajó-Bódva – szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer, Tisza-tó 
önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer, Nyugat-Balaton és Zala –volgye, Dél-
Balaton és Sió-völgye, Homokhátság valamint Duna-Tisza-köze regionális 
szilárdhulladék-gazdálkodási projektek ); 

– regionális csatornahálózat kialakítására, fejlesztésére és az Európai Uniós 
szennyvízkezelési eljárásokra való felkészülésre (Pécs – a város csatornarendszerének 
bővítése, Szeged – szennyvízgyűjtő és kezelő telep, Sopron – csatornarendszer és 
szennyvízkezelő program,  Győr – szennyvízkezelő-telep korszerűsítése); 



 

 

 

283

– vasúthálózat rekonstrukcióra (Budapest-Szolnok-Lökösháza, Boba-Zalaegerszeg-
Zalalövő valamint Hegyeshalom-Győr-Budapest); 

– és közúti rehabilitációs programokra (3, 35, 2, 26, 42, 47 és 56 sz. utak) használták fel. 

 

1.5.4  SAPARD 

A SAPARD program a csatlakozásra váró 10 közép- és kelet-európai ország agrár- és 
vidékfejlesztésére kialakított 2000. január 1-jétől induló több éves programja, mely kiegészítő 
forrást jelent a felkészüléshez. A program célja, hogy elősegítse az agrárgazdaság 
versenyképességének erősítését, a vidéki területek fejlesztését, a közös agrárpolitika 
jogrendszerének átvételét, továbbá hogy felkészítésen az EMOGA támogatásainak 
igénybevételére. A támogatás itt is – mint a többi Előcsatlakozási Alap esetében - a 
csatlakozás időpontjáig tarthat. A támogatásból Magyarország évente 38 millió EUR (9,5 
milliárd Ft) részesedhet. A rendelkezésre álló források – a Magyar Kormány döntése alapján – 
elsősorban agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési célokat fognak szolgálni.   

A SAPARD-on keresztül nyújtott támogatások igénybevételének feltételeként elkészült és az 
EU által elfogadást nyert az ország 7 évre szóló (2000 – 2006) mezőgazdasági- és 
vidékfejlesztési programja, 2000. októberében – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban - megalakult a SAPARD ügynökség, továbbá megszerveződött a 7 
regionális SAPARD iroda. Magyarország a tíz EU-tagjelölt közül – Csehországgal és 
Romániával egyetemben - mégis utolsóként kapcsolódhatott be a SAPARD-ba, mert közel két 
évig húzódott a program megvalósításáért felelős intézményrendszer sikeres akkreditációja. 

A magyar Kormány döntése alapján a SAPARD program keretében a következő intézkedések 
és akciók támogathatóak: 

1. Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések 

- mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos beruházások (épületfejlesztés; egyéb 
gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások), továbbá - 2000-ben - gépek, 

- mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és értékesítésének 
fejlesztése [hús, tej és tejtermékek, tojás, gyümölcs- és zöldségfélék, egyéb és 
vegyes termékek, (méz)] 

- termelői csoportok felállítása (állattenyésztés, szántóföldi növénytermelés, 
zöldségfélék, gyümölcsök, egyéb termékek). 

2. Agrár-környezetvédelemi intézkedések 

- agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek. 

3. Vidékfejlesztési intézkedések 

- szakképzés, 
- falvak megújítása és fejlesztése, vidéki értékek védelme, 
- a tevékenységek diverzifikálása alternatív jövedelemszerzések érdekében, 
- a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása. 

 
A SAPARD program indulása óta eltelt időszakban a rendelkezésre álló támogatási keretnek 
csupán töredékét sikerült felhasználni. Tekintettel a SAPARD támogatások igénybevételének 
néhány elhúzódó akadályára - a hazai agrártermelők közösségi kívánalmaknak nem megfelelő 
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regisztrációja, parcellamélységű földnyilvántartás hiánya, az uniós pénzek felhasználását 
követő rendszer kialakításának kezdeti stádiuma -  lehetőség nyílt arra, hogy Magyarországon 
a csatlakozás napjáig folyamatosan beadhatók a SAPARD pályázatok. A pályázatok 
elbírálása és a szerződéskötés is folyamatos. Átfogó statisztikát majd a 2003-as (illetve 
később a 2004-es) pályázatok teljes feldolgozottsága után lehet készíteni.  
 
A SAPARD-támogatások rövid távon alapvetően lokális és kistérségi szinten fejtik ki 
hatásukat, azonban azt összegezve az ország EU-csatlakozásával induló Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operatív Program következő években megszerezhető támogatásával, 
hosszabb távon jelentős térszerkezeti változásokat is hozhatnak. Amennyiben sikerül, a vidéki 
infrastruktúra elemeit vagy az alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket bővíteni, a vidék 
humán erőforrását kiaknázni a SAPARD-támogatások jelentősen hozzájárulhatnak az 
(alapvetően agrár-) a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez, a mezőgazdaság 
által érintett környezet állapotának és a természet értékeinek megőrzéséhez és javításához. 
 

1.6  A kistérségi gazdaságfejlesztés eszközei 

1.6.1  Vállalkozási Övezetek 

A Vállalkozási Övezetek a területfejlesztés sajátos eszközét jelentik. A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § j) pontja alapján a vállalkozási övezet a 
régió fejlődése érdekében létrehozott, a területén folytatott tevékenységhez sajátos pénzügyi 
kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg lehatárolt termelési és szolgáltató terület.  
 
Magyarországon 1996-ban jött létre az első vállalkozási övezet, Záhony térségében, ezt 
követte 1998-1999-ben további 10 övezet kijelölése - a Kunmadaras és térsége övezet 
kivételével - az ország határmenti térségeiben. Az övezetek létrehozásának célja, hogy az 
ország leghátrányosabb térségeibe a gazdaság fejlesztése érdekében termelő és szolgáltató 
befektetőket vonzanak meghatározott időre szóló speciális pénzügyi és egyéb kedvezmények 
biztosításával. Az övezetek elsősorban állami, regionális és egyedi támogatásokban 
részesedhetnek, de lehetőség van az ágazati jellegű támogatásokra is.  
 
A vállalkozási övezet címet minden övezet 10 évre kapta meg, azonban a törvények által 
meghatározott adókedvezmények 2002 végén lejártak. Az övezetek kijelölése óta elindult 
kedvező folyamatok megrekedtek a kormányzati támogatások és szükséges jogszabályok 
hiányában. A vállalkozási övezetek jelenlegi infrastruktúrájukkal nem versenyképesek a 
befektetői körökben. Ez a helyzet csak állami források bevonásával, az infrastruktúra 
fejlesztésével, a térség felzárkóztatásával változtatható meg.   
 
A hazai vállalkozási övezeteket, fejlettségi helyzetüket tekintve főként stagnáló és lemaradó 
kistérségek jellemzik. Lenti kivételével területfejlesztési szempontból mindegyik kistérség 
(kétszeresen is) kedvezményezettnek minősül. A társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos 
helyzet mellett az Ózdi és a Salgótarján-Bátonyterenyei térség ipari szerkezetátalakítási, a 
többi pedig vidékfejlesztési térségnek számít. Összességében elmondható, hogy az 
övezetekkel érintkező határon túli területeken lejátszódó politikai, gazdasági folyamatok 
leginkább fékezőleg hatottak a hazai települések gazdasági fejlődésére.  
 
A demográfiai adatok alapján a vizsgált időszakban az övezetek területén az országos 
átlaghoz viszonyítva is jelentős népességfogyást regisztráltak, melynek fő kiváltó oka az 
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elvándorlás. Ennek következtében az aktív népesség aránya is elmaradt az országos átlagtól, 
gyorsuló elöregedés jellemző ezekre a térségekre.  
 
A népesség életminőségét jól jellemzi az adófizetők aránya a teljes népességen belül. Az 
arányszám növekedett az összes övezeti kistérségekben – szemben az országos értékkel, mely 
csökkent -, tehát ez egy kedvező, felzárkózási folyamat megindulását jelentheti.  
 
A helyi gazdaság állapotának jellemzését szolgálja a munkanélküliek, illetve a tartósan 
munkanélküliek aránya, valamint a működő jogi személyiségű vállalkozások száma. 1998-
ban az övezetek kistérségeinek munkanélküliségi rátája 4-6 %-kal, a tartósan munkanélküliek 
aránya 2-4 %-kal meghaladta az országos értéket. 2002-re mindkét esetben csökkenés volt 
jellemző, azonban nem olyan mértékben, mint országszerte, így a lemaradás növekedett. A 11 
vállalkozási övezet területén 1998-ban összesen 38950 vállalkozás működött (a hazai 
vállalkozások mindössze 5 %-a). A vállalkozási aktivitás fajlagos mutatói is kedvezőtlen 
állapotot tükröztek, az övezetek értékei nem érték el az országos átlagot. Többnyire lassú 
növekedés volt jellemző a vállalkozások tekintetében, egyedül a Salgótarjáni és Zalai 
övezetekben csökkent a számuk 2002-re. Minden esetben azonban jelentős az országos 
átlagtól való elmaradás. 
 
A vállalkozási övezetekben történt gazdasági változások értékelése a helyi információk 
hiánya miatt nem lehet teljes körű. Az övezeteket működtető szervezetek egyáltalán nem, 
vagy csak részben tudtak friss információt szolgáltatni az övezetek gazdaságát érintő mutatók 
(betelepült vállalkozások száma, befektetett tőke nagysága, foglalkoztatás alakulása, állami 
támogatások felhasználása) tekintetében.  
 

A vállalkozási övezetek néhány jellemző társadalmi-gazdasági mutatója (1998-2002) 

vállalkozási 
övezet év vándorlás 

1998-2002, % 

adófizetők  
aránya a teljes 

népességen belül,, 
% 

munkanélküliek 
aránya, % 

tartósan  
munkanélküliek 

aránya, % 

működő jogi 
szem. 

vállalkozások 
száma 1000 
lakosra, db 

1998 33,0 12,9 59,0 4,5 Ózd-Putnok 2002 -0,99 34,1 11,1* 55,1 6,0 
1998 37,7 12,3 56,2 5,7 Zempléni 2002 -3,11 40,1 10,2* 53,9 7,7 
1998 38,8 11,6 59,3 7,8 Salgótarján-

Bátonyt. 2002 -0,73 39,4 11,4* 56,6 7,3 
1998 36,8 6,3 50,1 4,4 Makó és 

térsége 2002 +0,77 39,9 6,4* 44,2 5,9 
1998 32,1 10,7 53,5 4,8 Bihari 2002 -1,59 36,2 10,6* 52,8 5,7 
1998 40,2 5,1 48,4 9,9 Zalai Reg. 2002 -0,55 42,2 5,5* 35,1 8,7 
1998 35,9 11,4 55,1 7,8 Barcsi 2002 -1,77 37,1 10,4* 53,5 8,1 
1998 38,1 9,2 55,4 5,8 Kunmadaras 

és térsége 2002 -1,92 38,9 7,0* 49,6 6,8 
1998 34,0 12,2 56,5 3,0 Békési 2002 -1,76 36,9 9,6* 43,8 3,6 
1998 30,7 10,2 58,6 5,0 Záhonyi 2002 -2,85 33,5 11,1* 53,6 5,3 
1998 39,5 7,9 59,8 9,9 Mohácsi 2002 -0,22 40,6 6,7* 42,1 10,6 
1998 44,7 6,0 54,7 14,5 Országos átlag 
2002 

0 
42,9 5,1* 46,2 16,9 

      * - 2003-as adat  
 
A rendelkezésre álló információk vegyes képet festenek az övezetek jelenlegi helyzetéről. Az 
övezetek térségeiben az 1000 lakosra jutó működő jogi személyiségű vállalkozások száma az 
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említett Salgótarjáni és Zalai övezetek kivételével növekedett az övezetek által érintett 
kistérségben 1998-hoz képest. A beruházásokat tekintve Ózdon 13 Mrd Ft, míg a Salgótarjáni 
övezetben kb. 10 Mrd Ft tőkebeáramlás történt. Ebből a szempontból nincs szerencsés 
helyzetben a Békési vállalkozási övezet, ahova ezen időszak alatt kb. 5,6 Mrd Ft vagy a 
Barcsi övezet, ahova 5 év alatt kb. 800 M Ft értékű tőkét sikerült letelepíteni.  
 
Az Övezetek közül a Záhonyi vállalkozási övezet szerepe felértékelődik az EU csatlakozással, 
hiszen hídfő szereppel bírhat az orosz és ukrán piacok felé. Jelenleg egy több milliárd forintos 
orosz beruházás van kibontakozóban, melynek bonyolítására már megalakult a működtető 
részvénytársaság Záhonyban. A kezdeti időszakban 30 ha-os területen alakítanak ki egy 
komplex logisztikai központot, raktárbázisokkal, ahol a különböző vámügyeletek jelentik 
majd a fő tevékenységet. A kijelölt területen a szükséges épületek, kiszolgáló létesítmények 
rendelkezésre állnak, jelenleg az ingatlanok értékesítése történik.  
 
Ahogy a befektetett tőke nagyságában jelentős eltérések vannak, úgy az övezetek területén 
megvalósuló foglalkoztatásban szintén nagyok a különbségek. A Zempléni vállalkozási 
övezetben stabilan 8-9 ezer embernek tudnak munkát biztosítani, ez az érték Ózdon 2200 fő, 
Salgótarján térségében 1000 fő körüli. A Barcsi övezetben jelenleg 200-250 fő dolgozik (itt 
2002-ben volt a „csúcs év” 400 fővel), de legalább az övezeti munkanélküliségi ráta 
érdemben nem változott 1998 óta. 
 
A vállalkozási övezetekbe betelepülő cégek jelentős állami támogatásokat kaptak az elmúlt 
években, melyek nagysága minden esetben több száz millió forintot jelentett, némely esetben 
elérte a 7-800 millió Ft-ot is (pl. Salgótarjáni övezet). Ezek az állami támogatások a 
különböző decentralizált célelőirányzatokból pályázatok útján voltak hozzáférhetőek.  
 
A tavalyi évben (2003) létrehozták a Vállalkozási Övezet Célelőirányzatot (VÖC), melynek 
célja volt a vállalkozási övezetekben a működési feltételek javítása, a termelő infrastruktúra 
fejlesztése, munkahelyteremtés, és –megőrzés, illetve elősegítése a vállalkozói és befektetői 
tőke beáramlásának. A 2003. évi keret, mintegy 950 M Ft felhasználásra került, amely 
1,3 Mrd Ft értékű beruházás megvalósulását segítheti elő.  
 

A Vállalkozási Övezet Célelőirányzat támogatásainak megoszlása az övezetek között, 2003 
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A megítélt támogatások célok szerinti bontásából kiderült, hogy volt olyan övezet (Bihari) 
mely csupán egy fajta cél megvalósítására kapott támogatást (ráadásul az övezetek közül a 
legnagyobb összeget), viszont nem volt olyan övezet, mely mind a négy célra nyert volna 
támogatást. Jellemzően a munkahelyteremtő és – megőrző, illetve a termelő infrastrukturális 
beruházásokra fordítottak jelentős összeget az övezetek. 
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Az állami támogatás igénybevételéhez minden esetben szükséges valamilyen saját forrással is 
rendelkezni, a teljes beruházás nem valósítható meg csupán támogatásból. Ez a támogatási 
arány a célelőirányzat felhasználásakor általában 50-60 % körül mozgott, néhány esetben 
elérte a 80-90 %-ot (Salgótarjáni övezet, Kunmadaras és Térsége övezet).  
 
A pályázó típusa szerinti bontás esetén heterogén kép rajzolódik ki az övezetekről, majd 
minden támogatásból részesedik helyi önkormányzat, minden esetben részesedik vállalkozás, 
néhány esetben pedig kis mértékben részesedik non-profit szervezet. 

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt években nem változott jelentősen e hátrányos 
helyzetű térségek élete. Bár megjelent néhány komoly befektető, történtek jelentősebb 
beruházások, de az életszínvonal érezhető emeléséhez ezek az évek még nem voltak 
elegendőek. Számos övezetben most sem alakult ki egy jól funkcionáló működtető szervezet, 
nem alakult ki egy, az övezetekre kiterjedő információs rendszer, de még a megfelelő 
működést biztosító jogszabályi háttér sem. Annak ellenére, hogy a kormányzat elkötelezett az 
övezetek jövőjét illetően, a hathatós támogatás a továbbiakban is nélkülözhetetlen. 

Ennek következtében az övezetek települései bizonytalan helyzetbe kerülhetnek. Az eddig 
alkalmazott adókedvezmények rendszere átalakításra vár, főként vissza nem térítendő 
támogatások, illetve adóhitelek vehetők majd igénybe a későbbiekben. A folyamatok 
felgyorsításához, a kedvezményrendszer bővítésére, intenzív marketing tevékenységre van 
szükség, főleg helyi szinten. Mindehhez alapfeltétel az övezeteket működtető szervezetek 
anyagi és erkölcsi megerősítése. 

1.6.2  Ipari parkok 

Az 1996. évi LXXXI. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény meghatározása 
szerint az ipari park „infrastruktúrával ellátott, jogszabályban meghatározott feltételekkel ipari 
vállalkozási célra kialakított, behatárolt terület, amely pályázati úton "ipari park" minősítést 
kap”.  

Az ipari parkok kedvező áru infrastruktúra nyújtásával képesek olyan többlettámogatást 
nyújtani a vállalkozóknak, amellyel azok versenyképessége jelentősen javulhat. Egyszerre 
szolgálhatja a külföldi működő tőke vonzását, a kis- és középvállalkozások támogatását és 
hálózatba szervezését, innovációk létrejöttét és hasznosulását. Az ipari parkok közös 
jellemzője, hogy viszonylag nagyobb (40-80ha) területen fekszenek, a betelepedett 
vállalkozások számára előkészített műszaki infrastrukturális elemek (út, víz, csatorna, 
energia-ellátás és távközlés) biztosítva vannak és különböző közös adminisztratív 
(menedzseri, technikai és pénzügyi) funkciók is hozzáférhetőek.  

Az ipari parkok területfejlesztési jelentőségét az adja, hogy a gazdasági (főleg ipari) 
tevékenységek területileg koncentráltan jelennek meg és számukra az infrastruktúra és a 
szolgáltatások magas szintje biztosított, amely hasznos mind az igénybe vevő 
vállalkozásoknak, mind a településnek és tágabb vonzáskörzetének. A hazai és külföldi 
példák bizonyítják, hogy szoros a kapcsolat az adott település fejlettsége, munkaerejének 
képzettsége és az adott ipari park sikere között. A működés feltételei között egyre inkább 
jelen vannak a lokális tényezők (iskolázottság, szolgáltatások, kommunikáció, elérhetőség, 
település arculata stb.) 

Az ipari parkok létesítése a területfejlesztési tevékenységek kezdetét is jelenti a térségben, 
mivel létrejöttéhez nemcsak vertikális (település, kistérség, megye, régió), hanem a gazdasági 
és társadalmi szereplők (kamara, önkormányzat, érdekképviseletek stb.) közötti horizontális 
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együttműködésekre is szükség van. A létesítéshez szükséges ingatlanfejlesztés 
(infrastrukturális ellátás) sok esetben kiindulópontja településrészek fejlesztésének. Az ipari 
parkok vonzerejét az általa nyújtott szolgáltatások nagymértékben emelik, amelyek a település 
egészére dinamizáló hatásokkal járnak. 
 
A nemzetközi tapasztalatok szerint 7-10 évre van szükség az ipari parkok fejlődésének 
kibontakozásához. Tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges beruházások viszonylag hosszú 
megtérülési idejűek, s ezért nem vonzzák a befektetőket, a szükséges fejlesztések 
többségükben csak állami támogatással valósulnak meg. Az állam az alábbi lépésekben 
kívánja ösztönözni az ipari parkok fejlődését: 
 

1. Infrastruktúra-fejlesztés, ami egyúttal ingatlanfejlesztést és az üzemeltetéssel 
munkahelyteremtést is jelent. 

2. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése, ami többlete jelent a hagyományos ipari 
területekhez képest, azonban a szolgáltatások (pl. logisztika, bank, posta stb.) 
nyújtásához el kell érni egy bizonyos szintet az igénybevétel gazdaságosságához. 

3. Az ipari parkba betelepült vállalkozások közötti együttműködések létrejöttének 
elősegítése. 

 
Az ipari parkok beruházásait 1996 óta a GKM támogatta, majd a központi és a decentralizált 
területfejlesztési támogatások és az Európai Unió Phare programja is támogatta a parkok 
fejlesztését. A GKM által is támogatott – döntően az alap-infrastruktúrák kiépítését szolgáló – 
75 projekt közel 21,6 milliárd Ft értékű beruházást valósított meg, ehhez a költségvetés és 
az EU összesen 38 %-os arányban nyújtott támogatást, döntően vissza nem térítendő 
formában.  
 
Ennek keretében 1996-2002 között 63 ipari parkban 19,3 Mrd Ft értékű infrastruktúra 
beruházás valósult meg, amelyekhez az említett forrásokból 8,22 Mrd Ft támogatás állt 
rendelkezésre, amelyek megoszlása a következő volt: 

GM (GFC, illetve REGÉC)    4,30 Mrd Ft 
FVM (központi TFC)    2,10 Mrd Ft 
Decentralizált területfejlesztési forrásokból  1,25 Mrd Ft 
Phare támogatásból     0,88 Mrd Ft 

 
Az első időszakban 1997-98 között főleg a hagyományosan ipari, gazdasági központok 
jelentkeztek pályázóként, majd a következő években már egy szélesebb településkör igényelte 
e támogatást az ipari parkok infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Az első ipari parkokba főleg a 
nagy hatékonyságú, gyors növekedést felmutató és export-orientált vállalkozások települtek 
be, amelyek az ipari termelés és export növekedésében, valamint a foglalkoztatás növelésében 
kiemelkedő eredményeket mutattak fel. E parkok többsége mára már érett ipari parknak 
tekinthető nemcsak a betelepült vállalkozások és a foglalkoztatottak létszáma alapján, de a 
szolgáltatások fejlesztése révén is. 
 
Az 1998-2002 között támogatást elnyert ipari parkok általában önkormányzati 
kezdeményezésre, térségi gazdaságfejlesztési programként indultak el. Ezek igénybevevői 
főleg a hazai piacra termelő kis- és középvállalkozások, ezért ezek az ipari parkok még csak 
kezdeti fejlődési stádiumban (infrastruktúra kiépítése vagy betelepítés) vannak a szűkösebb 
beruházási lehetőségek miatt. 
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Az ipari parkok fejlesztését a gazdasági tárca már 1997-től egy kétlépcsős pályázati rendszer 
működtetésével segíti. Az első lépcső az „Ipari Park” cím pályázat, ami valójában egy 
minősítési eljárást jelent. A második lépcsőben a címet elnyert ipari parkok pályázhatnak a 
működésükhöz szükséges beruházásokat segítő támogatásokra. Mivel az ipari parkok 
betelepítésének alapvető tényezője a parkokon belüli infrastruktúra megléte, az ipari parkok 
jelentős infrastruktúra-fejlesztéseket végeztek az elmúlt években, amelyet a Gazdasági 
Minisztérium és 2001-ig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati 
rendszer keretében támogatott. 
 
2003-ban 165 ipari centrum rendelkezett az ipari park címmel, amelyek viszonylag 
egyenletesen oszlanak meg az ország területén, így a települések 30 km sugarú körzetében 
legalább egy ipari park található. Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az 
„Integrátor Ipari Park” kitüntetést (címet), azaz a magasabb szintű működést is 
megvalósították. 
 
2003 végén 141 ipari parkban volt betelepült cég, 2.450 vállalkozás működik ipari parkban, 
amelyek 1.256 milliárd Ft értékű termelő beruházással és 139.000 fős létszámmal 3.430 
milliárd Ft értékű terméket állított elő, amelynek 66 %-a export. Az ipari parkok összterülete 
közel 9050 hektár, betelepítettségük a kiépítés ütemétől függően változó, de átlagosan 42,7%.  
Az ipari parkok infrastruktúrájának megteremtéséhez biztosított támogatások komoly 
beruházás-ösztönző hatást gyakoroltak a vállalkozókra és jelentős magántőkét mobilizáltak. 
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Jelmagyarázat

# 1

# 2 - 3

#

Ipari parkok száma (db)

4-6

 
 
Az ipari parkok gazdasági súlyát jelzi, hogy 2003-ban az ipari parkok vállalkozásai 
alkalmazták az ipari foglalkoztatottak 17,3 %-át, az ipar teljes értékesítési árbevételének 
23,1 %-át, valamint az ország ipari exportárbevételének 28,0 %-át. Az ipari parkokban 
működő vállalkozások egy foglalkoztatottra jutó termelése az ipari átlag 1,36-szorosa. 2003-
ig az ipari parkok száma és a betelepülő vállalkozások teljesítménye 1997-hez képest több, 



 

 

 

291

mint ötszörösére, a foglalkoztatottak száma pedig négyszeresére nőtt. E dinamikus 
növekedésnek köszönhetően az ipari parkok jelentős tényezőivé váltak az ország ipari 
termelésének. Az ipari parkok beruházás-hatékonysága másfélszerese az ipari átlagnak, míg a 
nemzetgazdasági átlagnak több, mint két és félszerese. Gazdasági jelentőségüket növeli, hogy 
fontos szerepet játszottak a korszerű termelési eljárások és műszaki eszközök alkalmazásában 
is.  
 
 
Mutató 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Az ipari parkok száma (db) 28 75 112 133 146 160 165 
Az ipari parkok területe (ha) 2350 4950 6790 7640 8100 8800 9050 
Beépítettség (%) 21,5 30,0 34,5 32,9 38,4 40,1 42,7 
Betelepült vállalkozások (db) 320 685 980 1495 1760 2152 2450 
Betelepülő vállalkozások által 
foglalkoztatott létszám (ezer fő) 

27 59 82 110 115 128 139 

Betelepült vállalkozások beruházása 
(Mrd Ft) 

166 316 427 662 1003 1264 1256 

Betelepült vállalkozások árbevétele 
(Mrd Ft) 

619 930 1651 2665 3294 3483 3430 

Betelepült vállalkozások export 
értékesítése (Mrd Ft) 

514 698 1281 2211 2560 2596 2270 

Exportbevétel aránya (%) 83 75 78 83 78 75 66 
 
 
Az ipari parkok esetében eltérő típusú fejlődés zajlott le a Dunától keletre, illetve nyugatra. A 
kezdeti időszakban létesült és főleg multinacionális vállalatok letelepítésére szerveződött ipari 
parkok, elsősorban a nyugati országrészben jöttek létre, míg a keleti országrész ipari parkjaiba 
az alacsonyabb termelékenységű KKV-k adták a vállalkozói bázist. A dunántúli régiók főleg 
a nyugati exportpiacokhoz való közelségük és jó közúti elérhetőségük miatt preferált területei 
a külföldi tőkebefektetéseknek. 
 
A sajátos helyzetű Budapest kivételével a nagyobb népességű települések csoportjában egyre 
magasabb a fejlett ipari parkkal rendelkező települések aránya. A leginkább fejlett ipari 
parkok a legkedvezőbb háttérrel (nagyobb település erős feldolgozóipari háttérrel és 
viszonylag közel a nyugati határhoz) rendelkező területeken vannak, ezért az ipari park 
háttereként szolgáló térség erőteljesen behatárolja a parkok növekedési lehetőségeit, így a 
kedvezőtlenebb térségekben lévő parkok más fejlődési pályát tudnak bejárni. Megfigyelhetők 
a tőke egyenletesebb eloszlására utaló jelek, ami azonban a korábbi beruházások miatt 
rövidtávon még nem vezet kiegyenlítődéshez. 
 
A helyi vállalkozói központok (HVK) megyénként szerveződő hálózata több szálon kötődik 
az ipari parkok fejlesztéséhez pl. helyenként menedzseli az ipari parkot vagy inkubátorházat 
működtet, ahol a kezdő vállalkozások közös szolgáltatásokat vesznek igénybe. Az 
inkubátorházak speciális típusát az ipari parkok szolgáltató házával kombinált épületek 
jelentik, amelyek a beszállítói tevekénységet generálhatják, továbbá nagyobb műhelyek 
kialakításával köztes lépést jelenthetnek azon vállalkozások számára, amelyek az 
inkubátorházat már kinőtték, de még nem elég erősek saját üzemcsarnok létesítéséhez. 
 
Az ipari parkok fejlődése, illetve a fejlesztési program jelentős mértékben hozzájárult 
– a befektetési ajánlat bővítésén keresztül a külföldi és hazai tőke beruházásainak 

növeléséhez (az "Ipari Park" cím hazai és nemzetközi tekintetben is elismert minősítést 
jelent, jelentős marketing értéke van), 
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– az ipar és az ipari szolgáltatások fejlesztésén keresztül az ipari szerkezet átalakításához, 
– a foglalkoztatási gondok megoldásához, a munkanélküliség csökkentéséhez, 
– a regionális – ezen belül különösen a kistérségi – fejlesztési célok megvalósításához, a 

területi fejlődési különbségek kiegyenlítéséhez, 
– a program szigorú feltételrendszere indukált és részben koordinált egy tudatos fejlesztői 

tevékenységet települési és térségi szinten egyaránt, 
– a program igazi ereje, értéke abban van, hogy valamennyi projekt helyi 

kezdeményezéssel indult el, az állami szerepvállalás elsősorban a szakmai és a 
pénzügyi támogatás feltételeinek meghatározásában jelent meg. 

 

1.6.3  Inkubátorházak 

A helyi térségi gazdaságfejlesztés egyik eszköze a vállalkozói aktivitást serkentő un. 
inkubátorház. A vállalkozói inkubátorház olyan telepszerűen létesített ipari, szolgáltató és 
helyenként kereskedelmi létesítmények együttese, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern 
technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. Feladatuk, hogy olyan 
erőforrásokkal lássák el a holdudvarukba tartozó kis-, és középvállalkozásokat, amelyek 
javítják sikerük esélyeit. Az Európai Bizottság szűkebb definícója szerint az inkubátorház egy 
olyan telephely, ahol újonnan alakult cégek működnek korlátozott, de modulárisan 
átalakítható területen, igénybe véve közös infrastrukturális erőforrásokat, valamint 
menedzseri, titkársági és gondnoki szolgáltatásokat. Az intézmények célja elsősorban a helyi-
térségi gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés, a csúcstechnológiai orientáció gyakran 
csak marginális.  

Magyarországon a Széchenyi Terv keretében a technológiai inkubátorházak, innovációs 
központok kialakítását támogató program 2001-2002-ben működött, amely összesen 12 
technológiai inkubátorház és innovációs központ és 4 vállalkozói inkubátorház létrejöttét, ill. 
fejlesztését támogatta. A támogatások hasznosulását jelzi, hogy 2002-ben 348 millió Ft 
támogatással 760 millió Ft beruházás valósult meg, a fejlesztésekkel 107 új munkahelyet 
hoztak létre. Egyéb vállalkozói inkubációt folytató létesítmények azonban számos egyéb 
forrásból -  a Phare CBC,  SME és regionális programjai, TFC, GFC - kaptak támogatást.  
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Inkubátorházak Magyarországon, 2003

Jelmagyarázat
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2003-ban összesen 32 inkubátorház működött Magyarországon. A legtöbb Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében (5db), valamint Veszprém, Zala Pest és Csongrád megyékben (3-3db) 
működött. 2-2 inkubátor található Békés és Baranya megyékben, míg a többi megyében egy-
egy ilyen inkubációs intézmény működött. (Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége 2003) 
Jelenlétük elsősorban a kezdeményezőkészséget tükrözik, semmint a gazdasági 
reálfolyamatokat. 
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2.  A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Az Európai Unióhoz csatlakozás egyik fontos feltétele volt, hogy megerősödjék a 
területfejlesztés intézményrendszere, a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok 
elkészítsék programjaikat, és felkészüljenek azok végrehajtására, kialakuljon a központi 
koordináció, egyértelművé váljon az EU támogatási alapok igénybevételéhez kapcsolódó 
felelősség, illetve ezek igénybevételéhez létrejöjjön a szervezeti és személyi feltételrendszer. 

Az intézményrendszer – az EU NUTS rendszer követelményeinek megfelelő - területi 
szintjeinek kialakításánál az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény keretjellegéből 
adódóan tág teret adott az alulról jövő kezdeményezéseknek, melynek eredményeképpen a 
létrejött intézmények működőképessége, hatékonysága – különösen regionális és kistérségi 
szinten - nem érte el a kívánatos szintet.  
 

A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon
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A területfejlesztési törvény 1999. évi módosításának éppen ezért az egyik legfontosabb 
indoka a területfejlesztési intézményrendszerének megreformálása és stabilizálása, 
mindenekelőtt a  regionális szint megerősítésével, a tervezési-statisztikai régiók kötelező 
jelleggel történő kijelölésével és az EU források kialakításához szükséges munkaszervezetek 
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megalakításával. A 2004. évi törvénymódosítás a kistérségi fejlesztési tanácsok 
intézményének a bevezetésével végül azonos elvi alapokra helyezte a területfejlesztés 
különböző területi szintjein – országos, regionális, megyei és kistérségi szinten - működő 
területfejlesztési szervek összetételét és működési szabályait. 
 
Összességében a területfejlesztés elmúlt években formálódott intézményrendszere jó alapokat 
adhat a területfejlesztés céljainak megvalósításához. A rendszer hatékonyságát azonban 
gyengíti, hogy túlzottan sokelemű, minden térségi szint beavatkozási egység is egyben, ami a 
feladatokat tekintve sok átfedést jelent. További megoldandó feladatként jelentkezik a 
döntéshozatali pozícióban lévő területi intézmények legitimitásának kérdése, a szubszidiaritás 
és decentralizáció elveinek hathatós és egyértelmű érvényesítése. 
 

2.1 Az intézményrendszer vertikális felépítése 

2.1.1 Országos szint 

A Területfejlesztés központi intézményrendszere 
 
A területfejlesztés központi intézményrendszerében az elmúlt öt évben több változás történt. 
1998-ban – 8 év után - a területfejlesztés felügyelete kikerült a Környezetvédelmi 
Minisztérium feladatköréből és átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumba. A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos tevékenységek 
2002.évben a Miniszterelnöki Hivatalba integrálódtak, majd 2004. január elsejével megalakult 
a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A 
2004. őszi kormányátalakítás során „Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért” felelős 
tárca nélküli miniszter kapott helyet az új kormányzatban.  
Összességében megállapítható, hogy nehéz a regionális politikai kormányzati munkát egy 
ágazat keretei közé szorítani, szerencsésebb az ágazati minisztériumoktól való egyenlő 
távolság és a miniszterelnöki apparátushoz való közelség. 
 
A területfejlesztési célok végrehajtása döntően azon múlik, hogy sikerül-e az érintett 
szereplők tevékenységét és a forrásokat koordinálni, a jogalkotásban, a forráselosztásban, 
vagy akár a konkrét gazdaság és infrastruktúra fejlesztést érintő döntésekben a regionális 
politika szempontjait érvényesíteni. Magyarország területi politikáját értékelő nemzetközi 
jelentések ugyanakkor kifogásolják a területfejlesztési tevékenység országos irányításának 
koordinálatlanságát. Ennek oka nagyrészt abban keresendő, hogy a regionális politika alig 
rendelkezik önálló eszközökkel, céljait a többi tárcán keresztül tudja érvényesíti. 
Magyarországon jellemzően minden tárca a maga szektorális politikája mentén tervez, ezért 
sarkalatos kérdés, hogy mekkora súllyal bír a területfejlesztésért felelős tárca a kormányzati 
struktúrában, mekkora nyomást tud gyakorolni a többi minisztériumra, hogy a regionális 
politika céljainak megfelelően működjenek. 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tevékenységi 
köre átfogja a területfejlesztéssel és –rendezéssel, továbbá az épített környezet védelmével és 
alakításával, valamint a műemlékvédelemmel összefüggő kutatási- tervezési és tanácsadói 
tevékenységek teljes körét. A Társaság működteti az ország egyetlen térinformatikai 
rendszerű komplex információs adatbázisát, a Térport-ot (terport.hu), valamint a Területi 
Információs Rendszert (TeIR). A Váti Kht.-ban található az országos szintű terület- és 
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településrendezési, valamint építésügyi-műszaki dokumentációs központ is. A VÁTI Kht. 
keretein belül kezelik a területfejlesztési és Európai Szociális Alap típusú Phare programokat 
és a VÁTI Kht. Közreműködő Szervezete a Regionális Fejlesztés Operatív Programnak. A 
programok kezelésében 12 területi képviselet alkotta országos irodahálózatára is 
támaszkodhat. 
 
A Regionális Fejlesztési Holding Rt.-t (RFH) a Kormány 2063/2000. (II. 29.) határozata 
alapján 2000. március 1-jével, 500 millió forintos jegyzett tőkével alapította az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. A Regionális Fejlesztési Holding Rt. leányvállalatai és 
országos hálózata révén működik közre a Kormány területfejlesztési politikájának 
megvalósításában. Tevékenységének célcsoportjai a hazai kis- és középvállalkozások, 
valamint az egyes régiók szereplői (önkormányzatok, kistérségi társulások, fejlesztési 
tanácsok és ügynökségek, térségi gazdaságfejlesztő szervezetek). Az RFH célja, hogy 
előmozdítsa a vállalkozások és régiók fejlődését, a foglalkoztatás bővítését, a vállalatközi és 
határmenti gazdasági kapcsolatok fejlődését. 

A Regionális Fejlesztési Holding feladatait és stratégiáját 2000 és 2002 között a 2022/2000 
(IX. 21.) kormányhatározat rögzítette. Ennek alapján a Holding kiemelt végrehajtó-
pályázatlebonyolító szervezetként vett részt a Széchenyi Terv fejlesztési programjaiban. 

2002. őszén a Holding - a Kormány 2305/2002. (X. 10.), a területfejlesztés aktuális 
feladatairól szóló határozatában foglalt irányelvek figyelembe vételével - új középtávú 
stratégiát dolgozott ki. Az elfogadott új stratégia az RFH-csoport küldetéseként egy olyan, a 
regionális- és kistérség-fejlesztésben közreműködő célszervezet kialakítását határozza meg, 
mely EU-konform, harmonizál az EU finanszírozási mechanizmusaival, ennek révén pedig 
alkalmas uniós fejlesztési források fogadására. 

 
 
Országos Területfejlesztési Tanács 
 
Országos szinten a Kormány, illetve a tárcák területfejlesztéssel összefüggő feladatainak 
végrehajtása mellett az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) tevékenysége meghatározó, 
melyben az érintett tárcák mellett a területi (megyei, regionális), illetve szakmai képviselet is 
szerepet kap Az OTT a regionális fejlesztési tanácsok képviselőiből, az országos gazdasági 
kamarák elnökeiből, az Országos Munkaügyi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának 
egy-egy képviselőjéből, a területfejlesztési tevékenységben érintett minisztériumok 
képviselőiből, a főpolgármester képviselőjéből, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
elnökéből, az országos önkormányzati érdekszövetségek közös képviselőjéből, valamint 
néhány más, csak tanácskozási joggal rendelkező tagból áll. Az OTT elnöke a 
területfejlesztésért felelős miniszter.  
 
Az Országos Területfejlesztési Tanács elsősorban a Kormány javaslattevő és koordináló 
szerveként működik. Törvényben megjelölt feladatai közé tartozik az Országos 
Területfejlesztési Koncepció egyeztetése, a Kormányhoz benyújtott törvénytervezetek 
véleményezése és a rendeletek tartalmában a konszenzus megteremtése, másrészt 
tanácskozási joga van minden lényegesebb, a politika beavatkozási eszközeit érintő döntésben 
(támogatásra jogosult területek meghatározása, támogatási programok kialakítása, stb.).  
 
Az Országos Területfejlesztési Tanács a területfejlesztés intézmény-rendszerének továbbra is 
az egyik leggyengébb láncszeme. A működés több éve után sem dönthető el, hogy státusa és 
összetétele folytán az OTT-nek az ágazatközi koordináció vagy a szektorok és az egyes 
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területi szintek közötti koordináció az elsődleges feladata. Ennek oka mindenekelőtt a Tanács 
– az 1999 évi törvénymódosítással jelentősen megváltoztatott összetételében keresendő. Az 
indokolatlanul felduzzasztott Tanácsban kisebbségbe kerültek a térségi szereplők, a régiók is 
csak formális és nem meghatározó szereplői a Tanácsnak. A központi szereplők viszont – a 
tényleges részvétel tükrében – alulképviseltek: a tanácsnak sem rendeltetésénél, sem 
hatókörénél fogva nem sikerült presztízst szereznie a miniszterek körében, így azok csak 
kivételesen jelennek meg az OTT ülésein. Az alapvető gond, hogy nem tisztázódott a tanács 
jogi státusza és gyenge a felhatalmazása is. Szükséges lenne rendezni továbbá az OTT és - a 
fejlesztési politikában hasonló koordináló, egyeztető fórumként működő - Fejlesztéspolitikai 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) céljainak, feladat-rendszerének és működésének 
viszonyát is. 
 
A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása megváltoztatta az Országos 
Területfejlesztési Tanács összetételét. A módosítással a szavazati joggal rendelkező 
képviselők száma csökkent.  A kormányzati képviselők között a jelenlegi szabályozás a 
területfejlesztési miniszter mellett és a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár mellett a 
Kormány által meghatározott további hét minisztert említi meg. Nőtt viszont az 
önkormányzati érdekszövetségek képviselőinek a száma a korábbi egyről háromra.  
 
A partnerség elvének érvényesítése érdekében a módosítás a tanácskozási joggal részt vevők 
körébe bevonta az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy 
állandó képviselőjét, illetve a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek 
egy állandó képviselőjét. A további állandó meghívottak körét a Tanács saját ügyrendjében 
határozhatja meg, illetve az adott napirendi pontok tárgyalásán értelemszerűen részt vehetnek 
azon szervezetek vezetői is, amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint. Szintén a 
partnerség elvének érvényesülését szolgálja, hogy mindazon bírósági nyilvántartásba vett 
országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására 
egyeztető fórumot hoznak létre rendelkeznek konzultációs joggal. Az egyeztető fórum 
véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
 
Az Országos Területfejlesztési Tanács szerepét, súlyát növeli, hogy a Tanács véleményét a 
területfejlesztést érintő jelentős kormány-előterjesztésekhez ezután mellékelni kell, továbbá 
hogy a tag miniszter képviseletét államtitkár, helyettes államtitkár, vagy államtitkári, helyettes 
államtitkári besorolású vezető láthatja el.  
 
Az OTT munkáját az Országos Területfejlesztési Központ (OTK) néven működő titkárság 
2002-ig segítette. A szervezet 12 tagja közé tartozott a 7 tervezési-statisztikai régióért felelős 
régióigazgató, akik részt vettek a Regionális Fejlesztési Tanácsok ülésein, illetve az OTT és a 
régiók között biztosították a napi kapcsolattartást. A 2002 évi választásokat követő új 
kormányzati struktúra értelmében az OTK a területfejlesztésért felelős minisztériumi 
apparátussal együtt először a MEH, majd  2004 január 1.-től a Magyar Terület- és Regionális 
Fejlesztési Hivatal keretei között működik tovább.  
 

2.1.2  Regionális szint 

Regionális Fejlesztési Tanácsok  
 
A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására 
regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé. A törvény azonban csak 
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felhívásszerűen rendelkezett a régiók létrehozásáról, egyedül a Balatoni és a Budapesti 
Agglomeráció Fejlesztési Tanácsát nevesítette konkrétan. Az önkéntes szerveződéssel létrejött 
régiók pedig nem mindenütt feleltek meg az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
35/1998.(III.20.) Ogy. határozatban foglaltak szerint meghatározott tervezési-statisztikai 
régióknak, és az Európai Unió által a régiók megalakításával, azok stabilitásával szemben 
támasztott követelményeknek. A nem megfelelő szabályozás eredményezte a régiók körül 
kialakult vitákat. A viták ellenére azonban a régiók szerveződése elkezdődött, a tényleges 
működésük megkezdéséhez viszont elengedhetetlen volt a törvény módosítása. Ezért a 
Törvény 1999.évi módosítása az említett Ogy határozatnak megfelelő 7 tervezési-statisztikai 
régió megalakítását  és a regionális fejlesztési tanácsok létrehozását kötelezővé tette. 
 
A regionális fejlesztési tanácsokban szavazati joggal rendelkező állandó képviselők, szavazati 
jog nélküli állandó meghívottak és néhány további, az ülések napirendi pontjainak 
megfelelően meghívott képviselők vesznek részt. A Regionális Fejlesztési Tanácsok szavazati 
joggal rendelkező, átlagosan 20-22 állandó képviselőjét a Törvény határozza meg, az alábbiak 
szerint: 
- a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 
- a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter, a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési, a környezetvédelmi és vízügyi, a belügy-, a gazdasági és közlekedési, az 
egészségügyi, szociális és családügyi, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az oktatási, 
az informatikai és hírközlési, a pénzügyminiszter, valamint a gyermek-, ifjúsági és 
sportminiszter egy-egy képviselője; 

- az érintett többcélú kistérségi társulások illetve kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként 
egy-egy képviselője; 

- a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei; 
- a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke; 
 
továbbá a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tekintetében: 
- a Kormány kinevezett képviselője; 
- a főpolgármester vagy képviselője; 
- a fővárosi kerületi önkormányzatok egy képviselője, valamint 
- a régió többcélú kistérségi társulásainak, illetve kistérségi fejlesztési tanácsainak további 

kettő képviselője. 
 
Az 1999. évi törvénymódosításával a tanácsok összetételét érintő legfontosabb változás 
egyrészt, hogy a miniszterek képviselői nem köztisztviselők, hanem helyi politikusok. Ez 
megnehezíti a kormányzati álláspont közvetítését a területi szereplőkhöz. Másrészt a 
területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke szavazati joggal vesz részt az 
RFT-ben, az eddig tagként részt vevő kamarákat viszont a Regionális Fejlesztési Tanácsok 
legfeljebb állandó meghívottként kérhetik fel közreműködésre. A regionális fejlesztési 
tanácsok szavazati joggal rendelkező tagjainak összetételét a 2004. évi törvénymódosítás nem 
változtatta meg érdemben.  
 
A Tanácsoknak a szavazati joggal rendelkező tagokon túl lehetőségük van tanácskozási joggal 
rendelkező állandó szakértők meghívására is. A jellemzően csak egy-egy régióban 
képviselethez jutó szervezeteken túl az  állandó meghívottak között találhatók szinte minden 
tanácsnál szereplő szervezeti képviselők. Ezek közé tartoznak a területileg illetékes Vízügyi 
Igazgatóságok, Környezetvédelmi Felügyelőségek, megyei kereskedelmi és iparkamarák, 
agrárkamarák, a Magyar Államkincstár megyei irodáinak képviselői, a regionális és megyei 
területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek vezetői, és a területi főépítészek. Az ún. 
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„standard” tagok összetétele utalhat arra, hogy melyek azok a szereplők, akik részvétele a 
Tanács szerint indokolt, de a törvény szerint nem biztosított.  
 
A 2004. évi törvénymódosítás rendelkezései értelmében  a tanács munkájában ezentúl 
konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a régió területén működő bírósági nyilvántartásba 
vett területfejlesztési, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, 
amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre 
és a regionális fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum 
véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
 
Bizonytalan pont a szervezeti kiépülésben az elnök személye. A régiók többségében a megyei 
elnökök – rotációs rendszerben – felváltva látják el a régió elnöki pozícióját. Ez a gyakorlat 
nehezíti, hogy a vezetők valóban elkötelezzék magukat a régió ügyeiben és nem kedvez 
annak, hogy stabil és optimális méretű szervezet jöjjön létre, mivel a titkárság sok esetben 
követi az elnök személyét illetve tényleges székhelyét 
 
A regionális fejlesztési tanácsok leglényegesebb feladata a régiók fejlesztési 
koncepciójának, illetve regionális fejlesztési programjának elkészítése. A régiók eleget tettek 
ennek a feladatnak, mivel mára valamennyi régió rendelkezik elfogadott területfejlesztési 
koncepcióval és programmal. Az ún. tükörrégiós programok keretében pedig a 2001-2003 
időszakra vonatkozóan valamennyi régió elkészítette az Előzetes Regionális Fejlesztési 
Programját.16  
 
A régiók emellett 1996 óta részt vesznek részt vesznek a területfejlesztési PHARE-programok 
végrehajtásában. Az 1996-ban indított (HU9606) program keretében a Dél-dunántúli és Dél-
Alföldi régió, az 1997-ben indult (HU9705) programban a Dél-Dunántúli és az Észak-
Magyarországi régió kapott lehetőséget Kísérleti Programalapok pályázati úton történő 
működtetésére. A 2000-2001-es programokban az Észak-Magyarországi, Észak és Dél-
Alföldi régió Phare forrásokból, a többi ún. tükörrégió pedig állami költségvetési forrásból 
valósíthatta meg Előzetes Regionális Fejlesztési Programját. A 2002-2003 évi Phare-Orpheus 
programban pedig lehetőség nyílt arra, hogy a Phare területfejlesztési támogatásokból 
egyszerre részesedjék az összes magyar régió.  
 
A régiók 2001-től egyre bővülő decentralizált forrásokkal is rendelkeznek. Először a 
Területfejlesztési Célelőirányzat 30%-át decentralizálták regionális szintre, majd 2003-tól a 
Terület- és Térségfejlesztési Célú Támogatások (TTFC), 2004-ben pedig a Terület- és 
Regionális Fejlesztési Célú Támogatások (TRFC) forrásainak egy része került a regionális 
fejlesztési tanácsok kompetenciájába, melyet a régió fejlesztési prioritásaival összhangban, 
pályázati úton kell elosztaniuk.  
 
A Tanácsok évente általában 5-6 rendes ülést tartanak, de néhány régióban (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld) akár havi rendszerességgel is üléseznek. A működési 
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a Tanácsok ülésrendjük kialakításánál a 
munkatervben meghatározott tematikát követték, de szükség estén kellő rugalmasságot 
tanúsítottak a megkívánt döntések határidőre teljesítése érdekében. Az elmúlt időszakban 
különösen a Regionális Operatív Program elkészítéséhez szabott szoros határidők okoztak 
feszültséget. Tapasztalatok szerint a feszültség abból adódott, hogy a tervezésért felelős 
                                                 
16 A területi tervezés fejezetben részletesen kifejtésre kerül.  
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szervezetek elégségesnek tartották volna az Ügynökségek szakértői véleményét, míg azok a 
Tanács véleménye nélkül nem foglalhattak állást a régió alapvető érdekeit érintő kérdésekben. 
 
Változatos képet mutat a döntés előkészítés folyamata. Általában megállapítható, minden 
Tanács az Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően bizottságokat hozott létre az ülések 
elé kerülő előterjesztések minősítésére. Több régióban a még teljesebb szakmai megalapozás 
igénye, másrészt a régió szakembereinek minél szélesebb körének bevonása érdekében e 
bizottságok mögé szakbizottságokat, illetve munkacsoportokat is szerveztek. Ezen 
bizottságok feladat- és jogkörének megítélésben a régiók között eltérés tapasztalható. Van 
ahol a szakmailag illetékes bizottság előzetes véleményének hiányában az RFT meg sem 
tárgyalja az ügyet, másutt döntési kompetenciát is telepítettek bizottsági hatáskörbe. 
 
A tanácsok beszámolói alapján az üléseken hozott döntések húsz százaléka jellemzően a 
pályázatokhoz kapcsolódik. A decentralizált alapokra benyújtott pályázatok minősítésére, a 
támogatás mértékére irányuló javaslat kidolgozására minden régióban Szakértői Bizottságot 
hoztak létre. Ezekben a szakbizottságokban a politikai államtitkár képviseletét is ellátó 
régióigazgatók működtek elnökként, vagy tagként.  
 
A regionális érdekek érvényesítésének lehetőségét mutatja, hogy a területfejlesztési 
intézményrendszer szereplői mennyire tudnak beleszólni a területi politika fő döntéshozatali 
folyamataiba illetve, a fejlesztési tanácsok milyen egyéb – az adott területi szinten működő – 
ágazati döntéshozó testületben képviseltetik magukat. Az RFT elnökei az 1999. évi 
törvénymódosítást követően az OTT-nek teljes jogú tagjai lettek. A Fejlesztéspolitikai 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában viszont még mindig nem teljes jogú tagként 
vesznek részt. Az érdekérvényesítési képesség azonban legnagyobb mértékben az elnök és a 
tagok személyes érdekérvényesítő képességén múlik. A regionális fejlesztési tanács tagjai 
közül az érdekérvényesítés lehetőségét nézve egy parlamenti képviselő előnyösebb helyzetben 
van, mint egy „egyszerű” megyei elnök.  
 
A hét tervezési-statisztikai régió a magyarországi intézményrendszeren belüli pozíciója 
erősítése érdekében 2000 szeptemberében létrehozta a Területfejlesztési Régiók Egyeztető 
Tanácsát (TERET), melynek tagjai a Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökei. A TERET 
alapvető célja, hogy támogassa a magyarországi régiók felkészülését az európai uniós 
tagságra, és hogy erősítse a regionális szereplők részvételét a nemzeti fejlesztési források 
felhasználásában. 
 
A regionális fejlesztési tanácsok létrehozása, működésük szervezeti kereteinek kialakítása  
elősegíti, hogy a régiókat alkotó megyék közösen határozzák meg fejlesztési prioritásaikat, 
elősegítve ezzel a régió és a megyék érdekeinek összhangját. Azonban azt is el kell mondani, 
hogy a regionális szemlélet még nem igazán erős, így sok döntés megyei alapon születik meg, 
a megyék egymás közötti egyezkedését követően. Ez a folyamat még mindig nagyon az elején 
tart, és hosszú időre és közös munkára lesz szükség ahhoz, hogy fokozatosan valódi regionális 
intézmények alakulhassanak ki. 
 
Regionális Fejlesztési Ügynökségek 
 
A hatékonyan működő területfejlesztési intézményrendszer megfelelő létszámú és 
hozzáértéssel rendelkező munkaszervezeteket igényel. Ebből a szempontból lényeges 
vizsgálni, hogy az egyes területi szinteken működő intézmények milyen szervezeti formában , 
milyen feladatmegosztással és honnan származnak a működéshez szükséges bevételeik.  
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A regionális fejlesztési tanácsok mellett minden régióban megalakultak a regionális fejlesztési 
ügynökségek (RFÜ). Az RFÜ-k a regionális fejlesztési tanácsok tulajdonában álló nonprofit 
szervezetek; igazgatójukat a regionális fejlesztési tanács jelöli ki általában nyílt pályázat 
útján. A regionális fejlesztési ügynökségek személyi állományának összetétele és jellege 
régiónként eltérő. A regionális fejlesztési ügynökségeken dolgozó munkatársak száma 
átlagosan 30 fő körül alakul. A Közép-Magyarországi (21 fő) a dunántúli régiók (Nyugat-
Dunántúl: 23 fő) kisebb, míg a keleti régiók (Dél-Alföld: 37 fő) nagyobb létszámú 
ügynökséggel rendelkeznek. Az ügynökségek személyi állománya rendszerint mérnökökből 
és közgazdászokból áll, és az ott dolgozó munkatársak csak nagyon kis hányada nem 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel és középfokú nyelvvizsgával. Az ügynökségek személyi 
állománya „fiatal”, abban a tekintetben is, hogy mindenhol alacsony (20-30%) a legalább 3 
éves gyakorlattal rendelkező munkatársak aránya.  
 

Regionális szintű területfejlesztési munkaszervezetek személyi állománya (fő) 
 

Régiók 

Regionális 
Fejlesztési 

Ügynökségek  RFT Titkárság 
VÁTI Regionális 
kirendeltségek Összesen 

Közép-Magyarország 21 0 6 27 
Nyugat-Dunántúl 24 0 25 49 
Közép-Dunántúl 26 0 6 32 
Dél-Dunántúl 32 1 9 42 
Észak-Magyarország 33 0 12 45 
Észak-Alföld 32 3 9 44 
Dél-Alföld 37 5 17 59 
összesen 205 9 84 298 
Forrás: 2004. évben végzett kérdőíves felmérés (MTRFH-VÁTI) 
 
A regionális fejlesztési ügynökségek feladataik nagyobb részét a regionális fejlesztési 
tanáccsal kötött közhasznúsági szerződések alapján végzik. A közhasznúsági szerződéseket 
alapvetően a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben meghatározott 
feladatok és a regionális fejlesztési tanács, mint alapító által elfogadott alapszabályban 
részletezett célok megvalósításának elősegítésére kötötték. Lényeges eltérés ezen feladatok 
meghatározásában nincs az egyes régiókban kötött szerződésekben. A Tv-ben meghatározott, 
vagy ahhoz kapcsolódó feladatokon túlmenően a következők emelhetők ki az ügynökségek 
által ellátandó feladatok közül: 
 
- Részt vesznek az elkülönített állami pénzalapok és a régió számára biztosított nemzetközi 

források elosztása döntés-előkészítésének kidolgozásában, továbbá a Térség és település 
felzárkóztatási célelőirányzatból és más célelőirányzatokból, illetve elkülönített állami 
pénzalapokból, valamint központi költségvetési és Európai Uniós forrásokból a régió 
részére biztosított pénzek felhasználásához kapcsolódó pályázati kiírások előkészítésében, 
a pályáztatás lebonyolításában, a szerződések előkészítésében, a szerződéses feladatok 
szakmai és pénzügyi ellenőrzésében, szervezésében. 

- Ellátják (részt vesznek, vagy közreműködnek, illetve segítik) a tanács 
munkaszervezetének titkársági és adminisztratív típusú feladatait, valamint a tanács 
működéséhez szükséges döntés-előkészítési, végrehajtási feladatokat, ideértve a bizottsági 
ülésekkel és a munkacsoportok működésével kapcsolatos előkészítő munkát és 
adminisztrációt is. 
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- Ellátják az „Előzetes Regionális Fejlesztési Program” előkészítésével, megvalósításával, 
koordinálásával és monitoringjával kapcsolatos regionális koordinációs feladatokat. 

- Közreműködnek a regionális PHARE programok menedzselésében és lebonyolításában. 
- A régió számára a Területfejlesztési Célelőirányzat központi keretéből programozásra 

biztosított támogatások lebonyolítása. (1998-99ben, 2000-ben és 2002-ben összesen 390,0 
millió Ft régiónként). 

 
A regionális fejlesztési tanácsok az éves költségvetésben jóváhagyott támogatási összeget 
utalják át az ügynökségek számára általános célú működési támogatásként. A szerződés 
alapján nyújtott támogatás felhasználásával az ügynökség köteles az alapítóknak elszámolni. 
A pénzügyi elszámolást a Kht.-re vonatkozó számviteli és könyvvezetési szabályoknak 
megfelelő formában és tartalommal kell elkészíteni, a szakmai beszámolóban pedig az 
ügynökség által a támogatás felhasználásával elvégzett feladatokat kell ismertetni és értékelni. 
A beszámolóhoz mellékelni kell az ügynökség felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának 
állásfoglalását is. A beszámoló elfogadásáról az RFT határoz. 
 
A közhasznúsági szerződésekben foglaltakon túl a regionális fejlesztési ügynökségek a 
Regionális Operatív Program lebonyolításában közreműködő szervezeti feladatokat is 
ellátnak. A Program Irányító Hatósága által delegált feladatok három csoportba oszthatók: 
 
- Projektértékelés keretében az RFÜ regisztrálja és nyilvántartja a beérkezett pályázatokat, 

majd előértékelést végez és dönt a pályázatok befogadásáról vagy elutasításáról. A 
pályázatok értékelése keretében konzultál az érintett szervezetekkel, szükség szerint 
előzetes helyszíni ellenőrzést végez. 

 
- Az RFÜ az értékelés alapján rangsorolja a finanszírozható régiós projekteket, ennek 

alapján - konzultálva a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és figyelembe véve a ROP-ban a 
régióra jutó indikatív keretösszeget - támogatásra javasolt projekt-csomagokat vagy 
rangsorolt preferencia listát állít össze. 

 
- Az információszolgáltatással kapcsolatos feladatok szerint az Irányító Hatóság 

megbízásából nyilvánosságra hozza a pályázati lehetőségeket az adott régióban. 
Folyamatos tanácsadással segíti a kedvezményezetteket a projektvégrehajtás 
folyamatában. Ellátja a program végrehajtását támogató és eredményeit megismertető 
regionális szintű tájékoztatási feladatokat (az IH által elfogadott Információs és 
Kommunikációs Stratégiai Terv rendelkezései alapján). Részt vesz a projektek helyszíni 
ellenőrzésében, és ennek alapján gondoskodik a szükséges regionális szintű elemzések 
elkészítéséről a Regionális Fejlesztési Tanácsok számára. Az Irányító Hatóságot értesíti 
minden tudomására jutott, a program végrehajtását akadályozó vagy kockáztató 
eseményről. 

 
A Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására a Miniszterelnöki Hivatal és az egyes 
regionális fejlesztési ügynökségek között létrejött támogatási szerződések17 finanszírozása a 
Miniszterelnökség fejezetében 9721 címrendi besorolású előirányzat („Acquis átvétele….”) 
terhére történik. Az egyes régiók feladataik szerint differenciált támogatási összegben 
részesülnek, amely figyelembe veszi a régiók által a ROP-ban kezelendő projektek várható 
mennyiségét és kisebb mértékben a régiók közötti fejlettségbeli különbségeket is. Az Irányító 

                                                 
17 Az 1218/2002 (XII.29.) Kormányhatározat és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2003. februárjában elkészült, 
a Közreműködő Szervezetek felkészültségét értékelő jelentése alapján. 
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Hatóság megítélése szerint további létszámfejlesztést a ROP végrehajtásában az RFÜ-kre 
háruló szerep nem igényel, ám ennek tényleges kijelentéséhez a KEHI által 2004.október- 
november hónapokra tervezett ún. Közreműködő Szervezeti rendszer-audit („akkreditáció”) 
eredményeinek ismeretében kerülhet csak sor.  
 
A regionális fejlesztési ügynökségek a fentieken túl MEH NTH megbízásából 
projektgenerálási feladatokat is végeznek a Nemzeti Fejlesztési Terv, különösen annak a 
Regionális Fejlesztési Operatív Programja (ROP) által biztosított támogatási lehetőségek 
maximális kihasználása érdekében. 
 
Ennek keretében feladatuk közé tartozik a projektjavaslatok kezdeményezése, feltérképezése 
és rendszerezett gyűjtése, a lehetséges projekt-kedvezményezettek és az őket segítő szakmai-
társadalmi szervezetek folyamatos informálása és képzése, probléma-feltáró, lehetőségeket 
azonosító szemináriumok, műhelyfoglalkozások megszervezése és lebonyolítása. A 
projektjavaslatok folyamatos minősítése, értékelése, a Regionális Operatív Programhoz 
illeszkedő projektek kiválasztása illetve ágazati operatív programokhoz való besorolása, a 
projektjavaslatok gondozása – technikai jellegű, szakértői segítségnyújtás mélyebb szintű 
kidolgozásukhoz. 

 
A fenti feladatok ellátására valamennyi ügynökség 2003-ban 80 millió Ft támogatást18 kapott, 
melyből 20 millió Ft-ot alvállalkozó szakértők bevonására kellett fordítania. A feladatokhoz 
meghatározott minimum projektszámok, illetve egyéb, ellenőrizhető adatok (pld.: résztvevők 
létszáma) kapcsolódtak.  
 
A regionális fejlesztési ügynökségek működésénél a közhasznúsági társasági forma 
ellentmondásokat hozott a felszínre, elsősorban a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírás 
és a gazdasági társasági gazdálkodás között, különösen annak ellenőrizhetőségének 
jogosultsága terén. A törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási hivatalokkal való 
megegyezés, az ÁSZ vizsgálat és jelentés alapján a tanácsokat az RFÜ-ktől elkülönülő, de 
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező önálló munkaszervezet (minimum 3 fős titkárság) 
létrehozására kötelezték. Ezek a Nyugat-Dunántúlon, az Észak- és Dél-Alföldön létrejöttek, 
míg a többi régióban a titkársági feladatokat továbbra is az RFÜ-k látják el). Költségvetésüket 
az RFT éves költségvetésében jelenítik meg, függetlenítve az ügynökség költségvetésétől. A 
munkaszervezetek vezetője általában az RFT elnöke, mellette további két fő (általában 
részmunkaidőben) látja el a titkársági feladatokat. Jellemző, hogy ezek a feladatok csak az 
ülések technikai előkészítésére, személyi, tárgyi feltételek biztosítására, 
jegyzőkönyvvezetésre és a határozatok nyilvántartására szorítkoznak. Az érdemi döntés-
előkészítési és határozat-végrehajtási feladatok változatlanul az ügynökségek hatáskörébe 
tartoznak. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az ÁSZ jelentés e megoldással 
kapcsolatban is jelezte kifogásait. „Összeférhetetlenségi problémák mutatkoznak a megyei 
területfejlesztési, valamint a regionális fejlesztési tanácsok működését segítő 
munkaszervezetek, ügynökségek, Kht-k dolgozóinál a tekintetben, hogy az ügynökségek, Kht-k 
dolgozói megbízásos jogviszonyban látják el a munkaszervezeti feladatokat, így a felügyeleti 
ellenőrzés a gazdasági társaságok felett nem érvényesíthető. Megfontolandó, hogy több 
esetben a megyei közgyűlés elnöke lehet-e egyben a megyei területfejlesztési, a regionális 
fejlesztési tanács elnöke és a munkaszervezet vezetője.” 
 

                                                 
18 a 2003. évi költségvetés 10. (Miniszterelnökség) fejezete 09070111 címrendi besorolású előirányzat terhére 
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A 2004. évi törvénymódosítás a regionális fejlesztési tanácsok közhasznú társaságainak 
feladatait is újraszabályozta. A regionális fejlesztési ügynökségek törvény által is 
meghatározott feladatköréhez tartozik ezek után, hogy  összegyűjtik és feldolgozzák az 
önkormányzatoknak, gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, 
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében; közreműködnek a regionális fejlesztési tanács által a központi és 
regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési 
feladatok ellátásában. 
 
 
Térségi Fejlesztési Tanácsok 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5§-a a fejlesztési 
régiót „egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő, 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egységként” 
definiálta, az egyes megyéknek, térségeknek szabad társulási lehetőséget adva. 
 
Azokban a térségek azonban, amelyek ökológiai, természetvédelmi, idegenforgalmi vagy 
településszerkezeti szempontból együttes probléma-kezelést kívánnak a törvény már 1996-
ban kiemelte és egyben kötelezővé tette az ún. fejlesztési tanács kialakítását. A Törvény 
azonban csak a Balaton és a budapesti agglomeráció térségére jelölte ezt meg feladatként. 
 
Az 1999. évi törvénymódosítás nyomán a szabályozásban jelentős változások történtek. A 
törvény továbbra is lehetővé tette – a régió és megyehatárokon túlnyúló feladatok kezelése 
érdekében – a területfejlesztési tanácsok önkéntes együttműködését, melynek intézményes 
kerete a Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban TFT). A Balaton Fejlesztési Tanács kiemelt 
szerepe továbbra is megmaradt a törvényben, melynek alapvető feladata a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetét érintő területfejlesztési feladatok koordinálása. Az 1999. évi 
törvénymódosítással a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa megszűnt, feladatait 
pedig részben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács vette át.  
 
A 2004. évi törvénymódosítás a főváros és agglomerációja fejlesztési céljai és érdekei 
összehangolására visszaállította a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács intézményét. 
 
A jelenleg hatályos területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
15§-a (1) értelmében „a régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes 
kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására a regionális fejlesztési tanácsok, illetve a megyei 
területfejlesztési tanácsok a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési 
tanácsot hozhatnak létre.” 
 
Ezek közül a Törvény továbbra is csak a Balaton és a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési 
Tanácsát nevesíti kiemelten: 
 
15. § (2) A területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv készítésében való 
közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton 
Fejlesztési Tanács látja el.  
 
15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, 
valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.  
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A jogszabályban nevesített Balaton Fejlesztési Tanács, továbbá a Tisza-tavi Térségi 
Fejlesztési Tanács és a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megalakultak, a 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács újbóli létrehozásáról a Törvény 2004. évi 
módosítása rendelkezett. A 258/2004. (IX. 16.) Kormány rendelet rendelkezett a Budapesti 
Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával kapcsolatos feladatokról, a megalakulással 
és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és 
működésének szabályairól. A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakulásának 
határideje 2004. december 31. 

A térségi fejlesztési tanácsokban szavazati joggal rendelkező állandó képviselők, szavazati 
jog nélküli állandó meghívottak és néhány további, az ülések napirendi pontjainak 
megfelelően meghívott képviselők vesznek részt. 
 
A térségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak körét a Törvény 15§-a az 
alábbiak szerint szabályozza:  
(8) a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei,  
      b) az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője,  
      c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált legfeljebb három képviselő,  
      továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében:  
      d) a Kormány képviselője.  
(9) A térségi fejlesztési tanács a tanácsban való részvételre minisztert vagy minisztereket is felkérhet. A térségi 
fejlesztési tanácsban való részvételt a részvételben érdekelt miniszter is kezdeményezheti.  
(10) A térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában való részvételre egyéb szervezeteket, személyeket 
is, de ezek létszáma a (8) bekezdés szerinti létszám egyharmadát nem haladhatja meg.  
 
A fentieknek megfelelően alakul a Térségi Fejlesztési Tanácsok összetétele. A tagok több 
mint fele térségi szereplő: minden Térségi Fejlesztési Tanács munkájában részt vesz az 
érintett regionális és megyei fejlesztési tanácsok egy-egy képviselője (általában elnöke), 
továbbá az érintett területfejlesztési társulások mindegyikének (Velencei-tó–Vértes) vagy 
megyénként egy-egy képviselője (Balaton, Tisza-tó). A Tanácsokban a megyei agrárkamarák 
valamint kereskedelmi- és iparkamarák is képviseltetik magukat. 

A kormányzati oldal képviselőit tekintve minden Tanács munkájában részt vesz a MEH, az 
MTRFH, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviselője. A Balaton 
és a Velencei-tó–Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a fentieken kívül még további 7, a 
térségfejlesztésben érintett tárca vesz részt.  

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai a Törvény 2004. évi módosítása 
alapján:  
 

• a főpolgármester, 
• az érintett regionális fejlesztési tanács elnöke, 
• a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 

képviselő, 
• az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által a polgármester tagok közül delegált 3 

képviselő, 
• a Kormány képviselője. 

 
A térségi fejlesztési tanács az elnökét a szavazati joggal rendelkező tagok sorából minősített 
szótöbbséggel választja meg. A tanácsok szavazati joggal rendelkező tagjainak köre, megfelel 
a partnerség és a szubszidiaritás elvének, mivel a térségi fejlesztési tanácsok munkájában részt 
vesznek a legfontosabb területi és kormányzati szereplők. Kifogásolható viszont a Térségi 
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Fejlesztési Tanácsok területén hasonló céllal működő Regionális Idegenforgalmi Bizottságok 
(RIB) részvételének nem megfelelő szabályozása. Elgondolkodtató, hogy míg a RIB-ek 
elnökei a megyei és regionális fejlesztési tanácsoknak is a Törvény által nevesített, szavazati 
joggal rendelkező tagjai, akkor miért pont a hasonló (sok esetben azonos) működési területű 
és feladatú Térségi fejlesztési Tanácsokban nem kaptak – a Tisza-tó kivételével - szavazati 
jogot (míg a többi térségi fejlesztési tanács munkájában tanácskozási joggal vesznek részt). 
 

A térségi fejlesztési tanácsok szavazati joggal rendelkező tagjai (fő) 
Képviselt szervezet Balaton TTF Tisza-tó TTF Velencei-tó TTF 
Érintett RFT  3 2 1 
Érintett MTFT  3 4 2 
Érintett területfejlesztési társulások/kistérségek 4 5 6 
Érintett megyei agrárkamarák 3 1 2 
Érintett megyei kereskedelmi- és iparkamarák  3 1 2 
Érintett RIB elnöke - 1 - 
Kormány képviselője 1 - - 
Miniszterelnöki Hivatal - MTRFH 1 1 1 
Belügyminisztérium  1 - 1 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 1 - 1 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  1 1 1 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 1 1 
Környezetvédelmi és Vízügyi  Minisztérium 1 1 1 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 - 1 
Oktatási Minisztérium 1 - 1 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium 1 - 1 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1 - 1 
Pénzügyminisztérium 1 - 1 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 1 - 1 
összesen 29 fő 18 fő 25 fő 
Forrás: 2004. évben végzett kérdőíves felmérés (MTRFH-VÁTI) 
 
A Térségi Fejlesztési Tanácsoknak a szavazati joggal rendelkező tagokon túl lehetőségük van 
tanácskozási joggal rendelkező állandó szakértők meghívására is. A jellemzően csak egy-egy 
régióban képviselethez jutó szervezeteken túl az állandó meghívottak között találhatók szinte 
minden tanácsnál szereplő szervezeti képviselők. Az ún. „standard” tagok összetétele utalhat 
arra, hogy melyek azok a szereplők, akik részvétele a Tanács szerint indokolt, de a törvény 
szerint nem biztosított. 
 
Ezek közé tartoznak az érintett regionális és megyei fejlesztési ügynökségek 
(munkaszervezetek) és a megyei közigazgatási hivatalok képviselői. (Rajtuk kívül a Tisza-tavi 
TFT esteében a megyei önkormányzat, a Velencei-tó – Vértes TFT esetében pedig a megyei 
jogú városok képviselői vesznek részt). A dekoncentrált szervek közül szintén minden TFT-
ban részt vesznek a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok elnökei és a  területi főépítészek. 
Emellett a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek a Tisza-tó és a Velencei-tó – 
Vértes TFT-ban,  a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok és a Nemzeti Parkok a Tisza-tó 
TFT-ban, a Magyar Turizmus Rt Regionális Turisztikai Projekt Irodái a Balaton és a Tisza-tó 
TFT-ban,  az érintett megyék vállalkozásfejlesztési alapítványai pedig a Balaton TFT-ban 
kaptak tanácskozási jogot.  
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A szakma képviselői közül az MTA RKK a Balaton és a Tisza-tó Vértes TFT munkájában 
vesz részt állandó meghívottként. Végül minden térségi fejlesztési tanácsban civil szervezetek 
képviselői is kaptak tanácskozási jogot. 

A térségi fejlesztési tanácsok tanácskozási joggal rendelkező tagjai (fő) 
Képviselt szervezet Balaton TTF Tisza-tó TTF Velencei-tó TTF 
Érintett RFÜ 3 2 1 
Érintett MFÜ 3 4 2 
Érintett területfejlesztési társulások / kistérségek 10 - - 
Érintett Megyei Jogú Városok - - 2 
Érintett RIB elnöke 1 - 1 
Érintett megyei agrárkamarák - - - 
Érintett megyei kereskedelmi- és iparkamarák  - - - 
Érintett megyék vállalkozásfejlesztési alapítványai  3 - - 
Környezetvédelmi Felügyelőség - 1 1 
Vízügyi Igazgatóság - 1 - 
Területi Főépítészek 1 2 1 
Nemzeti Park  1 - 
Magyar Turizmus Rt 
Regionális Turisztikai Projekt Iroda 

1 1 - 

Megyei Közigazgatási Hivatalok 1 1 1 
Megyei Önkormányzati Hivatalok - 2 - 
MTA RKK  2 1 - 
Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottság  1 - - 
Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottság  1 - - 
Országgyűlés Területfejlesztési Bizottság  1 - - 
MTRFH - 1 - 
Honvédelmi Minisztérium 1 - - 
Civil szervezetek 3 2 4 
Piaci szereplők 1 - - 
Megyei és regionális sajtó képviselői - 4 - 
Vízgazdálkodási Társulat - 1 - 
Vízerőmű - 1 - 
összesen    
Forrás: 2004. évben végzett kérdőíves felmérés (MTRFH-VÁTI) 
 
A térségi fejlesztési tanácsok feladatairól a Törvény 15§(3) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy „a térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az 15§(1) bekezdésben meghatározott 
feladatok tekintetében az érintett regionális fejlesztési tanácsok, illetve megyei 
területfejlesztési tanácsok szervezeti és működési szabályzatban rögzítik, hogy mely 
feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács keretében.” 
 
A konkrét feladatok közül a Törvény 15§-a csupán annyit mond, hogy „a térségi fejlesztési 
tanács térsége tekintetében javaslatot tesz a regionális fejlesztési koncepcióra és programra”, 
továbbá hogy „a Balaton Fejlesztési Tanács dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök 
felhasználásáról, és megállapodást köthet az érintett tárcákkal az egyes fejlesztési programok 
finanszírozásáról” 
 
A fentieknek megfelelően az egyes térségi fejlesztési Tanácsok szervezeti és működési 
szabályzatában az alábbi feladatok találhatók:  
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• Kidolgozza - az országos és a megyei területfejlesztési koncepciókkal és 

programokkal összhangban - a térség hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, 
illetve fejlesztési programját, alprogramjait. 

• Véleményezi a tevékenységét és illetékességi területét érintő jogszabály tervezeteket, 
területfejlesztéssel kapcsolatos koncepciókat, programokat és pályázati kiírásokat  

• A térség komplex fejlesztése érdekében koordinációs tevékenységet folytat, 
összehangolja a kormányzat, a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok 
térséget érintő területfejlesztési tevékenységét, a helyi önkormányzatok, azok 
területfejlesztési társulásai és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit 

• A térségi fejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít. 
• A területét érintő területfejlesztési koncepciók és programok figyelembe vételével 

dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról. 
• Megállapodást köt az érintett tárcákkal, az országos, regionális és a megyei 

területfejlesztési tanácsokkal a fejlesztési programok finanszírozásáról. 
• Vizsgálja és értékeli a térség és környezete vonatkozásában a társadalmi, gazdasági, 

ökológiai helyzetét és adottságait .  
• Közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és ökológiai 

válsághelyzetek kezelésében. 
• Figyelemmel kíséri és elősegíti a térséget érintő tudományos kutatásokat, s azok 

eredményeinek alkalmazását. Javaslatot tesz a területfejlesztési célú tudományos 
kutatás és fejlesztés fő irányaira. 

 
A térségi fejlesztési tanácsok üléseiket szükség szerint, de évente legalább jellemzően 4 
alkalommal tartják. Változatos képet mutat a döntés előkészítés folyamata. A Tisza-tó és a 
Velencei-tó–Vértes TFT az Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően bizottságokat hozott 
létre az ülések elé kerülő előterjesztések minősítésére. 
 
A nemzeti parkok nem rendelkeznek önálló térségi fejlesztési tanáccsal, a fejlesztési 
feladataikat a KvVM Természetvédelmi Hivatala koordinálásával az illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóságok látják el. 
 
A térségi fejlesztési tanácsok mellett – jellemzően a TFT tulajdonában álló nonprofit 
szervezetként - munkaszervezetek jöttek létre.  
 
A munkaszervezetek kapacitása és személyi állományának összetétele eltérő. A legnépesebb 
munkaszervezet a legnagyobb működési tapasztalattal rendelkező Balaton TFT mellett alakult 
meg, ahol Siófok mellett most már Keszthelyen és Balatonfüreden is működő 
kirendeltségeken összesen 17 fő dolgozik. A Balaton TFT-nak emellett Siófokon egy 4 fős 
titkársága is megalakult, melynek legfontosabb feladata a Tanács adminisztrációs 
tevékenységének ellátása, az ülések előkészítése.  
Az előzőnél „fiatalabb” Velencei-tó Vértes TFT mellett egy 3 fős, a Tisza-tó TFT mellett 
pedig egy 2 fős munkaszervezet működik, melyek a térségi fejlesztési tanács adminisztrációs 
és titkársági feladatait látják el. 
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Térségi Fejlesztési Tanácsok munkaszervezeteinek / titkárságainak személyi állománya 
 

Balaton TFT 
 

Tisza-tó TFT 
Velencei-tó - 
Vértes TFT 

munkaszervezet titkárság Munkaszervezet 
titkárság 

Munkaszervezet
titkárság 

 

Siófok Keszthely Balatonfüred Siófok Kisköre Székesfehérvár 
Az munkaszervezetben 
/ titkárságon teljes 
munkaidőben 
foglalkoztatottak 
száma (fő) 

 
10 

 
1 

 
5 

4 2 3 

A legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
munkatársak száma(fő) 

5 
  

 2 1 

TFC-ből finanszírozott 
és/vagy Phare 
programok 
menedzselésében 
gyakorlattal rendelkező 
munkatársak száma(fő) 

3 

  

 0 0 

Idegen nyelvet beszélő 
munkatársak száma(fő) 7    2 2 
Foglalkoztatottak 
beosztása (munkaköre) ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, 

környezetvédelmi igazgató, kommunikációs 
menedzser, projekt menedzser, pénzügyi előadó

igazgató, 
menedzser, 
asszisztens 

irodavezető 
pályázati 
ügyintéző 
titkárnő 

Forrás: 2004. évben végzett kérdőíves felmérés (MTRFH-VÁTI) 
 
A megyei és regionális fejlesztési tanácsokhoz hasonlóan a térségi fejlesztési tanácsok és a 
munkaszervezeti feladataikat ellátó szervezetek tevékenységét, gazdálkodását is 
bizonytalanná teszi a Törvénynek azon – 1996 óta nem változtatott – rendelkezése, amely a 
tanácsok és munkaszervezeteik számára előírta a költségvetési rend szerint gazdálkodó 
szervezetekre érvényes szabályok alkalmazását, azonban sem a köztestület jelleggel működő 
térségi fejlesztési tanácsok, sem munkaszervezeteik nem költségvetési szervek.  
 

2.1.3 Megyei szint 

Megyei területfejlesztési tanácsok  
 
Az 1990-es önkormányzati törvény elfogadásával a megyék jelentősen vesztettek 
hatáskörükből a települési önkormányzatokkal szemben, feladatuk gyakorlatilag 
intézményfenntartásra korlátozódott. Az 1996. évi területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló törvény területi szinten a megyei területfejlesztési tanácsokat juttatta kulcsszerephez, a 
decentralizált források elosztása, az országos, ágazati programok véleményezése, tervezés 
szempontjából. Az 1999. évi törvénymódosítással viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a 
regionális politika kitüntetett térségi szintje a továbbiakban a régió, amivel a megyék jövőbeni 
területfejlesztési szerepét – a párhuzamosságok elkerülése végett – tisztázni szükséges. 
 
 A megyei területfejlesztési tanácsok tagja a megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú városok 
polgármesterei, a területfejlesztésért felelős minisztérium képviselője, az adott megyében 
működő területfejlesztési önkormányzati társulások három képviselője, a megyei 
földművelésügyi hivatal vezetője, valamint a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság képviselője. A megyei területfejlesztési tanácsok összetételére is kihatott a 
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területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása. Megszűnt ugyan a munkaadói és 
munkavállalói oldal, valamint a kamarák tagsági részvételének joga, viszont új szereplői 
lettek a tanácsoknak a megyei FM-hivatalok és az illetékes Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság képviselői. Ugyanakkor továbbra is biztosított az együttműködés a 
területfejlesztésben érdekelt szervezetek és a megyék gazdasági szereplői között, ugyanis a 
területi gazdasági kamarák állandó megbízotti státusszal részt vesznek a tanácsok 
munkájában. Mindezen túlmenően a törvény rendelkezik arról, hogy a megyei 
területfejlesztési tanácsok foglalkoztatáspolitikai feladataikat a Megyei Munkaügyi Tanáccsal 
összehangoltan lássák el, tehát a foglalkoztatási ügyekben is biztosított az együttes munka. A 
kistérségi és megyei érdekek közelítését segíti az, hogy a kistérségek képviselői továbbra is 
részt vesznek a megyei területfejlesztési tanács munkájában, bár a területfejlesztési törvény 
1999. évi módosítása csökkentette számukat azzal, hogy a törvény 3 főben határozta meg a 
területfejlesztési önkormányzati társulások által delegálható résztvevők számát. 
 
A 2004. évi törvénymódosítás a megyei területfejlesztési tanácsok szavazati joggal 
rendelkező tagjainak körét változatlanul hagyta. A tanácskozási joggal rendelkezők közül a 
módosítás csak a kisebbségi önkormányzatok részvételéről rendelkezett, amennyiben azt a 
tanács Szervezeti és Működési Szabályzata lehetővé teszi. A tanács munkájában konzultációs 
joggal rendelkeznek mindazon a megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett 
területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi társadalmi szervezetek, valamint a 
nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő 
kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre és a megyei területfejlesztési 
tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott 
napirend tárgyalásakor ismertetni kell. Az új összetételű tanácsban ezzel megfelelő 
képviseletet kap minden olyan megyei szereplő, akik a fejlesztési program kidolgozásában és 
végrehajtásában meghatározó szerepet töltenek be. Továbbá a miniszter kezdeményezésére a 
megyei területfejlesztési tanács a megye társadalmi, gazdasági sajátosságainak 
figyelembevételével a megyei területfejlesztési tanácsban tagként való részvételre más 
minisztert is felkérhet. 
 
A törvénymódosítás a megyei területfejlesztési tanácsok feladat- és hatáskörét nem változtatta 
meg jelentősen. A megyei szint forrás elosztó szerepe a területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatások és a céljellegű decentralizált támogatások területén megmarad, 
szintén hatáskörében marad a regionális fejlesztési program részanyagaként a megyei 
fejlesztési program kidolgozása, a kistérségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése, 
koordinálása, a megyében keletkező válsághelyzetek kezelése, az Országgyűlés, illetve a 
Kormány elé kerülő, területét érintő előterjesztések véleményezése is. 
 
A megyei területfejlesztési tanácsok fő feladatai közé tartozik a megyei területfejlesztési 
koncepciók és programok kidolgozása, az önkormányzatok és a gazdasági szereplők 
fejlesztési elképzeléseinek összehangolása. Ennek megfelelően a megyék közül valamennyi 
rendelkezik területfejlesztési koncepcióval és néhány kivétellel elfogadott területfejlesztési 
programmal is.  
 
A megyei területfejlesztési tanácsok szerepét növeli, hogy saját hatáskörben dönthetnek a 
területfejlesztést közvetlenül szolgáló állami pénzeszközök, - a területfejlesztési 
célelőirányzat (TFC) 30%-a, (ez 2004-benmegszűnt) a területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás (TEKI), illetve a céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) – 
felhasználásáról, jellemzően elsősorban a munkahelyteremtést és a gazdaságfejlesztést 
elősegítő infrastruktúrafejlesztést támogatva.  
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Felmérések alapján valamennyi megyei területfejlesztési tanács rendelkezik állandó szakmai 
bizottsággal, amelynek a legfontosabb feladata a pályázati döntés-előkészítés. Emellett több 
régióban és megyében működnek ágazati szakbizottságok különösen a gazdasági, agrár- és 
vidékfejlesztési, a turisztikai, illetve környezetvédelmi feladatok végrehajtására.   
 
Az állami támogatások összehangolásáról szóló 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint a 
megyei területfejlesztési tanácsoknak véleményezniük kell a területüket érintően az egyes 
elkülönített állami támogatásra benyújtott pályázatokat. Sok esetben ez csak formálisan 
történik meg, mivel a szűkös határidők nem teszik lehetővé a Tanács esetenkénti összehívását. 
Erre a faxos szavazás, illetve az utólagos tájékoztatás intézményét vezették be. Ennek 
következménye, hogy a véleményezésre megküldött pályázatokat rangsor nélkül és szinte 
kivétel nélkül támogatták.  

Annak ellenére, hogy megyei területfejlesztési tanácsok létrehozásának célja relatíve 
egyértelmű volt, tevékenységük elmúlt évekbeli tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 
megyei önkormányzatokkal való felelősség-megosztásuk mégsem tisztázott megfelelően, ami 
tág teret enged a párhuzamosságok megjelenésének és a különböző konfliktusok 
kialakulásának. A közjogi státuszát tekintve bizonytalan helyzetű területfejlesztési tanácsok 
pénzügyi források feletti döntési jogkörrel rendelkeznek a demokratikusan választott 
jogalkotói testülettel szemben. A megyék fő fejlesztési céljait, feladatait – a megyei 
önkormányzatok fejlesztési forrásainak hiányában – döntően a megyei területfejlesztési 
tanácsok koordinálják. A megyei fejlesztési projektek kiválasztásában és a források 
elosztásában a megyei közgyűlés csak elnökén keresztül képviselheti érdekeit, aki egyetlen 
szavazattal rendelkezik a területfejlesztési tanácsban. 

A megyei területfejlesztési tanácsok jövőbeni szerepének kérdését alapvetően érinti a régiók 
megerősödése. A két szint ésszerű és szakmai alapokon álló munkamegosztás esetén nem 
zárja ki egymást, tudomásul véve azt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás, a fejlesztési 
programok kidolgozása, a fejlesztési forrástámogatások megszerzése szempontjából az 
elsődleges szerep a régióé. A kistérségi szintű fejlesztések menedzselése, a helyi 
önkormányzatok településfejlesztési tevékenységének segítése viszont megyei szinten 
ellátandó feladat. 
 
Megyei területfejlesztési ügynökségek 
 
A régiókkal ellenétben a megyei fejlesztési tanácsok mellett kialakult ügynökségek eltérő 
szervezeti struktúrában működnek, mivel a munkaszervezeti megoldások három csoportja 
alakult ki: 
 
- A megyei területfejlesztési tanács (MFT) keretén belül létrehozott, nem önálló jogi 

formában működő munkaszervezet, amelyek létszáma  jellemzően 5-8 fő A 
munkaszervezeti működés költségei ez esetben a tanács költségvetésében jelentek meg. 

 
- A megyei tanácsok másik csoportja megállapodást kötött a teljes munkaszervezeti 

feladatok ellátására az érintett megyei önkormányzatokkal, amelyek a térségfejlesztési 
feladatokat ellátó szervezeti egységeiken (irodák, osztályok) belül foglalkoztatott 6-7 fős 
csoportok végezték a megállapodás szerinti feladatokat. Az így “áttelepített” 
munkaszervezeti feladatok ellátásának anyagi fedezetét a területfejlesztési tanácsok vagy 
átadott pénzeszközként biztosították, vagy mint igénybe vett szolgáltatás ellenértékét, 
számla alapján térítették meg.  
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- A megyei területfejlesztési tanácsok harmadik csoportja formálisan létrehozott egy 

minimális, 3 fős létszámmal működő saját munkaszervezetet (titkárságot), de a feladatok 
tényleges ellátására közhasznú társaságot alapítottak. Általában nehéz elkülöníteni a 
pontos feladatokat és munkavégzést a titkárságok és a kht-k között úgy jogi, mint 
számviteli szempontból. A tanácsok 3 fővel bíró munkaszervezetei – titkárságai – 
tényleges munkaszervezeti feladat ellátása nélkül működtek, miközben a változó létszámú 
(kht.-k pénzeszközátadás és pályázati díjbevételek átengedésének fejében, közhasznú 
szerződés (megállapodás) alapján végzik a tényleges munkaszervezeti feladatokat. 

 
Megyei szintű területfejlesztési munkaszervezetek személyi állománya (fő) 

 

Megyék 
Megyei Fejlesztési  

Ügynökség  MTFT Titkárság  összesen  
Baranya  -  6 6 
Bács-Kiskun 5 - 5 
Békés 8 - 8 
Borsod-Abaúj-Zemplén 33 - 33 
Csongrád - 6 6 
Fejér 5 - 5 
Győr-Moson-Sopron - 4 4 
Hajdú-Bihar 11 2 13 
Heves - 7 7 
Komárom-Esztergom 3 - 3 
Nógrád 13 - 13 
Pest 10 3 13 
Somogy 7 - 7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 30 4 34 
Jász-Nagykun-Szolnok 10 3 13 
Tolna 5 - 5 
Vas 6 - 6 
Veszprém - 4 4 
Zala 5 - 5 
összesen 151 39 190 
Forrás: MTRFH – VÁTI kérdőíves felmérése, 2004 
 
Összességében megállapítható, hogy a területfejlesztési törvény elfogadása óta sem tisztult le, 
hogy a tanácsok mellett működő munkaszervezetek milyen szerződéses kapcsolatban és főleg 
milyen kiszámítható pénzügyi fedezettel hajtják végre az egyes feladatokat a területfejlesztési 
célok megvalósulása érdekében.  
 
Az ügynökségek bevételi struktúrája esetleges, évente jelentősen változik. Tevékenységük 
elsődleges fedezetét: 
- a tanácsok éves állami működési támogatása (25-30 %)  
- fejlesztési programok végrehajtásának, pályázati rendszerek működtetésének 

költségkerete 
- célfeladatokra (pl. projektfejlesztésre) kötött megállapodások 
- valamint egyéb állami és nemzetközi pályázatok bevételei képezik. 
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A tanácsok mellett működő munkaszervezetek tevékenysége a megyei szintre decentralizált 
források elosztásához kapcsolódó döntés-előkészítésre és a döntések végrehajtásának 
megszervezésére, valamint a megyei területfejlesztési tanácsok munkáját segítő titkársági és 
adminisztratív feladatok elvégzésére terjed ki. 
 
A megyei munkaszervezetek dolgozóinak létszáma 3 főtől (Komárom-Esztergom) akár 30 
főig (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) terjedhet. Az átlagos létszám 4-10 
fő körül ingadozik. A legalább három éves tapasztalattal rendelkező munkatársak aránya a 
legtöbb megyében meghaladja az ott dolgozók létszámának felét. Hasonlóan a megyék 
többségében a munkatársi állomány legalább fele beszél idegen nyelvet.  
 
Jellemző, hogy a nagyobb, 25-30 főt foglalkoztató ügynökségek mindegyikét az ország 
szegényebb régiójában állították fel, Ezek az ügynökségek a megyei területfejlesztési 
tanácsok hatáskörébe tartozó decentralizált támogatások felhasználásában és a 
területfejlesztési PHARE-programok menedzselésében nagy gyakorlattal rendelkeznek.  
 

2.1.4 Kistérségi szint 

A kistérségi szint hazánkban csupán statisztikai és nem közigazgatási alapon került 
kijelölésre. A mai kistérségek alapjául a járási rendszer szolgált, amely adminisztratív, 
igazgatási funkciókkal bírt. A járások méretüknél fogva alkalmasak voltak arra, hogy napi 
kapcsolatot tartsanak a településekkel, számuk a mai ország területén 90-150 között változott. 
Az 1950-es Tanácstörvény alapján a járásokban tanácsok működtek a megyei tanácsok 
felügyelete alatt, és ezek felügyeletet gyakoroltak a területükön működő községi tanácsok 
felett. 1971-ben járási hivatalokká alakították ezeket a tanácsokat, 1984-ben pedig 
megszüntették őket (a községeket 105 városkörnyékbe sorolva). A megye és a település 
közötti területi beosztást (és intézményrendszert) az 1990 – es közigazgatási reform sem 
élesztette újjá. Nem létezett tehát egy általános – a közigazgatás, a statisztika és más állami 
tevékenység számára mérvadó – kistérségi területi szint.  
 
Ugyanakkor szükség volt erre a területi szintre, mint statisztikai adatok és folyamatok 
mérésére szolgáló területi egységre is. Ezért 1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
9006/1994 (S.K.3) közleményével bevezette a statisztikai körzet kategóriáját, mint a 
statisztikai folyamatok mérésének területi egységét. Az 1994-es KSH elnöki közlemény 138 
statisztikai körzetet alakított ki. A területi besorolás alapelvei a következők voltak: 
- A kistérségi területbeosztásnak le kell fednie az ország teljes területét. 
- A kistérségi beosztás független a közigazgatástól. 
- A kistérségi vonzáskörzet rendszeres, mindennapos vagy gyakori vonzáskapcsolatot fejez 

ki (közlekedési kapcsolat, lakóhely-munkahely kapcsolat, középfokú ellátási kapcsolat). 
- A kistérségek száma nem igazodik a városok számához. (Egyrészt nem célszerű 

összetartozó városcsoportokat szétválasztani, másrést lehetnek olyan kistérségek, amelyek 
központi települése nem visel városi rangot.) 

 
Az a körülmény, hogy a statisztikai kistérségi rendszert Törvény a megyei területfejlesztési 
tanácsban elfoglalt képviselet és tagság alapegységévé tette, részben a megyei, részben a 
települési önkormányzatok, a területfejlesztési önkormányzati társulások részéről bizonyos 
változtatások, átsorolások kezdeményezéséhez vezetett.  Az egyes megyéket érintő 
módosítási, átsorolási javaslatok kidolgozásának megszervezésére a megyei közgyűlések és a 
megyei területfejlesztési tanácsok elnökeit kérték fel. A módosító indítványok kidolgozásához 
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a statisztikai kistérségi rendszer kialakításakor alkalmazott alapelvek voltak a meghatározók. 
A beérkezett javaslatok és szakmai követelmények alapján a KSH 1997. augusztus 1-jével 
módosította a statisztikai kistérségek rendszerét, a települések kistérségi besorolását. A 
felülvizsgálat nyomán a kistérségek száma 138-ról 150-re nőtt, a változások 17 megyét 
érintettek.19  

A kistérségi szint statisztikai funkciói mellett a területfejlesztés lehetséges beavatkozási 
szintjei közül az a térségi szint, ami a települési önkormányzatok együttműködése révén az 
alulról építkező regionális politika meghatározó eleme lett. Megújulását a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény tette lehetővé a helyi önkormányzatok 
önállóságának és szabad társulási lehetőségének a megteremtésével; tartalmának 
kiteljesedését a területfejlesztési törvény és az annak nyomán kibontakozó folyamat adta meg. 
A törvény az alábbiakban határozta meg a kistérség fogalmát: 
“kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján 
behatárolható területi egység; egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, 
egymással határos települések összessége;” 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény korlátozás nélküli társulási 
lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak. A fokozatosan kialakuló társulások a 
legváltozatosabb összetételben és működési területtel jöttek létre, más társulásokra tekintet 
nélkül – gyakran azokkal területi átfedésben - alakult ki. A kistérségi szerveződések 
előmozdítója általában valamilyen pályázati feltétel, illetve annak lehetősége volt. Az 1994-
ben kezdődött PHARE Településközi Együttműködés második fordulóján már 167 kistérségi 
szerveződés működött, de a pályázatok elbírálása után a társulások működése formálissá vált. 
 
A kistérségi társulások létrehozása a törvény szerint nem volt kötelező, de mindenképpen 
célszerű, mivel a társulások kaptak képviseleti jogot a megyei területfejlesztési tanácsban. A 
területfejlesztési törvény a megyei területfejlesztési tanács tagjai között a területi 
önkormányzati társulások képviselőinek számát úgy állapította meg, hogy azok statisztikai 
térségenként 1-1 tagot delegálhattak. Ebben szerepet játszott az a tény, hogy a statisztikai 
kistérségek rendszere lefedi az egész országot és a kistérségek száma a társulásokéhoz képest 
stabil. A törvény 1999. évi módosítása megváltoztatta ezt a gyakorlatot és a megyei 
területfejlesztési tanács tagjai között a területi önkormányzati társulások képviselőinek számát 
három főben állapította meg.  
 
A meghozott szabályok azonban arra már nem voltak alkalmasak, hogy a települési 
önkormányzatok optimális területi léptékben illetve szervezeti formában való társulását 
ösztönözzék. 2003 végén mintegy 250 területfejlesztési társulás működött Magyarországon és 
az ország településeinek 96 %-a tagja volt valamelyiknek, némelyik többnek is. A megyék 
közül viszont csupán Vas, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun megyében esett egybe a 
statisztikai kistérségek és az önkormányzati társulások határa úgy, hogy valamennyi település 
tag volt valahol. A települések hetede egynél több társulásban vesz részt, 21 település pedig 
háromnál is több társulás tagja volt.  
 
Nehezítette az érdemi munkát, hogy a társulások szervezeti rendje kiépületlen, jelentős részük 
nem rendelkezik megfelelő szervezeti, szakmai kapacitásokkal. Ennek legfőbb oka, hogy a 
                                                 
19 A statisztikai kistérségek új rendszerét (3.sz.Melléklet) először a 9002/1998. (SK 1.) KSH-közlemény és 
mellékletei tartalmazták. 
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törvény egyrészt nem szabályozta a területfejlesztési társulással szembeni szervezeti, eljárási 
követelményeket, másrészt nem biztosított garanciákat arra sem, hogy ezek az alulról jövő  
szerveződések a minimális működési feltételekhez hozzájussanak. 

A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása felhatalmazta a Kormányt, hogy rendeletben 
állapítsa meg a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulás mértékét és felhasználásának módját. A felhatalmazás alapján 
került sor a kistérségi megbízottak kinevezésére, akik statisztikai kistérségenként, de a 
társulásokhoz kötődően látják el feladatukat. Az Országgyűlés a 2000. évi költségvetésben 
500 millió forintot különített el a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében, a kormány pedig 
rendeletet fogadott el a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulásról. A 61/2000.(V.3.) Korm.rendelet szerint a fenti összeg szolgálja 
a társulásoknak szakmai segítséget nyújtó térségfejlesztési-megbízottak hálózatának 
kialakítását és működtetését. Amennyiben egy statisztikai kistérségben több társulás működik, 
úgy a megbízott valamennyi társulás tevékenységéhez kötődően végzi munkáját. Kistérségi 
szinten nincsenek decentralizált források, de a megyék részére decentralizált forrásokból 
pályázat útján a kistérségek is forrásokat nyerhetnek el fejlesztési programjaik 
kidolgozásához, illetve azok megvalósításához.  

A területfejlesztési társulások és a KSH körzetek területi illeszkedése hosszú távon nem volt 
megkerülhető kérdés. A kistérségek száma és területe meghatározott, ugyanakkor a 
társulásoké működési területe, együttműködésük ideje, tagjaik kilépése és belépése 
tetszőlegesen – az önkormányzatok pillanatnyi szándéka szerint - alakul. Mindezek 
következtében a társulások összetétele instabil, működési területük pedig csak elvétve – akkor 
is csak ideiglenesen – felel meg a kistérség területének, illetve több társulás működési területe 
is átfedi egymást. Ezek a  társulások – alapvető, alkotmányosan biztosított konstrukcionális 
jellemzőik miatt – nem alkalmasak az állandó területtel rendelkező és a kistérségben kötelező 
általános területfejlesztési feladatok ellátására (természetesen más kötelező feladatok állandó 
ellátására sem).  
 
Ezen okok miatt 2003-ban és 2004-ben egy 3 lépcsős reform folyamat indult el kistérségi 
szinten. A vázolt folyamatok mindenekelőtt szükségessé tették a statisztikai körzetek 
rendszerének felülvizsgálatát. A KSH szakmai irányításával folyó felülvizsgálat olyan 
kistérségi rendszer létrehozására irányult, amely 
- megfelel a statisztika és a területfejlesztés követelményeinek; 
- hosszabb távon egybe eshet a kistérségi szintű államigazgatási hatáskörök gyakorlásához 

szükséges illetékességi területével; 
- önkormányzati közszolgáltatások ellátási területének is megfelelhet; 
- illeszkedik az Európai Unió NUTS rendszerének szabályozásához; 
- hiánytalanul és ismétlésmentesen lefedi az ország területét; 
- olyan településeket tartalmaz, amelyek összetartozása a gazdasági, intézményi, 

közlekedési, igazgatási kapcsolatok elemzése alapján igazolt; 
- kialakítása során valamennyi érintett önkormányzat, közigazgatási és területfejlesztési 

szervezet képviselheti véleményét. 
 
Az előzőekhez képest a felülvizsgálat eredményeként 18 új kistérség jött létre, így összesen 
168 kistérség fedi le az ország területét. Budapest főváros és az ország második legnagyobb 
városa, Debrecen egyetlen kistérségnek számít. A felülvizsgálat során 294 település más 
kistérséghez csatolására került sor (ez országosan a települések 9 % - a). Közülük 217 tartozik 
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az új kistérségekbe, 77 település pedig – saját kérésére – átcsatolásra került a korábban is 
létező kistérségek között. 
 
A statisztikai kistérségek felülvizsgálata, több funkciójú területi egységekké alakítása valós 
statisztikai alapokra helyezte a fejlesztés - támogatási politika, a kistérségi területfejlesztés 
tervezését. A jogszabályi keretbe foglalás biztosítja a rendszer stabilitását, ezzel a hosszú távú 
tervezéshez szükséges kiszámíthatóságot, továbbá lehetővé teszi a kistérségi államigazgatási 
hatáskörök illetékességi területeinek egységesítését és keretet biztosít az önkormányzati 
közszolgáltatások hatékony megszervezéséhez is. Mivel a kistérség – a statisztikai funkció és 
a fokozatosan erősödő közigazgatási funkció mellett – alapvetően területfejlesztési funkciót 
tölt be, a kistérségi beosztás megváltozása megkövetelte a területfejlesztés kedvezményezett 
térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet, valamint a 42 
leghátrányosabb helyzetű kistérséget megállapító 24/2003 (III.4.) Korm. rendelet 
felülvizsgálatát.20 Felülvizsgálatra szorul a területfejlesztési önkormányzati társulások 
működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000 (V.3.) Korm. rendelet 
is. 
 
Következő lépésben a Kormány megalkotta a többcélú kistérségi társulások támogatására 
vonatkozó rendeletét, amely egyrészt a települési önkormányzati közszolgáltatási feladatok 
kistérség egészét átfogó társulásban történő ellátását, másrészt a kistérségi területfejlesztési 
feladatok biztosítását szolgálja. Az ehhez szükséges eszközöket a 2004. évi költségvetés 
biztosítja. A jelenlegi többcélú kistérségi társulások jogi jellemzőik alapján több, mint 140  
kistérségben már alkalmasak lehetnek kötelező általános területfejlesztési feladatok ellátására, 
de szervezetileg még nem. (Jelenleg azonban még nincs pontos arról információ, hogy a 
közigazgatási hivatalok esetleg hol nem fogadják el a társulási dokumentumokat.) 
 
A kistérség területfejlesztésben betöltött szerepének biztosítása érdekében végül a 
területfejlesztési törvény 2004. júniusában elfogadott módosítása  rendelkezett az ún. 
kistérségi területfejlesztési tanácsok létrehozásáról. A tanácsok legfontosabb feladata a 
kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, a kistérségi területfejlesztési 
koncepció elfogadása, közös területfejlesztési programok kialakítása. 
 
A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagja a kistérség valamennyi 
önkormányzatának polgármestere függetlenül attól, hogy valamely kistérségi területfejlesztési 
társulásnak tagja-e vagy sem.  
 
A kistérségi fejlesztési tanácsok munkájában tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek 
részt  

- a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője; 

- a megyei területfejlesztési tanács képviselője; 

- a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói 
szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője; 

- az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 
kistérségi illetékességű képviselője; 

- a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője; 
                                                 
20 A kormány a felülvizsgálatról a közelmúltban döntött. Ennek alapján 99 kedvezményezett – közte 45 
hátrányos helyzetű – kistérség került e körbe. Az új kistérségek több mint fele a kedvezményezetti körbe 
tartozik. 
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- a megyei közigazgatási hivatal képviselője; 

- a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője. 

A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában szabályozhatja a 
kisebbségi önkormányzatok részvételét a tanács munkájában. 
 
Konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági nyilvántartásba 
vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására 
egyeztető fórumot hoznak létre, és a kistérségi fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési 
szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
 
A létrehozandó kistérségi fejlesztési tanács ezért alkalmas a kistérség általános 
területfejlesztési feladatainak ellátására. Ezen túlmenően a törvény ennek az intézménynek a 
bevezetésével azonos elvi alapokra helyezi a területfejlesztés különböző területi szintjein – 
országos, regionális, megyei és kistérségi szinten - működő területfejlesztési szervek 
összetételét és működési szabályait is21.  
 

2.2  A területfejlesztési alapelveknek való megfelelés 

A területfejlesztés intézményrendszer értékelésének legalapvetőbb kritériuma, hogy az 
intézményrendszer kiépítettsége és működése megfelel-e a területfejlesztési politika általános 
érvényű alapelveinek.  
 
A szubszidiaritás elvének megfelelően mindenekelőtt az intézményrendszert átlátható 
struktúra, az egyes területi szintek egyértelműen meghatározott funkciója, feladatköre, és jól 
lehatárolt felelősségi körök, kompetenciák kell, hogy jellemezzék. A jogi-szabályozási háttért 
tekintve az 1996-ban megszületett területfejlesztési törvény- sem annak 1999-es módosítása - 
nem tisztázta egyértelműen a területfejlesztés intézményrendszer egyes elemeinek funkcióját, 
feladatat és hatáskörét, és nem számolta fel azokat a bizonytalanságokat, amelyek a tanácsok 
státuszával, a működési-gazdálkodási rendjével voltak kapcsolatosak. A törvény csak 
általános orientációt nyújtott a területfejlesztési tanácsok munkájának megszervezéséhez, 
amint nem egészítettek ki a végrehajtást elősegítő kormányzati rendelkezések. Nem tisztázott 
a megyei és a regionális szintek feladatmegosztása, egymáshoz való viszonya, pályázati 
rendszereik összehangolása.   
 
A partnerség elvének érvényesülését a tanácsok összetételén keresztül lehet értékelni. Az 
európai gyakorlat azt mutatja, hogy minél szélesebb társadalmi-gazdasági képviselet jelenik 
meg a térségfejlesztés döntéshozó testületében, annál nagyobb esély van mind a fejlesztés 
céljainak sikeres megfogalmazására, mind a fejlesztési programok eredményes 
megvalósítására. A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak körét a törvény rögzíti, A 
Tanácsoknak emellett lehetőségük van tanácskozási joggal rendelkező állandó szakértők 
meghívására. A partnerség elvének megfelelőn mind a regionális, mind a megyei 
                                                 
 
21 A törvénymódosítás átfogó és azonos elvi alapokon álló döntéshozatali rendszert vezet be a területfejlesztés 
testületi döntéshozatalának valamennyi szintjén: az Országos Területfejlesztési Tanács, a regionális fejlesztési 
tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és az újonnan alakuló kistérségi fejlesztési tanácsok tekintetében. 
A szabályozás mindegyik szervezeti szintre pontosan meghatározza, hogy mely szervek képviselői rendelkeznek 
szavazati joggal, tanácskozási joggal, napirendhez meghívottként tanácskozási joggal és konzultációs joggal 
(azaz civil szervezetek alkotta fórum véleményezési jogával). 
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területfejlesztési tanácsok munkájában részt vesznek a legfontosabb kormányzati és területi 
szereplők. Arányuk azonban nem megfelelő, mivel a szavazati joggal rendelkező tanácstagok 
között túlreprezentáltak az egyes minisztériumok képviselői. A területfejlesztési törvény 
1999. évi módosításával megyei szinten megszűnt a munkaadói és munkavállalói oldal, 
valamint a kamarák tagsági részvételének joga, viszont új szereplői lettek a tanácsoknak a 
megyei FM-hivatalok és az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselői. 
Ugyanakkor továbbra is biztosított az együttműködés a területfejlesztésben érdekelt 
szervezetek és a megyék gazdasági szereplői között, ugyanis a területi gazdasági kamarák 
állandó megbízotti státusszal részt vesznek a tanácsok munkájában. A kistérségi és megyei 
érdekek közelítését segíti az, hogy a kistérségek képviselői továbbra is részt vesznek a megyei 
területfejlesztési tanács munkájában, bár a területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása 
csökkentette számukat azzal, hogy a törvény 3 főben határozta meg a területfejlesztési 
önkormányzati társulások által delegálható résztvevők számát. 
 
A partnerség elvének érvényesülését mutatja a területfejlesztési folyamatokban érintett 
szereplők bevonása a döntéshozatali folyamatokba. A finanszírozásban, a fejlesztési 
programok elbírálásában olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek indirekt módon 
késztetik a területfejlesztési tanácsokat a partnerségen alapuló konszenzus kialakítására. Az 
adott térségre vonatkozó koncepciók, programok, fejlesztési stratégiák elfogadása a fejlesztési 
tanács hatáskörébe tartozik, de a véleményezés és egyeztetés folyamatában a (koncepciók és 
programok egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. Korm. rendelet 
alapján) megfelelően érvényre jut a partnerség elve.   
 
Mivel a területfejlesztési intézmények forráselosztó funkcióval is rendelkeznek, alapvető 
követelmény az intézmények átláthatósága és az elszámoltathatósága. Az Európai Unió 
szintjén közösségi rendeletek határozzák meg a tagállamok kötelezettségeit, az irányítási és 
felügyeleti rendszereket, a kiadások igazolását és a szabálytalanságok megelőzését.  

A tanácsok megalakulásának törvényességét elősegítette a Törvény 1999.évi módosításának, 
amely szerint a tanácsok működésének törvényességi felügyeletét a székhely szerint illetékes 
fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője látja el. A Törvény 12.§ szerint a 
közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi felügyeleti jogköre arra terjed ki, hogy a 
tanács alapszabálya, határozatai, működése, döntéshozatali eljárása nem sértenek-e 
jogszabályokat. Ennek megítélését, országosan egységes elvek szerinti gyakorlását azonban 
nehezíti, hogy a területfejlesztési törvény tág teret engedett mind a szervezet alakításának, 
mind pedig a működési rend meghatározásának. Indokolt lett volna – miként erre a 
2313/2000.(XII.20.) Korm. határozat szerint szándék is volt –a törvényességi felügyelet 
gyakorlásának részleteit az egységesség igényével szabályozni, amire azonban nem került sor.  

A megyei területfejlesztési és a regionális fejlesztési tanácsok és a munkaszervezeti 
feladataikat ellátó szervezetek tevékenységét, gazdálkodását bizonytalanná teszi a 
Törvénynek azon - 1996 óta nem változtatott - rendelkezése, amely a tanácsok és 
munkaszervezeteik számára előírta a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetekre 
érvényes szabályok alkalmazását, azonban sem a köztestület jelleggel működő fejlesztési 
tanácsok, sem munkaszervezeteik nem költségvetési szervek. A költségvetési rend szerinti 
gazdálkodás szabályainak betartására irányuló törekvés kényszer szülte fél-megoldásokhoz 
vezetett. A tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatására biztosított 
költségvetési források valamennyi régiónál, illetve a megyék negyedénél a munkaszervezeti 
teendõkkel megbízott, társasági formában működő, államháztartáson kívüli szervezetekhez 
kerültek, melyek ellenőrzésére csak korlátozottan biztosítható.  



 

 

 

319

Az Állami Számvevőszék 2003. februárjában készült számvevői jelentésében továbbra is 
rendezetlennek, illetve hiányosnak tartja a munkaszervezetek jogi, szervezeti és pénzügyi 
feltételrendszerét. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet egységes 
szerkezetbe foglalja többek között a megyei és regionális fejlesztési tanácsok, valamint 
munkaszervezeteik gazdálkodását szabályozó számviteli, elszámolási, beszámolási rendszerét, 
könyvvezetési kötelezettségeit. Változatlanul kormányzati feladatként megoldandó kérdés a 
törvényességi felügyelet rendjének szabályozása, valamint a tanács, munkaszervezete 
(titkársága) és az ügynökségek gazdálkodásának szabályozása, a működési támogatások és 
programokhoz kapcsolt szerződésekkel átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, 
egységes elszámolási rendjének kialakítása. 

A nyilvánosság és a részvétel szerepe növekszik a regionális politikában, amelynek lényege 
a minél nagyobb társadalmi támogatottságban rejlik. Az intézményrendszer társadalmi 
beágyazottságának szintén előfeltétele a széleskörű nyilvánosság, azaz megfelelő módon 
történik-e a közvélemény tájékoztatása az adott intézmény tevékenységének bemutatásáról, 
döntéseinek indokoltságáról. A nyilvánosság „visszafelé” is értelmezhető: az intézmények 
működési mechanizmusának javítása érdekében van-e lehetőség a közvélemény oldaláról 
megfogalmazott javaslatok, ötletek, vélemények beépítésére. 

Ennek megfelelően regionális fejlesztési tanács rendelkezik saját honlappal. A megyei 
területfejlesztési tanácsok többsége is rendelkezik önálló honlappal, néhány megyében helyen 
az érintettek tájékoztatását az illetékes megyei önkormányzat honlapján belül oldják meg. A 
tanácsok kivétel nélkül nyilvánosságra hozzák a pályázati felhívásokat, az űrlapokat, illetve a 
pályázati döntéseket. A régiók mindegyikében és a megyék többségében hozzáférhetőek az 
elfogadott megyei koncepciók, tervek is. Kevésbé jellemző az ülések tervezett programjáról, 
időpontjáról, az ülések jegyzőkönyveiről, illetve az egyeztetés alatt álló elképzelésekről szóló 
tájékoztatók nyilvánosságra hozatala. 

A nyilvánosság elve kevésbé érvényesül az OTT munkájában. Az Országos Területfejlesztési 
Tanácsnak egyrészt nincs honlapja, másrészt sem a tanácsüléseken elhangzott (sokszor 
rendkívül informatív) tájékoztatók, beszámolók, sem a tanács (a területfejlesztési politikát 
alapjaiban érintő) döntései, állásfoglalásai nem kerülnek nyilvánosságra. A tanács zárt ülésein 
a szavazati joggal rendelkező képviselőkön és a korlátozott számú állandó meghívotton kívül 
más nem vehet részt.   

2.3 A területfejlesztési intézmények fejlesztési forrásai és működési 
költségei 

A jogilag legprecízebben szabályozott intézményi struktúra sem képes beváltani a hozzá 
fűzött reményeket, ha szervezeti, működési környezete nem segíti és ha nincsenek megfelelő 
eszközei feladatainak végrehajtásához.  
 
Az intézményrendszer fejlesztési forrásai - decentralizált pénzeszközök  
 
Az intézményrendszer sikerességének alapvető feltétele, hogy az egyes területei szintek 
megfelelő pénzügyi források birtokában be tudjanak kapcsolódni a tényleges fejlesztési 
tevékenységbe. Az addicionális forrásokhoz szükséges saját forrás előteremtésének egyik 
lehetséges módja az adóztatás, amire viszont a területi szintek közül csak a települési 
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önkormányzatoknak van joguk. A másik hazai gyakorlatban is megvalósult eszköz a központi 
források feletti döntési kompetenciák átadása helyi szintre.  

A Törvény keretjelleggel meghatározta a pénzügyi decentralizáció elveit, mechanizmusát. A 
területfejlesztést szolgáló közvetlen pénzügyi eszközökön belül az utóbbi években valóban 
növekedett a decentralizált források nagysága. A Phare-program úttörő szerepet töltött be 
ebben a folyamatban, mivel 1992 óta támogatott egyes hátrányos helyzetű megyéket és 
régiókat. A regionális fejlesztési tanácsok először a 2000-2001-es tükörrégiós programok 
kapcsán, majd 2002-2003-ban az Orpheusz-program keretében kaptak lehetőséget arra, hogy 
a döntési körükbe utalt hazai fejezeti előirányzatokra összevont pályázati felhívásokat 
jelentessenek meg.  
 
A többi állami fejlesztési forrásnál a decentralizált források aránya továbbra is nagyon 
alacsony, a forráselosztásra vonatkozó szabályozás (támogatható célok, térségek, támogatás 
mértéke, módja) tartalmi és formai értelemben rendkívül szigorú, nem tesz lehetővé nagyobb 
önállóságot, helyi kezdeményezést. A decentralizált és központi források lényegében azonos 
célterülete és szabályozása nem nyújtott többféle eszközt a fejlesztések támogatásában, 
lényegi különbség a döntéshozók személye volt. Részben ezért, részben pedig mert az 
egymást követő kormányzati ciklusok alatt újra és újra kicserélődő döntéshozói testületek 
nem a hosszú távú, stratégiai változásokat próbálták befolyásolni, hanem inkább gyors, 
látványos beruházásokat fejlesztéseket támogatni, a decentralizált források elosztásánál sem 
az átláthatóság elve, sem a szinergia, sem a koncentráció elve nem érvényesült. 

 

Decentralizáltan elosztásra kerülő területfejlesztési források nagysága,  1999-2004        (millió Ft) 

Megnevezés 1999* 2000** 2001** 2002** 2003* 2004* 
Regionális Fejlesztési Tanácsoknak 
decentralizált keret összesen - - 5 519 6 044 11 800 22 640

- ebből Területfejlesztési célelőirányzat 
(TFC) - - 5 519 6 044 2 400 - 

- ebből Térség- és település-felzárkóztatási 
célelőirányzat (TTFC) - - - - 9 400 - 

- ebből Terület- és régiófejlesztési 
célelőirányzat (TRFC) - - - - - 11 192

- ebből egyéb célelőirányzatok***      11 448
Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak 
decentralizált keret összesen 23 322 24 513 23 608 24 452 19 172,5 16 873

- ebből Területfejlesztési célelőirányzat 
(TFC) 7 322 7 073 6 735 7 579 2 299,5 - 

- ebből Területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás (TEKI ) 10 000 10 900 10 573 10 573 10 573 10 573

- ebből (CÉDE) 6 000 6 540 6 300 6 300 6 300 6 300
Decentralizált területfejlesztési célú 
források összesen 23 322 24 513 29 127 30 496 30 972,5 39 513

* Területfejlesztésért felelős tárca adatai alapján 
** Állami Számvevőszék V-1011-183/2002-03 jelentésének adatai alapján 
***66/2004.(IV.15.) Korm. rendelet alapján az összeg magában foglalja a Belügyminisztérium, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 
valamint a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium egy-egy fejezetének/előirányzatának decentralizált részét. 
 
A kiemelt térségek és az országos jelentőségű területfejlesztési programok finanszírozása 
részben központi költségvetési forrásból, részben a regionális fejlesztési tanácsoknak átadott 
forrásokból, részben pedig hazai és nemzetközi pályázatokból történik. Pályázni azonban csak 
azok a térségek pályázhatnak, ahol megfelelő térségi irányító szervezet a rendelkezésre áll. 
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Ilyenek jelenleg csak a Balaton Fejlesztési Tanács, a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács és 
a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a nemzeti park igazgatóságok. 
 
2004. évi költségvetésben Miniszterelnöki Hivatal, költségvetési fejezetében önálló 
költségvetési sorként szerepelnek a következő országos jelentőségű területfejlesztési 
programok (ezeket a forrásokat az irányítási, pályáztatási, tervezési feladatokkal együtt 2004-
ben az MTRFH vette át): 
 
8.3.29.12. Országos jelentőségű területfejlesztési programok; 
8.3.29.23. Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok; 
8.3.29.24. Mosoni Duna  térség komplex területfejlesztése, Mosonmagyaróvár belterületi 
rendezése; 
8.3.29.25. Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása. 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács támogatása a 2003-as költségvetésben még külön költségvetési 
sorként szerepelt, de 2004-es költségvetésben már nem. Várható, hogy a 2005-ös 
költségvetésben újra külön sorként szerepel majd Balaton Fejlesztési Tanács. 2001-től a 
területfejlesztési PHARE programokból kimaradó régiókkal együtt a Balaton Fejlesztési 
Tanács az elkészített 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik megvalósítására 
kapott decentralizált forrásokat a Területfejlesztési Célelőirányzatból. 
 
A 2004. évi költségvetésben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetési 
fejezetében szintén önálló költségvetési sorként szerepel a Nemzeti Parkok Igazgatóságoknak, 
mint a természetvédelem területi irányítási szintjeinek a támogatási forrása, valamint 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése forrása (a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével 
kapcsolatos feladatok fő koordinációját 2004-ben szintán az MTRFH vette át a KvVM-től). 
 
 
Működési költségek 
 
A működési költségeket illetően, a hatékonyságra utaló információ, hogy az egyes területi 
szinteken működő tanácsok átlagosan mekkora összeget fordítanak a működésükre 
(értelemszerűen beleértve a munkaszervezet finanszírozását), illetve, hogy a működési 
költségeiket illetően mennyire vannak ráutalva a központi költségvetésre. 
 
Központi forrásból a regionális területfejlesztési tanácsok működési költségeihez való 
hozzájárulás 1998-ban régiónként 10,0 millió forintot, 1999-ben 35,5 millió forintot, 2000-
ben 39,6 millió forintot, 2001-ben 45,0 millió forintot, 2002-ben és 2003-ban 46 millió 
forintot tett ki. A működési támogatáson felül több központi forrás is az RFT-k 
rendelkezésére állt, ilyenek a Térség- és település felzárkóztatási célelőirányzat /TTFC/ 
menedzsment 4 %-a, a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja /ROP/ 
közreműködő szervezet, uniós projektek előkészítése, Területfejlesztési célelőirányzat /TFC/ 
tervezési kerete. Az árnyékprogramban részt vevő regionális fejlesztési tanácsok emellett a 
TFC decentralizált keretének 5%-át használhatták fel a pályázati rendszer működtetésére, 
amely 2002. évben 302,2 millió Ft-ot biztosított számukra. A regionális fejlesztési tanácsok 
részére 2002. évben jóváhagyott további 100-100 millió Ft felhasználásának részletes 
szabályait az FVM és a tanácsok között 2002. július 17-én megkötött Támogatási 
Szerződésben rögzítették. Ennek fő tartalmi követelményei a régiók számára készítendő, a 
Nemzeti Fejlesztési Tervhez, különösen annak Regionális Operatív Programjához kapcsolódó 
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fejlesztési programok kidolgozása, a programok pénzügyi meghatározása, információs 
bázisának megteremtése voltak. 
 
Az RFT-k bevételeit elemezve megállapítható, hogy a programfinanszírozásra kapott 
összegek, illetve a központi működési támogatás a legnagyobb arányú. A tagi hozzájárulás 
mindössze 4 százalékos aránya elhanyagolható 
 
A térségi fejlesztési tanácsok működési költségeiről a TFT-ben tagsággal rendelkező szervek 
gondoskodnak és a működési költségekhez a Kormány a Magyar Köztársaság tárgyévi 
költségvetéséről szóló törvényben megjelölt mértékben járul hozzá. 
 
A megyei területfejlesztési tanácsok működési költségeihez való központi hozzájárulás 1998-
ban és 1999-ben 7,0-7,0 millió forintot, 2000-ben 9,0 millió forintot, 2001-ben, 2002-ben és 
2003-ban egyaránt 14,5 millió forintot tett ki. 2002-től a TFC decentralizált keretének 2 %-át 
pályázati rendszer működtetésére használhatták fel. Az öt leghátrányosabb megye 0,5% 
százalékkal magasabb működési kiegészítő támogatásban részesült, ami összességében 45,0 
millió forint többletet jelentett számukra. 
 
A fentiek is mutatják, hogy Magyarországon a területfejlesztési intézményrendszer szintjeinek 
költségvetési keretei korlátozottak, a megyei és regionális területfejlesztési tanácsok 
költségvetése alapvetően az állami forrásoktól (a minisztériumtól származó közvetlen 
finanszírozás) függ. Nehezíti a helyzetet, hogy a tanácsokra  és a mellettük működő 
munkaszervezetekre költségvetési gazdálkodási szabályokat alkalmaznak, ugyanakkor az 
európai gyakorlat szerint a gazdasági társaság forma elterjedt, amely biztosítja a politikától 
való megfelelő távolságot.  
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BEVEZETŐ 
 
Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés 2001-ben a 39/2001. (VI. 18.) 
OGY határozattal fogadta el. Ez a Jelentés az 1990 és 1998 közti időszak folyamatait 
tárgyalta, ezért a most elkészült Jelentés vizsgálati időtávjának kezdete 1998, vége 2002 volt. 
Ennek oka, hogy a vizsgálatokat a VÁTI Kht. a 2004. év során végezte el, a munka az első 
egyeztetésekkel együtt 2004. szeptemberére készült el. Ekkor még nem állt rendelkezésre a 
2003. évre vonatkozó adatok többsége. Ugyanakkor, ahol lehetséges volt, ott 2003. év végi 
adatok is elemzésre kerültek (pl. munkanélküliség, bűnözés), az intézményrendszer 
értékelésénél pedig a legfrissebb 2004-es változások is dokumentálásra kerültek. A Jelentés 
lezárása óta eltelt idő, illetve a már szélesebb körben rendelkezésre álló 2003-as adatok 
szükségessé tették a kiegészítő elemzés elkészítését. A kiegészítő aktualizálás feladata, hogy 
ahol lehetséges és releváns volt, 2003-as adatok elemzésével az Országgyűlési Jelentés 
értékelési időszakát 1998-tól 2003-ig terjessze ki.  
 

1 GAZDASÁGI FOLYAMATOK 
 
A gazdasági folyamatok jellemzője, hogy rövidtávon dinamikusabban változhatnak, mint a 
társadalmiak. A legmobilisabb tényezők a gazdasági teljesítmény (GDP, bruttó hozzáadott 
érték, adók), a beruházások, a külföldi működőtőke befektetések alakulása és a turisztikai 
vendégforgalom. Összességében 2002-höz képest kismértékű területi kiegyenlítődés 
figyelhető meg, azonban továbbra is karakteresen továbbélnek a korábbi területi különbségek 
(Budapest-vidék, Nyugat-Kelet).  
 
A gazdasági teljesítmény alapvető mérőszáma a GDP értéke, melynek egy lakosra jutó értéke 
az ország gazdasági teljesítményét, míg a foglalkoztatottakra számított eredményei a gazdaság 
termelékenységét mutatja meg.  

1994 1995 1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

15

20

Te
rü

le
ti 

eg
ye

nl
őt

le
ns

ég
ek

 m
ér

té
ke

 
(H

oo
ve

r i
nd

ex
)

A GDP megyék szintjén mért területi egyenlőtlenségének változása a Hoover index alapján
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Az egy főre jutó GDP területi különbségeinek tekintetében 2002-höz képest kisebb mértékű 
kiegyenlítődés figyelhető meg, azonban ez nem befolyásolja a korábbi vizsgálatok nagy 
területi differenciáltságot mutató képét. 
 
Az egy főre jutó GDP megyei különbségeit vizsgálva a legfejlettebb megyék Közép- és 
Nyugat-Dunántúlon találhatóak (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
Fejér), míg az ország keleti és déli megyéi csak fele olyan fejlettségűek. Legrosszabb 
helyzetben a hagyományosan elmaradottnak számító Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg-
megye van, azonban a déli megyék közül Somogy, Bács-Kiskun, Békés megye helyzete is 
kedvezőtlen. Észak-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megye is az elmaradottabbak 
közé sorolható, azonban a térségben 2003-ban Heves megye kiugrást mutatott. Az ország 
keleti felén inkább a regionális szervezőerővel rendelkező megyék a fejlettebbek, a 
Dunántúlon Somogy-megye perifériálisabb helyzetének köszönheti viszonylagos 
elmaradottságát. 
Akár csak a 1998-2002-es időszakban, 2003-ban is relatíve a legnagyobb javulást Komárom-
Esztergom illetve Zala megye mutatta, ahol a működő tőke befektetések is segítették a 
nagyobb gazdasági teljesítményt. Budapest kiugró növekedése 2003-ban valamelyest 
megtorpant. A megyék többségében kismértékű emelkedés volt tapasztalható 2002-höz 
képest, egyedüliként Tolna megye szenvedett el csökkenést (7%), amely a Paksi Atomerőmű 
termelésének időleges kiesésével magyarázható. 
 

A megyék egy főre jutó GDP értékének változása (2003-as áron)
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A termelékenységi mutatóként alkalmazható egy foglalkoztatottra jutó GDP 2003-as 
alakulása esetében döntő faktor a főváros kirívóan magas értéke, ami az országos átlag 
majdnem kétszerese. Dunántúlon a belső, perifériálisabb helyzetben lévő megyék esetében 
volt rosszabb a helyzet (Veszprém, Somogy, Tolna), míg a keleti országrész legnagyobb 
vesztese Nógrád-megye, ahol az országos átlag felét érte el a termelékenységi mutató.  
 
Budapesten kívül csak Győr-Moson-Sopron megye tudott termelékenységi növekedést 
produkálni, az ország többi megyéjében eltérő mértékben, de csökkent ez az érték. Azonban a 
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csökkenés mértékénél is felismerhető a nyugat-kelet kettőség, amennyiben a fejlettebb 
nyugati megyék jóval kisebb arányú csökkenést szenvedtek el, mint a keletiek. 
A dinamikát tekintve fontos megállapítás, hogy mind hosszú távon (1998-2003), mind 
rövidtávon (2002-2003) 2 dunántúli megyénk (Fejér és Tolna-megye) termelékenysége kisebb 
mértékben csökkent, ugyanakkor 2 másik dunántúlié, főleg hosszabb távon, jelentősen nőt 
(Zala, Komárom-Esztergom). Lassabb, de egyenletes növekedést mutat mind hosszú, mind 
rövidtávon 4 megyénk (Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg). 
 
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték területi szerkezete szoros összefüggést mutat a 
vállalkozási eredményekkel, így a társasági adóval is. Döntően az ország középső, illetve 
szigetszerűen egyes regionális szervezőerővel bíró, gazdaságilag fejlett (Győr, Szombathely), 
illetve frekventált idegenforgalmi kistérségei (Eger, Hajdúszoboszló, Győr, Szombathely) 
rendelkeznek magas bruttó hozzáadott értékkel.  
A 2002-es évhez képest elsősorban az ország déli régióiban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) 
csökkent a bruttó hozzáadott érték, az észak-nyugati, illetve nyugati térségekben majdnem 
egyöntetűen nőtt. Csökkenést mutatott az észak-keleti kistérségeinek zöme is, itt csak 
szigetszerűen jelent meg növekedés. 
 

%
300.01 - 674.6
150.01 - 300
105.01 - 150
95.01 - 105
64.7 - 95

Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték változása 2002-2003

Jelmagyarázat

 
2003-ban a helyi adók magas értékének területi koncentráltsága elsősorban az ország észak-
dunántúli és Balaton parti kistérségeire volt jellemző. A határmenti kistérségek (a dél-nyugat 
baranyai, a csereháti, az észak-hevesi, továbbá a keleti határmenti kistérségek) ugyanakkor 
egy nagyságrenddel kisebb értékű helyi adóval számolhattak, de az Észak-Magyarországi és 
Észak-Alföldi régió belső perifériái is kedvezőtlen helyzetben voltak. A magasabb értékek 
elsősorban a idegenforgalmi (ez alól a Tisza-tó térsége kivétel), továbbá a magasabb 
gazdasági aktivitást mutató térségekben, illetve a regionális pólus szerepkörrel bíró városok 
esetében voltak jellemzőek. Budapest és agglomerációjának nyugati kistérségei szigetszerűen 
emelkednek ki a környezetükből magas értékeikkel.  
Változását tekintve a legszembetűnőbb, hogy csak nagyon kevés kistérségben nőttek a helyi 
adóbevételek számottevően, a kistérségek döntő többségében stagnáltak vagy csak kis 
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mértékben növekedtek. Sok esetben a javulás is relatív, mivel ezek a kistérségek eleve 
alacsony helyi adókkal rendelkeztek, és a javulás ellenére is elmaradott, fejletlen státuszúak, 
periferiális helyzetűek (pl. csereháti kistérségek, a Csepregi és Sárvári kistérségek). Jelentősen 
egyedül csak a Nyíregyházi és Váci kistérségben volt magas a változás aránya. 
 
Társasági adók abszolút értékét tekintve nagy különbségek vannak a kistérségek között, 
azonban a kistérségek zöme alacsony értékkel rendelkezik. A nagyobb társasági adó érték 
koncentráció egyértelműen Budapest agglomerációjánál, illetve a Közép-Dunántúli 
kistérségeinél jelentkezik. A Dunától keletre csak néhány, Budapest agglomerációjában lévő 
kistérség rendelkezik magas értékkel, illetve a Tiszántúlon Tiszaújvárosi (TVK), továbbá 
Hajdúszoboszlói (jelentős idegenforgalom). Gyakorlatilag a teljes Dél-Dunántúli régió 
alacsony értékekkel rendelkezik (a Pécsi kistérség kivételével). 
A változást vizsgálva újra csak a határmenti térségek tűnnek ki a csökkenő tendenciájú 
kistérségeknél, ugyanakkor markánsan kirajzolódnak az ország középső, Duna menti területei 
is. A kistérségek többsége ugyanakkor növekedést mutatott, azonban kiemelkedő értékek (két 
illetve háromszoros) csak szigetszerűen fordulnak elő. 
 
2003-ben is az ország nyugati fele, a vállalkozói aktivitásnak megfelelően, részesült több 
beruházásban, elsősorban az észak - nyugati térség megyéi, illetve Budapest és Fejér megye. 
Ugyanakkor 3 alföldi megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Bács-Kiskun megye) és 
kiemelten Nógrád megyében fele illetve negyed annyi abszolút értékű beruházás történt, mint 
a fent említett megyékben. Ugyanakkor az ország keleti felében Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Hajdú-Bihar megyék kiemelkednek az alföldi megyékhez képest.  
Két megye kivételével az országban a 2002-es évhez képest mindenhol nőtt a beruházások 
értéke. A kivételek két fejletlenebb megye: Nógrád és Tolna. Ugyanakkor a beruházások 
jelentősen nőttek (több mint kétszeresére) Somogyban és Baranyában. Számottevő volt még a 
növekedés Zalában, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Pest, Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyékben is. Elmondható, hogy bár a két legmagasabb értékű megye a 
Dunántúlon található, relatíve mégis kevésbé volt dinamikus ez az országrész, mint az ország 
keleti fele. Tehát a megyék közötti 2002-ig megfigyelt kiegyenlítődési tendencia folytatódott 
2003-ban is. 
 
Az egy főre jutó költségvetési beruházások esetében az élen járó megyében (Somogy), 
illetve Budapesten 2003-ban közel háromszor annyi beruházás valósult meg, mint Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Pest, Fejér, Vas megyékben. Kiemelkedő (több mint kétszeres) 
értékű beruházás valósult meg Csongrád megyében. A legrosszabb pozícióban e téren az 
Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi régiók voltak, melyek válságterei jóval több állami 
beruházást igényeltek volna. 
A költségvetési beruházások a 2002-es évhez képest legjobban közel felével Pest megyében 
estek vissza, de jelentős volt a csökkenés Nógrádban és Borsodban is. Ugyanakkor javítani 
tudott pozícióján Békés, Heves, a Dunántúlon pedig Győr, Somogy és Baranya, bár a tavalyi 
évhez képest a javulás aránya maximum 30 % volt. A megyék fele kisebb értékű (10-25 %- 
os) csökkenést szenvedett el, még Csongrád és Tolna megyékben a 2002-es évhez hasonló 
mértékű beruházások valósultak meg. 
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%
növekedés
stagnálás
kisebb mértékű csökkenés
közepes mértékű csökkenés
jelentős mértékű csökkenés

Egy főre jutó állami (költségvetési) beruházások változása 2002-2003 között

Jelmagyarázat

 
Az egy főre jutó külföldi működőtőke 2003-as adatai alapján változatlanul határozott 
koncentráció rajzolódik ki az országban. A legmagasabb értékek a fővárosban, illetve 
környezetében (Gödöllői, Monori, Szentendrei, Budaörsi kistérségek), a közép- 
(Székesfehérvár, Esztergom térsége), illetve a nyugat-dunántúli (Szombathelyi, Sárvári, 
Szentgotthárdi kistérségek) területeken regisztrálhatók. A nagyobb megyeszékhelyek, 
regionális központok (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr) kistérségei is kiemelkednek 
környezetükből; ez a kiemelkedés különösen szigetszerű az ország északi és keleti részeiben. 
E városokban a külföldi tőke számára a kiépített infrastrukturális háttér (elérhetőség, 
közművesítés) mellett a humántőke-állomány minősége is vonzó tényező (a munkaerő 
szakmai kultúrája, képzettségi színvonala). Szintén kiemelkednek a környező térségek közül a 
külföldi kézben lévő, stratégiai szerepkörű nagyvállalatoknak, magasabb tőkeállományú 
cégeknek székhelyet biztosító kistérségek (Dunaújváros, Orosháza, Tiszaújváros). 
A legalacsonyabb értékeket az ország keleti felén, valamint a Dél-Dunántúlon találjuk. Az 
általánosságban jobb értékeket mutató Közép- és Nyugat-Dunántúlon is kirajzolódnak a belső 
perifériák térségei, ahol alacsonyabb az egy főre jutó külföldi működőtőke-állomány. 
Dinamikájában vizsgálva az adatokat 1998 és 2003 között az ország egészében mérséklődött a 
külföldi tőkebefektetések növekedése, ennek ellenére találunk olyan kistérségeket, ahol a 
vizsgált 5 év alatt több, mint 5-szörösére nőtt a külföldi befektetés-állomány. E kistérségek 
közül mindössze 3 tartozik az Észak-Magyarországi régióhoz, a többi az ország észak-nyugati 
térségeiből, illetve a központi régióból került ki. Stagnálás/csökkenés jobbára azokat a 
nagytérségeket jellemezte, ahol a 2003-as állapot-adatok is a legalacsonyabbak voltak (Dél-
Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld).  
Megfigyelhető, hogy a dinamika mértéke szerint élcsoportba került néhány olyan kistérség is, 
amelyik eleve alacsony értékkel rendelkezett 1998-ban (Sárbogárdi, Sümegi, Sellyei, Siklósi, 
Csurgói).  
 
2002-03 között a változások kiegyenlítettebb képet mutatnak, az ország túlnyomó részén a 
változás nem volt releváns mértékű; nagyobb növekedés a korábban már említett, eleve jobb 
helyzetű kistérségeknél figyelhető meg (Bicskei, Gödöllői, Gárdonyi).  
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Egy főre jutó külföldi működő tőke változása, 2002-2003

Jelmagyarázat

 
A vendégforgalom területi különbségeit reprezentáló egy főre jutó vendégéjszakák számában 
tapasztalható eltérések értelemszerűen szoros kapcsolatot mutatnak a legnagyobb vonzerővel 
rendelkező hazai desztinációk elhelyezkedésével. A legmagasabb értékeket mutató területi 
egységek a főváros mellett egyes nemzetközi hírű gyógyfürdőink, illetve a kiemelt 
üdülőkörzetek kistérségei. A legalacsonyabb értékeket a turisztikailag kevéssé frekventált 
területeken, belső és külső perifériákon (észak-keleti, keleti és déli határvidék, egy alföldi és 
dunántúli kistérségek) regisztrálhatjuk. 
Mindez érzékelteti az erős területi koncentráció továbbélését, ami a turizmus szezonalitása 
mellett a másik fő problémát jelenti. Szembetűnő a nemzetközileg versenyképes vonzerők kis 
száma, illetve hiánya. Budapesten és néhány gyógyfürdőnkön kívül, melyek abszolút 
vonzerőnek minősülnek, csupán a Balaton, mint kelet-közép-európai relatív vonzerő sorolható 
a nemzetközileg versenyképes attrakcióink közé. Ezt a helyzetet tükrözi a külföldi turisták 
által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák kiemelt üdülőkörzetek közötti 
megoszlása. Amennyiben az összes (nem csak kereskedelmi) szálláshelyet figyelembe 
vesszük, a külföldi vendégforgalom körülbelül 2/3-a koncentrálódik a két legfrekventáltabb 
idegenforgalmi térségünkre, a fővárosra (és környékére), valamint a Balatonra. A belföldi 
vendégek által eltöltött vendégéjszakák számával kiegészítve az adatokat, már 
kiegyenlítettebb képet kapunk, de az összes kereskedelmi szálláshelyen eltöltött 
vendégéjszaka több mint fele így is a Balaton és Budapest térségében volt regisztrálható 
2002-ben. 
Az ezer főre jutó vendégéjszakák számának területi megoszlása lényegében nem változott az 
elmúlt másfél évtized során, azaz a területi különbségek alakulása tekintetében lényeges 
elmozdulás nem történt. 1998-hoz képest a legnagyobb növekedést mutató kistérségek 
meglehetősen elszórtan helyezkednek el az országban. A növekedés okaként leginkább a 
falusi turizmus térhódítását említhetjük meg e térségekben, de a nagyarányú növekedés 
ellenére ezek a területegységek változatlanul a legkevésbé látogatottak közé tartoznak. A 
lehetőségek kihasználatlanságát jelzi viszont, hogy periférikus, rurális kistérségeink nagy 
része csökkenő/stagnáló állapotot mutatott a vizsgálat során (Bodrogközi, Abai, Sellyei, 
Mohácsi, Körmendi, stb.).  
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Szembeötlő a belföldi turizmus erőteljesebb visszaesése a rendszerváltást követően, bár a 
külföldi vendégéjszakák száma már a ’80-as évtized második felében meghaladta a belföldit. 
Jellemző tehát a külföldi vendégforgalom túlsúlya, míg a szezonon kívül is keresletet 
támasztó, az ágazat fenntartható fejlődéséhez szükséges belföldi turizmus aránya még 
alacsony. A rendszerváltást követően a ’60-as évektől tartó fejlődés megtorpant, a belföldi 
turizmus csak az ezredfordulóhoz közeledve kezdett ismét növekedni.  

Vendégéjszakák számának változása, 2002-2003

Jelmagyarázat
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2. TÁRSADALMI FOLYAMATOK 
 
A társadalmi folyamatok sajátossága, hogy számottevő változás csak hosszabb időtávon 
érzékelhető, ebből adódóan a 2002 utáni évek sem eredményeztek látványos változást, 
alapvetően az 1998-2002 közti időszak folyamatai folytatódtak. A legfontosabb, társadalmi 
viszonyokat befolyásoló tényezők, a demográfiai, munkanélküliségi, jövedelmi viszonyok. 
Egy év alatt is jelentősen változott továbbá a lakásépítés üteme, illetve a társadalmi 
szolgáltatások közül az oktatás különböző szintjein részt vevők létszáma. 
 
A kedvezőtlen demográfiai trend, a folytatódó népességfogyás eredményeként 2004 elejére a 
magyarországi lakónépesség száma 10 millió 116 ezerre csökkent. 2003-ban már csak 511 
olyan települése volt az országnak, ahol a születések száma meghaladta a halálozásokét, a 
kistérségek közül pedig csak hatot jellemzett természetes szaporodás, ezek egy kivételével 
(Kisvárdai) a főváros agglomerációjában találhatók (Ercsi, Budaörsi, Pilisvörösvári, 
Veresegyházi, Szentendrei kistérség). A legnagyobb természetes fogyás változatlanul a Dél-
Dunántúlt és a Dél-Alföldet jellemzi.  
A vándorlások egyenlege a korábbi évek tendenciáinak megfelelően változatlanul Pest 
megyében a legmagasabb, a településkategóriák közül pedig változatlanul az 5-10 ezres 
városokban ellensúlyozza leginkább a bevándorlás a természetes fogyást oly módon, hogy 
összességében nő a népesség száma. 
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Hosszabb (1998 óta tartó) időszakot vizsgálva a születések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében maradt el legkevésbé a halálozásokétól, míg a legnagyobb ütemű természetes 
fogyás a főváros mellett Zala és Békés megyéket érintette. A hat év alapján a legnagyobb 
vándorlási nyereség Pest megyét (ezen belül is kimagaslóan a Veresegyházi kistérséget) 
jellemezte. Az elvándorlás pedig leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Békés megyéket sújtotta. (Utóbbinál egyedülálló, hogy a megyén belül a megyeszékhelyen 
volt a legnagyobb az elvándorlás, míg a szomszédos Gyulai kistérségben a legnagyobb a 
bevándorlás).  

az időszak egyenlege
természetes szaporodás és bevándorlás
természetes fogyás és bevándorlás, összességében népességnövekedés
természetes szaporodás és elvándorlás, összességében népességcsökkenés
természetes fogyás és bevándorlás, összességében népességcsökkenés
természetes fogyás és elvándorlás

Térségtípusok az 1998-2003 közti évek demográfiai folyamatai alapján

Jelmagyarázat

 
 
Az 1998- és 2003 közti évek demográfiai folyamatai alapján mindössze négy kistérségben 
volt a természetes szaporodás mellett pozitív a vándorlások egyenlege (Pilisvörösvári, 
Budaörsi, Encsi, Hajdúhadházi), további három szabolcsi kistérségben születtek többen, mint 
ahányan meghaltak, de a vándorlási egyenleg már negatív volt. Azok a kistérségek, ahol a 
természetes fogyást a bevándorlás ellensúlyozta, Budapest tágabb környezetében alkotnak 
legnagyobb összefüggő területet. A kistérségek felében pedig a természetes fogyás mellett az 
elvándorlás erősít rá a népességfogyásra (Békés megyében egyedüliként valamennyi kistérség 
ebbe a típusba tartozik). 
 
2004 végén a regisztrált munkanélküliek száma 48 ezerrel haladta meg a 2003. év végi 
értéket, arányuk a 15-59 éves korú lakossághoz képest 5,1-ről 5,9 százalékra nőtt. A 
növekedés a Dél-Dunántúlon volt a legnagyobb, ahol már 1998-2003 között is a 
legkedvezőtlenebbül alakult a munkanélküliség. (Somogyban 2004-ben annyival nőtt a 
regisztrált munkanélküliek száma, mint az egész Közép-Dunántúlon.). A területi különbségek 
növekedését mutatja, hogy 2004-ben csakúgy, mint 1998 óta eltelt időszakban, Pest és 
Komárom-Esztergom megyékben csökkent leginkább a regisztrált munkanélküliek aránya. A 
települések nagysága is egyre meghatározóbb dimenziója az egyenlőtlenségeknek, 2004 
végén az ezer fő alatti településeken minden 10., míg a 100 ezer főnél népesebb vidéki 
nagyvárosainkban csak minden 20. 15-59 éves volt munka nélkül.  
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Az ország középső területein (Budapest, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom megye) összefüggő 
térséget alkotnak azok a kistérségek, melyekben 1998-hoz képest csökkent a munkanélküliség 
szintje, és 2004 végén az átlagnál alacsonyabb volt a ráta. A Dunántúl észak-nyugati részén 
1998 óta kis mértékben nőtt ugyan a munkanélküliség, de még mindig kedvezőbb az országos 
átlagnál. Az ország keleti, déli régióiban a kedvező munkanélküliségű megyeszékhelyek 
kistérségeinek szomszédságában találhatók azok a térségek, ahol az eltelt hat évben 
mérséklődött a munkanélküliség, de ennek ellenére még mindig átlag feletti annak szintje. A 
legkedvezőtlenebb helyzetben azok a kistérségek vannak (jellemzően a Dél-Dunántúlon, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben), ahol az átlagnál magasabb 
munkanélküliség annak növekedésével párosul. 

A munkanélküliség alakulása (1998-2004), és szintje (2004)

Jelmagyarázat
száz 15-59 évesre jutó munkanélküli 2004-ben 
és a változás 1998-2004 között

csökkenő és átlag alatti munkanélküliség
növekvő és átlag alatti munkanélküliség
csökkenő és átlag feletti munkanélküliség
növekvő és átlag feletti munkanélküliség

 
A tartós munkanélküliség változatlanul korrelál a munkanélküliségi rátával, amíg Győr-
Moson-Sopronban csak minden 10. munkanélküli 1 éven túl regisztrált, addig Nógrádban és 
Borsod-Abaúj-Zemplénben minden 3. 
 
2002-höz képest 2003-ra kis mértékben csökkent a személyi jövedelemadót fizetők aránya, 
(100 lakosból 43). A visszaesés leginkább a Dél-Dunántúlt és a Dél-Alföldet érintette (ahol a 
munkanélküliség is az átlagnál kedvezőtlenebbül alakul). Hosszútávon 1998-hoz képest 
Észak-Alföldön nőtt leginkább az adófizetők száma, ami azonban még mindig a 
legalacsonyabbak közé tartozik Észak-Magyarországgal együtt. Az egy lakosra jutó 
jövedelmek reálértékben 6 százalékkal nőttek 2002-höz képest. Átlagon felüli növekedés 
jellemezte az egyébként is kedvező mutatókkal rendelkező térségek közül Komárom-
Esztergom és Pest megyéket. Ugyanakkor a korábbi évek kis mértékű területi kiegyenlítődése 
is folytatódott az által, hogy az alacsony jövedelmű térségek közül a keleti határmenti 
megyékben átlagon felüli volt a növekedés. Az alacsony jövedelemszintű térségek másik 
csoportjában (a Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön ugyanakkor) a legkisebb mértékű 
felzárkózást mutatta 2003-ban. 
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változás és jövedelem szint
átlag feletti növekedés, a vidéki átlag feletti jövedelem
átlag alatti növekedés, a vidéki átlag feletti jövedelem
átlag feletti növekedés, a vidéki átlag alatti jövedelem
átlag alatti növekedés, a vidéki átlag alatti jövedelem

Az egy lakosra jutó jövedelem (2003) és változása (1998-2003)

Jelmagyarázat

 
A személygépkocsi, mint az egyik legértékesebb vagyontárgy koncentrációja a magas 
jövedelmű centrumtérségekben folytatódott (a személygépkocsik száma 2003-ban 148 ezerrel 
nőtt, ennek negyede a Közép-Magyarországi régióra jutott). Emellett azonban kiegyenlítődés 
is tetten érhető, az 1998 óta tartó folyamat folytatásaként a növekedés üteme Észak-Alföldön 
és Észak-Magyarországon a legnagyobb. (A Dél-Dunántúl pozíciója ezen a területen sem 
javult). 
 
A lakásépítés üteme 2003-ban hasonló volt a 2002. évihez (35 ezer új lakás), azonban 2004-
re ez a szám 43 ezerre ugrott. A lakásépítés ütemének növekedése mellett tovább folytatódott 
a területi koncentráció. Amíg 1998-ban „csak” 34%, addig 2002-ben 38, míg 2003-ban már 
41 százalék volt a Közép-Magyarországi régióban épített új lakások aránya. A 2002 óta eltelt 
időszakban csakúgy, mint már 1998 óta a lakásépítés üteme Észak-Magyarországon és a Dél-
Alföldön volt átlag alatti (az összes lakáshoz viszonyított új lakások aránya fele, mint Közép-
Magyarországon). 
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százalék
0.53 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01-4.00
4.01-5.01
5.01 - 19.67

Újonnan (1998-2004 között) épült lakások aránya 2004
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Kistérségi szinten még nagyobb a koncentráció, 1998 óta három agglomerációs kistérségben 
(Budaörsi, Pilisvörösvári, Ráckevei) több lakás épült, mint egész Észak-Magyarországon, és 
megközelítőleg annyi, mint a Dél-Dunántúlon. Amíg a Veresegyházi kistérségben minden 5. 
lakás 1998 után épült, addig a Sellyei kistérségben az időszak során évente átlagosan 8 új 
lakás épült. Arányaiban a legtöbb új lakás 2002 után is az 50 ezer főnél népesebb 
nagyvárosokban épült, melyekhez 2004-ben Budapest is felzárkózott. 
 
Az oktatás területén a tanulólétszám változása jelentett 2002-höz képest érezhető, mérhető 
változást. A 2003/04-es tanévben tovább csökkent az óvodások és általános iskolások száma 
(az 1998-as létszám 85 illetve 93 százalékára). Az általános iskolák tanulólétszáma a 
népességfogyás által leginkább érintett Dél-Alföldön és Budapesten csökkent leginkább 1998 
óta (utóbbiban még így is átlag feletti). Amíg az ország nagy részén a tanulólétszám 
csökkenése okoz gondot, és vetít előre további iskola-összevonásokat, addig Pest megyében 
(a főváros agglomerációjában) folyamatos a tanulók létszámának átlag feletti növekedése. A 
középfokú oktatásban 2003/04-ben a gimnáziumok szerepe tovább növekedett, a 
szakiskolások létszáma stagnált, és megtorpant a szakközépiskolások számának csökkenése 
is. A közoktatás minőségét illetően mérhető változás az informatikai infrastruktúrában 
játszódott le az eltelt egy évben, 2002-höz képest 2003-ban a korábban is kedvező mutatókkal 
bíró Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország kivételével minden régióban átlag feletti volt a 
számítógép-ellátottság növekedése. Az Internethálózat kiépítése a két alföldi régióban volt 
átlag feletti, így 2003-ban már a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon volt a 
legrosszabb a mutató, igaz a közoktatási intézményeknek még itt is 85%-a rendelkezik 
Internet hozzáféréssel. Az oktatás legfelső szintjén töretlen a hallgatói létszám növekedése, 
2002/03-as tanévhez képest további 27 ezerrel nőtt a felsőoktatási hallgatók létszáma. A 
hallgatók fele tanul nappali tagozaton, utóbbiaknak változatlanul 45 %-a közép-
magyarországon.  
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3. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A környezetben lejátszódó folyamatok területi vizsgálata azokkal a részekkel egészült ki, ahol 
az adatgyűjtés sajátosságai miatt nem álltak rendelkezésre 2003-as adatok. Ilyen felülvizsgált 
területek a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodás, valamint a képződött 
veszélyes hulladék mennyiségének alakulása. A területhasználatot befolyásoló fontos 
jogszabályok születtek 2004-ben a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolásáról, valamint az Európai Unió Magyarországon található közösségi jelentőségű 
madárvédelmi és természetmegőrzési élőhelyeinek kijelöléséről és védelméről, ezért ezek 
térképi és leíró részeivel is bővült a fejezet. 
 
A települési szilárd hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2003-ra meghaladta a 91%-ot, 
azaz 1998-hoz képest több mint 10%-kal emelkedett az ellátott lakások aránya, köszönhetően 
a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek elterjedésének és a települési és regionális 
hulladékgazdálkodás tervekkel is alátámasztott fejlesztésének. Az ellátottságban jelentős 
területi átrendeződés nem történt, de 2003-ban már csak 3 kistérségben nem éri el a 
közszolgáltatásba kapcsolt lakások aránya az 50%-ot (Kiskunmajsai, Kisteleki és Polgári 
kistérség), míg a kistérségek felében az országos átlagot meghaladó a települési szilárd 
hulladékszállításba kapcsolt lakások aránya. A Dél-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon, Nógrád 
megyében, a Balaton térségében és Miskolc környékén egy év alatt is jelentősen javultak e 
mutatók. A bekapcsolt lakások arányának növekedése mellett az összes begyűjtött települési 
szilárd hulladék mennyisége 2003-ra 3,8 millió tonnára csökkent, így az egy főre jutó 
mennyiség 377,5 kg-ra csökkent, ami azonban részben az adatgyűjtés korszerűsödésének és 
pontosabbá válásának is köszönhető. 

Szervezett szilárd hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2003
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A lakossági folyékony hulladékgyűjtés területi különbségei változatlanul szoros 
korrelációban vannak a szennyvíz-csatornázottság kiépítettségével. Az ország csatornával 
leginkább ellátott térségeiből (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, valamint a nagyvárosi 
központtal rendelkező kistérségek) szállítják el fajlagosan a legkevesebb folyékony 
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hulladékot a szolgáltatók. Az elmúlt évek hazai és európai forrásokból finanszírozott és 
elkészült szennyvíz-csatorna beruházásai eredményeként 6,5 százalékkal csökkent az 
elszállított lakossági folyékony hulladék mennyisége, ami 1998-ban 2 551 ezer m3 volt, míg 
2003-ban 2 385 ezer m3. Az összes elszállított települési folyékony hulladék mennyisége 
1998-ban 5 723 ezer m3 volt, ez 10,3 %-al csökkent 2003-ra, amikor az összes elszállított 
mennyiség 5 133 ezer m3 volt. A térségek közül leginkább a határmenti térségekben, a Duna-
völgyében és a Balaton környékén mutatható ki látványos csökkenés az elszállított folyékony 
hulladék mennyiségében a határmenti PHARE programok, az ISPA program által és a hazai 
forrásokból támogatott szennyvízcsatorna beruházásoknak köszönhetően. 

Egy lakosra jutó lakosságtól elszállított települési folyékony hulladék, 2003
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A keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége országosan 1998 óta folyamatosan csökkent. 
2002-től változott a veszélyességi osztályba sorolás rendszere, aminek köszönhetően a 
vörösiszap kikerült a veszélyes hulladékok közül. Ennek is köszönhető, hogy 2002-ben már 
csupán 1,8 millió tonna veszélyes hulladékot tartottak nyilván. Ehhez képest azonban jelentős 
előrelépés, hogy 2003-ban már csak 1,2 millió tonna veszélyes hulladék képződött, ami a 
legnagyobb veszélyes hulladékprodukciójú nehézipari vállalatok további korszerűsödésének, 
a környezetirányítási rendszerek elterjedésének, valamint a korszerű, tisztább technológiák 
alkalmazásának az eredménye. 
 
A legtöbb veszélyes hulladék 2003-ban a budapesti kistérségben keletkezett, míg a 
legnagyobb átrendeződés a vörösiszap átminősítése miatt történt. Az évtizedekig vezető ajkai 
kistérség a 44. helyre esett vissza a kistérségi rangsorban, és nagyrészt az átminősítésnek 
köszönhető, hogy a 2001-ben még a legtöbb veszélyes hulladékkal rendelkező oroszlányi és a 
tatabányai kistérség veszélyes hulladék mutatói is nagyot javultak, és 2003-ban már csak a 83. 
illetve 48. helyen szerepeltek a kistérségi rangsorban. A legkevesebb veszélyes hulladék az 
Őriszentpéteri, Csengeri és Bodrogközi kistérségben keletkezett 2003-ban. 
 
Az egy főre jutó veszélyes hulladék mennyisége 2003-ban a komáromi kistérségben volt a 
legtöbb, ahol a MOL a legnagyobb kibocsátó. Ezt követi a kalocsai, a hatvani, a bélapátfalvi 
és a dorogi kistérség. Az Alföldön és a Kisalföldön továbbra is számottevő a mezőgazdasági 
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és élelmiszeripari (főként húsipari, konzervipari) eredetű, valamint az állati fehérje 
feldolgozásból származó veszélyes hulladékok aránya. A Balaton térségében a Balatonalmádi 
kistérségben a vegyipari veszélyes hulladékok számottevőek. A nagyvárosi kistérségek közül 
2003-ban a győriben legnagyobb az egy főre jutó veszélyes hulladék mennyisége, ahol 
élelmiszeripari és gépipari hulladékok keletkeztek a legnagyobb arányban. 

Egy lakosra jutó veszélyes hulladék mennyisége, 2003
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Megtörtént a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes 
feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet módosítása a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelettel, melynek részeként a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolását is felülvizsgálták. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek, 2005

Jelmagyarázat
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A 2005. január 1-től érvényben lévő szabályozás szerint a legveszélyeztetettebb térségek 
esetében nem történt változás, azonban a rendelet bevezette a kiemelten érzékeny területtel 
rendelkező település fogalmát, ahol nem az egész településre vonatkoznak szigorúbb 
előírások, csak arra a településrészre, amely különösen veszélyeztetett.  
2004-ben az Európai Unió madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelve alapján a 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelettel a Magyar Kormány kihirdette az 55 különleges madárvédelmi területet 
és 467 különleges természetmegőrzési területet magába foglaló Magyarországon található 
európai közösségi jelentőségű területet. A magyarországi Natura 2000 hálózat egy újabb 
eszközt jelent az értékes természeti értékek megőrzésére. A rendelet célja az, hogy biztosítsa 
Magyarországon a különböző típusú közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel 
rendelkező terülteken a természetközeli állapotok fenntartását, a kíméletes gazdálkodási 
módok kialakítását vagy ezek folytatását. E területek kijelölése alapvetően megváltoztatta a 
területi védettség alá került hazai természeti területek nagyságát és jellegét. Az EU közösségi 
jelentőségű területeiként kijelölt Natura 2000 területek és a magyar védett természeti területek 
már az ország területének 20,6%-át fedik le. Olyan térségek kerültek védettség alá, amelyek a 
gazdálkodás színtereiként ökológiai funkciójuk mellett gazdasági potenciállal is 
rendelkeznek. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
(Natura 2000 területek)

Jelmagyarázat
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4. INFRASTRUKTÚRA 
 
A műszaki infrastruktúra fejlesztés kapcsán végbemenő területi folyamatok gyorsan 
változhatnak és változnak is. Ezért célszerű ezeket a folyamatokat évente vizsgálni és 
értékelni annak ellenére, hogy van olyan szegmens, melyben a társadalmat vagy a gazdaságot, 
környezetet befolyásoló hatások csak közvetve és hosszabb távon mérhetőek. A fejlesztések 
jelentős hányada azonban azonnal számszerűsíthető, ábrázolható. 
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Az ország műszaki infrastruktúra ellátottsága számottevően javult az elmúlt évek 
fejlesztéseinek hatásaként. Természetesen továbbra is vannak elmaradások, de az 
ivóvízellátásban, energiaellátásban fennálló korábbi hátrányok jelentősen csökkentek. 
Továbbra is probléma azonban a nagyvárosok nem kielégítő szennyvízkezelése, a települések 
egy részének ún. lakhatósága. 
 
A kilencvenes évek végére a települések vezetékes ivóvízzel történő ellátása teljes körűvé 
vált. Ezzel egy időben elkezdődött a települési szennyvízcsatorna-hálózatok kiépítése, 
melyek elmaradása jelentékeny volt ebben az időben. 1998-tól a szennyvízgyűjtő csatorna-
hálózat hossza közel 60 %-kal emelkedett, s 2003-ra elérte a 8500 km-t. 1998 és 2003 között 
területileg a legnagyobb fejlesztések a fővárosban, a budapesti agglomeráció déli, dél-keleti 
kistérségeiben (Ráckevei, Gyáli, Monori), a Miskolci és a Szolnoki kistérségekben valósultak 
meg. Az ország térségeinek 90 %-ában megindultak a fejlesztések, csupán két kistérsége 
maradt az országnak (Lengyeltóti, Bodrogközi), ahol továbbra sincs csatorna egyik 
településen sem. 

Épített csatornahálózat hossza, 1998-2003
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Az elmúlt években kezdődött beruházások egyelőre nem váltották be maradéktalanul az 
elképzeléseket. Annak ellenére, hogy jelentős összegeket fordítottak a települések 
csatornázására, feltehetően a jelentős közüzemi díjak miatt, a lakosság jelentős része nem köti 
rá a hálózatra háztartását. Ezt megpróbálják önkormányzati szabályozással javítani, az ún. 
talajterhelési díjfokozatos bevezetésével, ezáltal ösztönözve a lakosságot a csatornahálózat 
használatára.  
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Csatornahálózatba kötött lakások aránya, 1998 
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Csatornahálózatba kötött lakások aránya, 2003

 
Mindezek ellenére jelentősen javult országosan a csatornahálózatba kötött lakások aránya. A 
Dunántúl északi részén szinte mindenhol eléri, vagy meghaladja az 50 %-ot, a keleti 
országrészben csupán a Szolnoki, Miskolci, Egri kistérségekben 75 % feletti ez az arány, de 
itt is jelentős javulás következett be. Mivel az ivóvízhálózatba kötött lakások aránya 
gyakorlatilag teljes körűnek tekinthető, a csatornázottsági érték mutatja a közműolló 
nyitottságát is. A jelentős fejlesztések ellenére még mindig van 17 kistérsége az országnak, 
melyekben a lakások bekötési aránya nem éri el a 15 %-ot sem. 
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A településeken keletkezett szennyvíz mennyisége az elmúlt években némileg csökkent. 
Legnagyobb probléma a szennyvíztisztítás minőségi feltételeinek megteremtése, a biológia 
tisztítás minél magasabb hányadú megvalósítása. 1998 és 2003 között ezen a téren is jelentős 
javulás történt, a hazai kistérségek 57 %-ában csaknem teljes körűen, biológiailag is tisztítják 
a keletkező szennyvizet. Azonban a kistérségek 15 %-ában ez az arány nem éri el az 50 %-ot 
sem. Legnagyobb probléma, hogy a megyeszékhelyek jelentékeny részében, illetve a 
fővárosban minimális mértékű a biológiailag is tisztított szennyvizek aránya, jelenleg még a 
10 %-ot sem éri el. Hasonló a helyzet többek között Szegeden, Szolnokon, Salgótarjánban, 
Pécsen és Szombathelyen is. A falusias térségekben kedvező a kép, az ország ¾-én a 
keletkező szennyvíz teljes mértékben átesik biológiai tisztításon is. Területi koncentráció nem 
figyelhető meg, vagyis az ország minden részén található ezen a téren fejlett és fejletlen 
kistérség egyaránt. 

Az összes szennyvíz mennyiségéből a biológiailag 
is tisztított szennyvíz aránya, 2003
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A települési ivóvízellátás és szennyvízkezelés mellett a lakosság vezetékes gázzal történő 
ellátása volt a ’90-es évek fő fejlesztési területe. A gázellátás területi eloszlása fordított képet 
mutat, mint általában a többi infrastruktúra, vagyis a keleti országrész (főként az alföldi 
kistérségek) vezetékes gázzal való ellátása teljes körű, a háztartási ellátottság pedig többnyire 
meghaladja a 60 %-ot, a Dél-Alföldi régió nagyobbik részén pedig még a 80 %-ot is. A 
dunántúli régiók elmaradása jelentős, mert bár a települések bekötése az országos 
gázhálózatba napjainkra többnyire megoldottá vált, a háztartások rákötése még jelentős 
lemaradásban van. Ez utóbbi érték a Tabi, Szigetvári és Sellyei kistérségekben nem éri el a 20 
%-ot, a Dunántúl nagy részén pedig kb. 50 %-os. 
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Gázhálózatba kötött háztartások aránya, 2003
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Mivel az alföldi kistérségek gázellátása a ’90-es évek elején, közepén megoldottá vált, 1998 
és 2003 között a háztartási bekötések esetében a legnagyobb arányú fejlesztések a dunántúli 
kistérségekben (főként Győr-Moson-Sopron, illetve Zala megyékben) történtek általában 10-
30 %-os, helyenként 50 %-os mértékben (az Alföldön a növekedés mértéke rendszerint 15 % 
alatt maradt). 

A vezetékes gázellátás alakulása, 1998-2003
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Az alföldi települések közül egyedül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabő az, ahol a mai 
napig sincsen vezetékes gáz, egyébként a térség ellátottsága teljes körű. Az elmúlt években 
éppen ezért főként a Dunántúl aprófalvas térségeire tevődött át a fejlesztési hangsúly, aminek 
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eredményeképpen mára a Dunántúl északi fele teljes mértékben ellátottá vált, a Dél-
Dunántúlon viszont még mindig jelentősek a „fehér foltok”. 
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BEVEZETÉS 
 
 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. sz. törvény 
először az ország történetében meghatározza a Magyar Köztársaságban 
folyó területfejlesztési tevékenység kereteit, intézményrendszerét. 
A törvény szövege rögzíti, hogy a területfejlesztés alapját országos és térségi 
szintű területi tervezési dokumentumok, koncepciók, programok és 
rendezési tervek képezik. 
 
A törvényben előírt feladatnak eleget téve készült el az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (OTK), amelyet az Országgyűlés 35/1998.  
(III. 20.) sz. OGY határozatával fogadott el. 
 
Az OTK az első olyan legitim fejlesztéspolitikai dokumentum, amely 
meghatározta a hosszú távú átfogó területfejlesztési célokat, a fejlesztési 
programok kidolgozásához szükséges területi irányelveket, és orientáló 
információkat biztosított az ágazati és kapcsolódó területi tervezés, valamint 
a területfejlesztés szereplői számára. 
 
A törvény rendelkezik az OTK hatévenkénti felülvizsgálatáról is. Az OTK 
elfogadása óta eltelt hat esztendő, így a törvényi előírásnak megfelelően 
2004. évben aktuális az OTK felülvizsgálata. 
 
Az OTK felülvizsgálata a 35/1998. (III. 20.) sz. OGY határozat pontjai 
szerint elemzi és értékeli az OTK átfogó céljainak teljesülését, a célok és 
prioritások megvalósulását térségenként és ágazatonként, valamint a 
területfejlesztési politika rövid távú feladatainak teljesítését. 
 
A vizsgálat eredményeit, következtetéseit az összefoglaló megállapítások és 
értékelések jelenítik meg, javaslatokat is tartalmazva a megújított OTK 
készítéséhez. 
 
A felülvizsgálat a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika 
érvényesüléséről szóló első Országgyűlési Jelentés [melyet az Országgyűlés 
39/2001. (VI. 18.) sz. határozatával fogadott el] és 2004. évben készült 
második Jelentés vizsgálati eredményeinek és az ágazatoktól kapott 
információk, valamint az ágazati szakpolitikák értékelésének 
felhasználásával készült. 
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉS 
 
 
1.  Az OTK mint dokumentum 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció jelentőségét elsősorban az adja, hogy a 
rendszerváltozás után az első olyan átfogó fejlesztéspolitikai koncepcionális dokumentum 
volt, amely deklarált céljaiból adódóan sok vonatkozásban az ágazati és megyei, regionális 
fejlesztéspolitikai tervek és programok tartalmát is orientálta. Az OTK fontos érdeme volt, 
hogy a szűkebb értelembe vett területfejlesztési politikán túl horizontális elven a különböző 
ágazatok fejlesztéspolitikájának területi koordinációját is célul tűzte ki. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv készítése során azonban nem vették kellően figyelembe az 
Országos Területfejlesztési Koncepcióban foglaltakat, az ágazati tervezés és a régiókban folyó 
tervezési munkálatok nem az OTK sarokpontjaihoz igazodtak. A megújított OTK azonban - 
amennyiben készítése az Európa Terv készítésével kellően összehangoltan valósul meg – 
olyan alapdokumentum lehet, mely a területi szempontok érvényesítésének alapvető, s a 
korábbinál hatékonyabb keretet adhat.  

 
Az 1998-ban elfogadott OTK az alapvető kereteket lefektető Területfejlesztési törvény 
egyértelmű előírása alapján készült el. Mint a rendszerváltozás utáni első nagy legitimitású 
fejlesztéspolitikai dokumentum más hazai tervdokumentumhoz nem kellett igazodnia, csupán 
az EU kompatibilitásra való törekvés jelentett kereteket. 
1998-hoz képest ma lényegesen összetettebbek a tervezés keretfeltételei, hiszen az új OTK 
készítését jelenleg új körülmények befolyásolják, illetve lehetőségeit bizonyos mértékben 
behatárolják.  
Hazánk már tagja az Európai Uniónak. Ebből adódóan a hazai területfejlesztési politikának 
törekednie kell arra, hogy a lehető legjobban kihasználja a tagságból adódó lehetőségeket, 
ugyanakkor a közösség egyenjogú tagjaként csökken a megfelelési kényszerünk és nagyobb 
hangsúlyt kaphat a nemzeti érdekek megfogalmazása és érvényesítése.  
 
Eközben azonban a tervezésben alapvető viszonyítási pontot jelentő európai uniós regionális 
politika is átalakulóban van. Még mindig bizonytalan, hogy egyrészről a hatékonyság, 
másrészről az újonnan csatlakozó országok felzárkóztatási, kohéziós követelménye hogyan 
változtatja meg 2007 után a közösség regionális politikájának célkitűzéseit, eszközeit.  
 
Az EU követelmények mellett erősödik a hazai társadalmi elvárás is a partnerség elvének 
fokozott érvényesítésére. Az Országos Területfejlesztési Koncepció legitimitása erősítendő a 
szereplők széles körének a tervezésbe - s nemcsak a véleményezésbe - történő bevonásával. 
Annak érdekében, hogy az OTK-ban megfogalmazásra kerülő célok és alapelvek az Európa 
Tervbe, a második NFT-be, valamint ágazati és a regionális stratégiákba is beépüljenek 
fontos a célok tekintetében minél szélesebb - a politikai pártokra, ágazatokra, régiókra és civil 
szférára, a szakmai, tudományos életre egyaránt kiterjedő - konszenzus kialakítása. A jövőkép 
kialakítása, a területfejlesztési prioritások, célok azonosítása során támaszkodni kell a már 
kidolgozott és legitim ágazati stratégiákra. 
 
A területfejlesztés szereplőinek köre a régiók intézményeinek megerősödésével megváltozott. 
Az OTK mellett az ország fejlesztéspolitikáját összefogó átfogó fejlesztési koncepció és az 
Európa Terv készítésével elkezdődött a következő programozási időszakra való felkészülés. 
Az új tervezési körülmények azonban számos bizonytalanságot is hordoznak. 
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Az Európa Terv készítésének fontos érdeme, hogy egységes keretbe kívánja helyezni a hazai 
fejlesztéspolitikai tervezést. Kulcsfontosságú, hogy ebben a helyzetben a területfejlesztés – pl. 
az OTK révén - milyen szerepet tölt be. Az új dokumentumnak a területfejlesztés három 
funkcióját javasolt megalapoznia: a saját eszközrendszerére épülő szűkebb értelembe vett, 
központi területfejlesztést; az ágazatok közti területi elvű koordinációt; és a régiók 
működésének összefogását, koordinálását. 
A tervezést nehezítő körülmény, hogy a nemzeti szintű tervezés jogszabályi háttere szinte 
teljesen kidolgozatlan. A megindult tervezési kezdeményezések gyakran csak az EU 
támogatásokra vonatkozó elemekre koncentrálnak, éppen ezért a Strukturális Alapok 
szellemiségét tükrözik. Ez mindaddig így is lesz, amíg nem történik átfogó szabályozás a 
tervezésről, nem dől el, hogy Magyarországon milyen típusú és szintű terveket, kiknek, 
milyen tartalommal, és eljárási rendben, illetve végrehajtási eszközrendszer birtokában kell 
megalkotnia.  
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció tervdokumentumának az OGY határozatba bekerült 
szövege műfaját tekintve meglehetősen vegyesnek tekinthető. 
  
Mint az első nemzeti szintű fejlesztéspolitikai dokumentum az ország társadalmi-gazdasági 
fejlődésének sok, gyakran a területi vonatkozású kérdéseken túlmutató témájára is kitért. Ilyen 
nem területi vonatkozású célok voltak, pl. „a polgárok nemzeti kulturális, anyagi jólétének 
megteremtése” vagy a „szociális piacgazdaság kiépítése”. 
 
Az OTK-ban keverednek a koncepcionális dokumentum és a cselekvési (operatív) terv 
elemei, hiszen az alapelvek, célok, prioritások mellett a dokumentum konkrét feladatok sorát 
is kijelöli. 
Mindemellett a hagyományos szemléletű objektum orientált tervezés keveredik a stratégiai 
tervezésével. 
A háttérdokumentumból kitűnik, hogy a helyzetértékelés keveredik a javaslattételi résszel. Az 
elemzésben ugyanis a feltárt problémákhoz közvetlenül javaslatok is megfogalmazásra 
kerülnek, ami azt eredményezi, hogy problémánként külön-külön feladatokat nevesít, azaz a 
stratégiai szemléletű tervezés helyett – mely az átfogó célokhoz keresi a szükséges 
részcélokat és eszközöket– gyakran „tüneti kezelés” jellegű beavatkozásokat jelöl ki. Ebből 
adódik a dokumentum legtöbb elemében felmerülő problematika: a cél – eszköz viszony 
tisztázatlansága a helyes sorrend gyakori felcserélése. 
Az OTK-t elfogadó OGY. határozatban és a háttérdokumentumában szintén csak mérsékelten 
jelenik meg a stratégiai szemléletű tervezés másik fontos jellemzője, nevezetesen a belső 
adottságokén túl a külső feltételrendszer (veszélyek, lehetőségek) kiértékelése és 
figyelembevétele. Ugyanakkor az Európába történő integrálódás mellett határozottan állást 
foglalnak a célok. 
 
A megújított OTK-nak célszerű koncepcionális jellegű dokumentumnak maradnia, vagyis a 
jövőre vonatkozó elvárások (jövőkép), átfogó és specifikus célok meghatározására 
korlátozódnia, részletekre csak olyan a területfejlesztés szervezeti kereteire vonatkozó 
kérdésekben kitérni, melyek nem lehetnek részei a célok megvalósulását szolgáló későbbi 
programoknak. Ennek megfelelően időtávját tekintve is elsősorban hosszú, de legalább 
középtávra kell korlátozódnia, s alapvetően nem részletezni rövidtávra vonatkozó lépéseket. 
Az új OTK készítésével párhuzamosan folyó tervezési folyamatokhoz, a koncepció tartalmi 
összehangolásának feltételeit is meg kell teremteni. Éppen ezért a megújuló koncepciónak 
kizárólag területi jellegű, integrált (több ágazatot érintő) prioritásokra kell korlátozódnia a 
fölösleges átfedések elkerülése és a többi tervhez való illeszthetőség feltételének megteremtése 
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érdekében. Mivel az ágazatoknak már elkészült a maga fejlesztési koncepciója, az új OTK 
csak annyiban foglalkozzon az ágazati prioritásokkal, amennyiben térségi szempontból az 
Országgyűlés szükségesnek tartja ezek befolyásolását. 
Az OTK-t az Országgyűlés fogadja el, jellegét tekintve olyan szigorúan koncepcionális jellegű 
dokumentumnak kell lennie, amely olyan alapértékeket, prioritásokat és választott célokat 
fogalmaz meg, amelyeket az országgyűlési képviselők támogathatnak. Operatív célok, 
intézkedések vagy konkrét fejlesztések kijelölése éppen ezért nem indokolt. A dokumentumban 
csak olyan konkrétumokra, részletekre célszerű kitérni, melyek a további operatív tervezési 
folyamat számára sarokköveket jelenthetnek, amelyek biztosítják a területi szemlélet és 
koordináció érvényesülését, vagy akár tisztázza a különböző térségi szintek – főképp a régiók 
- szerepét. Az OTK-nak fő funkciója éppen ezért az lehet, hogy a nemzeti szintű tervezés, az 
ágazatok és a régiók tervezése-fejlesztése számára alapvető kereteket jelöljön ki. 

 
Az OTK OGY. határozatában számtalan cél, prioritás, irányelv, és feladat került kijelölésre, 
melyek döntő többsége valóban egy EU-konform területfejlesztési rendszer kialakítását, a 
területi problémák kezelését szolgáló elem volt. E számos elem ugyanakkor nem kellően 
rendszerszerű és strukturált szerkezetben került megfogalmazásra, amiből az adódik, hogy a 
különböző célok csoportjai nem egyértelműek, a célok és prioritások gyakran nem 
összehangolt, heterogén jellegű tervelemek felsorolását adják. A különböző fogalmak – cél, 
prioritás, irányelv, stb. – nem egyértelmű használatával, azonos célok különböző időtávokon 
való ismételt megjelenítésével a koncepció egy nehezen áttekinthető, és ebből adódóan 
érvényesítésében is korlátozott lehetőségekkel rendelkező dokumentum maradt. 
A dokumentumban megjelenő sokféle, különböző szintű és jellegű cél egymáshoz való 
viszonya az egyértelmű célrendszer híján nem tisztázott. 
Egy megújított OTK-ban mindenképpen ajánlott a kijelölésre kerülő célok hierarchikus 
rendszerbe történő felépítése - lehetőség szerint ennek ábrán (célpriamis) történő 
megjelenítése. Javasolt továbbá az új OTK -dokumentumának is a nemzetközi gyakorlatban 
használatos stratégiák felépítését követnie.  
 
Az 1998-ban elfogadott dokumentum a koncepcionális szintet túllépő jellegéből és tartalmi 
összetettségéből adódóan meglehetősen nagy terjedelmű. 
Az új OTK-nak – széleskörű alkalmazhatósága érdekében – alapvetően rövidnek, 
átláthatónak, tömörnek és közérthetőnek kell lennie, s nem szabad a megvalósítás eszközeire, 
részleteire kitérnie. Fontos, hogy a különböző fogalmak - mint alapelv, prioritás, cél, feladat - 
egyértelműen kerüljenek használatra. Ennek érdekében javasolt az európai fejlesztéspolitikai 
tervdokumentumok kifejezéstárának alkalmazása. 

 
 

2.  A jövőkép 
 
Az OTK háttéranyaga a jövőképet nem célállapotként, hanem „stratégiai irányok 
értékközpontú rendszereként” definiálta. Az országgyűlési határozatban megjelenő jövőkép 
ennek ellenére vegyes műfajú: a célállapot és a célhoz elvezető folyamatok vegyes, heterogén 
struktúrájú ábrázolását adja. A jövőképet alkotó felsorolásban körvonalazódik az a 
térszerkezet, amely felé a területfejlesztési politika „törekszik”. A jövőképet alkotó 
felsorolásban a vágyott állapot jellemzői (pl. Magyarország hídszerepet tölt be) keverednek a 
kívánt fejlődési folyamatokkal (pl. mérséklődnek a területi egyenlőtlenségek). Ugyanakkor - 
bár a jövőkép alapvető funkciója, hogy az átfogó célok kiindulópontja legyen - egyértelműen 
eszköznek tekinthető elemek is szerepelnek, úgy, mint ipari parkok, vállalkozási övezetek, 
vagy akár kistérségi társulások. 
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Az OTK háttéranyaga a forgatókönyv típusú jövőkép-koncepcióból indult ki. Nem világos 
azonban, hogy a háttéranyagban vázolt három forgatókönyv közül melyikkel számolt a 
koncepció, s miképpen épített rá. A vázolt forgatókönyvek logikája az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján nem igazolódott, ugyanis a leírtakkal ellentétben a felgyorsult növekedés 
nem a kiegyenlítődés, hanem a területi különbségek növekedését hozta és éppen a növekedés 
visszaesésének időszakában jelentkezett bizonyos területi nivellálódás.  
 
A jövőkép alapvető funkciójából adódik, hogy elérését a célok, a célokhoz rendelt részcélok, 
valamint az azokat megvalósító eszközök szolgálják. A jövőképbe foglalt célkitűzések az 
elfogadás időpontjában reálisnak annyiban tekinthetők, hogy a területfejlesztési szakpolitika 
létező különböző jellegű aktuális céljait fogta csokorba. Ugyanakkor az OTK – az ország 
egészére vonatkozó, általános érvényű, átfogó fejlesztéspolitikai koncepció hiányában - olyan 
célkitűzéseket is felvállalt, amely csupán a területfejlesztési politika eszköz és 
intézményrendszerével nem valósíthatók meg.  
A jövőkép nem jelölt meg időtávot, de kétségtelen, hogy különböző elemeinek megvalósulása 
eltérő időben reális. Azt, hogy a jövőkép irányába mekkora előrehaladást sikerült megtenni az 
egyes célok, prioritások teljesülésének értékelésével lehet megítélni. 

 
A jövőkép vázolt műfaji és tartalmi heterogenitása miatt a megújított OTK esetében indokolt 
egy formájában új jövőkép megalkotása, melybe természetesen a jelenlegi változat általános 
érvényű célkitűzései beépülhetnek. Mivel az új dokumentum - a tervezői javaslat szerint - 
valóban koncepcionális jellegű lesz a jövőképnek a legalapvetőbb végső célt (a célhierarchia 
csúcsát) kell megfogalmaznia tömören, néhány mondatban. Ugyanakkor alapvető 
követelmény, hogy ez az átfogó célkijelölés széleskörű konszenzuson alapuljon. 
A területfejlesztési jövőkép nem lehet független az Európa Tervben megfogalmazott 
jövőképtől, annak területi dimenziójaként kell megjeleníteni. 
 
 
3.  Átfogó célok 
 
Az OTK egyik legfontosabb átfogó célja volt a területi egyenlőtlenségek mérséklése. A célt 
szolgáló intézkedések azonban a piaci alapú, az egyenlőtlenségeket fokozó folyamatokat csak 
mérsékelni tudták, megállítani nem, de megakadályozták újabb válságjelenségek kialakulását. 
Különösen a foglalkoztatási támogatások esetén mutatható ki jelentős hatás, ami azt jelenti, 
hogy - ha csak rövidtávon is - de jelentős szerepet tud betölteni az állam a foglalkoztatási 
feszültségek mérséklésében. 
 
A kilencvenes évek közepére kialakult térszerkezet az ezredfordulóra alig módosult, a 
kiegyenlítő és a különbségeket növelő tendenciák egyidejűleg érvényesültek. Egyes, a területi 
különbségeket mérséklő folyamatok megindultak 2000 után. E kiegyenlítődést azonban nem a 
fejletlen területek dinamikus fejlődése eredményezte, hanem egyrészt egyes korábban fejlett 
területek piaci folyamatokból adódó visszaesése, másrészt az állami beavatkozások. 
 
A kiegyenlítődés irányában hatott a települési infrastrukturális ellátottság nivellálódása, a 
jövedelmi viszonyok terén pedig érvényesült a központi bérpolitikai intézkedések hatása. 
Nem javult azonban az ipari termelés koncentráltsága, nőtt a különbség a tőke területi 
eloszlásában is. Tovább erősödött a kelet-nyugat irányú és a centrum-periféria típusú 
megosztottság, nőtt a az ország központi térségének gazdasági súlya. A budapesti 
agglomeráció és új elemként a főváros tágabb környezete dinamikusan fejlődött. Nőtt a 
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különbség a városok és községek fejlettsége között, a községek, különösen a kisebb 
lélekszámúak lemaradása fokozódott. 
Az alapvető területi társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is egyértelműen a gazdasági 
folyamatokhoz kötődnek. Ezt legjobban a gazdasági fejlettséggel együtt változó, egyre 
nagyobb térségi, és települések közötti egyenlőtlenségeket mutató munkanélküliségi 
helyzetkép érzékelteti.  
 
A területi különbségek mérséklése érdekében tett erőfeszítések eredményességét alapvetően 
befolyásolta, hogy a területi kiegyenlítés követelménye nem vált horizontális célkitűzéssé, 
amit minden ágazati szakpolitika és kormányzati döntés kialakítása, megvalósítása során 
figyelembe kellene venni. Gondot jelent, hogy az egyenlőtlenségek mértékéhez képest a 
területfejlesztési célú források továbbra is csekély (10%-os) hányadot képviselnek az összes 
megítélt támogatáshoz képest, és az ágazati kezelésű célelőirányzatok koordinációja során 
nem érvényesülnek kellő mértékben a területi szempontok.  
A területi egyenlőtlenségek mérséklése továbbra is a területi politika legfontosabb céljai közé 
kell, hogy tartozzék, mert az életkörülményekben, a szociális és  infrastrukturális feltételek 
terén nem kívánatos egyenlőtlenségek alakulhatnak ki, ill. súlyosbodhatnak, amelyek 
magukban hordják a hátrányos helyzetű térségek leszakadásának, a szegregációs folyamatok 
felerősödésének és újabb válságjelenségek kialakulásának veszélyét. 
 
Fontos, aktuális kérdés annak felülvizsgálata és tisztázása, hogy mely területi 
egyenlőtlenségek tekinthetők nem kívánatosnak, hátrányosnak, s ezek közül melyek kezelését 
kell a területfejlesztési politikának kezelnie. Bizonyos területi aránytalanságok kezelése - pl. 
közoktatás, egészségügy, lakásállomány területi problémái - nem a területpolitika feladata, 
hanem az egyes - ideális esetben területi szempontokat is érvényesítő - ágazatoké. 
A területi különbségek mérséklésének eszköztára a korábbiakhoz képest kevésbé a külső 
beavatkozásokat és a hosszú távon fenntartott állami segítségnyújtást kell, hogy magába 
foglalja, inkább a meglévő adottságokban rejlő előnyök feltárását és hasznosításának 
lehetőségét. 
 
Szükség van továbbá a területi kiegyenlítést szolgáló támogatások, a területfejlesztési hatású 
ágazati források, a térségi adókedvezmények rendszere és a költségvetési törvény nevesített 
nagyberuházásainak esetében a komplementaritás és a koncentráció elvének hatékonyabb 
érvényesítésére. Mindezen támogatások egységes koncepcióban, programdokumentumban 
történő tervezése, területi szempontból összehangolt célba juttatása és decentralizált 
megvalósítása esetén várható csak, hogy az alkalmazott eszközök a területfejlesztési politika 
céljait szolgálják, és ezzel hosszú távon elősegítik a területi felzárkózást. 
 
A Budapest központúság, a főváros túlzott dominanciája évtizedek óta az egyik legnagyobb és 
egyre fokozódó térszerkezeti aránytalanság. Ennek megfelelően a Budapest központú 
térszerkezet oldásának célkitűzése az OTK készítésekor teljes mértékben aktuális volt. 
 
1998-2002 közötti a Budapest-központúság mérsékelten bár, de tovább erősödött; ugyanakkor 
a főváros mellett annak szűkebb és tágabb agglomerációja is dinamikus növekedésnek indult, 
ami a főváros pozitív gazdasági kisugárzó hatásának érvényesülésére vezethető vissza. Nem 
sikerült azonban mérsékelni a főváros túlsúlyát az ország életében, annak domináns szerepe a 
gazdaság, a társadalom és az igazgatás több területén továbbra is fennmaradt. A 
területfejlesztési politika főbb dokumentumaiban ez a prioritás többnyire megjelenik, azonban 
a megvalósítás során csak részben, vagy egyáltalán nem sikerült a megfogalmazottakat 
teljesíteni. A legfontosabb az öt legnagyobb vidéki város regionális innovációs központ 
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szerepének fokozása lenne a fővárossal szemben, ami az elmúlt időszakban csak egy-két 
területen valósult meg. E regionális központokhoz kapcsolódó alközpontok, technológiai 
központok már regionális szinten kezelendő „ügyek”, s mint ilyenre az OTK-nak nem 
szükséges kitérnie. 
Mivel érdemi változás nem történt az egyközpontúság oldását illetően a ’90-es évek második 
felétől sem, a Budapest központú térszerkezet oldása továbbra is fontos területfejlesztési cél 
kell, hogy maradjon az új OTK tervezésekor is. Szükséges azonban a cél pontosítása és 
korrigálása.  
 
A főváros, mint európai léptékű metropolisz az ország egyetlen valódi nagyvárosa, így az 
egész ország érdeke, hogy Budapest minél intenzívebben kapcsolódjon be a világ kulturális és 
gazdasági életébe, s ebben a területfejlesztési politikának is inkább ösztönöznie, semmint 
korlátoznia kell. Törekedni kell arra, hogy a főváros gazdasági potenciálja mindinkább pozitív 
hatással legyen az egész országra. 
A Budapest központú térszerkezet oldásának ezért elsődlegesen az alábbi prioritásokra kell 
épülnie: 

- kutatási és felsőoktatási aktivitás növelése a vidéki centrumokban; 
- a közlekedési hálózat transzverzálisabbá tétele; 
- regionális szint megerősítése. 

A cél továbbra is aktuális, azonban a nemzetközi jelentőségű funkciók tekintetében (pl. 
gazdasági-pénzügyi, menedzsment, kulturális funkciók) Budapest szerepének csökkentése nem 
lehet reális cél. Az egyközpontú térszerkezet oldására némelyik fővárosi funkció vidékre 
helyezése és a vállalkozások vidéki telephelyválasztásának ösztönzése mellett egyre inkább 
reális eszköz lehet a hazai városok, régiók integrálása a nemzetközi folyamatokba, elsősorban 
az európai térbe, amely folyamathoz az uniós csatlakozás kedvező feltételeket teremt. Ez 
utóbbit a hazai térségek versenyképességének erősítése, nemzetközi specializációjának 
ösztönzése, a nemzetközi programokba való bekapcsolódás és a határokon átnyúló 
kapcsolatok és együttműködések támogatása biztosíthatja. 
 
Az innováció terjedésének elősegítése az innovatív környezet, mint dinamizáló tényező 
megteremtés révén, az OTK-ban is releváns cél volt. Elmondható azonban, hogy az OTK bár 
figyelmet fordított az innováció térbeli terjedésének elősegítésére, mint elvre, azonban nem 
adott iránymutatást ennek pontos tartalmára, érvényesítésének lehetőségeire, sőt a cél 
egyértelmű értelmezésére sem. Nem vizsgálta meg kellő hangsúllyal az adaptációt lehetővé 
tevő, az innováció-terjedésben fontos szerepet játszó közvetítő intézményrendszert, nem 
tisztázta szerepüket az innováció terjedésében.  
Néhány ágazat stratégiáiban ugyan megjelent ugyan az innováció, a K+F támogatás, azonban 
összehangolásukra nem került sor. Ugyanez a helyzet az innováció ösztönzés konkrét 
pénzügyi támogatásával is. Viszonylag kevés támogatási forrás kezelte ezt a célt, ezek területi 
összehangolására úgyszintén nem került sor. Az innováció ösztönző pénzügyi eszközök közül 
ki kell emelni az 1998 és 2001 között működtetett Műszaki Fejlesztési Alapprogram, majd a 
későbbi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, melyek elosztásánál területi szempontokat 
mérsékelten vettek figyelembe. 
Az OTK által meghatározott, az innováció terjedését elősegítő irányelvek csak kis mértékben 
érték el céljukat. A K+F tevékenység tekintetében továbbra is jellemző Budapest 
dominanciája, bár kisebb mértékben néhány nagy regionális szerepkörű város erősödött, 
miközben a K+F intézményeket és a termelő vállalkozásokat összekapcsoló, az adaptációt 
elősegítő transzfer intézményi struktúra még mindig hiányos és gyengén fejlett. Nem jött létre 
egységes kormányzati stratégia arra nézve, hogy a szellemi központok hogyan transzferálják a 
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tudást és a technológiát a termelési területekre, milyen intézményrendszer kiépítése szükséges 
a hatékony kapcsolattartásra. 
Eredményként elmondható ugyanakkor, hogy mind a felsőoktatási intézmények, centrumok, 
mind a termelői szféra felismerte az információs-kommunikációs technológiák (IKT) 
jelentőségét. 
Az állandóan megújuló, innovatív környezet megteremtése az ország egész területén továbbra 
is fontos cél kell, hogy legyen. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a területi folyamatokat 
formáló innovációs jelenségek változnak.  
Míg a kilencvenes években a K+F tevékenység eredményei mellett a piacgazdaság 
kiépülésének elemei, pl. vállalkozások alapítása, civil szféra, a műszaki innovációkon belül a 
telefon, mobiltelefon terjedése voltak a legfontosabb térben terjedő innovációk, addig 
napjainkra az információs társadalom terjedése jelenti az egyik legfontosabb innovációs 
jelenségcsoportot. 
A területfejlesztési politika szempontjából kiemelt, hogy az innováció terjedése ne álljon meg 
bizonyos területi csomópontokban (Budapest, regionális központok, működő tőke befektetési 
célpontok), hanem közvetítő, transzfer intézmények segítségével az ország egészében 
terjedjen, így elősegítve a kiegyensúlyozott területi fejlődést. 
Ennek érdekében célszerű a formálódó innovációs politikát összehangolni a területfejlesztési 
politikával, a területpolitikai célok érvényesülését beépíteni az innováció ösztönzés 
eszközrendszerébe. Szükséges meghatározni az innováció terjedését elősegítő intézmények 
körét, pontos szerepét, feladatát és ezen intézmények létrejöttét kormányzatilag támogatni 
javasolt a fejletlenebb, gazdaságilag-társadalmilag elmaradott térségekben. A helyi 
innovációs potenciál növelését szolgálja, ha erősödik a régiók innovációs tervezése és nő az 
innováció fejlesztéshez kapcsolódó források feletti kompetenciájuk. 
 
Az OTK egyik átfogó célja a nemzetközi integráció elősegítése volt. Magyarország földrajzi 
pozíciójából eredően az európai gazdasági tér része, a magyar gazdaság ezer szállal kötődik 
Európához, aminek további erősödését hozhatja Európai uniós tagságunk. A területfejlesztés 
integrációs összefüggéseivel kapcsolatban ezért az OTK elsősorban - indokoltan - arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy az ország minél meghatározóbb része legyen az európai gazdasági 
térnek. Az elmúlt évek tapasztalatai ebben a tekintetben azt mutatják, hogy a földrajzi pozíció 
adta lehetőséggel Magyarország csak akkor tud élni, ha a magyar gazdaság egészének sikerül 
az egységes piacon érvényesülnie, s térségeink, illetve városaink is eredményesek lesznek a 
telephelyért erőforrásokért folyó versenyben, illetve sikerül csökkenteni az ország 
kommunikációs és közlekedési elmaradottságát, s szervesen beépülni az európai közlekedési 
rendszerbe. Problémát jelent, hogy a gazdasági erőtér kisugárzása egyoldalúan nyugatról 
áramlik felénk. Hosszabb távon az EU tagság korlátozhatja a gazdasági térszerkezet 
kapcsolódásait a keleti, déli és északkeleti irányokba.  
A csatlakozás után az Unió területrendszerébe való integrálódás mellett nagy hangsúlyt kell 
kapjon a szomszédos régiókkal való térkapcsolatok kiépítése, különös tekintettel a magyar 
lakta területekre. 
A magyar területfejlesztési politika alakításában másfelől mind nemzeti, mind a különböző 
területi szinteken kiemelt szerepet kapott az elmúlt években az Európai Uniós tagságra való 
felkészülésből adódó követelmények teljesítése, amely szintén az integráció erősítését 
szolgálta. A területfejlesztési gyakorlat mindennapi elemévé vált a csatlakozással összefüggő 
teendők ellátása. A területfejlesztési politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének 
kialakítását egyre fokozottabban a Strukturális Alapok fogadásával összefüggő feladatok és 
követelmények határozták meg. Az integrációra való felkészülés célja hazánk EU 
csatlakozásával alapvetően teljesült.  
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Ebben a tekintetben ma már nem a csatlakozás a cél, hanem az európai uniós regionális 
politikával való minél erősebb összhang megteremtése, a magyar érdekek határozottabb 
képviselete az EU-ban, továbbá a közösségi források minél hatékonyabb kihasználása, 
valamint az európai gazdasági térbe való integrálódás előnyeinek fokozása. 
 
Az OTK olyan, az ország egészére megfogalmazott átfogó célokból indult ki – helyesen – 
melyek döntően nem területi jellegűek. E célok többségére ugyan hat a területpolitika is 
azonban összességében az ország teljes fejlesztéspolitikájának, társadalompolitikájának a 
célkitűzését jelentik, s elérésüket valamennyi kormányzati erőfeszítés együttesen szolgálja. 
Éppen ezért ezeket az általános átfogó célokat az OTK sem bontotta ki, s nem rendelt 
melléjük a megvalósítást biztosító részcélokat. Ugyanakkor mégis ki kellett térnie ezekre az 
általános nemzeti célokra, hiszen a területfejlesztési politika - bár jellegéből adódóan 
horizontális jellegű - az átfogó nemzeti célok megvalósításának csak egyik pillére, s 1998-ban 
nem létezett olyan nagy legitimitású nemzeti fejlesztéspolitikai dokumentum, amelyre az 
OTK hivatkozhatott volna. 
A területfejlesztés eredményeinek értékelésével éppen ezért az általános társadalom és 
gazdaságpolitikai célok nem megítélhetőek. 
 
„A polgárok és a nemzet kulturális, anyagi jólétének megteremtését”, mint alapvető társadalmi 
célt minden kormányzat elsődlegesnek tekintette. A területfejlesztési politika ennek főként 
területi vetületére, a jólét területi különbségeire irányul. 
 
A rendszerváltozás után a szociális piacgazdaság kiépítése is olyan alapvető célkitűzés volt, 
amelyet változó hangsúlyok – vállalkozói szféra támogatása, esélyegyenlőség erősítése, stb. – 
mentén, valamilyen formában minden kormányprogram magába foglalt.  
 
A tartós gazdasági növekedés és a versenyképesség növelése az ország egészére a 
legáltalánosabb gazdaságpolitikai célkitűzések. Az OTK-ban azonban nem került 
megfogalmazásra a gazdasági növekedés területi különbségeinek kérdésköre, sem a területi 
versenyképesség. 
Az ország egészére megfogalmazott célok között is szerepelnek azonban közvetlenül 
területfejlesztési vonatkozásúak – pl. a területi különbségek csökkentése – melyek a 
dokumentum későbbi részeiben, esetenként többször is szerepelnek különböző prioritási 
szinteken.  
 
A településrendszer fejlesztésével kapcsolatban azonban csak itt, az ország egészére 
vonatkozó célok között található egy meglehetősen általános célkitűzés.  
A „településrendszer harmonikus fejlődésének elősegítése” című célkitűzés az OTK 
elfogadása óta a legkevésbé érvényesített célok közé tartozik. Az időszak során a 
településhálózat alakulását zömében kedvezőtlen folyamatok jellemezték. Az utóbbi 
évtizedben nagymértékben romlott a legalsó településosztályok, kis- és aprófalvak státusa, 
sőt, a demográfiai és társadalmi szempontból erodálódott települések ma már nem 
elszigetelten, pontszerűen jelennek meg, hanem egyre inkább összefüggő övezeteket alkotnak. 
A településrendszer legdinamikusabb elemei az agglomerációs települések, ezt azonban a 
főváros és a legnagyobb vidéki városok esetében az elköltözés, az erőforrások kiköltözése 
jellemzi, ami e városok bizonyos belső lakóterületeinek lepusztulásához, az agglomerációs 
térségekben pedig környezeti konfliktusokhoz vezet. A valódi funkcióktól függetlenedő 
várossá nyilvánítási gyakorlat is ellentmondásos. 
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Ugyanakkor bizonyos lehetőségeket kínáló folyamatok is megindultak, pl. a kistelepülések 
jelentős részének üdülési, rekreációs funkciókkal való gazdagodása, vagy a települési 
infrastruktúra terén történt egyértelmű felzárkózás. 
A településrendszer problémáira azonban az OTK általános célkitűzésén túl az időszak 
fejlesztéspolitikája nem fogalmazott meg válaszokat. A településrendszer harmonikussá 
tételével kapcsolatban semmiféle kormányzati, szakpolitikai stratégia nem született és a 
problémát közvetetten érintő kevés támogatási formán kívül eszközök sem álltak 
rendelkezésre a településrendszer gondjainak kezelésére. 
 
A településrendszer állapotának széleskörű kiértékelése és a fejlesztésével kapcsolatos 
határozott stratégia kialakítása megkerülhetetlen tervezési feladatot jelent a jövőben. 

 
4.  Területfejlesztési prioritások megvalósulása 

 
Beavatkozási területekre vonatkozó prioritások 
 
A területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek rendszerét a területfejlesztési 
törvény alapozta meg, amely az akkor érvényben lévő EU regionális politika célterületeinek 
mintáját követte. Az Országos Területfejlesztési Koncepció négy hátrányos helyzetű 
kedvezményezett térségtípus fejlesztési prioritásait jelölte ki, valamint speciális földrajzi 
adottságú térségekre is fejlesztési prioritásokat fogalmazott meg. A területfejlesztési 
szempontú kedvezményezettség elve összességében nem kellő mértékben érvényesült a 
fejlesztéspolitikai támogatások területi elosztásánál, s még a területfejlesztési célú források 
felhasználásában sem tükröződött megfelelően az elmaradott térségek többlettámogatása. Az 
elsődlegesen ágazati kezelésű, azonban területfejlesztési hatással is bíró támogatások esetében 
pedig az OTK-ban meghatározott kistérségi alapú kedvezményezettség figyelembe vétele 
általában nincs jelen, s a területi szempontok a célok és elosztási rendszer szintjén alig 
jelennek meg. 
 
A beavatkozási térségtípusok rendszerének három fő problematikája állapítható meg: 

– Sok beavatkozási térségtípus került kijelölésre, s ettől a rendszer nehezen áttekinthető, 
sok átfedéssel és párhuzamossággal.  

– A kedvezményezettség túl sok területet érint, így nem eredményez koncentrált 
erőforrás felhasználást. A támogatásból részesülő népesség aránya (a lakosság 
egyharmada) túl nagy. 

– A térségenként megfogalmazott többnyire nagyszámú prioritás, feladat 
érvényesítésének nem volt egyértelmű, szabályozó, illetve felelősségi rendszere. 

 
A térségtípusok közti, valamint ágazatokkal szemben megjelenő jelentős átfedések miatt 
megfontolandó, hogy a területfejlesztési szempontú kedvezményezett térségeknek egyetlen, a 
társadalmi, gazdasági fejlettség alapján elmaradottnak tekinthető típusa legyen, amelynek 
mindenkori területe az ország népességének csak limitált (a koncentráció és a hatékonyság  
szempontjainak érvényesítése miatt) arányát érintő térségeket foglal magába. E térségek 
lehatárolásához új, a jelenlegi társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek 
meghatározásáétól eltérő módszertan kifejlesztése szükséges.  
 
Ugyanakkor az elmaradott, kedvezményezett térség(ek) mellett továbbra is megkülönböztetett 
fejlesztési előírások, korlátozások és ajánlások megfogalmazása indokolt egyes speciális 
földrajzi adottságú térségtípusok esetére, melyek körét azonban – az OTK-ban szereplő 
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jelenlegi négy típust – felül kell vizsgálni. Az új speciális térségtípusok meghatározásánál 
szükséges a hazai területi folyamatokhoz, térségi-településrendszerbeli adottságokhoz 
alkalmazkodó problémaorientált típusok kialakítása. 
A további, fölösleges átfedések elkerülése és a szinergiahatások erősítése érdekében a 
területfejlesztés kedvezményezett térségeinek rendszere összehangolásra vár a vállalkozási 
övezetek területi eloszlásával és egyéb, ágazati beavatkozási térségek rendszerével. 
 
Az egyes hátrányos helyzetű kedvezményezett és a speciális földrajzi adottságú térségekre az 
OTK által meghatározott prioritások teljesülése az alábbiak szerint értékelhető.  
 
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek felzárkóztatására irányuló 
törekvések eredményessége mérsékelt volt. Ezt tükrözi, hogy az elemzések alapján az e 
kategóriába tartozó kistérségek többségének társadalmi-gazdasági helyzetét tekintve nem 
történt jelentős pozitív elmozdulás. Míg a gazdasági fejlődés tekintetében az 1998-ban kijelölt 
kedvezményezett térségek 45%-a megkezdte a felzárkózását, a társadalmi fejlődés 
tekintetében csak 25% mutat felzárkózást, míg 25-25% tekinthető súlyosan leszakadónak 
mindkét vonatkozásban.  
Éppen ezért e kedvezményezett területek besorolásának és támogatási rendszerének 
felülvizsgálata indokolt. 
 
Az ipari szerkezetváltás legsúlyosabb helyzetben lévő térségeiben az állam jelentős 
forrásokat biztosított a környezeti károk elhárításához és a környezetvédelmi infrastruktúra 
kiépítéséhez. A tőkebefektetések szempontjából lényeges nagytérségi elérhetőség fizikai 
infrastrukturális feltételei azonban e térségekben - különösen a Dél-dunántúli térségben – 
továbbra is hiányoznak. A betelepülő, modern technológiával termelő vállalatok számára a 
humán feltételek megteremtése alapvető jelentőségű az új technológiák és az innovációk 
befogadása és alkalmazása szempontjából. A valóságban a helyi munkaerő átképzésének 
objektív akadályai miatt elsősorban a szociális célú foglalkoztatás dominált. Az állami 
támogatások ellenére a bátonyterenyei, komlói és az ózdi kistérség gazdasága továbbra is a 
leszakadás jeleit mutatja.  
 
A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeiben az 1998-2002 közötti időszak piaci 
folyamatainak és állami támogatáspolitikájának hatására nem változott érdemben a 
mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeinek társadalmi-gazdasági fejlettsége. A vidékfejlesztés 
térségeit fejlesztő eszközök közül ki kell emelni az 1999-től működő Vidékfejlesztési 
Célelőirányzatot (VFC), amely a falvak megújítását, a vidéki örökség, kihalóban lévő 
mesterségek és hagyományok megőrzését, a roma közösségek termelő tevékenységét, 
valamint közösségfejlesztést és alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztését és helyi 
speciális termékek előállítását támogatta. A VFC ugyanakkor nem csak a vidékfejlesztési 
térségeket támogatta. 
A további leszakadás megállítására az agrárgazdaság fejlesztése mellett e térségek helyi 
adottságokra alapuló gazdasági diverzifikációja és a piaci alapú beruházások letelepedésének 
ösztönzése szükséges, tervezésük során megteremtve az összhangot a kiemelt állami 
infrastrukturális beruházásokkal.  
Az ország rurális térségeiben nagy hangsúlyt kell fektetni a gazdaság több lábra állítására, a 
helyi adottságokra épülő turizmus, rekreáció, feldolgozóipar megtelepítésére, valamint e 
térségek ökológiai funkcióinak fejlesztésére.  
A mezőgazdaság ugyanis a versenyképessé válásához szükséges szerkezetváltás után is egyre 
kevesebbeknek lesz képes megélhetést biztosítani.  
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A kialakult helyzet megköveteli, hogy e térségek az adottságokhoz alkalmazkodó önerős 
térségfejlesztési kezdeményezéseinek és a vidék népességmegtartó szerepének az eddiginél 
hathatósabb támogatását. A térségtípus felülvizsgálatához mindenek ellőtt a vidékfejlesztés és 
területfejlesztés feladatkörének stratégiai tisztázása szükséges. A térségtípus OTK-ban 
szereplő megnevezéséből azonban a „mezőgazdasági” jelző mindenképpen mellőzendő, a 
rurális szóval helyettesítendő. 
 
A tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek kategóriája 2001-ben megszűnt, 
ugyanis gyakorlatilag teljes átfedésben volt a többi térségtípussal. A munkanélküliség 
azonban továbbra is az a társadalmi tényező, amely esetében kistérségi szinten jelentősek a 
területi különbségek, s ezek iránya a munkanélküliség tömegessé válása óta változatlan. A 
vizsgált időszakban egyedül a TFC, TEKI támogatásoknál játszott szerepet a 
kedvezményezettség. Ezen belül ugyanakkor nem volt jelentősége a kedvezményezettség 
típusának, így pl. a munkahelyteremtő támogatásoknál sem élveztek előnyt a tartós, jelentős 
munkanélküliséggel sújtott térségek. A probléma súlya miatt ezekbe a térségekbe így is több 
munkahelyteremtő, vagy közhasznú foglalkoztatást elősegítő támogatás jutott, de a képzéssel 
kapcsolatos támogatásoknál már nem érvényesült ez a tendencia. Indokolt tehát, hogy a 
társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek csoportjában a tartós munkanélküliség 
kezelése, mint kiemelt szempont érvényesüljön.  
Ennek értelmében továbbra is megfogalmazható feladatok: munkahelyteremtéssel járó 
fejlesztések; részfoglalkoztatási és közmunkaprogramok támogatása; oktatás és átképzés 
térségi igényekhez igazodó fejlesztése. Az önálló térségtípus újbóli létrehozása nem indokolt.  
 
Az OTK-ban a speciális földrajzi adottságú térségekre meghatározott prioritások elérése az 
alábbiak szerint értékelhető. 
 
Az üdülőkörzetek prioritásaként a minőségi, környezetbarát turizmus fejlesztése jelent meg. 
E célokat a koncepció szerint mindenekelőtt a területi tervezésben és a terület-felhasználás 
szabályozásában kellett érvényre juttatni, amit a kiemelt üdülőkörzetek nagy részére az elmúlt 
években elfogadott komplex fejlesztési koncepciók és programok, valamint területrendezési 
tervek, egyebek mellett a 2000-ben elfogadott Balaton-törvény is szolgált. A turisztikai 
fejlesztési célokat szolgáló különböző állami támogatások elosztásánál ugyanakkor a területi 
preferenciák között jellemzően nem kaptak prioritást az üdülőkörzetek. E tendencián változtat 
a Nemzeti Fejlesztési Terv, amely 2004 és 2006 között egyértelmű prioritást biztosít az 
üdülőkörzetekben megvalósuló turizmusfejlesztési projekteknek.  
A hatékonyabb területi turizmusfejlesztési rendszer megvalósítása érdekében javasolt 
felülvizsgálni az üdülőkörzetek funkcióját és létrehozásának célját, az egyes üdülőkörzetek 
lehatárolását és a települések besorolását, valamint az üdülőkörzetek és az egyes 
idegenforgalmi régiók kapcsolatát.  
Az üdülőkörzetek központi lehatárolása ellen szólnak az idegenforgalomban is megjelenő 
regionalizációs törekvések (idegenforgalmi régiók intézményrendszere és e regionális 
egységek megjelenése a marketingkommunikációban, termékfejlesztésben) valamint az a 
szempont, hogy a központilag meghatározott körzetekre koncentráló támogatáspolitika 
visszaveti a helyi, alulról jövő kezdeményezéseket az üdülőkörzeteken kívüli térségekben. A 
turizmusnak felértékelődő, és speciálisan terület-, ill. vidékfejlesztési hatású formájára, a 
falusi turizmusra nem jellemző, hogy csak a kijelölt üdülőkörzetekre korlátozódna. 
 
A természetvédelem területeire megfogalmazott célok – az ökoturizmus infrastrukturális 
feltételeinek javítása, a természetvédelemmel összhangban lévő mezőgazdasági termelés – 
valóban hozzájárulnak a területfejlesztés alapvető céljához, a gazdasági-társadalmi 
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kiegyenlítődés elősegítéséhez, hiszen olyan terekben valósítják meg a szükséges 
fejlesztéseket, amelyek általában adottságaiknál és a szigorú szabályozásnál fogva nem 
képesek külső segítség nélkül fejlődni. A védett területek a természeti adottságaikból és a 
védettségből adódó korlátozások miatt nem rendelkeznek olyan infrastrukturális és gazdasági 
adottságokkal, amelyek alapvető feltételei a fejlődésnek. A célkitűzést az egyes ágazati 
fejlesztések során figyelembe vették, mind a környezet- és természetvédelem, mind a 
vidékfejlesztés és agrárpolitika kezelésében lévő célelőirányzatokból, programokból (KAC, 
NAkP, SAPARD). 
A célkitűzésnek megfelelő támogatásokra a jövőben egyre nagyobb szükség lesz, hiszen a 
Natura 2000 területek kijelölésével a védett természeti területek aránya megduplázódhat, mely 
területek gazdasági-társadalmi életképességének fenntartása eszközöket igényel.  
A területfejlesztés számára olyan célokat kell a védett területek vonatkozásában 
megfogalmazni, amelyek eszközei e területeken is biztosítják a kívánatos gazdasági 
tevékenységek továbbélését, ha kell a jelenlegiek kiváltását, illetve az infrastruktúra-hálózatok 
környezetbarát átépítését, vagy kiépítését. 
 
A környezeti szempontból veszélyeztetett térségekre kijelölt célokat területfejlesztési 
eszközök is támogatták. (TEKI, CÉDE, TFC alapok jelentős része jutott ilyen célokra). 
Különösen igaz ez a környezetvédelmi infrastruktúrát javító intézkedésekre és elsősorban a 
szennyvízközmű és regionális hulladékgazdálkodási fejlesztésekre. Bár a veszélyeztetettség 
figyelembe vételére, így a megfelelő prioritások meghatározásának alátámasztására az elmúlt 
években megszülettek a szükséges jogszabályok, azonban a környezeti szempontból 
veszélyeztetett térségek kijelölése ilyen formában nem történt meg.  
A térségtípus elsősorban ágazati jelentőségű, ezért, mint önálló területfejlesztési speciális 
beavatkozási terület nem javasolt. 
 
A határmenti térségek fejlesztése és a határon átnyúló együttműködések ösztönzése az 
OTK-ban kiemelt prioritást kapott. A Koncepció mindehhez alapvető eszközként a PHARE 
CBC programot jelölte meg, melybe Magyarország először 1995-kapcsolódott be, s 2004-ig 
az osztrák, a román, a szlovák és a szlovén határ mentén összesen 140 millió euró fejlesztést 
eredményezett. Amellett, hogy a program által támogatott helyi kezdeményezések, kétoldalú 
projektek szerepet játszottak az eurorégiók formálódásában, igazi jelentőségüket az adja, hogy 
hatásukra jelentősen megnőtt a határon átnyúló gazdasági, intézményi kapcsolatok intenzitása. 
Részben a PHARE CBC program is hozzájárult ahhoz, hogy a már 1998-ban dinamikus 
peremnek tekinthető, Ausztriával szomszédos térségek megőrizték fejlettségi pozíciójukat, és 
a Dunántúl északi határmenti területe dinamizálódott. Ugyanakkor déli és keleti határmenti 
perifériák elmaradottsága a vizsgált időszakban konzerválódott, amit a schengeni határok 
áthelyezése tovább súlyosbíthat.  
A határmenti térségek továbbra is fontos speciális célterületek lesznek, finanszírozásukat 
elsősorban az INTERREG program biztosíthatja. 
 
Az agglomerálódó térségek meghatározása és a rájuk vonatkozó, OTK-ban megfogalmazott 
célkitűzés - amely elsősorban az extenzív növekedést és annak káros környezeti, 
településszerkezeti, társadalmi veszélyeit próbálta orvosolni - vitathatatlanul fontos, releváns 
eleme volt a Koncepciónak. Mivel az időszak során nem volt határozott agglomerációs 
politika és az OTK nem határozta meg egyértelműen az érintett agglomerációk körét, a 
térségtípussal kapcsolatos célkitűzések nem épültek bele a fejlesztési döntésekbe, és nem 
érvényesültek a finanszírozás során sem. Így a célkitűzés lényegében nem teljesült, bár 
bizonyos, a területpolitikától független fejlesztések – pl. városrehabilitációk – hozzájárultak 
az agglomerációs problémák kezeléséhez.  
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E térségekben elsősorban a területhasználat további extenzív növekedése miatt akkut módon 
jelentkeznek a környezeti, közlekedési, településszerkezeti problémák, ezért mindenképpen 
érdemes továbbra is foglalkozni e térségtípusokkal. Ugyanakkor egyértelműbben kell 
megfogalmazni a rájuk vonatkozó területfejlesztési célokat, valamint konkrétan meg kell 
határozni, hogy mely térségek tartozzanak a célterületek közé. 
 
Ágazatokra vonatkozó prioritások 

 
A területfejlesztési politika horizontális jellegéből adódóan céljait csak a többi tárca 
együttműködésével tudja érvényesíti. Mivel minden tárca a maga ágazati politikája mentén 
tervez, alapvető kérdés, hogyan lehet a szektorális politikákat regionális politikává ötvözni. A 
különböző ágazatok beavatkozásainak térségeken belüli összehangolásának azonban országos 
koordinációval meglehetősen korlátozottak a lehetőségei.  
Megoldást a szubszidiaritás elvének fokozott érvényesítésével, az alacsonyabb területi szintek 
(régiók, megyék, kistérségek) számára történő feladatátadás hozhat. Ehhez azonban mindenek 
előtt elemzéseken alapuló egyértelmű állásfoglalás szükséges arról, hogy mely ágazati 
feladatok milyen területi szinten oldhatóak meg a leghatékonyabban. Éppen ezért az ágazatok 
számára megfogalmazódó területi ajánlások illetve követelmények mellett egyre inkább a 
decentralizáció jelenthet hathatós eszközt a fejlesztések területi koordinációjára, a területi 
szinergiák erősítésére. 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció megjelölte a területfejlesztés szempontjából 
legfontosabb ágazati prioritásokat, az ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom, a humán és 
műszaki infrastruktúra valamint a környezetvédelem területén. A területfejlesztés 
szempontjából releváns részpolitikák köre ugyanakkor 1998 óta változott, új részpolitikák, 
stratégiák és fejlesztéspolitikai eszközök jöttek létre, melyekre az OTK nem tér ki. Ennek 
érdekében az elemzés az OTK-ban megfogalmazott feladatok megvalósulásának értékelése 
mellett kitért annak vizsgálatára is, hogy az aktuális és legitim szakpolitikai 
dokumentumokban (koncepciók, fejlesztési programok, jogszabályok) foglalt ágazati-
fejlesztéspolitikai prioritások és a megvalósulásukat szolgáló támogatási eszközök milyen 
viszonyban vannak a területfejlesztés céljaival. 
Az OTK-ban megjelenő ágazati prioritásokról összegzően megállapítható, hogy az egyes 
tárcák aktuálisan létező - nem minden esetben - területi vonatkozású elképzeléseit és kitűzött 
feladatait fogta össze és kevésbé adott progresszív, proaktív iránymutatást az ágazatok 
számára.  
A jövőben az OTK-nak célszerű határozott elveket és egyértelmű területi szempontokat adnia 
az ágazati fejlesztéspolitikák formálásához és végrehajtásához egyaránt, s meghatározni a 
támogatások, és kormányzati fejlesztések egységes területi nyomon-követési rendszerének 
ágazatokat érintő kritériumait is. 
 Az ágazatok területfejlesztési koordinációja terén jelentős előrelépést hozott a 24/2003. 
számú kormányrendelet, amely alapvető lehetőségét megteremti annak, hogy az ágazati 
támogatási rendszerek kialakítását befolyásolja a területfejlesztési politika. 
 
Gazdaság 
 
Az ágazati prioritások között a gazdaságfejlesztés vonatkozásában az Országos 
Területfejlesztési Koncepció az ipar, mezőgazdaság és idegenforgalom területén jelölt ki 
ágazati fejlesztési prioritásokat. 
A gazdaságpolitika hangsúlyai részben a gazdasági folyamatok irányaiból adódóan 1998 óta 
megváltoztak. A jövőben az OTK-nak is célszerű ezen rész-ágazati megközelítéstől 
elmozdulnia, s kitérni kis- és középvállalat (KKV) fejlesztési politikára, a befektetés-
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ösztönzési politikára, az innovációs politikára, melyek nem részei az iparpolitikának. A 
turizmus és agrárpolitika elkülönült kezelése továbbra is indokolt. 
 
Az OTK-ban az ipar fejlesztése számára megfogalmazott területi feladatok teljesülése terén 
egyes tényezőkben jelentős előrehaladás történt az 1998 óta eltelt időszakban. A beruházási 
ráta szintje tartósan elérte a kitűzött célt, de továbbra is gond a beruházások erős területi 
koncentráltsága, aminek oldása kulcskérdés a térségi felzárkóztatás szempontjából. Létrejött 
és működik a hazai ipar beszállítói rendszerének fejlődését elősegítő szervezetek rendszere, 
de további vállalkozáserősítő intézkedésekre van szükség a kis- és középvállalkozói szféra 
megerősítéséhez és beszállítóvá válásához. Az innováció elősegítése érdekében a 2003. évi 
XC. törvény előremutató módon rendelkezett a Kutatás Technológiai Innovációs Tanács és a 
Kutatás Technológiai és Innovációs Alap létrehozásáról, amelynek hatásai azonban csak 
hosszabb időszak után válnak jelentőssé. 
Az Északkelet-magyarországi szerkezetváltás elősegítése terén elsősorban bizonyos 
infrastruktúra-elemek pótlása történt meg, de befektetők és betelepült vállalkozások híján 
továbbra is kihasználatlan a helyi ipari kultúra. A válsághelyzetből való kilábaláshoz továbbra 
is elengedhetetlen a foglalkoztatási céllal – akár állami szerepvállalással is - létrejött térségi 
vállalkozások támogatása. Hosszú távon a felzárkózás esélyeit a nemzetközi gazdaságba való 
bekapcsolódás jelentheti, aminek feltételei még nem jöttek létre teljesen. 
A KKV-szektor működési feltételeinek javítása terén történt a legnagyobb előrelépés 1998-
2002 között. Létrejött a támogatásukat szabályozó törvény és jelentős hazai és külföldi 
források segítették elő a kis- és középvállalkozások eredményes működését. Azonban 
számukra továbbra is gondot jelent a működési finanszírozás megteremtése és az EU-
csatlakozással kapcsolatban megváltozott előírások teljesítése. 
Az iparpolitika jelenleg átmeneti fázisban van. Nincsenek a szakpolitika prioritásainak 
megvalósítását szolgáló eszközei, stratégiája kidolgozás előtt áll. A gazdaság állam által 
befolyásolt fejlesztéseire vonatkozóan az iparpolitikát részben helyettesíti a KKV politika, 
K+F politika, befektetés-ösztönzés, melyek a gazdaságpolitika ágazat-semleges újabb típusú 
eszközei. 
 
A KKV politikában a területfejlesztés területi kiegyenlítést célzó legfőbb célkitűzései csak 
mérsékelten jutottak érvényre. A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program céljai között 
azonban megfogalmazásra került a hátrányos helyzetű területek esélyegyenlőségének javítása. 
A vállalkozásfejlesztő pályázatok közül néhány esetében érvényesül a terület-specifikus 
szemlélet a pályázati források elosztásánál, ami a hátrányosabb helyzetű megyék magasabb 
támogatási intenzitásban való részesülését jelenti. Az egyéb támogatási konstrukciókba nem 
kerültek beépítésre a vállalkozások területi elhelyezkedését figyelembe vevő, a területi 
kiegyenlítést célzó faktorok.  
 
A befektetés-ösztönzési politika a piaci beruházások orientálása révén alapvető jelentőségű 
hatással van a területpolitikai célok érvényesülése szempontjából. Az egymással szoros 
összhangot és átfedést mutató befektetés-ösztönzési programok megfogalmazzák a regionális 
egyenlőtlenségek mérséklésének eszközeként az elmaradottabb, hátrányos helyzetű térségek 
tőkevonzó képességének erősítését és a beszállítói hálózatok kialakulásának ösztönzését is, 
melyek elősegítik a fejlesztések pozitív térségi kisugárzó hatását. A beruházások ösztönzését 
és a háttérfeltételek megteremtését elősegítő pályázati rendszerek tartalmaznak terület-
specifikus szempontokat. Ez elsősorban a hátrányosabb helyzetű régiókban megvalósuló 
fejlesztések magasabb költségarányos támogatási intenzitásában jelenik meg.  
A befektetési politika és a területfejlesztés egészének szorosabb összehangolása mellett 
szükséges a régiók intenzív stratégiai szerepvállalása is. 



 

18 

A befektetés-ösztönzés során nem csak az ország egésze, hanem egy konkrét régió, térség 
marketingje valósul meg (ill. kellene, hogy megvalósuljon) éppen ezért különböző területeket 
különböző formában, különböző befektetői célcsoportoknak kell meghirdetni. A régiók 
törekvéseivel való szorosabb összehangolás alapvető fontosságú. 
 
Az innovációs politika cél- és prioritásrendszere gyakorlatilag nem tartalmaz területi 
szempontokat. Ez alól csak a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény 
kivétel, melynél már megjelennek területi preferenciák, amennyiben a források leosztásánál 
figyelembe veszik a régiók, kistérségek igényeit. A két politika együttes hatásáról 
összességében megállapítható, hogy az innovációs tevékenység meggyökeresedése, az 
innováció terjedése számos területi funkció együttes teljesülését követeli meg. Ahol ezek a 
funkciók együttesen léteznek, kölcsönösen erősítve egymást, beszélhetünk a területfejlesztési 
politika eszközrendszere segítségével megvalósuló innovációs tevékenységről, azaz ebben az 
esetben – ipari parkok, innovációs központok, inkubátor házak létesítése révén - a 
területfejlesztési politika közvetetten járul hozzá az innovációs politika céljainak 
teljesüléséhez. 
 
Az agrárgazdaság vonatkozásában megfogalmazott célok egy része terén jelentős 
eredmények születtek. 
1998 óta előrehaladás történt a vidékfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének 
megteremtésében, amit az EU előcsatlakozási alapjai is elősegítettek. Az intézkedések 
céljaikban rögzítették a vidéki népesség helyben maradását, bár ezek hatásai még nem 
jelentkeznek. Az agrárgazdálkodók szakmai képzése megindult és továbbra is támogatandó a 
helyi közösségek hagyományainak, a falvak, tanyák kulturális örökségének fennmaradását 
elősegítő fejlesztések létrejötte. A profitorientált agrártermelés megteremtése érdekében 
támogatásra került az egyéni agrártermelők új típusú szövetkezéseinek létrehozása, valamint a 
feldolgozás és értékesítés egységes infrastruktúrájának megteremtése. Jelei vannak már a 
kedvező változásoknak, azonban az ezredfordulón meghozott erőfeszítések hatásai csak 
hosszabb távon válnak jelentőssé az agrárium egészét tekintve. A célok elérését szolgáló 
eszközök közül ki kell emelni a Vidékfejlesztési Célelőirányzatot, melynek céljai jelentős 
átfedést mutatnak az OTK-ban megfogalmazott agrár prioritásokkal.  
A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében erőfeszítések történnek a fenntartható 
fejlődés elveinek alkalmazását elősegítendő az agrártermelés terén is. A mezőgazdasági 
szempontból kedvezőtlen adottságú térségekben állami támogatás segítette elő a gazdálkodók 
termelési feltételeinek javítását és a földhasználat megváltoztatását. Mindezek hosszú távon 
jelentős hatással van a környezetbarát gazdálkodás elterjedésére is.  
 
A turizmussal kapcsolatban az OTK alapvetően kétpólusú fejlesztéspolitika szükségességét 
fogalmazta meg, a kiemelt üdülőkörzetekben a minőségi turizmus komplex fejlesztésével, 
valamint a kiváló idegenforgalmi adottságokkal rendelkező, de elmaradott térségekben az 
idegenforgalmi infrastruktúra- és szolgáltató hálózatának fejlesztésével. 
A minőségi turizmus komplex fejlesztése érdekében több üdülőkörzetben főként a területi 
tervezést illetően történtek jelentős lépések. A Turisztikai célelőirányzat (TURC), mint a 
turizmusfejlesztést közvetlenül támogató állami forrás - céljait tekintve szintén a minőségi 
turizmus fejlesztését szolgálta: a turisztikai fogadókapacitások és a kapcsolódó szolgáltatások 
színvonalának emelését, a turisztikai kínálat bővítését és a turizmusban alkalmazásban állók 
képzését célzó projektek támogatásával. A támogatások területi eloszlását tekintve 
ugyanakkor megállapítható, hogy a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztésére összességében nagyon 
kevés forrás jutott. A támogatások elosztásánál jelentkező területi preferenciákat tekintve 
ugyanakkor egyre jellemzőbbé vált – főként 1998-at követően – a jó idegenforgalmi 
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adottságokkal rendelkező de társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek előtérbe 
helyezése. Ezt mutatja, hogy a tárca 2001-től külön turisztikai keretet irányozott elő és adott a 
hátrányos helyzetűnek minősített megyék fejlesztési tanácsainak.  
A fenti két prioritás megfogalmazása vitatható abban a tekintetben, hogy minőségi turizmusra 
nemcsak a kiemelt üdülőkörzetekben, hanem a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 
de kiaknázható idegenforgalmi vonzerővel rendelkező térségekben is szükség van. Számos 
turisztikai látványosság környezetében a bevételek azért maradnak tartósan alacsonyak, mert 
nincs a közelükben maradásra késztető megfelelő minőségű szálláshely és szolgáltatás.  
 
A jövőben olyan a turisztikai termékek versenyképességét, a tartózkodási idő 
meghosszabbítását szolgáló, főképp a minőségi turizmust szolgáló fejlesztések támogatása 
javasolt, melyek a vonzerők, a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztések területi 
integrálását tartják szem előtt. 
 
Társadalom 
 
Az OTK-t elfogadó határozatban megfogalmazott ágazati prioritások között a társadalmi 
folyamatokat meghatározó tényezők közül a humán infrastruktúra fejlesztése jelent meg. A 
megfogalmazott célok egyrészt az infrastruktúra mennyiségi fejlesztését irányozták elő, az 
oktatás, egészségügy, szociális alapellátás területén ezek a mutatók javultak is, köszönhetően 
az önkormányzatok ilyen irányú fejlesztései jelentős támogatásban részesültek. Ugyanakkor a 
jövőben hangsúlyosabban kell megjelennie az ellátás színvonalában meglévő területi 
különbségek csökkentésének. 
 
Az egészségügyben eredményesnek tekinthető a háziorvosi rendszer fejlesztése, valamint az, 
hogy minden kistérség rendelkezik szakrendelővel. Nem történt meg ugyanakkor az aktív és a 
krónikus kórházi ellátás elkülönítése. További feladat a krónikus ellátás és a lakosság életkor 
szerinti összetételéhez igazodó ellátási formák fejlesztése, az Irányított Betegellátási Rendszer 
kiterjesztése. Nagyobb figyelmet kell fordítani az egészségi állapot befolyásolását szolgáló 
programokra: az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése önmagában nem megoldás az 
egészségi állapot javítására.  
 
A szociális ellátás területén, a bővülő ellátások ellenére a demográfiai folyamatokkal 
összhangban növekszik az igény egyes ellátások (különösen a házi segítségnyújtás és az 
időskori bentlakásos elhelyezés) iránt, főként az elmaradott régiókban. A jövőben az 
ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása érdekében a falu-, illetve 
tanyagondnoki hálózat további fejlesztésére van szükség, az elmaradott és különösen a 
nagyarányú roma lakossággal rendelkező településeken pedig speciális felzárkóztató, 
válságkezelő, gyermekvédelmi programok, szociális földprogram folytatása szükséges. A 
településszerkezet térségi eltérései komoly szociális szolgáltatási hiányokkal súlyosbodnak, az 
aprófalvas, tanyás, funkcióhiányos városok térségeiben. Ezért kistérségi szintű összehangolt 
közszolgáltatás-tervezésre és fejlesztésre van szükség. A szolgáltatások jelenleginél jobb 
összehangolása, ágazatközi léptékben is kezelendő, feladat megtalálni az oktatás-, ifjúság-, 
foglalkoztatáspolitika, egészségügy együttműködésének formáit – különös tekintettel a 
gyermekszegénység erősödésére. 
 
Az oktatás terén az általános iskolák száma ugyan számottevően nem csökkent, azonban a 
tanulólétszám csökkenése miatt egyre nagyobb nehézséget okoz az alacsony tanulólétszámú 
iskolák fenntartása. Ezért előtérbe kerül a kistérségen belüli közlekedés feltételeinek javítása, 
az iskolabuszok üzemeltetésének, a falugondnoki szolgálat szállítási feladatainak és a 
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települési önkormányzatok kistérségi összefogásának fejlesztése. A felsőoktatás terén 
megtörtént az integráció, továbbra is erőteljes a felsőoktatás és ennek megfelelően a kutatás, 
fejlesztés koncentrációja is. Nem került sor az oktatási, képzési struktúra területi 
összehangolására a gazdasági szféra igényeivel, amelyre a szakképzés terén a jövőben 
szükség lesz. Az intézményrendszer elérhetőségének, mennyiségi mutatóinak javítása mellett 
fontos az oktatási és képzési rendszer minőségének fejlesztése, az iskolák szelektív jellegének 
csökkentése a területi felzárkóztatás egyik kulcskérdése, utóbbi természetesen megköveteli az 
a térségi vizsgálatok lefolytatásához szükséges átfogó indikátorrendszer kifejlesztését. 
 
Növekedett a lakásépítés üteme (különösen az agglomerációs övezetekben). Az „önerőből 
nem piacképes csoportok támogatása” azonban csak korlátozottan valósult meg, a lakáshitelek 
kamattámogatásának javulásával elsősorban a középrétegek lakásépítési és vásárlási esélyei 
javultak. A bérlakásépítés volumene számottevően nem javult, elmaradt a lakótelepi 
lakásállomány felújítása, nem oldódott meg az épületvagyon, a műemlékek fenntartása. Az 
elkövetkezendő időszakban a bérlakásépítés mellett a lakásfelújítás lesz a lakáspolitika 
súlyponti feladata. 
 
A kulturális intézményrendszer terén átfogó kormányzati közművelődési stratégia, program 
hiányában alig érvényesültek területi megfontolások, az intézményrendszer részben piaci 
alapon, illetve nagyvárosokhoz kötődően működik. Területi szempontból leginkább 
meghatározóak a települési, kistérségi szinthez kötődő intézmények, így a 
közösségfejlesztésben szerepet játszó művelődési házak fejlesztése, a könyvtárhálózat 
korszerűsítése pedig az információs társadalom fejlődéséhez is hozzájárulhat. 
 
Az OTK ágazati prioritásai között nem szerepelt a foglalkoztatás. Ugyanakkor a javuló 
munkanélküliségi mutatók ellenére a foglalkoztatottság szintje nemzetközi összehasonlításban 
nagyon alacsony. Ezen a területen különösen nagyok a területi különbségek, melyek az OTK 
elfogadása óta kistérségi szinten tovább növekedtek.  
A megújított OTK-ban éppen ezért mindenképp indokolt a foglalkoztatáspolitika ágazati 
céljainak megjelenítése. 
 
Környezetvédelem  
 
A területfejlesztés és a környezetvédelem, valamint a vízügy prioritásainak, céljainak állami 
szintű összehangolását az OTK és az első Nemzeti Környezetvédelmi Program részben 
biztosította. A környezet- és természetvédelmi szakpolitika vízgazdálkodást is magába foglaló 
stratégiai rendszeréből következik, hogy az egyes támogatásokat elsősorban a második 
Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célok szerint osztják el azokra a 
területekre, ahol a környezeti problémák a leghangsúlyosabban jelentkeznek, illetve a 
környezet veszélyeztetettsége a legnagyobb. A környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi fejlesztési célok közül az infrastrukturális fejlesztések, a helyi erőforrásokra alapozott 
energiagazdálkodási projektek, és a lakosság életminőségét közvetlenül befolyásolók 
egyértelműen a területfejlesztésnek is célterületei. 
Az alapvetően természetföldrajzi tájak és vízgyűjtő területek által meghatározott 
környezetvédelemi, természetvédelemi és a vízgazdálkodási célok területesítésének a 
fejlesztési tevékenységet érintő problémája, hogy nem azonos területegységekben 
gondolkodik a területfejlesztéssel, így már a stratégiák, programok készítésénél, a 
támogatások megítélésénél is nehéz e szakterületek céljainak és eredményességének 
összevetése. Szükség van ezért a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény előírásainak megfelelően a regionális és megyei környezetvédelmi 
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programokban olyan munkarészek kidolgozására, ahol közigazgatási és fejlesztési 
területegységekre vonatkozóan határoznak meg környezet- természetvédelmi és 
vízgazdálkodási célokat. 
Szükség lenne azonban az egyes szakpolitikák összehangoltabb működtetésére, a források 
koordináltabb felhasználására, mert a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi célokat 
nagyon sokféle állami és EU-s forrásból támogatják (sok esetben területfejlesztési célú 
alapokból, előirányzatokból), amelyek között jelentős átfedések lehetnek.  
Törekedni kell a támogatási rendszer átláthatóbbá tételére, hogy mindenkor az adott 
szakpolitika elveinek és céljainak megfelelően kerüljenek elosztásra a területfejlesztési 
támogatások.  
Az OTK a területfejlesztés egyik legfőbb ágazati céljaként nevesítette az életminőség 
biztosítását, amely továbbra is kiemelt fontosságú.  
Az ennek érdekében megvalósuló területfejlesztés által is befolyásolható programok az 
ágazati szakpolitikához rendelve kell, hogy megjelenjenek, és nemcsak a környezetvédelmi 
ágazatra vonatkozóan. A célok megfogalmazásának egyértelműnek és lehetőség szerint 
konkrétnak kell lennie.  
E szempont az első OTK-ban foglalt környezeti prioritások esetében nem teljesült 
maradéktalanul. 
Az OTK megújítása kapcsán fontos, hogy a dokumentum segítse elő a fenntartható fejlődés 
elvének integrálását az egyes ágazati és térségi területfejlesztési elképzelésekbe. Ezen 
túlmenően továbbra is lényeges azon környezetvédelmi prioritások meghatározása, 
amelyeknek a térségi, terület-, és településfejlesztési politikákban szükségszerűen meg kell 
jelenniük. A megújított OTK-nak nem szükséges önálló környezetvédelmi célrendszert 
kialakítania, hanem a középtávú környezetpolitika célkitűzéseire kell hivatkoznia, a 
környezetvédelmi céloknak az OTK-ban is megjelenő ágazati szakpolitikák területi céljaival 
együtt kell integráltan megjelenniük. 
 
Műszaki infrastruktúra  
 
Az OTK-ban a műszaki infrastruktúra területén a kiemelt fejlesztési célok között hat 
közlekedési, hat vízgazdálkodási és hat (összevontan négy) energiaellátási ágazati prioritás 
került meghatározásra. A 18 fejlesztési cél teljesen átfogta az adott ágazat fejlesztési 
elképzeléseit, bár nem azonos mélységgel. A közlekedés és vízgazdálkodás esetében konkrét, 
részletes beavatkozási irányok kerültek meghatározásra, az energiaellátás területén azonban 
inkább általános célok. 
 
A közlekedéspolitika jelentősen befolyásolja a területfejlesztési célok érvényesülésére. Az 
OTK részletesen kitért közlekedési ágazat követendő fejlesztési irányaira, konkrét prioritások 
jelennek meg valamennyi szegmensben. A közlekedés területén a leghangsúlyosabb kérdés 
továbbra is a gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés, és az EU folyosókhoz kapcsolódó 
közlekedési útvonal-fejlesztés. Nem sikerült jelentősen előrelépni a transzverzális irányú 
gyorsforgalmi útépítésben, a vállalkozói alapú repülőtér fejlesztésben, és nem javult a 
tömegközlekedés helyzete sem.  
Éppen ezért az ágazat számára megfogalmazott prioritások továbbra is a közlekedési tárca 
fejlesztési irányait jelölhetik. 
A helyi kistérségi és települési elmaradottság felszámolásához az alsóbbrendű, az összekötő-
és önkormányzati utak, a helyi tömegközlekedés javítása nélkülözhetetlen. A 
közlekedéspolitikának az ágazat kezelésében lévő támogatási forrásokból fokozottan 
szükséges a hátrányos helyzetben lévő térségeket támogatni. Célszerű lenne, ha 
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elválasztódnának a fenntartásra felhasználható források a fejlesztési forrásoktól, hiszen csak 
ez utóbbiaknál kell a területi preferenciát alkalmazni. 
 
Az energiaellátás OTK-ban kijelölt fejlesztési prioritásai közül megvalósult az egyoldalú 
importfüggés mérséklése, a stratégiai készletek növelése, javult az energiafelhasználás 
hatékonysága. Probléma az energiaszerkezet túlzott földgázfüggősége, ezen a téren a földgáz 
további térnyerése várható, ami komoly problémaforrás lehet jelentősebb áremelkedések 
esetén. Nagy hangsúlyt kap a megújuló energiahordozók szélesebb körű elterjesztése és a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése, egyelőre csekély eredménnyel.  
Az energiapolitika legfontosabb feladata a továbbiakban is az ország energiahordozói 
szerkezetében a megújuló energiaforrások részarányának növelése, ehhez az állami 
támogatások biztosítása, valamint az energiatermelő, az -ellátó rendszerek és létesítményeik 
karbantartása, esetleges fejlesztése, rekonstrukciója országon belül, illetve a szomszédos 
államok irányába.  
Az energiaszektor a területi társadalmi, gazdasági folyamatokra ma már kisebb mértékben 
hat, éppen ezért a megújított OTK-ban az energiaellátás kérdéskörének ilyen hangsúlyos 
megjelenítése nem indokolt. 
 
A vízgazdálkodás prioritásai közül a vízkár-elhárítási létesítmények fejlesztése a legégetőbb 
probléma, amely az elmúlt évek árvízkárai miatt kiemelt jelentőségű. Az OTK-ban 
megfogalmazott célokat szennyvízkezelés terén csak részben és egyenlőtlenül sikerült 
teljesíteni. Probléma, hogy mintegy 3,5 - 4,0 millió ember szennyvize szakszerűtlenül kerül 
elhelyezésre, jelentősen veszélyeztetve a felszíni- és felszín alatti vizeket. A szennyvíztisztító 
telepek kihasználtsága alacsony, működésük ebből fakadóan nem megfelelő, ezek is súlyosan 
veszélyeztetik a befogadó felszíni vizeket. A nagy tavaink és a nagyobb folyók 
vízminőségében sikerült javulást elérni, a kisvízfolyások esetében azonban – elsősorban a 
nem megfelelő szennyvíztisztító telepek miatt – egyre több panasz tapasztalható.  
A jövőben az OTK ágazatok számára megfogalmazott prioritásai között a vízgazdálkodást a 
környezetvédelemmel összekapcsolva, komplexen kell kezelni. 
 
A műszaki infrastruktúrán belül az OTK 1998-ban csak érintőlegesen foglalkozott az 
információs szektorral, az informatikai (kommunikációs) infrastruktúrával. Az információs 
társadalmat, mint új jelenséget nem érintette, az abban rejlő területfejlesztési lehetőségeket 
még nem vette figyelembe. Az információs szektor szerepének felértékelődéseként szükséges 
volt elkészíteni az ágazat fejlesztési elképzeléseit. A szaktárca kidolgozta a Magyar 
Információs Társadalom Stratégiát (MITS), mely az információs társadalom fejlesztéséhez 
szükséges egységes kormányzati szakpolitikai stratégiát tartalmazza. Készülőben van a 
Nemzeti Szélessávú Stratégia is, ami az Európai Unió eEurope 2005 akciótervvel 
összhangban a szélessávú kommunikáció fejlesztésével kívánja támogatni a gazdasági 
versenyképességet, a társadalmi kohéziót.  
Mindezeket figyelembe véve a megújított OTK-ban szükséges az információs társadalom 
fejlesztésének megjelenítése a területfejlesztés szempontjából legfontosabb ágazati prioritások 
között, továbbá ezzel párhuzamosan a MITS kiemelten fejlesztendő főirányait és beavatkozási 
területeit össze kell hangolni a területi egyenlőtlenségek mérséklésének szempontjából fontos 
kritériumrendszerrel. 
 
Rövid távú feladatok az ezredfordulóig 

 
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a területfejlesztési politika legfontosabb, hosszú 
távú stratégiai céljaihoz kapcsolódva megjelölte azokat a feladatokat, amelyek teljesítése már 
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rövidtávon is alapvető fontosságú. Ezek többsége azonban, a felülvizsgálat időszakában, 
2004-ben sem teljesült maradéktalanul.  
 
Az ország nyugati és keleti régiói közötti fejlettségi, életszínvonal és életminőségbeli 
különbségek növekedésének lefékezése, lehetőség szerint megállítása érdekében tett 
intézkedések közül (annak ellenére, hogy az elmúlt években megvalósult közúthálózat-
fejlesztések leginkább az északkeleti országrész közlekedési problémáin javítottak) továbbra 
is az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-dunántúli régiók helyzete a legrosszabb.  
A legkedvezőtlenebb helyzetű megyék részére biztosított többlettámogatások ellenére 
megállapítható, hogy az azok felhasználásával megvalósított beruházások számottevő 
változást nem idéztek elő a megyék társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásában. 
Megindultak ugyanakkor olyan pozitív folyamatok, amelyek a jövőben megakadályozhatják a 
leszakadási tendenciákat. Már a vizsgált rövid időszakban sem lebecsülendő a 
többlettámogatásoknak a munkahelyek teremtésére és megtartására, vagy a megyék termelő 
infrastruktúrája kiépítettségének javulása. 
Enyhített a hátrányos helyzetű, nagy munkanélküliséggel sújtott térségek foglalkoztatási 
problémáin, hogy a Területfejlesztési Célelőirányzatból 1998-at követően a legnagyobb 
támogatási volumen minden évben a munkahelyteremtést és -megtartást jellemezte. A 
területfejlesztési politika rendelkezésére álló szűkös források legnagyobb részét az elmaradott 
térségekben lévő vállalkozások támogatására fordították. Ezzel ugyan javították a helyi 
vállalkozások életképességét, piaci pozícióját de alapvetően nem változtatnak a térség 
tőkevonzó képességén.  
A jövőben elsősorban a humán és műszaki infrastruktúra-fejlesztésre, a regionális vállalkozói 
központok, hálózatok, a külföldi piacokon történő érvényesülést ösztönző, a kereskedelmi 
kapcsolatokat fejlesztő intézmények támogatására kell helyezni a hangsúlyt. A területi 
különbségek csökkentése érdekében pedig koncentráltabb, célzottabb, a helyi adottságokhoz 
igazított befektetés-ösztönzési tevékenységet kell folytatni. 
 
A válságban lévő ipari és agrárkörzetek szerkezetváltásának elősegítése érdekében 
folytatódott az ipari parkok fejlesztését szolgáló célprogram. Ennek eredményeként 2003-ban 
már 165 ipari centrum rendelkezett az ipari park címmel, amelyek viszonylag egyenletesen 
oszlanak meg az ország területén.  
Kialakult a vállalkozási övezetek országos hálózata. A vállalkozási övezetekbe betelepülő 
cégek jelentős állami támogatásokat kaptak az elmúlt években, melyek nagysága minden 
esetben több százmillió forintot jelentett, némely esetben elérte a 700-800 millió Ft-ot is. Ezek 
az állami támogatások a különböző decentralizált célelőirányzatokból pályázatok útján voltak 
hozzáférhetőek. Összességében azonban megállapítható, hogy az elmúlt években nem 
változott jelentősen e hátrányos helyzetű térségek élete. Számos övezetben most sem alakult 
ki egy jól funkcionáló működtető szervezet, de még a megfelelő működést biztosító 
jogszabályi háttér sem.  
A vidék fejlesztését és az elmaradott térségek felzárkóztatását szolgálta a Szociális 
Földprogram, melynek hatóköre az 1992-es kezdetektől folytonosan bővült. 1998-tól 2003-ig 
183-ról 240-re nőtt az érintett települések száma, melyek nagyrészt Északkelet-Magyarország 
illetőleg a Dél-Dunántúl aprófalvas, elmaradott, határmenti térségeiben találhatók. 2000-ben 
elindult a SAPARD program, kialakult az intézményrendszere és elkezdődött a program 
végrehajtása is a támogatott intézkedések pályázatos meghirdetésével. 2001-ben elkezdődött a 
Regionális Operatív Program (ROP), az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire vonatkozó 
tervdokumentumok kidolgozása, melyek 2003 decemberében az EU által elfogadásra 
kerültek.  
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Települések között az alapvető közszolgáltatások kiépítettségében és színvonalában lévő 
különbségek csökkentésének felgyorsítása terén kevés érdemi előrelépés történt. A hazai 
önkormányzati finanszírozási rendszer egyik legfontosabb elemét képező cél és címzett 
támogatások elosztásánál a jogszabály nem írja elő területi szempontok érvényesítését. Nem 
kell alkalmazni a területfejlesztési szempontból kedvezményezettként kezelt térségtípusokat, 
és differenciált támogatási rátákat sem biztosítanak az elmaradott térségeknek.  
A fejlesztési célú támogatások közül továbbra is csak a Területi Kiegyenlítő Támogatás 
szolgálja deklaráltan a területi kiegyenlítést, ebből a célelőirányzatból ugyanis csak a külön 
jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekben 
lévő és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések részesülhetnek. A 
tényleges térségi felzárkóztatási hatás elérését azonban hátráltatja, hogy a TEKI-t erőteljesen 
szétaprózódott támogatási rendszer jellemzi. A konkrét fejlesztési projektek elemzése 
tükrében kitűnik, hogy a támogatások elsősorban a települések kisebb intézmény-, 
infrastruktúrafejlesztési feladatait oldják meg és az esetek döntő többségében semmilyen 
térségi hatással nem bírnak. A támogatások volumene tekintetében, a rendelkezésre álló keret 
szűkössége szintén megkérdőjelezi a tényleges felzárkóztatási hatás elérését. 
 
A nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználását szolgálták a határon átnyúló 
együttműködéseket támogató Phare CBC programok, melyek keretében mintegy 140 millió 
euró (kb. 35 milliárd Ft) felhasználásra nyílt lehetőség a határ-menti térségek fejlesztésére. A 
program eredményeként – a kézzel fogható közös gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és 
infrastrukturális beruházásokon túl - számos euroregionális együttműködés bizonyítja, hogy 
az érintett régiók a határmentiséget már nem a fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő 
adottságnak tekintik.  
 
Az ország egypólusú településszerkezetének oldása érdekében az OTK kiemelt rövid távú 
feladatként jelölte meg az innováció térbeli terjedése szempontjából meghatározó centrumok 
fejlesztését. Az innováció terjedését segítő intézmény típusok közül az ipari parkok, 
innovációs központok, inkubátorházak elterjedtek ugyan az országban, azonban 
eredményességük, innováció közvetítő hatásuk mérése nehézségekbe ütközik. Bár az OTK 
által javasolt innovációs városhierarchia nagyobbrészt kialakult, és a gazdasági, piaci 
folyamatok csak néhány település esetében nem igazolták vissza a neki szánt szerepkört, a 
K+F intézményeket és a termelő vállalkozásokat összekapcsoló, az együttműködés szervezeti 
kereteit megteremtő intézményi struktúra még mindig hiányos, és gyengén fejlett. Az 
egyetemi intézményes innovációs kapcsolatok hiánya a vállalkozások felé elsősorban a 
régiókban érezteti hatását. A tudás és technológia gyenge terjedéséből következően a 
jelentősebb kutatóhelyek tudományos eredményei nem tudnak a régióban termék- és 
szolgáltatás-innovációkban megjelenni. 
 
Az OTK a kiemelten fontos, rövidtávon megoldandó feladatainak zömét a területfejlesztés 
intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztése érdekében fogalmazta meg. Ezek közül az 
intézményrendszer fejlesztéséhez kapcsolható konkrét feladatok nagy része teljesült. A 
megyei területfejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok megalakultak. A 
területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása a kistérségi fejlesztési tanácsok intézményének 
a bevezetésével azonos elvi alapokra helyezte a területfejlesztés különböző területi szintjein – 
országos, regionális, megyei és kistérségi szinten - működő területfejlesztési szervek 
összetételét és működési szabályait is.  
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Különösen a Phare programok szakmai támogatásának is köszönhetően az országban 
sikeresen felállt az EU fejlesztési forrásainak felhasználásáért felelős intézményrendszer, 
elkészült a támogatások felhasználásának feltételét jelentő Nemzeti Fejlesztési Terv és a 
kapcsolódó operatív programok. Megemlítendő, hogy az érintett szakembergárda nemcsak a 
képzések keretében, hanem a gyakorlati munkavégzés folyamatában is széles ismereteket 
szerzett az EU-ban alkalmazott gyakorlati tervezési, intézményfejlesztési, végrehajtási, 
ellenőrzési és értékelési feladatokról. 
A támogatási rendszert érintő rövid távú feladatok a hatékonyság, a koordináció és a 
decentralizáció érdekében fogalmazódtak meg. Továbbra sem történt meg egy összehangolt, 
koordinált rendszer megteremtése a területfejlesztési politikában, amit a területfejlesztési 
politika ágazatközi, horizontális jellege tenne indokolttá. A területfejlesztési célú 
támogatásoknak szűkös keretük és mozgásterük következtében önmagukban ugyanis nincsen 
szignifikáns hatásuk a területi folyamatok alakulására.  
 
A területi hatással is bíró állami fejlesztési eszközök esetében a területi politika elveinek, 
céljainak érvényre juttatása jelentősen javíthatja a térségi különbségek problémáját.  
 
A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó NFT tervezésekor, majd a jelenleg folyó 
végrehajtás során is megfogalmazódott, hogy a közösségi és a tisztán magyar finanszírozású 
fejlesztési tevékenységek elkülönültsége s az ebből fakadó összehangolatlanság gyakran vezet 
átfedésekhez, s ezzel egyidejűleg az ország számára fontos prioritások figyelmen kívül 
hagyásához. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hatékony forrásfelhasználás, a fejlesztések egymást 
kiegészítő jellegének megteremtése megköveteli a közösségi és a hazai forrásból 
finanszírozott fejlesztési elképzelések, lehetőségek és források együttes tervezését. A fentiek 
érdekében a Kormány – mivel kiemelt feladatának tekinti a stratégiai tervezést kormányzati és 
tárcaszinten - célul tűzte ki, hogy készüljön el a Nemzeti Fejlesztési Tervet is magába foglaló, 
a tisztán hazai költségvetési és az uniós forrásokat integráló Európa Terv, amely az ország 
hosszú és középtávú fejlesztési stratégiai terve lesz. 
 
 
5.  A megvalósítás eszköz és intézményrendszere 
 
Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény egyebek között a területfejlesztési 
intézményrendszer létrehozásával eredményezett markáns változást. Az intézményrendszer 
– az EU NUTS rendszer követelményeinek megfelelő – területi szintjeinek kialakításánál a 
törvény keretjellegéből adódóan tág teret adott az alulról jövő kezdeményezéseknek. Az 
OTK-t elfogadó 35/1998. OGY. határozat a törvénynél jóval szűkszavúbban, csupán a 
regionális intézményrendszerrel kapcsolatban fogalmazott meg feladatokat. Ennek keretében 
megjelölte - bármilyen kapcsolódó feladat, intézmény nélkül - azokat a kiemelt térségeket 
(Nemzeti Parkok, kiemelt üdülőkörzetek, Vállalkozási Övezetek) „melyek fejlesztéséhez 
országos érdekek is fűződnek”, a tervezési-statisztikai régiók kapcsán pedig annyit irányozott 
elő, hogy „a megyei információs rendszerek bázisán regionális statisztikai megfigyelési 
rendszert kell kialakítani”.    
 
Az alulról való építkezés lehetőségével élve a területfejlesztési törvény és az OTK elfogadását 
követően fokozatosan kialakuló intézmények működőképessége, hatékonysága – különösen 
regionális és kistérségi szinten - nem érte el a kívánatos szintet. A területfejlesztési törvény 
1999. évi módosításának éppen ezért az egyik legfontosabb indoka a területfejlesztés 
intézményrendszerének megreformálása és stabilizálása volt, mindenekelőtt a regionális szint 
megerősítésével, a tervezési-statisztikai régiók kötelező kijelölésével és az EU források 
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kialakításához szükséges munkaszervezetek megalakításával. A 2004. évi törvénymódosítás a 
kistérségi fejlesztési tanácsok intézményének a bevezetésével végül azonos elvi alapokra 
helyezte a területfejlesztés különböző területi szintjein – országos, regionális, megyei és 
kistérségi szinten - működő területfejlesztési szervek összetételét és működési szabályait. 
 
A törvényi szabályozásnak és a regionális politika európai uniós alapelveinek megfelelően 
kiépült területfejlesztési intézményrendszer jellemezői, eredményei és hiányosságai az 
alábbiakban foglalható össze.  
 
1998-ban a területfejlesztés felügyelete kikerült a Környezetvédelmi Minisztérium 
feladatköréből és átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba. A 
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos tevékenységek 2002. évben a 
Miniszterelnöki Hivatalba integrálódtak, 2004 elején pedig megalakult a Magyar Terület és 
Regionális Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. Mivel Magyarországon a 
területfejlesztési politika viszonylag kevés önálló eszközzel rendelkezik, s a területi 
folyamatokat az ágazati fejlesztéspolitikák is befolyásolják a területfejlesztés céljait a többi 
tárca együttműködésével tudja csak érvényesíti. Továbbra is sarkalatos kérdés, hogy mekkora 
a súlya a területfejlesztésért felelős tárcának a kormányzati struktúrában, mekkora „nyomást 
tud gyakorolni” a többi minisztériumra a területfejlesztési politika érvényesítése érdekében. 
 
A Kormány javaslattevő és koordináló szerveként működő Országos Területfejlesztési Tanács 
(OTT) legfőbb feladatai közé tartozott az elmúlt időszakban az Országos Területfejlesztési 
Koncepció egyeztetése, a Kormányhoz benyújtott területfejlesztési törvénytervezetek (OTRT 
és Balaton törvény, valamint a területfejlesztési törvény módosításának) véleményezése és a 
rendeletek tartalmában a konszenzus megteremtése. Az Országos Területfejlesztési Tanács 
szerepét, súlyát növeli, hogy a területfejlesztési törvény 2004. évi módosításának értelmében a 
Tanács véleményét a területfejlesztést érintő jelentős kormány-előterjesztésekhez ezután 
mellékelni kell. Annak ellenére, hogy az Országos Területfejlesztési Tanács - összetétele 
alapján - a horizontális, tárcaközi és vertikális, a régiók és a kormányzat közötti koordináció 
eszközéül egyaránt szolgál, a területfejlesztés intézmény-rendszerének továbbra is az egyik 
leggyengébb láncszeme. Az alapvető gond, hogy nem tisztázódott a tanács jogi státusza és 
gyenge a felhatalmazása is.  
 
Regionális szinten az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján 7 tervezési-statisztikai 
régió került kialakításra. A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása kötelezővé tette az 
ezekre épülő Regionális Fejlesztési Tanácsok létrehozását. A regionális fejlesztési tanácsok 
leglényegesebb feladata a régiók fejlesztési koncepciójának, illetve regionális fejlesztési 
programjának elkészítése. A régiók eleget tettek ennek a feladatnak, mivel mára valamennyi 
régió rendelkezik elfogadott területfejlesztési koncepcióval és programmal, melyek 
megvalósításához bizonyos eszközök is a rendelkezésükre állnak. A régiók 2001-től egyre 
bővülő decentralizált forrásokkal is rendelkeznek. Először a Területfejlesztési Célelőirányzat 
30%-át decentralizálták regionális szintre, majd 2003-tól a Terület- és Térségfejlesztési Célú 
Támogatások (TTFC) jelentős része, 2004-ben pedig a Terület- és Regionális Fejlesztési Célú 
Támogatások (TRFC) forrásainak már 70%-a került a regionális fejlesztési tanácsok 
kompetenciájába, melyet a régió fejlesztési prioritásaival összhangban, pályázati úton kell 
elosztaniuk. 
 
A tanácsok munkaszervezeteiként működnek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ), 
melyek nonprofit szervezetként feladataik nagyobb részét a Regionális Fejlesztési Tanáccsal 
kötött közhasznúsági szerződések alapján végzik. A közhasznúsági szerződésekben 
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foglaltakon túl a regionális fejlesztési ügynökségek az NFT - Regionális Operatív Program 
lebonyolításában – projektértékeléssel és információszolgáltatással kapcsolatos –  
közreműködő szervezeti feladatokat is ellátnak. 
 
Azokban a térségekben, amelyek ökológiai, természetvédelmi, idegenforgalmi vagy 
településszerkezeti szempontból együttes probléma-kezelést kívánnak, Térségi Fejlesztési 
Tanács kialakítását tette lehetővé a törvény, külön nevesítve a Balaton és a Budapesti 
Agglomeráció Térségi Fejlesztési Tanácsot.  
 
Annak ellenére, hogy 1990. évi önkormányzati törvény elfogadásával a megyék jelentősen 
vesztettek hatáskörükből, az 1996. évi területfejlesztési törvény a Megyei Területfejlesztési 
Tanácsokat juttatta kulcsszerephez, a decentralizált források elosztása, az országos, ágazati 
programok véleményezése, tervezése szempontjából. A Megyei Területfejlesztési Tanácsok 
és a közvetlenül választott, s éppen ezért erőslegitimitással rendelkező megyei 
önkormányzatok közti kompetencia és felelősség-megosztás nem megfelelően tisztázott, 
ellentmondásos, s mindez magában hordja a párhuzamosság veszélyét. A megyei szintet 
alapvetően érinti továbbá a régiók megerősödése, és ez felveti a megyei területfejlesztési 
tanácsok jövőbeni szerepének kérdését. A kettő nem zárja ki egymást, azzal a feltétellel, hogy 
ésszerű és szakmai alapokon álló munkamegosztást kell a két területi szint között kialakítani, 
tudomásul véve azt, hogy az Európai Uniós fejlesztési források megszerzésében és a 
kapcsolódó fejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában az elsődleges szerep a 
régióé. A kistérségi szintű fejlesztések menedzselése, a helyi önkormányzatok 
településfejlesztési tevékenységének segítése viszont megyei szinten ellátandó feladatok. 
 
Az egységesen közhasznú társaságként működő regionális fejlesztési ügynökségekkel 
ellenétben az egyes megyei fejlesztési tanácsok mellett kialakult munkaszervezetek/ 
titkárságok eltérő szervezeti struktúrában működnek. Összességében megállapítható, hogy a 
területfejlesztési törvény elfogadása óta sem tisztult le, hogy a tanácsok mellett működő 
munkaszervezetek milyen szerződéses kapcsolatban és főleg milyen kiszámítható pénzügyi 
fedezettel hajtják végre az egyes feladatokat a területfejlesztési célok megvalósulása 
érdekében.  
 
A statisztikai kistérségek és a társulások területi problémáját oldotta meg a területfejlesztési 
törvény 2004. évi módosítása, amely rendelkezett az ország egész területét maradéktalanul 
lefedő, a statisztikai kistérségek területével azonos működési területű Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok létrehozásáról, amelyek ellátják a területfejlesztés átfogó, általános kistérségi 
feladatait. A kistérségi fejlesztési tanácsok feladat- és hatáskörének szabályozása mellett 
legalább annyira fontos, hogy a tanácsok kidolgozott és elfogadott fejlesztési szempontjaik 
megvalósításához, megfelelő forráshoz jussanak, s így egy-egy eseti projekt kivitelezés 
helyett lehetőség legyen a fejlesztési programra felfűzött, egymás hatását érősítő projektek 
kivitelezésére.  
Szintén 2004-ben alkotta meg a Kormány a többcélú kistérségi társulások támogatására 
vonatkozó rendeletét, amely egyrészt a települési önkormányzati közszolgáltatási feladatok 
kistérség egészét átfogó társulásban történő ellátását, másrészt a kistérségi területfejlesztési 
feladatok biztosítását szolgálja.  
Kistérségi szinten általában nem jellemző, hogy a társulások vagy a Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok mellett intézményesített szakmai munkacsoport jött volna létre, mivel csak néhány 
társulás tud saját térségfejlesztési menedzsert finanszírozni. Ezt a feladatot jelenleg a 
statisztikai kistérségenként működő kistérségi megbízottak látják el.  
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Összességében a területfejlesztés elmúlt években formálódott intézményrendszere jó alapokat 
adhat a területfejlesztés céljainak megvalósításához. A rendszer hatékonyságát azonban 
gyengíti, hogy túlzottan sokelemű, minden térségi szint beavatkozási egység is egyben, ami a 
feladatokat tekintve sok átfedést jelent. További megoldandó feladatként jelentkezik a 
döntéshozatali pozícióban lévő területi intézmények legitimitásának kérdése, a szubszidiaritás 
és decentralizáció elveinek hathatós és egyértelmű érvényesítése. 
 
A pénzügyi eszközök vonatkozásában a területfejlesztési célú és hatású állami támogatások 
1999-2002 közötti felhasználásának elemzését összevetve a területi folyamatok ezen időszak 
alatt bekövetkezett alakulásával megállapítható, hogy sem a területfejlesztési célú, sem a 
területi hatással bíró egyéb –területfejlesztési hatású- ágazati támogatások esetében nem 
beszélhetünk jelentős területi hatásmechanizmust kiváltó állami forráselosztásról. Ennek 
ellenére az ilyen jellegű állami beavatkozások, tudatos, célzott, összehangolt politika révén, 
befolyásoló szereppel bírhatnak a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulására a 
területfejlesztési politika céljainak érvényesítése érdekében.  
A támogatáspolitika hatásossága a fejlesztési források volumenétől a tervezési és az elosztási 
mechanizmustól, a végrehajtás rendszerétől függ. A hatásosságának fokozása érdekében 
elsősorban az elosztási rendszer fejlesztésére kell koncentrálni. 
Az állami támogatások elosztási rendszerének legfőbb jellemzői közé sorolható: támogatás 
volumene; támogatási hányad; támogatási célok; kedvezményezettek köre; döntéshozatal 
szintje; támogatások utókövetése, visszacsatolás. Az OTK-ban megfogalmazott célok 
érvényesülésének vizsgálata során a felsorolt elemek mindegyikénél azonosítható számos 
problémaforrás, melyek az állami források elosztásának hatékonyságát rontják. 
 
A területfejlesztési célú és hatású támogatások egyik legfőbb tulajdonsága a források 
elaprózottsága. Ez egyrészt a sok kicsi szerteágazó jellegű projektből, másrészt a különböző 
területfejlesztési hatású támogatások célkitűzéseinek átfedéseiből adódik. A kis volumenű 
pályázatok nem tudnak érezhető hatást kifejteni a társadalmi-gazdasági folyamatokra, 
különösen abban az esetben, ha figyelembe vesszük a támogatások ad hoc elosztásának 
módját. A kis összegű projektek döntő többségénél egyáltalán nem beszélhetünk 
koncepcionalitásról. E pályázatok sokszor nem képezik részét valamely magasabb szintű 
fejlesztési tervnek, programnak, ami a fejlesztési források adott területi szinten (település, 
kistérség stb.) történő összehangolatlan felhasználását eredményezi. A koordinálatlanságot 
fokozza, hogy egy-egy fejlesztési célterület több előirányzat, több tárca esetében is 
támogatásra kerül bármilyen előzetes egyeztetés, koordináció nélkül. Ennek eredményeként 
számos fejlesztési terület esetében (pl.: szennyvízgazdálkodás) a rendelkezésre álló szűkös 
források nem koncentráltan kerülnek felhasználásra.  
 
A támogatási célok esetében is az erőteljes szétaprózottság nehezíti a támogatási rendszer 
átláthatóságát mind a potenciális kedvezményezettek, mind a területfejlesztés 
intézményrendszerének képviselői felé. E mellett a párhuzamosságok a szűkös erőforrások 
célzottan történő elosztását, koncentrációját is akadályozzák. A célrendszeren belül a 
párhuzamosságok mellett a folytonosság, kiszámíthatóság hiánya gátolja még a 
fejlesztéspolitika hatékonyságát. A célok gyakori, évenkénti (nem mindig nyomon követhető 
szempontok alapján történő) változtatása valamint a hosszabb távon érvényben lévő 
fejlesztési célok megnevezésének hiánya a hosszú távon való gondolkodást, több évre szóló 
fejlesztési tervek, elképzelések végrehajthatóságát, megvalósítását gátolja.  
 
A koncentrációt, a célok összehangolása és a projektek közti szinergiahatások erősítése 
érdekében a forrásfelhasználásban fokozottan érvényesítendő a tervszerűség, programozás – 
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az OTK-ban is megfogalmazott - alapelve. Az uniós források megszerzése során felhalmozott 
tapasztalatokra alapozva a hazai támogatási rendszer forrásait is koncepcionálisan 
megalapozott több évre szóló fejlesztési programok mentén kell elosztani.  
 
Mindez lehetővé tenné a Strukturális Alapokból érkező támogatásokkal való összhang 
megteremtését, javítaná a támogatási rendszer átláthatóságát, a forrásfelhasználás 
értékelhetőségét, s elősegítené a hosszú távú tervezés elvének minél szélesebb körben történő 
elterjesztését. 
 
A decentralizáció számos állami beavatkozási területen segítené elő a támogatások 
hatékonyabb, területileg összehangoltabb felhasználását. A forráselosztás alacsonyabb 
szintre történő delegálása lehetővé teszi a fejlesztések helyi adottságokra és igényekre szabott 
végrehajtását, ami szintén a támogatáspolitika hatásfokát növeli. Ugyanakkor a 
decentralizáció önmagában nem garantálja a területi politika céljainak megvalósítását, ahhoz 
egyéb területi preferenciák (decentralizált keretek differenciált leosztása, eltérő 
támogatásintenzitás, területi elvű priorizálás a pályázatok elbírálásánál, stb.) támogatási 
rendszerekbe történő beépítésére is szükség van. 
 
A területfejlesztési politika szempontjából kiemelt jelentősége van a tárcaközi 
együttműködésnek, koordinációnak. A legtöbb ágazat befolyásoló hatással bír a területi 
folyamatok alakulására, s ezen keresztül hatást gyakorol a területfejlesztési politika céljainak 
alakulására.  
E hatásoknak a tudatos irányítása, a területi politika céljaival összhangban történő alakítása 
érdekében valamennyi érintett ágazatok támogatáspolitikájában érvényesíteni kell a területi 
szempontok figyelembe vételét.  
 
Már a kilencvenes évek végétől érezhető a kormányzati szándék a területfejlesztési célú 
hatású támogatások összehangolt felhasználásának megteremtése érdekében. Ezt a célt 
szolgálja a területfejlesztési célok megvalósulását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok 
pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló Kormány 
rendelet (24/2003. (III. 4.) Korm. rend.). E rendelet alapján egyrészt a területfejlesztésért 
felelős miniszter véleményt nyilváníthat az előirányzat felhasználási szabályairól, javaslatot 
tehet a területfejlesztési eszközrendszer elemeinek érvényesítésére, további egyeztetést kérhet. 
Továbbá a területfejlesztés szempontjából kedvezményezettnek minősülő térségeknek 
magasabb támogatási rátát kell biztosítani, ill. regionális-térségi kereteket lehet elkülöníteni. 
Ugyanakkor a gyakorlatban mégis gyengén érvényesülnek a területi szempontok az ágazatok 
eszközrendszere esetén.  
 
A hazai támogatáspolitika folyamatos aktualizálása, a társadalmi-gazdasági szereplők 
igényeivel összhangban történő továbbfejlesztése megköveteli a visszacsatolást a pályázatok 
végrehajtásáról, a kedvezményezettektől a felelős döntéshozó szervek felé. Ugyanakkor e 
területen tapasztalható a legnagyobb hiányosság, párhuzamosság, koordinálatlanság. /Jelenleg 
nincsen olyan egységes nyilvántartási rendszer, mely teljes körűen tartalmazza az állami 
támogatásokat, és a pénzügyi monitoringon kívül alkalmas lenne egyéb értékelések, 
elemzések elkészítésére, például a támogatások felhasználásának területi alakulása vagy a 
támogatások eredményeinek, hatásainak számbevétele terén. / Ez egyrészt megnehezíti a 
támogatási, fejlesztési célterületek relevanciájának vizsgálatát, másrészt ellehetetleníti az 
állami források hatásosságának a mérését, ami a legfőbb információs bázist jelentené a 
döntéshozók felé mind helyi, mind kormányzati szinten. 
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Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) Ogy. határozat a 
területfejlesztési politika eszközrendszerével kapcsolatban számos problémára rávilágít, 
kijelöl néhány fejlesztési irányvonalat, de csak a támogatási rendszer egy-egy elemével 
kapcsolatosan. Ugyanakkor az eszközrendszer egészére vonatkozó hat évre szóló 
összehangolt fejlesztési perspektívát nem kínál. Ha a területfejlesztési politika a jövőben az 
eszközrendszere révén mérhetőbb, érzékelhetőbb eredményeket kíván elérni, az új OTK-ban 
elsősorban a finanszírozási rendszer e hiányosságait orvosolnia kell. 
 
1998-2003 között a területfejlesztési tervezés gyakorlata egyrészt kibővült másrészt az EU 
gyakorlathoz közelítve formálódott. A tervek készítését, a területfejlesztési támogatáspolitika 
is ösztönözte, a Területfejlesztési Célelőirányzat megyei decentralizált kereteiből egyre 
nagyobb arányban ítéltek meg támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági 
tanulmányok készítésére. Az Európai Unióban alkalmazott tervezési, programozási gyakorlat 
elsajátítása szempontjából lényeges előrelépés volt, hogy a regionális fejlesztési tanácsok 
1998-2002 között régiónként 390 millió forintot használhattak fel regionális fejlesztési 
programok kidolgozására. 2001-től új célként jelent meg a megyei, (2002-től a megyei és 
kistérségi) fejlesztési programokban szereplő beruházások támogatása, illetve a megyei 
területfejlesztési tanács határozatában rögzített roma programok támogatása. 2001-től a 
területfejlesztési PHARE programokból kimaradó dunántúli régiók valamint Közép-
Magyarország és a Balaton az elkészített 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik 
megvalósítására kaptak decentralizált forrásokat a TFC-ből, ami szintén a 
programfinanszírozás irányába tett jelentős lépés volt. 
A területfejlesztés országos szintjén az elmúlt időszak legfontosabb elkészült 
tervdokumentuma a (az OTK-ról szóló határozatban még Nemzeti Fejlesztési Programként 
nevesített) Nemzeti Fejlesztési Terv és annak Regionális Fejlesztési Operatív Programja. 
Ennek készítése során az ágazati és regionális fejlesztési prioritások egyidejű érvényesítése 
nem valósult meg, az intézkedések ágazati operatív programokba szerveződtek, a ROP 
„maradékelv” alapján tartalmaz kisebb volumenű intézkedéseket, területi prioritások is csak 
itt érvényesülnek. Az OTK által ugyancsak előirányzott átfogó fejlesztési program 
kidolgozásának előkészítése is csak a vizsgált időszak végén, jelenleg kezdődött meg. A 
területrendezés területén országos szinten a legjelentősebb eredmény, hogy 2003-ban 
megszületett az Országos Területrendezési Tervet elfogadó törvény. A kiemelt térségek 
rendezési tervei közül a Balaton kiemelt üdülőkörzetének rendezési tervét 2000-ben fogadta el 
az Országgyűlés, ugyanakkor más kiemelt térség, így a Fővárosi agglomeráció rendezési 
tervének elfogadására viszont eddig nem került sor. 
 
Az ágazati és térségi fejlesztési célok visszacsatoláson alapuló tervezési mechanizmusainak 
kiépítése szempontjából lényeges változás, hogy a területfejlesztési koncepciók és programok, 
területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) 
Korm. rendelet 2001-ben jelentős változatáson ment át. A különböző szintű tervek 
egyeztetésében részt vevők köre szintenként eltérő mértékben kibővült. Lényeges továbbá, 
hogy minden térségi szinten követelménnyé vált a szomszédos területegységgel való 
egyeztetés is. 
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletet is módosították 2003-ban, a Tárca 
nélküli miniszter 1/2003. (IX. 9.) rendeletével. Ez a koncepciókat, programokat nem érintette, 
a rendezési tervek esetében pedig a terület-felhasználási kategóriák, térségi övezetek kerültek 
módosításra. 
A tervek közti összhang megteremtése szempontjából jelentős előrelépést hozott, hogy 2000-
ben megszületett a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek 
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nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és 
hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet. Utóbbi előírja az 
elfogadott tervek papíron és elektronikus úton történő megküldését a VÁTI által működtetett 
Dokumentációs Központnak. Az előírással ellentétben a tervek nyilvántartása továbbra sem 
teljes körű, mivel a területi tervek átküldése a Dokumentációs Központnak– szankcionálás 
hiányában – még mindig esetleges. E rendeleten túl elsősorban a nemzeti szintű tervezési 
folyamatok - Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv, Nemzeti Fejlesztési Terv - járulnak hozzá 
ahhoz, hogy a regionális tervek metodikájukban és funkciójukban egységesüljenek. 
 
A hazai területfejlesztési vonatkozású tervezés egyik legfontosabb eredménye, hogy a tervek - 
főképp EU vonatkozású operatív jellegűek - elkezdtek valódi útmutatóivá válni a fejlesztési 
források felhasználásának. Az EU követelményei által előírt rendszerszerű tervezés-fejlesztési 
gyakorlat kezd megjelenni a tisztán nemzeti fejlesztési tervezésben is, ami a tervezési 
módszertanok egységesülését, a tervezés rendszerszerűségét eredményezi.  
 
A tervezés orvosolandó kulcsproblémáit jelenleg az alábbiak jelentik:  

– Sok összehangolatlan, gyakran tisztázatlan szerepű mégis elfogadott terv van minden 
szinten, melyek tartalmilag koordinálatlanok, egymással átfedésben vannak; 

– A rendezés és fejlesztés tervezése nem kapcsolódik össze; 
– A rövid politikusi ciklusok nem kedveznek a hosszú távú stratégiák kialakításának; 
– Az ágazatiság és a területiség kapcsolata tisztázatlan; 
– „Hagyományos” támogatási rendszereink nem kompatibilisek a programszerű 

tervezéssel; 
– A politikaformálásba és a közigazgatás működésébe nem épült be a stratégiai 

tervezési kultúra, nincs egyértelmű és széleskörű közvélekedés a tervdokumentumok 
funkciójával, a tervezési szerepekkel kapcsolatban; 

– A partnerség, bevonáson alapuló (részvételi) tervezés még kialakulatlan, az utólagos 
egyeztetés gyakorlata dominál. 
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I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE 
 
 
A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 
1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 
2. A Budapest központú térszerkezet oldása; 
3. Az innováció térbeli elterjedésének elősegítése; 
4. A nemzetközi integráció elősegítése. 
 
 
1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése  

Az egy főre jutó GDP-ben kifejezett fejlettségbeli egyenlőtlenségek mind a megyék, mind a 
régiók szintjén – a 2001-es átmeneti csökkenéstől eltekintve – folyamatosan növekednek 
párhuzamosan a gazdaság fejlődésével. A gazdasági növekedés kedvező hatásai elsősorban az 
ország Észak- és Nyugat-dunántúli térségeit, valamint a fővárost és tágabb agglomerációját 
érintették, ami magával hozta – a kormányzati intézkedések ellenére – egyrészt a főváros-
vidék, másrészt a Nyugat- és Kelet-magyarországi megyék, régiók közötti különbségek 
növekedését.  
 

A GDP/fő területi egyenlőtlenségeinek alakulása 1994-2002 között
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Az egyenlőtlenségek hosszú távú alakulásával összhangban, az 1998-2002 között érvényesülő 
területi folyamatok a korábban kialakult fejlettségi térszerkezetet csak részben módosították. 
Az ország központi térségének szerepe tovább nőtt, ami mögött Budapest gazdasági súlyának 
mérsékelt erősödése és a főváros tágabb agglomerációjának dinamikus fejlődése áll.  
 
2000-től kezdve jelentkeztek a területi különbségeket mérséklő folyamatok is, melyek 
fordulatot eredményeztek a területi differenciálódás eddigi trendjéhez képest. Azonban a 
kiegyenlítődést nem a fejletlen területek növekedési ütemének gyorsulása, hanem egyes fejlett 
területek növekedésének lassulása és az állami beavatkozások bizonyos elemeinek kiegyenlítő 
hatása hozták létre.  
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A növekedési ütem lassulása elsősorban az iparilag fejlett Fejér és Vas megyét érintette, de 
ezek a változások a piacgazdaság természetes ingadozásainak tekinthetők, amelyek a 
gazdasági szereplők beruházási döntéseihez és jellemzően a külföldi tőke mozgásaihoz 
kapcsolódnak. 
Az állami szerepvállalás a növekvő arányú állami beruházások és főképp a központi 
jövedelempolitika révén indított el a területi kiegyenlítődés irányába ható folyamatokat, 
melynek révén, pl. az adóköteles jövedelmek kistérségi szintű egyenlőtlensége kismértékben 
– az egy főre jutó adóköteles jövedelmek egyenlőtlenségeit kifejező Hoover-index értéke 
13,2%-ról 12,7%-ra – csökkent.  
 
A területi fejlődés tényezőinek alakulását tekintve az ezredforduló Magyarországának 
kedvező területi folyamatait jellemzően olyan tényezők dominálják, amelyek markáns 
változásokat hoztak elsősorban a vállalkozási aktivitás és a települési infrastrukturális 
ellátottság javulásában. A vállalkozóiás aktivitás területi kiegyenlítődése ellenére a gazdasági 
szervezetrendszer minőségi fejlődése továbbra is a fejlettebb térségeket jellemzi.  
Kedvezőtlen folyamatnak tekinthető, hogy a külföldi tőke területi eloszlásában már korábban 
fennálló nagy különbségek bizonyos ellentétes irányú átrendeződések ellenére tovább nőttek 
és a külföldi tőkével nem, vagy alig rendelkező térségek többsége nem tudott változtatni 
helyzetén. 
 
Az ipari termelés és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás területi szerkezete továbbra is 
rendkívül koncentrált. 1998-2002 között megkezdődött az ipari termelés térbeni szétterülése 
és megerősödtek az új ipari centrumok főleg Komárom-Esztergom, Somogy és Zala 
megyében. Ennek eredményeképpen a létrejött új ipari kapacitások a termelést tekintve a 
régiók szintjén nem, de a megyék közötti különbségeket tekintve hozzájárultak a gazdasági 
különbségek mérsékléséhez.  
A dinamikahordozó iparágak (pl. járműipar, elektronikai ipar) megtelepülése, gyors 
termelésfelfutása, majd a legújabb időszakban mindinkább szembetűnő konjunkturális 
termelésingadozás (beleértve egyes telephelyek bezárását is) a gazdasági térszerkezetnek 
nemcsak egyik legfontosabb, hanem legbizonytalanabb elemévé is teszi ezt az ágazatot.  
 
A nemzetgazdasági szinten folyamatosan csökkenő jelentőségű mezőgazdaság továbbra is 
jelentős szerepet játszik a periférikus helyzetű és elmaradottnak tekinthető, sok esetben 
aprófalvas településszerkezetű térségek társadalmi-gazdasági életében is, ahol gyakran a 
legfontosabb megélhetési lehetőséget jelenti.  
 
Az 1990-es évtizedben a rendszerváltozással együtt járó átalakulás a legfontosabb társadalmi, 
gazdasági mutatók alakulásában is megjelent, ahol az 1996-os év jelentette a mélypontot. 
Ugyanebben az évben az Országgyűlés elfogadta a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI törvényt, amely a különbségek mérséklése irányába tett eddigi 
erőfeszítések rendszerbe foglalásának tekinthető.  
 
A legfontosabb gazdasági mutatók megoszlásának alakulása a megyék és régiók egymáshoz 
képesti pozíciójavulását vagy romlását tükrözi az országos átlaghoz képest. Különösen 
jelentős 1998-tól Budapestnek a többi megyéhez viszonyított relatív pozíciójavulása, ami a 
főváros-vidék közötti egyenlőtlenségek növekedésére utal.  
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A legfontosabb gazdasági mutatók alakulása 

Megye, régió 
Egy főre jutó bruttó 

hazai termék 
(országos átlag %-ában)

Vállalkozási aktivitás 
(jogi szem. váll./1000 fő)

Egy főre jutó befizetett 
helyi adók összege 

(országos átlag %-ában)

 1996 1998 2002 1996 1998 2002 1996 1998 2002 
Budapest 188,6 187,0 212,9 26,5 33,6 42,0 233,0 217,8 259,8
Pest 72,8 76,9 87,3 9,9 12,6 16,8 89,7 84,1 86,2

Közép-Magyarország 148,3 147,8 163,8 20,8 26,1 32,1 183,8 170,2 190,5
Fejér 104 123,5 94,0 7,4 9,0 12,1 92,1 111,6 107,1
Komárom-Esztergom 89,5 83,8 92,6 9,1 11,2 13,3 83,1 109,8 87,9
Veszprém 81,2 80,5 79,3 8,0 9,3 12,6 94,6 93,3 85,2

Közép-Dunántúl 92,2 97,9 88,7 8,0 9,7 12,6 90,4 104,9 94,4
Győr-Moson-Sopron 110,2 120,5 117,4 9,8 11,8 14,7 85,6 88,7 93,9
Vas 109,7 116,6 98,8 8,2 9,7 12,7 82,8 100,4 87,7
Zala 92,7 90,5 86,7 7,9 9,5 12,3 69,4 70,9 74,1

Nyugat-Dunántúl 104,8 110,5 103,3 8,8 10,6 13,5 80,0 86,6 86,4
Baranya  77,4 78,6 74,4 9,8 12,1 14,0 50,4 57,3 53,9
Somogy 74,4 68,8 67,7 7,8 8,7 11,4 85,4 77,7 67,3
Tolna 89,7 86,4 78,4 7,1 8,2 10,4 88,2 73,6 73,0

Dél -Dunántúl 79,5 77,2 73,1 8,5 10,0 12,2 71,7 68,3 63,3
Borsod-Abaúj-Zemplén 70,0 69,2 62,3 6,0 7,2 8,6 73,1 71,7 53,1
Heves 73,7 72,9 73,5 5,9 7,3 10,1 50,1 63,1 59,5
Nógrád 56,8 56,7 54,5 6,0 6,2 8,0 51,2 45,4 36,1

Észak-Magyarország 68,8 68,0 63,8 6,0 6,9 8,9 63,5 65,0 51,8
Hajdú-Bihar 77,9 75,6 73,1 7,1 8,5 11,3 47,1 63,2 60,2
Jász-Nagykun-Szolnok 75,2 72,2 67,6 6,2 7,4 8,9 57,9 61,2 57,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 58,4 56,8 54,1 6,0 6,6 8,5 36,1 42,2 36,3

Észak-Alföld 70,0 67,6 64,4 6,4 7,5 9,6 46,0 54,8 50,4
Bács-Kiskun 75,0 71,5 67,7 8,5 10,2 12,6 50,9 54,2 53,5
Békés 75,8 69,4 62,1 5,7 3,2 7,7 58,3 58,8 46,5
Csongrád 91,8 89,2 77,0 8,7 10,1 11,8 77,7 83,1 68,1

Dél-Alföld 79,5 76,4 69,0 7,7 9,0 10,9 61,4 64,5 56,0
Országos átlag 100,0 100,0 100,0 11,2 13,7 16,9 100,0 100,0 100,0

 
A vidéken belüli - Nyugat- és Kelet-Magyarország közötti - gazdasági teljesítménybeli 
különbségek csökkenését a fejlettnek tekinthető Közép- és Nyugat-dunántúli régiók, azon 
belül is Fejér és Vas megye gazdasági teljesítményének visszaesése okozta. Jelentős romlott a 
helyzete a Dél-dunántúli régióban Tolna, az Észak-magyarországi régióban Borsod-Abaúj-
Zemplén, valamint a Dél-alföldi régióban különösen Csongrád megyének. Ezzel szemben az 
ország legfejletlenebb, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyéinek helyzete alacsony 
fejlettségi szinten, de stabilizálódni látszik. Az 1998-2002 közötti időszakban a viszont a 
korábbi időszakhoz képest jelentős javulást mutatott Komárom-Esztergom és Pest megye 
országos átlaghoz viszonyított pozíciója. 
 
Az 1997-98-tól kezdődő gyors ütemű gazdasági növekedés – az ezredfordulón tapasztalható 
lassulás ellenére is – a társadalmi jelzőszámokban is tükröződik és az alapvető területi 
társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is egyértelműen a gazdasági folyamatokhoz kötődnek. 
Ezt legjobban a gazdasági fejlettségbeli különbségek alakulásával párhuzamosan változott a 
munkanélküliségi helyzetkép mutatja.  
 
A demográfiai folyamatok, a humán erőforrások (képzettségi, egészségügyi, és mentális) 
adottságai nem változtatták meg úgy a társadalmi feltételrendszert, hogy visszafordíthatóvá 
válnának egyes térségek kedvezőtlen folyamatai. E szférákban inkább az ország egészére 
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jellemző kedvezőtlen folyamatok megfordítása és kevésbé a térségi egyenlőtlenségek 
csökkentése a cél továbbra is. 
 

A legfontosabb társadalmi mutatók alakulása 

 
Megye, régió Népességszám (fő) 

Munkanélküliségi 
ráta az országos 
átlag %-ában* 

Egy főre jutó 
adóköteles jövedelem 
az országos átlag %-

ában 
 1996 1998 2002 1996 1998 2002 1996 1998 2002 
Budapest 1 865 768 1 801 483 1 703 818 47,6 46,1 32,8 151,3 149,7 150,0
Pest 1 021 539 1 041 072 1 100 825 65,7 63,5 43,5 97,2 99,0 104,1

Közép-Magyarország 2 887 307 2 842 555 2 804 643 53,3 52,5 37,1 132,2 131,6 132,0
Fejér 432 906 431 460 433 071 85,7 86,7 87,1 112,1 113,1 113,0
Komárom-Esztergom 319 485 317 356 315 981 109,5 103,7 70,2 99,9 101,4 106,2
Veszprém 385 271 382 184 377 303 89,5 88,7 93,2 101,3 100,9 101,8

Közép-Dunántúl 1 137 662 1 131 000 1 126 355 93,3 92,2 84,3 105 105,7 107,3
Győr-Moson-Sopron 435 449 433 536 433 226 63,8 50,4 51,0 110,5 111,4 110,7
Vas 275 253 272 426 268 551 64,8 64,8 66,9 110,2 110,5 111,2
Zala 307 311 303 219 297 806 87,6 90,1 90,9 98,6 96,0 95,9

Nyugat-Dunántúl 1 018 013 1 009 181 999 583 70,5 66,1 67,0 106,8 106,5 106,5
Baranya  418 295 413 655 407 358 114,3 123,3 136,2 86,4 87,0 85,5
Somogy 347 201 343 620 338 974 120,0 117,9 144,9 81,5 80,0 78,0
Tolna 258 530 255 658 251 038 129,5 125,7 122,4 90,6 91,3 88,2

Dél -Dunántúl 1 024 026 1 012 933 997 370 120,0 122,1 135,6 85,8 85,7 83,6
Borsod-Abaúj-Zempl. 780 412 770 641 756 236 175,2 180,5 204,0 77,7 79,3 78,2
Heves 336 714 332 916 328 458 121,9 122,7 114,9 88,5 88,8 89,8
Nógrád 228 362 225 416 220 837 155,2 155,0 169,7 78,4 78,7 83,7

Észak-Magyarország 1 345 488 1 328 973 1 305 531 158,1 161,7 175,8 80,5 81,6 82,1
Hajdú-Bihar 567 303 563 288 559 835 149,5 140,4 140,1 81,8 77,7 80,2
Jász-Nagykun-Szolnok 436 724 431 129 423 140 137,1 130,4 119,3 82,4 81,4 81,8
Szabolcs-Szatmár-B. 599 887 599 128 596 277 181,0 158,5 177,9 62,7 63,8 66,3

Észak-Alföld 1 603 914 1 593 545 1 579 252 157,1 144,5 148,9 74,9 73,5 75,4
Bács-Kiskun 561 560 556 303 550 639 98,1 103,2 115,8 75,8 76,4 77,3
Békés 415 264 409 436 399 072 129,5 123,6 122,7 80,5 77,9 75,9
Csongrád 439 275 434 837 428 881 85,7 90,3 104,5 93,6 90,8 86,4

Dél-Alföld 1 416 099 1 400 576 1 378 592 102,9 105,1 114,2 82,7 81,3 79,7
Országos átlag 10 432 509 10 318 763 10 191 326 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 *Regisztrált munkanélküli/15-59 éves korú népesség 
 
Népesedési szempontból folytatódott a népességfogyás, ami térben is egyre jobban elterjedő 
jelenséggé vált. Gondot okoz továbbra is a termékenység tartósan alacsony szintje, a halálozás 
magas szintje és ezért a népesség romló korösszetétele.  
Az egészségi állapot terén nem mutatkozik számottevő javulás, a lakosság életkilátásai 
változatlanul a legrosszabbak közé tartoznak az Európai Unióban. Az egészségi helyzetkép az 
elmaradott térségekben és a periférikus helyzetű, kisebb lélekszámú településekben a 
legrosszabb. 
 
A tudásszint terén az 1990-2001 között az iskolázottsági szint látványos emelkedése mellett a 
főváros-vidék különbség kis mértékben csökkent, de a vidéken belüli különbségek továbbra is 
jelentősek maradtak. 1999-től javult a K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya, de továbbra is 
meghatározó a főváros súlya. A tudásbázist tekintve nagyon kedvezőtlen helyzetű kistérségek 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyékben elsősorban az 
országhatár mentén képeznek összefüggő területet. 
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A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás mennyiségi mutatóit alacsonyabb 
szinten a gyerekszám csökkenése, míg a magasabb szinteken, különösen a felsőoktatásban a 
hallgatók számának folyamatos növekedése befolyásolta.  
 
Az életkörülmények vonatkozásában megállapítható, hogy a hazai munkaerőpiac változatlan 
jellemzőjeként egyszerre van jelen az alacsony és javuló munkanélküliségi ráta, illetve az 
alacsony szintű foglalkoztatottság. A munkanélküliségi ráta 2003 végére 5,1%-ra csökkent, 
ugyanakkor a területi különbségek a régiók, megyék, kistérségek és településkategóriák 
szintjén egyaránt növekedett. Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a kistérségek 
jelentős részében tovább nőtt a munkanélküliek aránya, egyes déli és északi határmenti 
térségekben kettő-négyszerese (10,3 - 21,5%) az országos átlagnak. 
 
A szociális intézményrendszeren belül erőteljes volt a tartós bentlakásos intézményi helyek 
iránti igény növekedése, amivel a férőhelyek számának gyarapodása nem tudott lépést tartani. 
A kilencvenes években fejlődésnek indult új szolgáltatások, a falugondnoki hálózat és a 
szociális földprogram, mind az érintett települések, mind pedig az érintett személyek és 
családok számát tekintve erőteljesen fejlődtek. 
 
Az infrastruktúrával való ellátottság 2002-ig jelentős mértékű fejlődésen ment keresztül, 
különösen a távközlés, az egészséges ivóvízellátás, valamint a földgáz hálózati rendszer terén, 
amelyek gyakorlatilag az egész ország területén kiépültek. Megteremtődött a villamosenergia-
ellátás hálózati rendszerének összekapcsolása a nyugat-európai rendszerekkel. Az 1998-2002 
közötti időszakban egyedül a közlekedési hálózat fejlesztése maradt el a kívánalmaktól, a 
közút- és vasúthálózat fejlesztésében meglévő évtizedes elmaradások továbbra is 
megmaradtak, amelynek következtében a térségi elérhetőségben az ország nagy részén nem 
történt érdemi javulás.  
Határozott javulás érzékelhető regionális és települési szinten a települési gázellátottság és 
csatornázottság terén – a szennyvízkezelés kivételével – az ország minden térségében. Például 
jelentős fejlődés ment végbe a mobilkommunikáció általánossá válásával és teljesen új 
elemként van kiépülőben egy decentralizált informatikai hálózat, amelyhez való hozzáférés 
kiegyenlítettebbé vált. 
 
Magyarországon környezeti szempontból leginkább terheltek a nagyvárosi központokkal és 
jelentős agglomerációval rendelkező térségek, ahol a közlekedési légszennyezés jelentős és a 
területhasználat intenzív. Még mindig problémásak a volt nehézipari, kitermelő-ipari és 
energetikai termelőkörzetek, amelyek hosszú ideig jelentős szennyezés-felhalmozók voltak (a 
Közép-dunántúli ipari tengely, a Dunántúl dunamenti területei, valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei iparvidék térségei).  

A környezet állapota az elmúlt években érezhetően javult, egyrészt az államilag is támogatott 
környezetvédelmi intézkedéseknek és az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, 
másrészt a szigorodó környezeti követelményrendszer, a tisztább termelési technológiák és 
rendszerek elterjedésének következményeként. A jól kiépített környezetvédelmi 
infrastruktúrával rendelkező kistérségek nagyvárosainkhoz, illetve a fejlődési tengelyekhez 
kapcsolódnak. Az infrastrukturális elmaradottság a keleti országrészben (az Alföld déli és 
Duna-Tisza közi területein, a Nyírségben, Hajdú-Bihar déli részén, valamint Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében) jelentősebb. 

A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében a kormányzat jelentős anyagi forrásokat 
fordított a területegységek (régiók, megyék, kistérségek) és települések (városok, községek) 
között meglévő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális ellátottságbeli és környezeti állapotban 
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meglévő egyenlőtlenségek csökkentésére. A területi egyenlőtlenségek mérséklésére szánt 
forrásokat a területfejlesztési politika közvetlen, a területi egyenlőtlenségek mérséklését célzó 
és az ágazati minisztériumok kezelésében lévő egyes elsősorban a szakpolitikák céljait 
megvalósító, de a területi különbségek alakulására is ható források együttesen jelentették. E 
pénzügyi eszközök együttes, összehangolt és hatékony módon történő felhasználása és hosszú 
távon kifejtett hatásai teremthetik meg a felzárkózás esélyét. 
 
A területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló pénzügyi eszközöknek1 a 
Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC) és a Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 
tekinthetők. A területi társadalmi-gazdasági különbségek mérséklését a területfejlesztési 
politika horizontális jellegénél fogva azonban nemcsak a területfejlesztési célú 
célelőirányzatok, hanem más ágazatok kezelésben lévő források felhasználása is elősegíti. Az 
1990-98 között megítélt támogatásokon belüli részarányához képest alapvető változás nem 
történt, mivel a területfejlesztési célú támogatások továbbra is elenyésző (10%-os) hányadot 
képviselnek.  
 
A területfejlesztési politika felzárkóztatási céljával összhangban az ország leghátrányosabb 
helyzetű Észak-magyarországi, Észak-alföldi és Dél-dunántúli kistérségeibe jutott az összes 
területfejlesztési célú és hatású támogatás döntő többsége.  
 

Országos átlag=100
130-170
101-130
100
75-99
29-75

Egy főre jutó összes támogatás 1999-2002

Jelmagyarázat

 
A támogatások területi eloszlását ugyanakkor az eddigieken túlmenően a pályázó település 
településhálózatban betöltött szerepe is befolyásolta, a támogatás nagysága a települések 
népességének növekedésével folyamatosan csökkent. A legmagasabb egy főre jutó támogatást 
a kistelepülések, a legkevesebb állami támogatást pedig a főváros kapta, így a legmagasabb 
egy főre jutó támogatás a kistelepülésekre jutott, ami a társadalmi-gazdasági különbségek 
mérséklése irányába hatott.  
                                                 
1 Az OTK elfogadása 1998-ban történt a 35/1998. (III. 20.) Ogy. határozattal, amelyre vonatkozóan a pénzügyi 
eszközök felhasználásának első éve 1999 volt. 
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Egy főre jutó összes támogatás népességkategóriák szerinti megoszlása 1999-2002
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A támogatások céljait tekintve a legtöbb állami forrást szennyvíz, illetve egyéb műszaki 
infrastruktúra-fejlesztésre fordították, de jelentős támogatási összeget kaptak még a humán 
infrastrukturális projektek is. Ezzel szemben a gazdasági, turizmusfejlesztési, KKV fejlesztési 
és környezetvédelmi támogatások nagyságrendekkel kisebb volumenűek. 

Egy főre jutó támogatások aránya főbb célterületenként

Jelmagyarázat

Turizmus
Kkv fejlesztés
Hulladék
Gazdasági versenyképesség
Környezetvédelem
Agrárberuházások
Humán infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Szennyvíz
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A GFC-t és a KKV-t leszámítva mindegyik támogatást nagyobb arányban nyújtották a 
területfejlesztés szempontjából kedvezményezett településeknek, mint amekkora a kedvez-
ményezett településeken, kistérségekben élő népesség aránya.  
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Támogatások és népesség megoszlása területfejlesztési kedvezményezettség 
alapján 1999-2002

nem kedvezményezett kedvezményezett

 
Az 1999-2002 között megítélt összesen 773 milliárd Ft állami támogatás együttesen az azonos 
időszak összes hazai beruházásának tizedét sem teszi ki, melyből az következik, hogy az 
ország társadalmi-gazdasági helyzetének alakulását a legtöbb fejlesztési területen nem az 
állami támogatások, hanem a piaci folyamatok irányítják. A támogatások ugyanakkor jelentős 
befolyásoló erővel bírhatnak a piaci folyamatok irányára, bizonyos tématerületeken (pl. 
befektetés-ösztönzés vagy informatika), ahol szükséges a piaci folyamatok differenciáló 
hatásait mérséklő fejlesztések támogatása a felzárkóztatás érdekében.  

Az állami támogatások összehangolása terén eddig elért kedvező változások ellenére továbbra 
is jelentősek az egyes ágazati célelőirányzatok céljai közötti átfedések, továbbá a 
leghátrányosabb helyzetű térségek kedvezményezettsége nem jut érvényre mindig a kellő 
jelentőséggel. 
 
A területfejlesztési politika 1998-2002 között az elmaradott területekre összpontosította 
forrásainak döntő többségét. Ezzel a gazdasági teljesítmény piaci alapú területi 
egyenlőtlenségeit csökkenteni nem tudta, csupán mérsékelte annak kedvezőtlen hatásait és 
megakadályozta újabb térségi válsághelyzetek kialakulását. Különösen a foglalkoztatási 
támogatások esetén mutatható ki jelentős hatás, ami azt jelenti, hogy - ha csak rövidtávon is - 
de jelentős szerepet tud betölteni az állam a foglalkoztatási feszültségek mérséklésében. 
 
Az ország minden térségében megjelölhetőek azok a helyi vagy központi eszközökkel 
javítható adottságok, amelyek megteremthetik az esélyt a gazdasági és társadalmi 
elmozdulásra annak ellenére, hogy egyes periférikus helyzetű térségekben koncentráltan 
jelentkeznek a társadalmi-gazdasági stagnálás jegyei. Ennek bázisát a gazdasági növekedés 
teremtette többletforrások, a koordinált és fenntartható növekedést biztosító, ugyanakkor a 
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térségi felzárkózás irányába ható közvetlen (állami fejlesztéseken keresztüli) és közvetett 
(regionálisan differenciált szabályozási, támogatási eszközökkel orientált) felhasználása 
adhatja. A területi különbségek mérséklését erősítő belső többletforrásokat az EU strukturális 
támogatásai is bővítik. 
 
 

1.1.  A régiók és a megyék közötti egyenlőtlenségek alakulása 

Az egy főre jutó GDP-ben kifejezett gazdasági teljesítőképesség területi egyenlőtlenségei 
1998-tól 2000-ig gyorsan növekedtek, majd 2001-ben némi csökkenés következett be, ami 
mögött a legfejlettebb (Fejér, Pest, Győr-Moson-Sopron és Vas) megyék ipari 
teljesítményének csökkenése áll. 2002-ben újra jelentősen megnövekedtek a területi gazdasági 
különbségek.  
 
Az átmenetinek tekinthető fejlettségi elmozdulások ellenére is egyértelműen megerősödni 
látszik a kelet-nyugat és a centrum-periféria megosztottság. A nyugat-kelet fejlettségi 
megosztottságot bizonyítja, hogy 1998-2002 között Pest megye és Budapest után Komárom 
megyét jellemezte a legnagyobb fejlődés, valamint az egy főre jutó GDP-t tekintve is 
növekedést szinte csak dunántúli megyék (Somogy, Veszprém, Zala, Győr-Moson-Sopron) 
mutattak. Az északkeleti, keleti országrészből is a Budapesthez közelebbi Heves megye tudott 
számottevően fejlődni.  
 
A termelésüket térben áthelyező nagyvállalatok jelentős hatással voltak a bruttó hozzáadott-
érték egyenlőtlenségeire, ami a regionális (főleg a Közép- és Nyugat-dunántúli régió) és a 
megyei szinten a (Fejér és Vas megye) átlagosnál kisebb mértékű bővülésén is tükröződik.  
Jelentős veszteséget szenvedett el a bruttó hozzáadott-érték termelést tekintve a 
székesfehérvári, szentgotthárdi kistérség, míg a Tiszaújvárosi, Szegedi és Dunaújvárosi 
kistérség gazdasága a stagnálás jeleit mutatta. Ezzel ellentétben jelentős bővülést ért el a 
Budaörsi, Debreceni, Egri, Kecskeméti, Komáromi, Pécsi, Ráckevei, Szombathelyi és Tabi 
kistérség gazdasága.   
 
A gazdasági teljesítőképesség területi folyamataival ellentétes irányban, minden térségi 
szinten, de kiváltképp a kistérségi szinten csökkentek a vállalkozási aktivitás térségi 
egyenlőtlenségei. Regionális szinten jelentős közeledés figyelhető meg, amennyiben az 
Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiót tekintjük. Ehhez hasonló növekedés figyelhető 
meg a fejlettnek tekinthető Közép-Dunántúlon, ami a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan 
egyre több szolgáltató vagy beszállító kisvállalkozás létrejöttét valószínűsíti. 
 
A vállalkozási aktivitás az átlagon felül növekedett Pest megyében a budapesti agglomeráció 
egyes (pl. Budaörsi, Dunakeszi, Gyáli, Gödöllői, Pilisvörösvári) kistérségeiben, valamint 
Heves és Hajdú-Bihar megyékben. Kistérségi szinten az átlagosnál kevésbé bővült a 
vállalkozások száma az egyes nagyvárosi (Miskolci, Pécsi, Szegedi, Szolnoki) kistérségekben.  
 
A befizetett helyi adók egyenlőtlenségei regionális és megyei szinten is növekedtek. 
Különösen - az adott időszakban és folyó áron számítva több mint duplájára - növekedett 
Budapesten a befizetett helyi adók összege, de hasonlóan dinamikus ütemben bővült Pest 
Győr-Moson-Sopron, Zala és Fejér megyékben is. Mindenképpen megjegyzendő azonban, 
hogy egy-egy nagyvállalat letelepedése és működése (főleg a befizetett helyi adókon 
keresztül) jelentős társadalmi-gazdasági fejlődést indíthat el az adott térségben, de a 
nagyvállalat elsősorban a világpiac szereplőjeként működik, ami a piaci körülmények 
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megváltozására adott reakciója miatt érzékennyé teheti az adott (például a Sárbogárdi, 
Szentgotthárdi, Dunaújvárosi, Tiszavasvári, Bélapátfalvai) térség gazdaságát. A nagyvállalati 
döntések következményei a helyi adók csökkenését - rosszabb esetben ipari válságtérségek 
kialakulását - eredményezhetik, ami a települési fejlesztési források csökkenését is maga után 
vonja.  
 
A területi gazdasági különbségek alapvető módon befolyásolják a társadalmi folyamatokat, 
amelyek legfontosabb jellemzője a munkanélküliség. A munkanélküliségi ráta 
egyenlőtlenségei regionális és megyei szinten 2000-ig növekedtek, majd 2001-2002-ben 
stagnáltak.  
Az 1998-2002 között az országos szinten csökkenő munkanélküliség nem egyformán érintette 
a régiókat, mivel legjobban a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régióban, míg 
legkevésbé az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli régióban változott a mértéke. 
Leginkább a fővárosi és legkevésbé a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkanélküliség 
csökkent, ami Budapest esetében a munkanélküliek számának megfeleződését, míg Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében számuk változatlanságát jelentette.  
Kistérségi szinten tovább erősödtek - közel duplájára nőttek - a munkanélküliség területi 
egyenlőtlenségei. Kiemelkedik az Abaúj-Hegyközi, Szerencsi, Encsi, Sellyei és Szigetvári 
kistérség, ahol nagymértékben emelkedett a munkanélküliek száma. Kedvező irányba mozdult 
a munkanélküliség szintje a főváros, a Nagykátai, Ceglédi, Tatabányai és Tatai kistérségben.  
 
Az adóköteles jövedelmeket regionális szinten tekintve továbbra is elkülönülnek egymástól a 
főváros, a Nyugat- és Közép-Dunántúli régió, illetve a többi régió alkotta csoportok. Az 
egyenlőtlenségek stagnálása jelzi, hogy 1998-2002 között e téren nem történt igazán jelentős 
elmozdulás a régiók között és megyei szinten sem változtak jelentős mértékben a jövedelem 
különbségek. A fővárosi átlagjövedelem továbbra is 30%-kal haladja meg a legfejlettebb 
vidéki (Fejér, Győr-Sopron–Moson és Vas) megyék átlagjövedelmét.  
A megyék közötti különbségek azonban folyamatosan növekedtek 1998-2002 között és 
egyedül Komárom-Esztergom megye átlagjövedelme közeledett érdemben a fenti fejlett 
megyék szintjéhez, de elkezdődött Zala megye felzárkózása is.  
A megyék többségében nem változott érdemben az átlagjövedelem relatív szintje, kivéve 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ahol az átlagjövedelem jóval alatta marad a vidéki megyék 
szintjének. 
Kistérségi szinten a jövedelemkülönbségek határozott kiegyenlítődést mutatnak, amit 
elsősorban az Északkelet-magyarországi határmenti kistérségeknek a Budapest tágabb 
vonzáskörzetébe tartozó Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád megyei 
kistérségeknél gyorsabb ütemben emelkedő jövedelemszintje okoz. Azonban, amíg a főváros 
környéki kistérségek esetében a fejlett térségek szintjére való felzárkózás történik, addig az 
Északkelet-magyarországi kistérségekben a megnövekedett átlagjövedelem továbbra is a 
legkisebbek közé tartozik az országban. 
 
 

1.2.  A települések népességszám szerinti kategóriái közötti egyenlőtlenségek alakulása 

A települések között meglévő társadalmi-gazdasági különbségek ma is meghatározó elemei az 
országban meglévő fejlettségbeli különbségeknek. Különösen jelentősek és tartósak a városok 
a községek közötti egyenlőtlenségek a gazdasági teljesítményre utaló bruttó hozzáadott-
értéket tekintve. A településhálózat szintjei között növekedtek a munkanélküliség ráta 
egyenlőtlenségei, amit a nagyobb népességű települések javuló és a többségben lévő kisebb 
népességű települések stagnáló vagy romló munkanélkülisége hozott létre. 
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A vállalkozási aktivitás egyenlőtlenségei markánsan csökkentek 1998-2002 között, ahogy a 
vállalkozások létrejötte az egyre kisebb népességű településeken is gyakoribbá vált, de 
továbbra is egyértelműen a városok vannak kedvezőbb pozícióban.  A működő jogi 
személyiségű vállalkozások 4/5-e a 10 ezer főnél népesebb településeken található, melyben 
természetesen megjelenik Budapest döntő súlya is.  
 
A településhálózat szintjein keresztül egyre kisebb lakosságszámú – főleg a 20.000 főnél 
kisebb lakosságszámmal bíró – településekben jelennek meg a vállalkozások, amelyek a helyi 
gazdaság megújulásának kiútját jelenthetik; még akkor is, ha jórészük a kedvezőbb adózási 
feltételek vagy a vállalkozás indításához, mint feltételhez kötött állami támogatások miatt jött 
létre.  
Akárcsak a vállalkozói aktivitásnál, a helyi adók esetében is kismértékű kiegyenlítődés 
tapasztalható. A helyi adók döntő többsége a 10 ezer fő fölötti településeken képződik, az 50 
ezer fő feletti városaink hasonló mértékű egy főre eső helyi adóval rendelkeznek, mint a 
főváros. E kedvező változás főleg a minimálbér és részben a közalkalmazotti fizetések 
emelésével hozható kapcsolatba. 

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a népességszám csökkenése eltérő mértékben 
érintette a településeket. 1998-2002 között a természetes fogyás a fővárosban, valamint a 
2000 főnél kisebb községekben nagyobb volt az országos átlagnál. A migrációs folyamatokra 
a kilencvenes évek közepétől a Budapestről és a nagyvárosokból történő elvándorlás, 
valamint a községek, elsősorban az agglomerációhoz tartozó községek népességének 
növekedése volt jellemző. 2000-2002 között ezek a tendenciák mérséklődtek, folytatódott 
viszont az apró és törpefalvak népességvesztése. 

1998-2003 között országosan csökkent ugyan a munkanélküliségi ráta, ugyanakkor a 
településkategóriák között tovább nőttek a már korábban is jelentős különbségek. Az egyre 
kisebb települési lakosságszám egyre nagyobb munkanélküliségi rátával párosul. Országosan 
mintegy 1200 településen az országos átlagtól eltérően nőtt a munkanélküliség ráta, ami 
különösen az 500 főnél is kisebb községeket érintette. Ebben a népesség-kategóriában a ráta 
2003-ban már kétszerese volt az országosnak és hétszerese (!) a fővárosinak.  

A jövedelmi viszonyokat illetően 1998-2002 között kismértékű kiegyenlítődés ment végbe a 
településkategóriák között, ugyanis a kisebb településeken valamelyest nagyobb volt az 
átlagos jövedelmek növekedése. A közeledés ellenére az ötszáz főnél kisebb településeken az 
átlagos jövedelmek 2002-ben így is csak a kétharmadát jelentették az országos átlagnak és 
valamivel több, mint harmadát a fővárosi értéknek. 
  
A települési komfort szempontjából az összes település majdnem fele – főleg a kisvárosok, 
nagyközségek – az alacsony települési komfortú kategóriába tartozik és különösen az 5-10 
ezer fő lakosságszámú települések vannak a legrosszabb helyzetben. Az alacsony 
komfortszint összetevői a nem megfelelő lakáskörülmények, lakókörnyezet, illetve a 
közszolgáltatásokhoz való nehéz hozzáférés. 
Hasonlóan jelentős az alacsony települési komfortú települések aránya az 500 főnél kisebb 
aprófalvak esetében, amit elsősorban az infrastrukturális elmaradottság (szennyvízcsatorna-
hálózat, gázhálózatba való bekötöttség) és a közszolgáltatások rossz elérhetősége okoz.  
 
Az infrastrukturális ellátottságban jelentkező települési különbségek egyik legmarkánsabb 
tényezője a csatornázottság. Országosan minden települési kategóriában növekedett a 
csatornahálózatba bekötött lakások aránya, azonban a települési egyenlőtlenségek (a 
csatornaberuházások viszonylag nagy költsége miatt) továbbra is fennmaradtak. A 10 ezer fő 
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feletti települések lakásállományának háromnegyede volt a vizsgált időszakban 
csatornahálózatba kötve. A községek csatornázottsági jellemzői jóval dinamikusabban 
növekedtek, mint a városoké. Kiemelendő, hogy a 100 ezer fő feletti nagyvárosaink 
csatornázottsága rosszabb, mint az 50-100 ezer fő népességszám közé eső városainké (a 
legrosszabb helyzetben az alföldi nagyvárosok vannak).  
 
 

1.3.  Fejlett és elmaradott térségek közötti egyenlőtlenségek alakulása 

A gazdaság kistérségi szintű egyenlőtlenségei a régiókon belüli fejlettségi különbségek 
kiegyenlítődését és a nagytérségek közötti fejlettségbeli különbségek elmélyülését 
eredményezték. A kistérségi gazdasági fejlettséget jellemző egy főre jutó bruttó hozzáadott 
értékében mutatkozó egyenlőtlenségek 1998-2002 között nem sokat változtak, ami a fejlett és 
kevésbé fejlett térségek közötti különbségek tartóssá válását jelenti. Jelentősen növekedtek a 
munkanélküliségi ráta kistérségi egyenlőtlenségei, ami a fejlettebb kistérségek helyzetének 
relatív javulásának és a fejletlenebb kistérségek romló helyzetének eredőjeként alakult ki. 
 

A kistérségek közötti területi egyenlőtlenségek alakulása 1998-2002 között
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A fejlett és elmaradott térségek közötti különbségek meghatározása a gazdasági és társadalmi 
térszerkezet leírásával lehetséges, amiben jellegzetes térségtípusok elhatárolása válik lehetővé 
egyrészt az 1998-2002 közötti soktényezős társadalmi és gazdasági fejlődés mértéke, másrészt 
a 2002-ben fennálló fejlettségi állapot alapján összetett többváltozós matematikai-statisztikai 
módszerekkel.  
 
Az 1998-2002 között az átlag felett fejlődő, (de már korábban is fejlett kistérségek) egyetlen 
kivétellel Budapest tágabb környezetében találhatóak. A Nyugat-Dunántúlon és Közép-
Dunántúlon a fejlett kistérségek többségét stagnálás, míg a közepesen fejletteket (Csornai, 
Téti, Pannonhalmai, Oroszlányi, Zirci, Zalaszentgróti, Vasvári, Sümegi, Őriszentpéteri, Lenti, 
Abai kistérség) gyors növekedés jellemzi, amely az északnyugati országrész belső 
kiegyenlítődését eredményezi. A középmezőnyből történő felzárkózási dinamika jellemzi a 
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fővároshoz keletről kapcsolódó térségcsoportot (Nagykátai, Hatvani, Jászberényi, Pásztói 
kistérségek) is.  
 
A legfejletlenebb kistérségek kevesebb, mint fele kezdett el felzárkózni, miközben a 
legfejletlenebb térségek többségének fejlődési üteme messze átlag alatti, esetenként abszolút 
értelemben is visszaeső, ami további leszakadásukhoz vezet. E térségek az északkeleti 
országrészben és különösen a Dél- Dunántúlon koncentrálódnak.  
A Dél-Dunántúl fejlődésbeli lemaradásának eredményeként a Dunántúl déli részén 
markánsabb fejlettségi törésvonal alakult ki, amely e régiót elválasztja a Dunántúl fejlettebb 
térségeitől. Észak-Magyarországon a dinamizálódó Heves megyében, Nógrád megye nyugati 
térségében és a szerkezeti válsággal küzdő Bátonyterenyétől Ózdig terjedő ipari térségek 
között mélyülnek a különbségek.  
 

A gazdasági térszerkezet alakulása 1998-2002

Jelmagyarázat

gazdasági térségtípusok:
leszakadó
fejletlen, felzárkózó
közepesen fejlett, stagnáló
közepesen fejlett, felzárkózó
fejlett, stagnáló
dinamikusan fejlődő

 
 
A nyugati határmenti térségek megőrizték fejlettségi pozíciójukat. Az 1998-ban még 
mérsékeltebb fejlettségű, dunamenti urbanizációs tengely - kiegészülve Komárom-Esztergom 
megye déli kistérségeivel - az ország legdinamikusabban fejlődő területe lett. A fejletlen 
határmenti perifériák elmaradottsága a 1998-2002 között változatlan maradt. A délnyugati, 
valamint a keleti, északkeleti országhatár menti térségek annak ellenére, hogy több tényező 
(pl. bruttó hozzáadott-érték, vállalkozói aktivitás) tekintetében megkezdték a felzárkózást, 
nem voltak képesek érdemben javítani fejlettségi helyzetükön. A Horvátországgal 
szomszédos határmenti területek azonban egyre inkább a leszakadó térségekhez sorolhatók. 
A telepítő tényezők és gazdasági nyitottság ill. hatékonyság szempontjából versenyképes 
térségek Budapest szűkebb és tágabb agglomerációjában és a Dunántúl északi peremén 
elhelyezkedő a Bécs-Budapest közötti közlekedési folyosó mentén, valamint az öt vidéki 
nagyváros és néhány megyeszékhely kistérségében koncentrálódnak, miközben a 
versenyképtelen térségek jellemzője a keleti, északi vagy déli országhatár menti fekvés és a 
közlekedési szempontból belső periférián való elhelyezkedés. 
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A területi társadalmi folyamatok sajátossága, hogy a változások csak hosszabb időtávon 
mérhetők, ezért az 1998-2002 közötti időszak rövidsége miatt nem állapítható meg 
számottevő változás a társadalmi viszonyok alakulásában. A térszerkezetet alakító tényezők 
közül mindössze a munkanélküliség és a jövedelmi helyzet esetében beszélhetünk rövidtávon 
is mérhető változásokról. A társadalmi térszerkezet legfontosabb jellemzője, hogy folytatódott 
a legrosszabb helyzetű térségek leszakadása (különösen az Abaúj-Hegyközi, Szikszói, Sellyei, 
Csengeri, Derecske-Létavértesi, Nyírbátori, Edelényi kistérségek). Ezzel páthuzamosan 2002-
ben ugyanaz a 11 kistérség állt a fejlettségi rangsor élén (Budapest, Székesfehérvári, 
Veszprémi, Szentendrei, Győri, Pécsi, Egri, Debreceni, Budaörsi, Szegedi, Balatonfüredi), 
mint négy évvel korábban.  
 

A társadalmi térszerkezet rövid távú (1998-2002) változása 

Jelmagyarázat
relatív státusz

javuló/magas
stagnáló/magas
romló/magas
javuló/közepes
stagnáló/közepes
romló/közepes
javuló/alacsony
stagnáló/alacsony
romló/alacsony  

 
A társadalmi fejlettség szempontjából magas társadalmi státuszú kistérségek 2/3-a Közép-
Magyarországon és a Dunántúl középső, illetve nyugati régiójában található, míg az alacsony 
státuszúak ugyanilyen arányban koncentrálódnak az Észak-Alföldön és Észak-
Magyarországon, a Balassagyarmat-Békéscsaba vonaltól keletre.  
 
Budapest agglomerációjában és a közép-dunántúli régióban találhatók azok a magas 
társadalmi státuszú kistérségek, melyek helyzete az átlagnál jobban javult. A többi régióban 
döntően megyeszékhelyek kerültek a javuló/magas státuszú kategóriába. Ezekben a 
térségekben mindenekelőtt a munkanélküliség, a jövedelmi-vagyoni helyzet alakult különösen 
kedvezően a négy év során.   
 
A társadalmi mutatók továbbra is az 1998-2002 közötti időszakban stagnáló, magas státuszú 
kistérségek csoportjában a legkedvezőbbek. Ezek egyharmada egy régióban (Nyugat-
Dunántúl) találhatók, a többi térségben elsősorban nagyobb városok, megyeszékhelyek 
kistérségei tartoznak ebbe a körbe. Kirajzolódnak továbbá a főbb közlekedési folyosók. 
Jellemzőjük, hogy már 1998-ban is a legkedvezőbb helyzetben voltak, és csak ehhez képest 
nem javult státuszuk az átlagnál nagyobb mértékben.  
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A magas társadalmi státuszú térségek csoportján belül alig 10% esetében beszélhetünk az 
átlagoshoz képest társadalmi státuszromlásról a vizsgált időszakban. Ide olyan kistérségek 
tartoznak (pl. Győri, Balaton környékiek, Nyíregyházai), ahol a korábbi dinamikus 
emelkedéshez képest történt szerény lemaradás. A közepes (átlagos) társadalmi státuszú 
kistérségek a Dél-Alföldön, Duna-Tisza közén alkotják a legnagyobb összefüggő területet.  
 
Az alacsony társadalmi státuszú kistérségeket stagnálás vagy visszaesés jellemezte 1998 és 
2002 között. A néhány javuló/alacsony státuszú térség Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben koncentrálódik. Társadalmi státuszuk emelkedése döntően a 
jövedelmi-vagyoni mutatók és a települési komfort átlagon felüli javulásából ered.  
Az alacsony státuszú kategóriában tovább romló helyzetű kistérségek a keleti, északi vagy 
déli országhatár mentén vagy a megyehatárok alkotta belső perifériákon találhatók, 
összefüggő területet alkotva a Csereháton, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék 
találkozásánál vagy a Dél-Dunántúlon).  
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2. A Budapest-központú térszerkezet oldása 

1998-2002 közötti időszakban a Budapest-központúság mérsékelten bár, de tovább erősödött; 
ugyanakkor a főváros mellett annak szűkebb és tágabb agglomerációja is dinamikus 
növekedésnek indult, ami a főváros pozitív gazdasági kisugárzó hatására vezethető vissza. 

A főváros túlsúlyára jellemző, hogy továbbra is Budapesten van bejegyezve a jogi 
személyiségű vállalkozások közel fele és szerepe különösen kiemelkedő a befizetett társasági 
adó – közel 60%-os – arányát tekintve. A külföldi jegyzett tőke több mint fele, az összes 
beruházás közel egyharmada Budapesten valósult meg és ez az arány gyakorlatilag alig 
változott. 
A bruttó hazai termék (GDP) előállításában Budapest domináns szerepe 1998-2002 között 
egyértelműen nőtt (34,1 %-ról 36,1 %-ra). Emellett jelentősen növekedett az egy főre jutó 
GDP budapesti és vidéki értéke közötti különbség, ami a vidéki megyék gazdasági 
teljesítményének visszaesése mellett a főváros népességcsökkenésére is visszavezethető.  
A főváros központja az átalakuló, globális kapcsolatrendszerekbe integrálódó új 
tevékenységeknek, az átformálódó pénzügyi és információs tereknek, a tudományos és 
kulturális innovációnak, az igazgatási és politikai szerepeknek. Különösen nagymértékű a 
globális gazdasághoz szorosan kapcsolódó információs szolgáltatások szektorának 
koncentrációja. 

A főváros tercierizálódása 1998-2002 között megtorpant, a szolgáltatási szektor által 
előállított bruttó hozzáadott érték 1998-ban is magas budapesti aránya (43 %) nem nőtt, sőt 
inkább az ipari értéktermelés fővárosra jutó része emelkedett kis mértékben, miközben az 
agrárium által előállított hozzáadott értékből a főváros részaránya 3% alá csökkent. A 
bankfiók-hálózat a fővárosban koncentrálódik (a bankfiókok több mint egyharmada) és az 
időszak során a bankfiókok száma is gyorsabban nőtt a fővárosban. 
A turizmus is egyre nagyobb arányban koncentrálódik Budapesten, mivel a külföldi 
vendégéjszakák és a kereskedelmi férőhelyek számát tekintve is a főváros részesedése 
emelkedőben van. A belföldi vendégforgalom tekintetében ugyanakkor csökkent Budapest 
szerepe. 
 

 Budapest részaránya, %  Tényező 
1998 2002 vált. %pont 

GDP 34,08 36,10 2,02 
Ipar bruttó hozzáadott érték 22,66 23,08 0,42 
Mezőgazdaság bruttó hozzáadott érték 3,34 2,79 -0,55 
Szolgáltatások bruttó hozzáadott érték 42,91 42,57 -0,34 
Beruházások *30,78 **29,83 -0,95 
Állami beruházások *36,29 **36,11 -0,18 
Külföldi jegyzett tőke 54,80 53,28 -1,52 
Külföldi érdekeltségű cégek száma 50,32 52,33 2,01 
Jogi személyiségű vállalkozások száma 44,74 43,06 -1,68 
Informatikai szolgáltatást végző vállalkozások száma 61,10 57,65 -3,46 
Adóköteles jövedelem 27,28 25,43 -1,85 
Társasági adó 54,20 57,80 3,60 
Bankfiókok száma 25,56 29,30 3,74 
Külföldi vendégéjszakák száma 30,37 34,27 3,89 
Belföldi vendégéjszakák száma 10,29 8,93 -1,37 

                 *1997-1999-időszakra vonatkozó adat,  
               **2000-2002 időszakra vonatkozó adat 
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A társadalmi tényezőket vizsgálva szintén jelentős eltérések vannak a Budapest–vidék 
viszonylatban. Az eltérések főleg a kutatás-fejlesztés, az oktatás, az egészségügyi ellátás, 
valamint a művelődési intézményrendszer legfelsőbb szintjein jelentkeznek.  
 
A kutatás-fejlesztést az 1998-at követő időszakban a kutatóhelyek, a kutatói létszám 
növekedése jellemezte. 1999 után a K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya is emelkedett, 
átlépve az 1,0%-os határt. Budapest részesedése a kutató-fejlesztő helyek esetében a 
legalacsonyabb (43%-os szintre csökkent), a K+F létszám koncentrációja pedig ennél is 
kisebb mértékben csökkent (57-ről 55%-ra). Mérséklődött a Budapest-központúság a 
tudományos fokozattal rendelkező kutatók arányát illetően is, de a doktori fokozattal 
rendelkezők 60%-a, a kandidátusok 53%-a továbbra is fővárosi kutatóintézetekben dolgozik. 
A főváros súlya a K+F-célú ráfordítások esetén a legnagyobb, 2002-re elérte a 65%-ot. A 
műszaki kutatással-fejlesztéssel foglalkozó cégek 58%-a, a humán K+F tevékenységet végzők 
kétharmada működik Budapesten. A 2002-ben bejelentett szabadalmak csaknem felét (47,3%) 
a fővárosból jelentették be.  
 
A felsőoktatásban az elmúlt évtizedben megháromszorozódott a hallgatók száma, 1998 és 
2002 között 33 %-os volt a növekedés. A főváros esetében az országos átlagot meghaladó volt 
a növekedés. 2002-ben az összes hallgató közel 40%-a tanult a fővárosban. Budapest 
dominanciája a speciális képzési területek (teológiai, művészeti, katonai képzés) mellett 
elsősorban a műszaki és jogi-államigazgatási szakokon kiemelkedő. 
 

Budapest részaránya, % Tényező 
1998 2002 vált. %pont 

K+F létszám 57,2 54,9 -2,3 
K+F ráfordítás 62,5 64,8 2,3 
K+F hely 46,5 42,9 -3,6 
Felsőoktatásban tanulók  35,3 39,2 3,9 
     ebből nappali képzésben részesülők 39,6 41,5 1,9 
Kórházi ágyak megoszlása 29,0 28,5 -0,5 
Színházlátogatók megoszlása 57,0 54,6 -2,4 
Múzeumlátogatók megoszlása 34,5 35,0 0,5 
Mozilátogatók megoszlása 51,0 54,9 3,9 

 
Az oktatáshoz hasonlóan az egészségügyben is az intézményrendszer legmagasabb szintjén (a 
fekvőbeteg ellátásban) a legnagyobb a Budapest-központúság. A nem csupán Pest megyét, de 
sok területen az egész országot ellátó intézményeivel a főváros a kórházi ágyak közel 
egyharmadát működteti, ami nem jelent változást 1998-hoz képest. Néhány szakterület 
esetében különösen nagy Budapest szerepe, az onkológiai, ortopédiai ágyak négytizede 
változatlanul a fővárosban koncentrálódik.  
 
A művelődési intézményekkel való ellátottság, azok látogatottsága továbbra is szoros 
kapcsolatban van a települések népesség nagyságával, így Budapest központi szerepe a 
kulturális életben is kiemelkedő.  

 
A főváros túlsúlyának enyhítése terén a legeredményesebb a mobil és digitális távközlés 
térnyerése volt a vezetékes távközléssel szemben. Ennek országos elterjedése, valamint a 
tercier szektor által termelt GDP egyenletesebb megoszlása a térségek között szintén a 
dominancia oldásán javított. Szerény mértékben de megindult egy folyamat, melynek 
hatásaként csökkent a főváros súlya az adóköteles jövedelmek terén és a kutatás-fejlesztés 
egyes szegmenseiben. Hasonlóan változott a „vidék” javára a beruházások, a külföldi jegyzett 
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tőke, valamint a K+F létszám nagysága is az elmúlt négy évben. Tovább erősödött viszont a 
főváros részaránya a megtermelt GDP, a felsőoktatásban tanulók száma, a társasági adó, a 
pénzügyi szektor, valamint a K+F ráfordítások tekintetében. Összességében nem sikerült 
mérsékelni a főváros jelentőségét az ország életében, annak domináns szerepe továbbra is 
fennmaradt. 

 
A legfontosabb gazdasági-társadalmi mutatók megoszlása a főváros és a vidéki térségek között: 
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A főváros-központú térszerkezet a műszaki infrastruktúra vonatkozásában leginkább a sugaras 
jellegű köz- és vasúthálózaton keresztül érvényesül. Az ország összes gyorsforgalmi útja 
érinti a fővárost és a 2003-ban átadott szekszárdi Duna-hidat kivéve nem létesült újabb 
transzverzális kapcsolat az ország keleti és nyugati fele között. Rendkívül lassan halad a 
sugaras térszerkezet oldása, bár a 2015-ig szóló közlekedésfejlesztési elképzelésekben már 
szerepel az M8-as és M9-es autóutak részleges megépítése. Ennek elősegítése érdekében épült 
meg a közelmúltban több megyeszékhely elkerülő, illetve tehermentesítő útvonala. Az 
elkövetkezendő években (a már meglévő autópályák továbbépítésével az országhatárokig) 
mindenesetre a sugaras jelleg további erősödése várható.  
 
A vasúthálózaton nem történt olyan mértékű változás, amely a főváros központúságot 
mérsékelni tudta volna. Mivel az országban csak a Budapesti Déli Összekötő hídon lehet több 
vágányon átkelni a két országrész között, ez döntően meghatározza a vasúti irányokat. A 
tervekben számos pályaszakasz rekonstrukciója szerepel, azonban nem várható további 
átkelési lehetőség építése. Szükséges viszont a budapesti vasúti hidak mielőbbi felújítása és 
bővítése, mert jelenleg csak korlátozásokkal használhatóak ezek az átkelési pontok. 
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A többi, országosan kiépült hálózat közül területi kiegyenlítődés figyelhető meg a 
telefonellátottság, a csatornázottság, és a települési gázellátottság területén.  
 
A vezetékes távközlés terén a főváros „egyeduralma” a ’90-es években megszűnt. A 
legdinamikusabban fejlődő távközlési szektor az ország minden részén elérhetővé és 
megfizethetővé vált. Ebben a szektorban olyan gyorsak a változások, hogy napjainkra a 
néhány év alatt országosan elterjedt vezetékes telefonhálózat térvesztése történik a mobil 
telefonszolgáltatással szemben. Tehát mára a vezetékes ellátottság nem jelent olyan mértékű 
területi differenciáló tényezőt Budapest és a vidék vonatkozásában, mint a rendszerváltás 
előtti és körüli években. 
 
Az elmúlt években a települési ivóvízellátás teljes körűvé vált, megkezdődhetett a 
csatornahálózat kiépítésével a települési közműolló nagyságának mérséklése. A jelentős 
beruházások eredményeképpen 1998-2002 között a csatornával rendelkező települések száma 
közel 50 %-kal emelkedett, így napjainkra az ország településeinek egyharmada már 
rendelkezik közcsatornával. A legnagyobb javulás a Dunántúl térségeire volt jellemző, de az 
Alföldön is – bár kisebb mértékben – jelentős elmozdulások voltak megfigyelhetők. Ezen a 
területen tehát Budapest súlya mérséklődött, és a vidéki térségek felzárkózásával a 
különbségek eltűnése várható.  
 
A települési gázellátás területén is egyre inkább a különbségek eltűnéséről beszélhetünk. 
Napjainkra gyakorlatilag az ország településeinek 90 %-a vezetékes gázzal ellátottá vált, 
néhány aprófalvas térség jelent kivételt (Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Baranya 
megyékben). Rövidesen teljes körűvé válik ez a szolgáltatás is, és érvényét veszíti a főváros-
vidék eltérés mérése. 
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3. Az innováció térbeli terjedésének elősegítése 

A modern, versenyképes gazdaság jelentősen felértékelődött feltétele a termelés megújulási 
képessége, a termék és technológiai innovációk gyors adaptációja.  
 
Az OTK az innováció térbeli terjedésnek elősegítése érdekében három fő irányelvet határozott 
meg: 

- Ösztönözni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és annak decentralizálására irányuló 
törekvéseket; 

- A megfelelő szellemi és termelési háttérrel rendelkező településeken ki kell alakítani az 
innováció intézményes feltételeit; 

- Javítani kell a kommunikációs kapcsolatokat a szellemi és termelési központok között. 
 
A K+F tevékenység tekintetében továbbra is jellemző, hogy döntő mértékű koncentrációja a 
fővárosban, és kisebb mértékben néhány nagy regionális szerepkörű városban (Szeged, 
Debrecen, Pécs, Győr) van. Másrészről azonban nem erősödött tovább Budapest és a 
hagyományos egyetemi városok koncentrációja a K+F szektorban (kivétel a K+F ráfordítások 
Budapest esetén), így a meginduló új folyamatok (pl. doktori iskolák erősödő kibocsátása, 
újraéledő K+F és vállalati kapcsolatok, kiépülő új vállalati K+F kapacitások) az új évtized 
végére egy decentralizáltabb, területileg kiegyenlítettebb K+F helyzetképet 
eredményezhetnek. 
 
A regionális folyamatok alakítói városok, mivel a centrumokban koncentrálódnak a 
gazdasági, társadalmi és a humán erőforrások, s innen áramolnak szét aztán térben, hogy a 
hatásukat érvényesítsék, ezért az OTK második irányelvként a városhálózat innovációs 
hálózathoz köthető struktúráját, szerepkörét határozta meg; nemzetközi jelentőségű, illetve 
regionális központokat, továbbá innovációs alcentrumokat, és területi transzferközpontokat 
jelölve ki. 
A nemzetközi jelentőségű Budapesten a teljes innovációs vertikum jelen van, napjainkban és 
a jövőben is a legerősebb potenciállal fog rendelkezni az országban.  
A regionális központok közül Szegeden, Debrecenben, Pécsen jelentős K+F kapacitás épült ki 
és kisebb mértékben, de Miskolc is betölti ezt a regionális K+F szerepet. Ugyanakkor Sopron 
és Veszprém helyett a Közép-, és Nyugat-Dunántúl elsődleges K+F regionális centruma Győr 
lett, bár Veszprém kapacitásai is jelentősek. 
Ezek a települések mind rendelkeznek jelentős felsőoktatási intézménnyel, továbbá olyan 
innovációs és technológiai transzfer intézményekkel, mint ipari parkok innovációs és 
technológiai központjai, inkubátorházak. 
Az innováció adaptációját elősegítő centrumokként lettek meghatározva a területi 
transzferközpontok: Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Tatabánya, Székesfehérvár, 
Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, Eger, Békéscsaba, Nyíregyháza. Ezekben a városokban a 
K+F elhanyagolható súlyú (kivétel Győr és Székesfehérvár, melyek régiójuk K+F 
központjai), de az új technológiák, eljárások elterjedését segítő intézmények kiépülése 
elkezdődött. Döntő többségük megyeszékhely, mely megyei centrumként segítheti az 
innováció továbbterjedését a térségben, az innováció kisugárzásával dinamizálhatja a kisebb 
népességű, és gazdasági potenciálú városokban a vállalkozásokat. 
Az innovációs alcentrumok esetében, mint Gödöllő, Keszthely és Mosonmagyaróvár – annak 
ellenére, hogy rendelkeznek felsőoktatási intézményekkel –, kevéssé alakult ki az innováció 
továbbító szerepkör (pl. innovációs intézményi hiányosság). 
Bár az OTK által javasolt innovációs város hierarchia nagyobbrészt kialakult, és a gazdasági, 
piaci folyamatok csak néhány település esetében nem igazolták vissza a neki szánt szerepkört, 
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a K+F intézményeket és a termelő vállalkozásokat összekapcsoló, az együtt működés 
szervezeti kereteit megteremtő intézményi struktúra még mindig hiányos, és gyengén fejlett. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Központi Műszaki Fejlesztési 
Alapprogram (millió Ft) 6 727 6 336 6 508 8 938 12 285 

 
Harmadik fő irányelvként a termelési és szellemi központok kommunikációs kapcsolatainak 
javítását irányozta elő az OTK, ami egyrészt intézményi oldalról, másrészt infrastrukturális 
oldalról közelíthető meg.  
1998-2002 között nem volt egységes kormányzati stratégia arra nézve, hogy a szellemi 
központok (egyetemek, kutatóintézetek) hogyan transzferálják a tudást és a technológiát a 
termelési területekre, milyen intézményrendszer kiépítése szükséges a hatékony 
kapcsolattartásra. Az állam nem támogatta ennek az igényeknek megfelelő kiépítését, a 
felsőoktatási intézmények ilyen jellegű intézményi háttere nem kidolgozott, nem egységes, 
sok informális, egyedi elemet tartalmaz. 
Az egyetemi intézményes innovációs kapcsolatok hiánya a vállalkozások felé elsősorban a 
régiókban érezteti hatását. A tudás- és technológia gyenge terjedéséből következően a 
jelentősebb kutatóhelyek tudományos eredményei nem tudnak a régióban termék- és 
szolgáltatás-innovációkban megjelenni. 
Az infrastrukturális kapcsolattartás minőségét napjainkban az információs és kommunikációs 
technológiai szektor fejlettségével jellemezhetjük. Elmondható, hogy mind a felsőoktatási 
intézmények, centrumok, mind a termelői szféra felismerte az információs-kommunikációs 
technológiák (IKT) jelentőségét. Az elmúlt években gyors ütemben nőtt az Internet, mint 
adat- és információtovábbító hálózat kihasználtsága, a tartalomszolgáltatás, az adat- és 
információkezelésnek fejlesztése, az on-line kapcsolatrendszerek kialakítása.  
 
Az OTK kiemelte a Teleház, mint általános közvetítő intézmény szerepét az 
információtovábbításban. 2002-ig megnégyszereződött a teleházak száma (320), de még így is 
a rászoruló települések (elsősorban a kisebb népességűek) nagy részében nincs olyan 
szolgáltató intézmény, amely a lakosság információs igényeit megfelelően kielégítené. A 
városokban a koncentráltabb kereslet megteremtette a piaci alapon szerveződő IKT 
szolgáltatások lehetőségeit, azonban a kisebb népességű települések helyzetét csak 
kormányzati beavatkozással lehet javítani (pl. az IHM Közháló és e-Magyarország 
programjai). 
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4. A nemzetközi integráció elősegítése  

4.1.  A területfejlesztési politika Európai Uniós integrációja 

A magyar területfejlesztési politika alakításában mind nemzeti, mind a különböző területi 
szinteken kiemelt szerepet kapott az elmúlt években az Európai Uniós tagságra való 
felkészülésből adódó követelmények teljesítése. Ma már megállapítható, hogy Magyarország 
a területfejlesztési feladatok esetében is eredményesen szembe tudott nézni az Európai Unióba 
való belépés egyik legfontosabb kihívásával, nevezetesen a Közösség regionális politikájához 
való integrálódás elfogadtatásával, legfőképpen a Strukturális Alapok által nyújtott 
támogatások fogadására való felkészülés igényeinek kielégítésével.  
 
Az Európai Unióval 1999 óta folytatott csatlakozási tárgyalások 2002-ben eredményesen 
befejeződtek. A 21. “Regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja” tárgyalási 
fejezet ideiglenes lezárása 2002. július 30-án megtörtént. A területfejlesztés és regionális 
politika vonatkozásában jogharmonizációs kötelezettség Magyarországra nem hárult, a 
Strukturális Alapok általános rendelkezései és végrehajtási rendeletei a csatlakozás 
időpontjától automatikusan hatályosnak tekintendők. A strukturális támogatások fogadásához, 
a Közösségi Támogatási Keretterv és annak operatív programjainak végrehajtásához azonban 
szükségessé váltak jogszabály-módosítások, melyek elsősorban a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény korszerűsítését, mindenek előtt az 
intézményrendszer működésének felülvizsgálatát jelentették. 
 
A további jogszabályi módosítások a költségvetéssel, finanszírozási eljárásokkal, a pénzügyi 
ellenőrzéssel foglalkozó jogszabályokat érintették, hogy azok a magyar jogrendszeren belül is 
alkalmazhatóvá válhassanak. Az 1/2004. (I. 5.) Kormányrendelet kijelölte az Európai Unió 
strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért 
felelős intézményeket, meghatározta azok működési kereteit, valamint az egyes hatóságok 
együttműködési feladatait, a rendelettel megerősített hatóságok ügyrendjének, működési 
szabályainak és munkatervének kialakításával kapcsolatos kötelezettségeket. 
 
Magyarországon a területfejlesztésért felelős tárca és a Központi Statisztikai Hivatal 
együttműködése keretében, a helyi (területi és települési) önkormányzatokkal, kamarákkal, 
érdekképviseleti szervekkel, valamint tudományos, társadalmi és gazdasági szervezetekkel 
folytatott egyeztetések révén kialakításra került a hazai NUTS rendszer. Ezen belül a megyék, 
mint közigazgatási egységek alkotják a bázist, a NUTS-3 alapszintet. A megyékből összevont, 
nem közigazgatási jellegű tervezési-statisztikai régiók alkotják a NUTS-2 szintet. A három 
NUTS-1 szintű, nyugat-, közép- és kelet-magyarországi nagyrégió pedig a tervezési-
statisztikai régiók összevonásával jött létre.  
 
A NUTS-2 régiók, amelyek szintjéhez kötődik az Európai Unió regionális támogatási 
rendszere, az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) OGy. 
Határozatban kerültek először lehatárolásra, ezt a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 1999. évi módosítása megerősítette.  
 
A Strukturális Alapok általános szabályozásáról szóló 1260/1999/EK sz. Tanácsi Rendelet 
értelmében a Strukturális Alapok igénybevételéhez a kevésbé fejlett régiókkal (ahol az egy 
főre jutó GDP nem éri el a Közösség átlagának 75%-át) rendelkező tagállamoknak Nemzeti 
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Fejlesztési Terv (NFT) keretében ki kell dolgozniuk, és az Európai Bizottság elé kell 
terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket és prioritásaikat. Magyarország valamennyi régiója, 
így egész területe ebből a szempontból kedvezményezettnek minősül, így a 2004-2006 közötti 
időszakra elkészült a Nemzeti Fejlesztési Terv. Az 1218/2002. (XII. 29.) Kormány határozat 
szerint átdolgozott és véglegesített NFT 2003 márciusában, az operatív programok 2003. 
májusában kerültek a Kormány elé. A programok végleges jóváhagyására az Európai 
Bizottság részéről csak a csatlakozás után, 2004. júniusában került sor. A Bizottság előzetesen 
elfogadta a támogatások jogi alapját jelentő Közösségi Támogatási Keretet, valamint a 2003. 
december közepén véglegesített operatív programokat.  
 
A Regionális Operatív Program tartalmának meghatározása több mint két éves tervezői 
munka eredménye, azt egyaránt befolyásolták az Európai Unióval, a szaktárcákkal és a 
regionális szereplőkkel folytatott folyamatos egyeztetések. Az így kialakult ROP nem 
tartalmaz régiónként különböző fejlesztéseket, hanem az összes régió számára elérhető 
célokat, támogatási lehetőségeket fogalmaz meg. Az országos, nagytérségi szintű fejlesztések 
alapvetően az ágazati operatív programokban találhatók, melyeket a ROP kiegészít azáltal, 
hogy elsősorban a régiókon belüli, helyi, kistérségi hatású fejlesztéseket támogatja. A ROP 
keretében megvalósuló fejlesztések elsődleges kedvezményezettjei az önkormányzatok és a 
non-profit szféra. A program megvalósításról, a meghirdetésre kerülő pályázatokról szóló 
részletes információkat tartalmazó ROP Program-kiegészítő dokumentum 2004. január során 
került véglegesítésre. 
 
A 2004-2006 közötti időszakban a Magyarországra jutó összes Strukturális Alapból származó 
forrás 18 %-a kerül felhasználásra a Regionális Fejlesztés Operatív Programra. Ez 
kiegészülve a hazai társfinanszírozással és a tervezett magán forrásokkal mintegy 140 milliárd 
forintnyi (kb. 550 millió euró) fejlesztést indukálhat. 
A ROP legfőbb célként, a területi fejlettségbeli különbségek mérséklését jelöli meg, kiemelt 
figyelemmel a területfejlesztési szempontból hátrányos helyzetben lévő térségek 
támogatására. Ilyen térségek elsősorban a négy gazdaságilag fejletlenebb régióban találhatók, 
így az Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon. Ezért a 
ROP megfogalmazza, hogy a fejlesztési források mintegy 75%-a, e négy régióban kerüljön 
felhasználásra. Továbbá cél, hogy a ROP intézkedéseinek többségénél, a területfejlesztési 
szempontból kedvezményezett kistérségekből beérkező pályázatok részesüljenek előnyben.  
 
A ROP támogatásainak többségénél a projektek kiválasztása nyilvános pályáztatás útján 
valósul meg. A pályázatok befogadása és értékelése régiónként történik, ezáltal az egyes 
régiók pályázatai nem versenyeznek egymással, az előre meghatározott, régióra lebontott 
forrás-kereten belül részesülnek majd az egyes projektek támogatásban.  
 
A 2090/2002. (III. 29.) Kormányhatározat, valamint a Külügyminisztérium által megadott 
szempontrendszer alapján a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elkészítette a 
tagállamként való működés szervezeti és személyi feltételeit célzó kormány-előterjesztéshez 
szükséges felmérést. A program célja, hogy az egyes minisztériumok és intézményeik 
biztosítsák az Európai Unió Bizottsága mellett működő szakbizottságokban, az Európai 
Tanács munkacsoportjainak munkájában való magyar részvételhez szükséges, valamint a 
Brüsszeli EU Misszióba javasolt humánerőforrás igényeket. A Magyar Terület- és Regionális 
Fejlesztési Hivatal jelenlegi szakember kapacitása a tervezett fejlesztések révén lehetővé teszi 
a brüsszeli munkába való bekapcsolódást itthon és a különböző EU szervezetekben. 
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Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és az ehhez kapcsolódó 
kormányzati koordinációról az 1007/2004. (II. 12.) Kormányhatározat intézkedik. A határozat 
célja áttekinthető és szabályozott mechanizmus kialakítása annak érdekében, hogy egységes 
és megalapozott tárgyalási álláspontok kerülhessenek kialakításra az EU döntéshozatali 
rendszerében. Az álláspontok kialakítására és elfogadására olyan hazai fórumok kerültek 
meghatározásra és kialakításra, mint az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, a 
fejezetenkénti szakértői csoportok, amelyek a Csatlakozási Szerződés 2003. április 16-i 
aláírásától a 2004. május 1-i csatlakozásig tartó átmeneti (interim) időszak alatt, jelentős 
mértékben elősegítették a fokozatos bekapcsolódást az Unió intézményeinek tevékenységébe. 
 
Az Európai Tanácsnak a Strukturális Alapok általános rendelkezéseiről szóló 1260/1990/EK 
rendelete végrehajtásában az Európai Bizottság munkáját négy bizottság segíti. A regionális 
politika szempontjából meghatározó a Régiók Fejlesztési és Átalakítási Bizottsága. A 
bizottság és az albizottság ülésein Magyarország, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési 
Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal vezető szakembereinek képviseletén keresztül 2003. 
júniusa óta megfigyelői státusszal, 2004. május 1-től pedig teljes jogú tagként vesz részt. 
 
 

4.2.  Az EU regionális politikája alapelveinek érvényesülése 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az Európai Unióban 
már másfél évtizede bevált területfejlesztési alapelvekre épít: a szubszidiaritás, a partnerség, a 
forrás koordináció, a programozás, az átláthatóság a törvény szellemének megfelelően minden 
területi szint számára alapkövetelményként jelennek meg. 

Az intézményrendszert a szubszidiaritás elvének megfelelően mindenekelőtt átlátható 
struktúra, az egyes területi szintek egyértelműen meghatározott funkciója, jól lehatárolt 
feladat-, és felelősségi köre, kompetenciája kell, hogy jellemezze. A szubszidiaritás elvének 
érvényesülésében egyrészről nagy szerepe volt a rendszerváltást követően kidolgozott 
önkormányzati törvénynek, amely olyan jogokat biztosít a helyi önkormányzatoknak, 
amelyekre pozitív módon építhet a területfejlesztés intézményrendszere is. A jogi-
szabályozási háttért tekintve azonban sem az 1996-ban megszületett területfejlesztési törvény 
– sem annak 1999-es módosítása – nem tisztázta egyértelműen a területfejlesztés 
intézményrendszer egyes elemeinek funkcióját, feladatát és hatáskörét, és nem számolta fel 
azokat a bizonytalanságokat, amelyek a tanácsok státuszával, a működési-gazdálkodási 
rendjével voltak kapcsolatosak. A törvény csak általános orientációt nyújtott a 
területfejlesztési tanácsok munkájának megszervezéséhez, amit nem egészítettek ki a 
végrehajtást elősegítő kormányzati rendelkezések.  

A partnerség elve szerint minél szélesebb társadalmi-gazdasági képviselet jelenik meg a 
térségfejlesztés döntéshozó testületében, annál nagyobb esély van mind a fejlesztés céljainak 
sikeres megfogalmazására, mind a fejlesztési programok eredményes megvalósítására. A 
Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak körét a törvény rögzíti, a Tanácsoknak emellett 
lehetőségük van tanácskozási joggal rendelkező állandó szakértők meghívására. A partnerség 
elvének megfelelően mind a regionális, mind a megyei területfejlesztési tanácsok munkájában 
részt vesznek a legfontosabb kormányzati és területi szereplők. A partnerség elvének 
érvényesülését mutatja a területfejlesztési folyamatokban érintett szereplők bevonása a 
döntéshozatali folyamatokba. A finanszírozásban, a fejlesztési programok elbírálásában olyan 
mechanizmusokra van szükség, amelyek indirekt módon késztetik a területfejlesztési 
tanácsokat a partnerségen alapuló konszenzus kialakítására. Az adott térségre vonatkozó 
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koncepciók, programok, fejlesztési stratégiák elfogadása a fejlesztési tanács hatáskörébe 
tartozik, de a véleményezés és egyeztetés folyamatában a (koncepciók és programok 
egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. Kormányrendelet alapján) 
megfelelően érvényre jut a partnerség elve.   
 
Mivel a területfejlesztési intézmények forráselosztó funkcióval is rendelkeznek, alapvető 
követelmény az intézmények átláthatósága és az elszámoltathatósága. Közösségi rendeletek 
határozzák meg a tagállamok felelősségét, kötelezettségeit, az irányítási és felügyeleti 
rendszereket, a kiadások igazolását és a szabálytalanságok megelőzését szolgáló intézkedések 
megtételét.  
 
A tanácsok megalakulásának törvényességét elősegítette a Törvény 1999. évi módosítása, 
amely szerint a tanácsok működésének törvényességi felügyeletét a székhely szerint illetékes 
fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője látja el. A Törvény 12. §-a szerint a 
közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi felügyeleti jogköre arra terjed ki, hogy a 
tanács alapszabálya, határozatai, működése, döntéshozatali eljárása nem sértenek-e 
jogszabályokat. Ennek megítélését, országosan egységes elvek szerinti gyakorlását azonban 
nehezíti, hogy a területfejlesztési törvény tág teret engedett mind a szervezet alakításának, 
mind pedig a működési rend meghatározásának. Indokolt lett volna – miként erre a 
2313/2000.(XII. 20.) Kormányhatározat szerint szándék is volt – a törvényességi felügyelet 
gyakorlásának részleteit az egységesség igényével szabályozni, amire azonban nem került sor.  
 
A megyei területfejlesztési és a regionális fejlesztési tanácsok, valamint a munkaszervezeti 
feladataikat ellátó szervezetek tevékenységét, gazdálkodását bizonytalanná teszi a 
Törvénynek azon – 1996 óta nem változtatott – rendelkezése, amely a tanácsok és 
munkaszervezeteik számára előírta a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetekre 
érvényes szabályok alkalmazását, azonban sem a köztestület jelleggel működő fejlesztési 
tanácsok, sem munkaszervezeteik nem költségvetési szervek. A költségvetési rend szerinti 
gazdálkodás szabályainak betartására irányuló törekvés kényszer szülte fél-megoldásokhoz 
vezetett. A tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatására biztosított 
költségvetési források valamennyi régiónál, illetve a megyék negyedénél a munkaszervezeti 
teendőkkel megbízott, társasági formában működő, államháztartáson kívüli szervezetekhez 
kerültek, melyek ellenőrzése csak korlátozottan biztosítható.  
 
Az Állami Számvevőszék 2003. februárjában készült számvevői jelentésében továbbra is 
rendezetlennek, illetve hiányosnak tartja a munkaszervezetek jogi, szervezeti és pénzügyi 
feltételrendszerét. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet egységes 
szerkezetbe foglalja többek között a megyei és regionális fejlesztési tanácsok, valamint 
munkaszervezeteik gazdálkodását szabályozó számviteli, elszámolási, beszámolási rendszerét, 
könyvvezetési kötelezettségeit. Változatlanul kormányzati feladatként megoldandó kérdés a 
törvényességi felügyelet rendjének szabályozása, valamint a tanács, munkaszervezete 
(titkársága) és az ügynökségek gazdálkodásának szabályozása, a működési támogatások és 
programokhoz kapcsolt szerződésekkel átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, 
egységes elszámolási rendjének kialakítása. 
 
A nyilvánosság és a részvétel szerepe növekszik a regionális politikában, amelynek lényege a 
minél nagyobb társadalmi támogatottságban rejlik. Az intézményrendszer társadalmi 
beágyazottságának szintén előfeltétele a széleskörű nyilvánosság, azaz megfelelő módon 
történik-e a közvélemény tájékoztatása az adott intézmény tevékenységének bemutatásáról, 
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döntéseinek indokoltságáról. A nyilvánosság „visszafelé” is értelmezhető: az intézmények 
működési mechanizmusának javítása érdekében van-e lehetőség a közvélemény oldaláról 
megfogalmazott javaslatok, ötletek, vélemények beépítésére. 
 
Ennek megfelelően minden regionális fejlesztési tanács rendelkezik saját honlappal. A megyei 
területfejlesztési tanácsok többsége is rendelkezik önálló honlappal, néhány megyében az 
érintettek tájékoztatását az illetékes megyei önkormányzat honlapján belül oldják meg. A 
tanácsok kivétel nélkül nyilvánosságra hozzák a pályázati felhívásokat, az űrlapokat, illetve a 
pályázati döntéseket. A régiók mindegyikében és a megyék többségében hozzáférhetőek az 
elfogadott megyei koncepciók, tervek is. Kevésbé jellemző az ülések tervezett programjáról, 
időpontjáról, az ülések jegyzőkönyveiről, illetve az egyeztetés alatt álló elképzelésekről szóló 
tájékoztatók nyilvánosságra hozatala. 

A forráskoordináció feltételeit az 1992-ben elfogadott államháztartási törvény nem 
teremtette meg. A megyei és regionális szintű tanácsok rendelkeznek ugyan a kormányzati 
szintű és egyéb források koordinációjához szükséges jogosítvánnyal, ennek azonban a 
decentralizáció szűk köre, valamint a források alacsony mértéke miatt nem tudnak érvényt 
szerezni. Érdemi forráskoordinációt csupán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált 
szerkezetátalakítási program végrehajtása során sikerült elérni. A forráskoordináció 
érvényesítéséhez a központi és területi tervek összehangolása, a programba szervezés, a 
programok ellenőrzése és a források állami koordinálása szükséges. 

Az addicionalitás elvének érvényesítése során alapvető gondot jelent a tőkeszegénység és a 
vállalkozások, önkormányzatok fejlesztési forrásainak alacsony szintje. Így előfordulhat az a 
helyzet, hogy a leginkább rászoruló térségek a helyi források szűkössége miatt – a törvény 
szándékával ellentétesen – kimaradnak a területfejlesztési politika által nyújtott pályázati 
lehetőségekből. 

A programozás elvének megfelelően mára mindegyik régió és megye rendelkezik 
koncepcióval, többségük stratégiai programmal, amelyeknek kidolgozását a területfejlesztés 
központi és decentralizált támogatási forrásai is elősegítették. A törvény előírásainak 
megfelelően szabályozásra került e dokumentumok tartalmi követelményrendszere és 
elfogadásuk rendje. Az Európai Uniós gyakorlat érvényesítése érdekében azonban a 
szabályozás korszerűsítésre szorul. 

 

4.3.  Magyarország bekapcsolódása az európai térszerkezetbe 

Magyarország földrajzi fekvéséből eredően az európai gazdasági tér része, a magyar gazdaság 
rengeteg szállal kötődik Európához, aminek további erősödése várható az EU csatlakozást 
követően.  
 
Magyarország régióinak az európai térszerkezetbe való kapcsolódásánál egyrészt a keleti 
pozíció és a centrumtérségtől való közepes távolság a meghatározó. A másik meghatározó 
jegy a szomszédság: a magyar régiók kelet-közép európai szomszédai nagyságrendileg 
hasonló pozíciójúak, ellentétben Ausztria tartományaival. A szomszédsági jegy erős jellemző 
Európában, így azt is mondhatjuk, hogy a makrotérségi környezet erősen determinál. 
Gyakorlatilag kevés esélye van a kitörésre azon régióknak, melyeknek kevésbé fejlett régió 
szomszédjai vannak. Ez alapján nem prognosztizálható a magyar régiók extrém kiemelkedése 
környezetükből, inkább csak a makrorégió fejlődése hozhatja magával a térség 
felemelkedését. 
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A jelenlegi társadalmi-gazdasági állapot szerint problémát jelent, hogy az európai gazdasági 
erőtér kisugárzása egyoldalúan nyugatról áramlik az ország felé, délről, északról vagy keletről 
nem várható a gazdasági dinamika átterjedése, mivel a szomszédos országokban politikai 
konfliktusok, általános elmaradottság, hasonló gazdasági múlt gátolja a fejlődést. Így 
gyorsabb fejlődési esélye az ország nyugati felének, valamint Budapestnek és térségének van. 
Ezt a folyamatot erősíti, hogy az EU csatlakozás megritkíthatja, esetenként „lezárhatja” a 
gazdasági térszerkezet kapcsolódásait a déli és északkeleti, rövidtávon a keleti irányba. A 
magyarországi térség az Európai Unió gazdasági térszerkezetének földrajzi és gazdasági 
szempontból is perifériája-félperifériája lesz. E jelenlegi hátrányos, perifériális helyzet 
későbbiekben azonban lehetőséget fog jelenteni, évtizedek múlva kapocsként funkcionálhat 
az ország Kelet- és Délkelet-Európa felé.  
 
A földrajzi pozíció adta lehetőséggel igazából csak akkor tud élni Magyarország, ha sikerül a 
gazdasági és társadalmi kereteket „felzárkóztatni” az európai szintre, ha sikerül leküzdeni 
valamennyit az ország európai viszonylatban vett elmaradottságából. A felzárkózáshoz és a 
gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen egyrészt a településhálózat (különösen a városhálózat) 
fejlesztése, másrészt csökkenteni kell az ország kommunikációs és közlekedési 
(infrastrukturális) elmaradottságát. Ki kell építeni többek között például az autópálya-
hálózatot, e nélkül nem várható a gazdasági fejlődés „keletre áramlása”. E kettős rendszer 
(városhálózat-közlekedési hálózatok) fejletlensége jelenleg egyik fő akadálya a 
centrumtérséghez való kötödésnek. 
 
 

4.4.  Magyarország részvétele a nemzetközi együttműködést szolgáló programokban   

A rendszerváltozás óta eltelt időszakban sokoldalúvá és megalapozottá vált az ország 
bekapcsolódása a területfejlesztést szolgáló nemzetközi munkamegosztásba. Intenzívebbé vált 
az ország és régióinak, megyéinek, kistérségeinek együttműködése a szomszéd országokkal és 
azok határmenti térségeivel. Növekedett a szerepe a transznacionális együttműködéseknek. 
Számos páneurópai kooperációs tevékenységbe kapcsolódtunk be a területfejlesztésben és a 
területi tervezés korszerűsítésében. Kiemelkedő szerepe volt az előrelépésben az Európai 
Unió PHARE támogatási rendszerének, és annak, hogy mint külső ország bekapcsolódhattunk 
az Európai Unió egyik legfontosabb közösségi kezdeményezésének az INTERREG 
Programnak számos tevékenységébe. 
Meg kell azonban állapítani, hogy elsősorban külső tényezők, a balkáni országok nehézségei 
és a szomszédos országok kevésbé fogékony hozzáállása akadályozta az ország és térségeinek 
kedvező földrajzi helyzetéből adódó előnyeinek kihasználását, ezzel saját lehetőségeik 
kiaknázását is korlátozták.  
 
A határon átnyúló együttműködést támogató Phare CBC programok  
 
Magyarország 1995-től, Ausztria EU tagságától kezdődően kapcsolódhatott be a Phare CBC 
programok megvalósításába. Első évben az osztrák, következő évben a román, majd 1999-től 
kezdődően a szlovák és a szlovén határszakaszokon, összesen 13 megye érintésével 
valósultak meg határon átnyúló együttműködést elősegítő Phare CBC programok. A mai 
napig összesen 26 program kapott támogatást 140 millió euró értékben. Az úgynevezett Külső 
Határok Együttműködése program az ukrán és a horvát határszakaszon megvalósuló 
programokat támogatja 5,3 millió euró értékben.  
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Az egyes határszakaszok menti kistérségekben, megyékben végrehajtott összes beruházáshoz 
képest a már megvalósult Phare CBC programból támogatott fejlesztések nem képviseltek 
jelentős súlyt, ám egy-egy térség konkrét problémájának megoldásában mégis nagy segítséget 
jelentett egy-egy projekt megvalósulása. Amellett, hogy a helyi kezdeményezések, a hivatalos 
nemzetközi együttműködési, egyeztetési fórumok, a kétoldalú projektek szerepet játszottak az 
eurorégiók kialakításában is, igazi jelentőségüket az adja, hogy hatásukra jelentősen megnőtt 
a határon átnyúló együttműködések intenzitása. Különösen a Nyugat-Dunántúli régió az, ahol 
a fejlett gazdaságú Ausztria földrajzi közelsége elsőszámú húzóerővé lépett elő, ami 
leginkább a külföldi működőtőke beruházások felfutásában nyilvánult meg. A többi 
határmenti térség is igyekszik kihasználni sajátos földrajzi elhelyezkedésének előnyeit és 
csökkenteni annak hátrányait. A számtalan helyi, kormányzati és nemzetközi kezdeményezés, 
a határmenti együttműködéseket támogató források nagysága is bizonyítja, hogy az érintett 
régiók, csakúgy, mint a nemzeti és európai szintű szervezetek, a határmentiséget egyre inkább 
nem mint a fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő speciális adottságnak tekintik.  
 
Az INTERREG program 
 
Az Európai Unió megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít kohéziós politikájában a 
nemzetközi területfejlesztési kooperáció sokirányú erősítésének. 2006-ig ezt a fontos célt 
elsősorban az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés keretén belül megvalósuló 
programok szolgálják. A csatlakozás után megkezdődött a 2000-2006 közötti időszakra 
programozott Közösségi Kezdeményezésben az INTERREG Program mindhárom 
komponensében Magyarország nagyobb mértékű részvétele. 2004-2006 között hazánk 
számára az INTERREG III programokban való részvételre allokált források összege 68,7 
millió euró. 
 
A program három alapkomponense közül az INTERREG IIIA, a határmenti együttműködést 
támogatja az INTERREG források 85%-ával a következő térségekben: 

– Magyarország - Szlovákia - Ukrajna; 
– Magyarország - Románia és Magyarország - Szerbia és Montenegró; 
– Magyarország - Szlovénia - Horvátország; 
– és Magyarország és Ausztria határ menti együttműködési program. 

 
Az INTERREG IIIB komponens a transznacionális együttműködéseket támogatja az 
INTEREG források 9%-ával. A komponens keretében tervezési, kutatási, szakmai 
együttműködési projektek támogatására és megvalósítására kerül sor. Ezen belül 
Magyarország a közép-európai, adriai, délkelet-európai térség részeként az ún. CADSES 
transznacionális együttműködési programban vesz részt. A CADSES program négy fő 
együttműködési területe: 

– területfejlesztési elképzelések kialakítása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítése 
céljából; 

– hatékonyan fenntartható közlekedési és információs rendszerek, a társadalomhoz való 
jobb hozzáférés elősegítése; 

– a vidék, a kulturális és természeti örökség kezelése; 
– környezetvédelem, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, katasztrófa-

megelőzés. 
 
Az INTERREG IIIC komponens interregionális együttműködéseket támogat az INTERREG 
források 6%-a felhasználásával. A komponens célja, hogy elősegítse a Strukturális Alapok 
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programjaiban résztvevők számára a tapasztalatcseréket, elsősorban az INTERACT Program 
keretében. 
 
2007-től az új kohéziós politika többek között arra törekszik, hogy nagyobb jelentőséget 
biztosítson a területi tervezésnek a területfejlesztési politikában. Ennek eszközei többek között 
az INTERREG programon belüli ESPON és az URBAN+ alprogramok. 
 
Az Európai Unió területi tervezésért felelős miniszterei 1999-ben, Potsdamban fogadták el az 
„Európai Területfejlesztési Perspektívát” (European Spatial Development Perspectives, 
továbbiakban ESDP) című dokumentumot, mely a tagországok területi fejlődési folyamatait 
értékeli, és területfejlesztési irányelveket határoz meg. A Potsdamban született döntés 
értelmében, az INTERREG III programja keretében kidolgozták, majd elfogadták 2002-ben 
az „Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat 2006 Program”-ot (European Spatial 
Planning Observation Network, továbbiakban ESPON 2006 Program). Az ESPON 2006 
Programban való részvételre felkérték azon európai országokat is, melyek a program 
indításakor nem voltak tagjai az Európai Uniónak. Magyarország 2003 folyamán csatlakozott 
a programhoz. Az ESPON 2006 program időközi kutatási eredményeinek következtében az 
Európai Unió kohéziós politikája, mely eddig a gazdasági és társadalmi kohézióra irányult, a 
jövőben a területi kohézió kérdéseire is kiterjed. A program várhatóan 2006 után is 
folytatódik, és alapvető feladatainak egyike lesz az ESDP továbbfejlesztése egyrészt tematikai 
vonatkozásban, másrészt az új tagállamok belépését követően az ESDP-nek a kibővült 
Európai Unió teljes területére való elkészítésének megalapozása. 
 
Eurorégiók és más területi együttműködés a határmenti térségekben 
 
A PHARE CBC programok és az INTERREG kezdeményezésben való részvétel kedvező 
társadalmi hatásának tekinthető, hogy az eurorégiók kialakítása valóságos civil mozgalommá 
vált Magyarországon. A területfejlesztési együttműködéseknek fontos gesztorai lettek a 
határmenti megyékben, kistérségekben, településeken. Elsősorban Magyarország és Szlovákia 
viszonylatában a legkiemelkedőbb a tevékenységük. Néhány nagyobb múltra visszatekintő 
több országot is magába kapcsoló eurorégió a transznacionális együttműködés sajátos 
formájává vált. 
 
Az egyéb együttműködések közül ki kell emelni a vállalkozási övezetek, ipari parkok 
nemzetközi kapcsolatait, valamint az önkormányzatok kistérségi társulásainak határmenti 
együttműködéseit. 
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II. HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK TÉRSÉGENKÉNT 
 
 
1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.§ (1) 
bekezdésének b) pontja alapján a 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat jelölte ki a 
területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek típusait, amelyek az alábbiak: 

− Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek; 
− Tartós munkanélküliséggel sújtott térségek; 
− Az ipari szerkezetátalakítás térségei; 
− Mezőgazdasági és vidékfejlesztési térségek; 
 
A kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési prioritások érvényesülését a kedvezményezett 
térségek körének és lehatárolásuk módszerének változása befolyásolta. Az 1998-2001 között 
érvényben lévő kedvezményezett kistérségek körét az 19/1998. (II. 4.) Korm. rendelet jelölte 
ki.  
 
Jogszabályi előírás alapján háromévente felül kell vizsgálni a kedvezményezett térségek 
lehatárolásának rendszerét. Ennek megfelelően a 24/2001. (IV. 20.) Országgyűlési határozat 
alapján került meghatározásra a kedvezményezett térségek feltételrendszere. 2001-től már 
csak az alábbi három kedvezményezett térségtípus került lehatárolásra: 

– Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek 
– Az ipari szerkezetátalakítás térségei 
– Vidékfejlesztési térségek 

 
Mindössze két olyan kistérség volt, amely csak a tartós munkanélküliséggel sújtott megszűnő 
térségtípusba tartozott. Az egyes térségtípusokba tartozó kistérségek listáját a 91/2001. (VI. 
15.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
A 2001-es lehatárolás során a 150 kistérség közül 94 került a területfejlesztési 
kedvezményezettség kategóriájába. Az egyes kategóriák közötti átfedéseket mutatja, hogy a 
94-ből a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek közé 90, a vidékfejlesztési 
kistérségek közé 67, az ipari szerkezetátalakítás térségei közé 6 kistérség tartozik.  
 
A 2001-ben a kedvezményezetti körből kikerült kistérségek 2001 és 2002 években 
átmenetileg kedvezményezettnek minősültek.  
 
A területfejlesztési kedvezményezettség elvének hatékonyabb érvényesülése érdekében 2002-
ben lehatárolásra kerültek a leghátrányosabb helyzetű térségek. A területfejlesztés 
szempontjából kedvezményezett térségek közül azok a kistérségek, amelyeknek a társadalmi-
gazdasági fejlettséget tükröző komplex mutatója nem éri el Budapest komplex mutatójának 
60%-át, területfejlesztési szempontból a leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősülnek.  
 
A kedvezményezett területek körét bővítő 24/2001. (IV. 20.) számú OGy. határozat szerint a 
180/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben közzétett társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket is 
területfejlesztési szempontból kedvezményezettnek kell tekinteni. Ebből a településkörből 290 
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nem tartozott a kedvezményezett térségek körébe, így ezek saját jogon pályázhatnak a 
területfejlesztési támogatásokra.  
 
2004-ben vált ismét esedékessé a kedvezményezett térségek felülvizsgálata, melyet a 
kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. 
(XII. 18.) Korm. rendelet elfogadása is szükségessé tett. Az új kistérségek tételes felsorolását 
a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.  
 
A legfrissebb, 2004-es lehatárolás némileg megváltoztatta a kedvezményezett térségek területi 
eloszlását. Ez kizárólag a kistérségi határok módosításából, a kistérségek számának 
növekedéséből adódik. A 2004-ben végzett lehatárolás ugyanis a 2001-es feltételek, 
módszertan és adatok alkalmazásával került kijelölésre. A 2004-es lehatárolást követően 168 
kistérségből 95 tartozik a kedvezményezettek köré, 15 pedig átmenetileg kedvezményezettnek 
minősül. Továbbá 2004-től a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez 
nem tartozó leghátrányosabb helyzetű települések köre is kijelölésre került. 
 
A kedvezményezetti besorolásnak elsősorban az állami fejlesztési támogatások szempontjából 
van jelentősége, azon belül is a területfejlesztési eszközök (Területfejlesztési célelőirányzat, 
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás) esetében. Az említett 
előirányzatokból ugyanis (a TFC esetében alkalmazott néhány kivételtől eltekintve) csak a 
kedvezményezett térségek közé tartozó kistérségek ill. kedvezményezett települések 
fejlesztései kaphatnak állami támogatást beruházásaik megvalósításához. E mellett az éves 
támogatási keret megyék, régiók közötti felosztásánál is szerepet játszik a kedvezményezetti 
besorolás. A megyei TFC keretek nagyságának 50%-át az adott megyében lévő 
kedvezményezett térségekben élők aránya határozza meg. Ez az arány változatlan maradt 
1998-2003 között. 2002-ben a regionális keret lehatárolásakor is 20%-os mértékig figyelembe 
vették a kedvezményezett térségekben lakók arányát. A TEKI esetében azonban 1998-2000 
között 50%, míg 2001-től már 70%-ban számított a megyei keretek meghatározásánál a 
kedvezményezett térségekben lakók aránya. Ez a módosulás a szolidaritás, a területfejlesztés 
kedvezményezettségi elvének az erősödését mutatja, hiszen e decentralizációs szabálynak 
köszönhetően minél nagyobb egy megyében az elmaradott térségek és azok lakosságának 
aránya annál több fejlesztési forráshoz jut. 
 
 

1.1.  Társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek 

A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségtípusok közül a legnagyobb területet 
a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek kategóriája érinti. 
 
1998-tól azok a kistérségek tartoztak ebbe a körbe, amelyeknél a 30/1997 (IV. 18.) OGY 
határozatban szereplő mutatórendszer szerint (28 indikátorból) kialakított komplex mutató 
nem haladta meg az országos átlagot. 2001-től a komplex mutató már „csak” 19 
alapmutatóból állt össze, és azok a kistérségek minősültek elmaradottnak, ahol ennek értéke 
7,5 százalékkal elmaradt az országos átlagtól. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
térségek köre ennek eredményeképp megváltozott: négy kistérség került ki e kategóriából, 
miközben 11 újabb kistérség került a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottak közé.  
 
A lehatárolások ugyan módosultak a vizsgált időszak alatt, azonban 1998-tól napjainkig 
minden megyében található olyan kistérség, mely társadalmi-gazdasági szempontból 
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elmaradottnak minősül. Az ország déli és keleti felén lévő megyékben pedig folyamatosan 
többségben vannak a hátrányos helyzetű kistérségek, szinte kivétel nélkül csak a 
megyeszékhelyet is magába foglaló kistérség esik ki a kedvezményezetti körből. 

nem kedvezményezett kistérsége
1998-2003 között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
1998-2001 között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
2001-2003 között társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott

Társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek változása 
1988-2003 között

Jelmagyarázat

 

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérség
nem kedvezményezett kistérség

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott  kistérségek 2004

Jelmagyarázat

 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998 (III.20.) sz. OGY határozat az 
alábbi hosszú távú fejlesztési prioritásokat fogalmazza meg a társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott térségek felzárkóztatására:  

− munkahelyteremtő beruházások ösztönzése,  
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− külföldi tőke beáramlásának ösztönzése,  
− infrastrukturális feltételek javítása,  
− humán erőforrások fejlesztése,  
− szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása  
− és a térségi fejlődést ösztönző programok támogatása.  

 
E fejlesztések célja volt hozzájárulni e kedvezményezett térségek társadalmi-gazdasági 
fejlődéséhez, amit a fejlesztési támogatások e térségekbe irányuló koncentrálásával lehet 
biztosítani. Az elmaradott térségek jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzete ugyanakkor e 
területfejlesztési kedvezményezettségi rendszer működésének alacsony hatásfokára utal. 
Ennek oka részben abban gyökerezik, hogy csak a TFC, TEKI esetében érvényesül e 
hátrányos helyzetű kistérségek többlettámogatása, ugyanakkor e két költségvetési forrás 
rendelkezik az egyik legkevesebb fejlesztési forrással. Továbbá a lakosság két-harmada 
tartozik társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségbe a lehatárolás alapján, ami 
alapvetően meggátolja a források koncentrálását. 
 
Az egyes prioritások érvényesülésének értékelése során, a területfejlesztési politika 
horizontális jellegénél fogva, nemcsak a területfejlesztési célú (TFC, TEKI) hanem az ágazati 
kezelésben lévő de területfejlesztési hatású támogatások kapcsolódó forrásait is figyelembe 
vettük. A továbbiakban az elmaradott kistérségek főbb fejlesztési támogatásból (TFC, TEKI, 
CÉDE, CCT, GFC, KKV, MPA, KAC, VÍZC, TURC, UTC) való részesedést vizsgáljuk 
prioritásonként, majd az eredményesség megítélése érdekében e térségek társadalmi 
gazdasági felzárkózását értékeljük.  
 
Az 1998-2003 között végig kedvezményezettséget élvező kistérségek esetében az 1999-2002 
közötti támogatási adatok, a 2001-ben a kedvezményezetti körből kikerült ill. bekerült 
kistérségek esetében pedig a releváns időszak támogatásai adatai kerültek vizsgálatra.  
 
„- munkahelyteremtő beruházások, a külső tőke bevonásának ösztönzése” 
 
A munkahelyteremtés támogatása a Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) legfontosabb 
céljai közé tartozik. Minden évben erre a célterületre fordították a legtöbb állami forrást a 
TFC-ből, ugyanakkor folyamatosan csökkenő arányban részesedtek belőle az elmaradott 
kistérségek. 1999-ben még a munkahelyteremtési támogatások több, mint 60%-át, 2002-ben 
már csak az 50%-át kapták a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek. Ezzel 
párhuzamosan a 2001-ben a kedvezményezetti körből kikerült kistérségek 2001-2002-ben 
nagyobb arányban részesedtek az összes keretből, mint 1999-2000-ben. 
 
Az Aktív foglalkoztatási célelőirányzatból (AFC) központi foglalkoztatási program keretében 
1999-től 2002-ig összesen mintegy 350 vállalkozás 8,5 milliárd Ft, nagyobb részben vissza 
nem térítendő és kisebb részben visszatérítendő támogatásban részesült. A támogatással a 
társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek vállalkozásai mintegy 8 ezer 
új munkahelyet hoztak létre a beruházás megvalósítását követően, és vállalták a legalább 
három évig tartó foglalkoztatást a már korábban meglévő és új munkahelyeken. 
 
A külföldi tőke beáramlásának elősegítését szolgáló támogatási célok közé sorolható a 
műszaki infrastruktúrafejlesztés, ipari parkok támogatása, humán erőforrás fejlesztés. (Ez 
utóbbiról külön prioritásként esik szó.) Emellett a külföldi tőke beáramlását az 
adókedvezmények, az önkormányzatok által biztosított egyedi feltételek, kedvezmények a 
támogatási rendszer átláthatósága is ugyanolyan mértékben befolyásolják. 
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Az ipari parkokra fordított támogatások célterületeit tekintve is drasztikusan csökkent a 
kedvezményezett kistérségek részaránya (1999-ben 72% 2002-ben 20%). Miközben a 
kedvezményezetti körből a 2001-ben kikerülő kistérségek minimális ilyen jellegű támogatást 
kaptak, és a 2001-ben az elmaradottak közé soroltak aránya sem nőtt. 
 
„- a humán erőforrások fejlődését elősegítő fejlesztések” 
 
A humán erőforrások fejlesztésének célja többek között az adott térségben élők 
munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munka világába történő integrálása. Az ezt szolgáló 
képzési, átképzési támogatásokból általában nagyobb arányban részesülnek a hátrányos 
helyzetű területek, azonban e térségek többségének munkaerőpiaci helyzete rendkívül súlyos, 
melyek kezelését csak az biztosítaná, ha a jelenleginél határozottabban érvényesülne az 
elmaradott térségek preferálása. A cél teljesülését szolgálták az Oktatási Minisztérium az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett szabályozási javaslatai, és a financiális 
intézkedései, mint pl. az ingyenes tankönyvellátás, az ingyenes óvodai étkeztetés, az új 
normatívák bevezetése, integrációs stb. pályázatok indítása. Ezek ha céljaiban nem is 
tartalmaztak területi preferenciákat, de mivel a területileg koncentrálódó hátrányos helyzetű 
csoportok (pl. romák) felzárkóztatását szolgálták, erőteljes területi aspektusok is volt. 
 
„- a szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása” 
 
A szociális és egészségügyi ellátás differenciált fejlesztése segíti elő a társadalmi problémák 
megoldását a hátrányos térségekben, jobb életkörülményeket biztosítva az ott élőknek. 
Összességében elmondható, hogy nem érvényesül a támogatások elosztásánál a hátrányos 
helyzetű térségek többlettámogatásának elve. A folyamatosan kedvezményezett kistérségek 
körében nőtt 1999-2002 között a legnagyobb mértékben az összes támogatásból való 
részesedés, de itt sem folyamatosan. Az 1998-2001 ill. 2001-03 között kedvezményezett 
kistérségek össztámogatásból való részesedése erősen ingadozik, ami a támogatások 
kiegyensúlyozatlan, ad-hoc, és területi szempontokat nélkülöző elosztási módjára utal. 
 
„- a gazdaság fejlődését elősegítő infrastruktúra fejlesztése” 
 
Az infrastruktúrafejlesztésen belül az útépítések esetében a legnagyobb az aránya a 
kedvezményezett kistérségek támogatásának. De ebben az esetben is szembeszökő, hogy a 
2001-től a nem kedvezményezett kistérségek nagyobb, míg a hátrányos helyzetűnek 
tekintendő kistérségek kisebb arányban részesednek a fejlesztési keretből. 

A legjelentősebb részarány csökkenés a vízellátási támogatások esetén figyelhető meg. Itt a 
1998-2003 között végig elmaradottnak tekintett térségekben az 1999-es 70%-ról 2002-re 
közel 10%-ra csökkent a részesedés. Hasonló trendet mutat a kedvezményezett térségek 
részesedése a gázellátás támogatásából is, de kisebb mértékű csökkenéssel. 

A szennyvízgazdálkodás esetében is az összes támogatásból való részesedése ingadozása a 
meghatározó. 2000-ben jelentősen megnőtt a végig elmaradott kistérségek részesedése, ám azt 
követően ez folyamatosan csökkent. A kedvezményezetti körből kikerülő kistérségek 
részesedése viszont az elvárásoknak megfelelően csökken, míg a preferált körbe bekerült 
kistérségek részesedésének aránya nő. 
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„- az üdülés-idegenforgalmi adottságokra, vonzerőre alapozott komplex fejlesztések 
támogatása” 
 
Az idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, de társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos 
helyzetű térségek turisztikai célú fejlesztéseinek támogatására az állami támogatások közül a 
Területfejlesztési Célelőirányzat és a Területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzat állt 
rendelkezésre. A TFC turisztikai célra elosztott forrásai a falusi turizmus fejlesztését 
preferálták, a TEKI pedig elsősorban kistelepülések turisztikai vonzerőképességét növelő 
felújítások, fejlesztések megvalósítását támogatták. Ezek a támogatások azonban már 
nagyságrendjüknél fogva sem komplex fejlesztéseket, hanem a turisztikai termékek egy-egy 
szegmensét tudták finanszírozni.   
 
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályokban 1992-98 között sem 
a támogatás céljai, prioritásai, sem a felhasználóknak nyújtott kedvezmények között nincs 
utalás a jó idegenforgalmi adottságokkal rendelkező, de társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott területek kiemelésére, vagy preferenciák biztosítására. 1998-at követően azonban a 
célelőirányzat felhasználása során több (a maximális 70% helyett 80%-os) támogatásra voltak 
jogosultak a kedvezményezett térségben megvalósult fejlesztések.  
 
 „- a térség belső fejlődési lehetőségeit elősegítő programok ösztönzése, a térség besorolása 
szerint az adott térségtípusnál felsorolt célok megvalósítása” 
 
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása érdekében 
érvényesített fejlesztési prioritások eredményességét a társadalmi-gazdasági felzárkózás 
illetve fejlődés tükrözi, melynek értékelésére az 1998 és 2002 közötti időszakra vonatkozóan 
került sor 8 társadalmi és 8 gazdasági mutató összevont elemzésével. 
 
Az új (2004-es) kistérségi egységekre – az érintett települések figyelembevételével - vetítve 
összesen 98 kistérség tartozott a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek közé 
1998-tól. E 98 térség gazdasági fejlődési tendenciája alapvetően eltér társadalmi 
fejlődésükétől. A kedvezményezett térségek közül 40 (45%) tartozott fejlődési üteme alapján 
a felső harmadba, ami azt jelenti, hogy mivel az összes kistérségénél (33%-nál) nagyobb 
arány került ebbe a kategóriába e térségek számottevő része (45%-a) megkezdett egyfajta 
felzárkózást. E növekedési ütem azonban a fejlettségi szintben érdemi változást nem 
eredményezett. Fejlettségi szint szempontjából ugyanis 2002-ben gazdasági és társadalmi 
vonatkozásban egyaránt a kistérségek legfejletlenebb harmadába tartozott az 1998-ban 
lehatárolt kedvezményezett térségek több mint fele (55-55%), miközben a legfejlettebb 
harmadba csupán 2 ill. 3 kistérség tartozott.  

 

Az 1998-ban társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek megoszlása a fejlődési ütem és 
fejlettség szerinti kistérségek sorrendjében 

Átlag alatt 
(alsó tercilis) 

Átlag körüli 
(középső tercilis)

Átlag feletti 
(felső tercilis) Összes 

 kist. (db) % kist. (db) % kist. (db) % kist. (db) % 
Társadalmi fejlettség változása 98-01 23 25,8 44 49,4 22 24,7 98 100 
Gazdasági fejlettség változása 98-02 21 23,6 28 31,5 40 44,9 98 100 
Társadalmi fejlettség állapota, 2002 49 55,1 37 41,6 3 3,4 98 100 
Gazdasági fejlettség állapota, 2003 49 55,1 38 42,7 2 2,2 98 100 
(A gazdasági és a társadalmi fejlettség 8-8 mutatón alapuló komplex értékelés alapján, a 2004-es kistérségi 
beosztásra vetítve) 
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A társadalmi mutatók alapján végzett értékelés az elmaradott 98 térség további leszakadást 
mutatja, csupán negyedük kezdett el felzárkózni, negyedük gyorsuló ütemben szakad le. 
 
Összességében elmondható, hogy a területfejlesztési prioritások egyik legfontosabb elemét 
jelentő területfejlesztési szempontú kedvezményezettség elve nem kellő mértékben 
érvényesült a támogatások elosztásánál. Még a területfejlesztési célú források esetében sem 
tükröződik megfelelően a források elosztásában az elmaradott térségek többlettámogatása. Az 
elsődlegesen ágazati kezelésű, de területfejlesztési hatással is bíró támogatások esetében pedig 
a területi szempontok a célok és elosztási rendszer szintjén egyáltalán nem jelennek meg. 
 
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek felzárkóztatására irányuló 
törekvések mérsékelt eredményességét tükrözi, hogy az e kategóriába tartozó kistérségek 
többségében a társadalmi-gazdasági helyzetüket tekintve nem történt jelentős pozitív 
elmozdulás az elmúlt időszakban. Míg gazdasági fejlődés tekintetében az 1998-ban kijelölt 
kedvezményezett térségek 45%-a megkezdte a felzárkózását, a társadalmi fejlődés 
tekintetében csak 25% mutat felzárkózást, míg 25-25% tekinthető súlyosan leszakadónak 
mindkét vonatkozásban. Éppen ezért a kedvezményezett területek besorolásának és 
támogatási rendszerének felülvizsgálata indokolt. 
 
1.2.  Ipari szerkezetátalakítás által érintett térségek 
 
A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a területfejlesztés ipari szerkezetváltás 
által érintett térségeit, ami a 91/2001 (VI. 15.) számú kormányrendelettel módosításra került. 
A módosítás eredményeként 2001-től a Várpalotai kistérség már nem tartozott az ipari 
szerkezetváltás térségei közé, ugyanakkor viszont a Kazincbarcikai bekerült ebbe a körbe. 
2001-04 között átmenetileg a Nyíregyházai kistérség is az ipari szerkezetváltás által 
kedvezményezett kistérség volt. A lehatárolás kritériumai mindkét évben azonosak voltak; az 
iparban foglalkoztatottak országos átlag másfélszeresét meghaladó átlaga (1990-es adat), az 
ipari foglalkoztatottak arányának csökkenése (1990-95 ill. 1990-99 között) valamint országos 
átlagot meghaladó munkanélküliség (1996, ill. 1999. december 31-én). 

Az ipari szerkezetváltás kedvezményezett térségei 1998-2004

Jelmagyarázat
Térségtípusok

Nem kedvezményezett térség
1998-2004 között kedvezményezett térség
2001-2004 között kedvezményezett térség
2001-2004 között kedvezményezett térség

1998-2001 között ipari szerkezet-átalakítás térsége 
és 2001-04 között agrár-vidékfejlesztés térsége  
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Az 1998-2002 közötti időszakban a piaci folyamatok és az állami célelőirányzatok 
felhasználásából végrehajtott fejlesztések eredményeképpen 2002-re a következő gazdasági 
fejlettségi helyzetkép alakult ki. 
 

1998-tól az ipari szerkezet-
átalakítás kedvezményezett 

térségei 

Az egy főre jutó támogatások* 
mértéke 
(Ft/fő) 

Gazdasági fejlettség a 
komplex térszerkezet alapján 

Bátonyterenyei 101.087 Leszakadó térség 
Komlói 26.115 Leszakadó térség 
Ózdi 77.329 Leszakadó térség 
Salgótarjáni 228.016 Közepesen fejlett, stagnáló 
Kazincbarcikai 2001-től 65.990 Közepesen fejlett, stagnáló 
Oroszlányi 93.913 Fejlett, stagnáló 
Várpalotai 2001-ig 142.888 Fejlett, stagnáló 
Országos átlag 119.518 - 

       *A Munkaerő-piaci Alap kivételével, mivel az adat kistérségi szinten nem áll rendelkezésre. 
 
Az állami támogatáspolitika erőfeszítései ellenére a Bátonyterenyei, Komlói és az Ózdi 
kistérség gazdasága továbbra is a leszakadás jeleit mutatja. A helyzet súlyosbodásának 
megállításához és a kedvező folyamatok elindításához továbbra is szükséges a térségek 
kedvezményezetti státusz fenntartása és további fejlesztési forrásokkal az infrastrukturális és 
humán feltételek javításának támogatása a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül. 
 
Az ipari szerkezetváltás által érintett térségek számára megfogalmazott fejlesztési prioritások 
a következők voltak: 
 
 „- a gazdasági szerkezet átalakításának és a külső tőkebevonásának ösztönzése;” 
 
A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat (GFC) által a Széchenyi Terv vállalkozáserősítési 
programja keretében 2001-02 között támogatott befektetés-ösztönzési támogatások célja a 
következő volt: 

- versenyképes feldolgozóipari beruházások támogatása (SZT-VE-12) és 
- az európai regionális vállalati központok kialakításának támogatása (SZT-VE-13) 

 
A támogatások eredményeképpen 1998-2002 között az ipari szerkezetátalakítás térségeiben 
jött létre a 290 feldolgozóipari projekt több mint egy-hatoda, a létrejövő beruházások 
összköltségének egy-harmada mellett a megítélt támogatások összegének egytizedével. 
 
„- az ipari szerkezetváltás és az innováció elősegítése;” 
 
Az ipar számára nélkülözhetetlen a K+F aktivitás erősítése, az eredmények alkalmazásának 
meggyorsítása. A kutatás-fejlesztés állami támogatásának legfontosabb forrása a pályázati 
rendszer keretében működő Központi Műszaki Fejlesztési alapprogram volt, ami 2001-ben 
4,3 , 2002-ben pedig 6,42 milliárd Ft-ot fordított céljainak elérésére. Közvetett támogatásként 
1997-től a vállalkozói K+F költségek 20 %-a leírható a társasági adóalapból. 
 
A minőségügy, a szabványok harmonizációja terén a magyar vállalatok az elmúlt években 
jelentős eredményeket értek el. Ennek elősegítésére a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat 
(GFC) 2001-től a Széchenyi Terv vállalkozáserősítési programja keretében támogatta a 
minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetését és tanúsíttatását (SZT-VE-14). A 
támogatás eredményeképpen országosan közel 2.400 vállalkozás esetében vezették be a 
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minőségbiztosítási és/vagy környezetirányítási rendszereket, köztük a szerkezetváltás 
térségeiben üzemelő vállalkozások is. 

A Területfejlesztési célelőirányzatból „informatikai és hírközlésfejlesztés” című célkitűzés 
keretében (TFC keret 0,7%-a fordítódott erre a célra) elsősorban vállalkozások integrált 
informatikai, irányítástechnikai rendszereinek, üzleti tanácsadó irodáknak kialakítását, optikai 
hálózatok,  másrészt innovációs központok létesítését (TFC keret 0,67%-a) finanszírozták. 
 
„- a szerkezetváltást elősegítő képzési és átképzési programok szervezése;” 
 
A válságban lévő térségeket kevéssé érintették a munkanélküliek képzési programjai. A 
foglalkoztatási támogatások közül ezekben inkább a direkt munkahelyteremtés, közhasznú 
foglalkoztatás játszott jelentős szerepet, a fejlettebb térségekben arányaiban meghatározóbb 
volt a képzés. Nem segítette a válságtérségek szerkezetváltását, hogy a munkanélküliség 
elsősorban a képzetlen, idősebb rétegeket érintette. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés 
sajátosságai közé tartozik, hogy a résztvevők között a csupán általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők, illetve az idősebbek jóval kisebb arányban vannak, mint amit a 
foglalkoztatottak, illetve a munkanélkülieken belüli részarányuk indokolna. 
 
Befejeződött a Világbanki program megvalósulásaként a munkaerő-piaci képzőközpontok 
kilenc tagból álló magyarországi hálózatának kiépítése, amely a munkanélküliek és azon 
munkavállalók képzését biztosítja, akinek munkahelye veszélybe kerül. Szakképzést 
folytatnak és szerveznek, tanácsadást és szolgáltatást nyújtanak, közreműködnek a 
szakképzést folytató intézmények szakembereinek továbbképzésben, módszertani és 
vizsgaközpontként működnek, munkaerő-piaci és pedagógiai szolgáltatásokat nyújtanak.  
 
„- az infrastruktúra hiányosságainak pótlása, különös tekintettel a környezet védelmét 
szolgáló beruházásokra;” 
 
Az ipari szerkezetátalakítás térségeiben a hagyományos iparszerkezet megújítása során a 
korszerűbb és környezetkímélő technológiával termelő üzemek telepítése jelentheti a kiutat és 
az ipari tradíciók hasznosítását. Ennek elősegítése érdekében válik szükségessé a térségbe 
települő vállalkozás számára a magas költségigényű környezetvédelmi célú infrastruktúra 
támogatása, amit több állami célelőirányzat is támogatott. 1998-2002 között a legsúlyosabb 
helyzetben lévő ipari szerkezetátalakítás szempontjából kedvezményezett térségekbe az egyes 
állami előirányzatokból jelentős összegek kerültek megítélésre az infrastruktúra 
hiányosságainak pótlására, különös tekintettel a környezet védelmét szolgáló beruházásokra.  
 

Megítélt támogatás 1998-2002 között (Ft/fő) célok szerint 

 
Szennyvíz-

kezelés 
fejlesztése 

Hulladék-
kezelés 
javítása 

Levegő-
minőség 
védelme 

Környezet-
biztonság 
javítása 

Összesen 

Bátonyterenyei - - - - - 
Kazincbarcikai 7.734 1.899 - 187 9.820 
Komlói 195 - 113 - 309 
Oroszlányi 15.271 - 3.149 - 15.302 
Ózdi 240 6.012 - 183 6.435 
Salgótarjáni 59.849 1.610 905 131 62.491 
Várpalotai 483 2.301 5.703 58 8.544 
Országos átlag 27.820 635 582 221 - 

 
A szennyvízkezeléssel kapcsolatos infrastruktúra beruházások különösen a Salgótarjáni 
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kistérségben voltak jelentősek, mivel az ipari szerkezetátalakítás térségei korábban is már 
fejlett infrastruktúra rendszerekkel rendelkeztek. E térségtípus környezetvédelmi célú 
beruházásai között kiemelkedően magas volt országos átlagban a hulladékkezelés javítása 
érdekében felhasznált források egy főre jutó összege. Jelentős eszközök felhasználásával az 
Oroszlányi és Várpalotai kistérségben került sor a levegőminőség védelmét célzó 
intézkedésekre a térség iparvállalatainak károsanyag-kibocsátásának mérséklése érdekében. 
 
1.3.  Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei 
 
A 19/1998. (II. 4.) számú kormányrendelet lehatárolta a „mezőgazdasági vidékfejlesztés” 
térségeit, amit a 91/2001. (VI. 15.) számú kormányrendelet módosított. 1998-ban azok a 
térségek tartoztak ebbe a körbe, ahol az urbanitás/ruralitás index országos átlag alatti, a 
mezőgazdasági keresők aránya vidéki átlag feletti, az egy főre jutó SZJA alap országos átlag 
90 %-a alatti, a munkanélküliek aránya pedig országos átlag 1,33-szorosa feletti volt. 2001-
ben a kritériumrendszer kis mértékben módosult, a feltétel átlag alatti egy főre jutó jövedelem, 
átlag feletti munkanélküliség, vidéki átlagot meghaladó agrár foglalkoztatott arány lett, illetve 
hogy a népesség kevesebb mint fele éljen 120 fő/km2-nél magasabb népsűrűségű településen. 
A módosítás eredményeképpen az 1998-ban meghatározott 38 kistérség mellé további 29 
került ebbe a kategóriába, melynek elnevezése „vidékfejlesztési” térségre egyszerűsödött. 
2004-től új kistérségi lehatárolással együtt – a 64/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján – 
némileg változott a térségek köre, ami azonban nem járt együtt lényeges módosulással. 
 

A mezőgazdasági vidékfejlesztés kedvezményezett térségei 1998-2004

Jelmagyarázat
Térségtípusok

Nem kedvezményezett térség
1998-2004 között kedvezményezett térség
2001-2004 között kedvezményezett térség  
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A mezőgazdasági vidékfejlesztés 2004-től kedvezményezett térségei 

Jelmagyarázat
A 64/2004 (IV.15.) Korm. rendelet szerint

Nem kedvezményezett térség
Mezőgazdasági vidékfejlesztési 

kedvezményezett térségei  
1999-2001 között az önkormányzatok önkéntes vidékfejlesztési társulásai is programokat 
dolgoztak ki a SAPARD-programra való felkészülés során, amelyek azonban nem azonosak a 
statisztikai kistérségek szintjén lehatárolt vidékfejlesztési kistérségeivel. 

Az 1998-2002 közötti időszak piaci folyamatainak hatására és az állami támogatáspolitika 
ellenére érdemben nem változott a mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeinek társadalmi-
gazdasági fejlettsége. A 65 kedvezményezett térség közel fele (31 kistérség) továbbra is az 
elmaradottság és az átlagos fejlettségi szinttől való leszakadás jeleit mutatja annak ellenére, 
hogy az 1998-2002 között megítélt állami támogatások 30%-a került e térségekbe.  

A további leszakadás megállítására az agrárgazdaság fejlesztése és a fejlett technológiát 
alkalmazó beruházások letelepedésének ösztönzése mellett az önerőből megvalósuló 
vidékfejlesztési kezdeményezések további, az eddigieknél nagyobb mértékű támogatására van 
szükség. 

1998-tól az agrár-
vidékfejlesztés 

kedvezményezett 
térségei 

1999-2002 
között 

megítélt 
támogatás* 

(Ft/fő) 

Gazdasági 
fejlettség 

2002 

2001-2004 között 
agrár-

vidékfejlesztés 
kedvezményezett 

térségei 

1999-2002 
között 

megítélt 
támogatás* 

(Ft/fő) 

Gazdasági 
fejlettség 2002 

Bácsalmási 25.157 Füzesabonyi 48.730 
Barcsi 201.614 Kisteleki 43.895 
Csurgói 167.376 Letenyei 60.383 
Encsi 133.888 Marcali 33.200 
Kunszentmártoni 38.732 Polgári 53.948 
Lengyeltóti 61.715 Tiszavasvári 35.987 

Leszakadó 
 

Mátészalkai 39.961 Jánoshalmai 38.279 
Mezőkovácsházai 62.621 Mórahalmi 113.052 

Fejletlen, 
felzárkózó 

Nagyatádi 44.878 Bajai 104.369 
Pétervásárai 109.374 Csongrádi 163.441 
Püspökladányi 76.457 Enyingi 17.881 
Sárbogárdi 40.695 

Leszakadó 
 

Hajdúszoboszlói 16.716 

Közepesen 
fejlett, stagnáló 
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Sásdi 36.944 Kalocsai 118.120 
Sátoraljaújhelyi 194.620  Karcagi 71.045 
Siklósi 89.116 Kiskunmajsai 139.062 
Szeghalomi 38.201 Kunszentmiklósi 22.624 
Szerencsi 23.158 Mezőkövesdi 70.596 
Tamási 65.855 Mohácsi 97.959 
Törökszentmiklósi 42.079 Orosházai 33.170 
Vásárosnaményi 28.114 Szarvasi 160.762 

Hajdúböszörményi 63.544 
Közepesen 

fejlett, 
stagnáló 

Tapolcai 75.971 

Tabi 47.660 
Közepesen 

fejlett, 
felzárkózó 

Kisbéri 59.517 

Baktalórántházai 83.824 Makói 85.369 
Balmazújvárosi 77.440 Őriszentpéteri 115.021 
Berettyóújfalui 140.867 Sümegi 123.162 
Csengeri 92.061 Vasvári 93.514 
Edelényi 155.723 Zalaszentgróti 122.094 

Közepesen 
fejlett, 

felzárkózó  
 

Fehérgyarmati 112.123 Fonyódi 73.333 Fejlett stagnáló 

Hevesi 27.645 Rétsági 113.632 Dinamikusan 
fejlődő 

Nagykállói 48.105 Országos átlag: 59.759  
Nyírbátori 53.433 
Sarkadi 78.973 
Sárospataki 224.653 
Sellyei 48.472 
Szécsényi 170.154 
Szigetvári 49.336 
Szikszói 267.488 
Tiszafüredi 93.790 

Fejletlen, 
felzárkózó  

 

Országos átlag: 59.759  

 

*A Munkaerő-piaci Alap kivételével 
 
A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei számára megfogalmazott fejlesztési prioritások a 
következők voltak: 
 
„- a mezőgazdasági termelés szerkezetének és integrációjának megerősítése, beleértve a 
termékfeldolgozás és forgalmazás szövetkezéseit, vállalkozásait és a kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztéseket;” 
 
Az EU-csatlakozás sikerességének elősegítése, az elégtelen termelői szerveződés 
következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci 
érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében államilag elismert termelői csoportok 
alapítása vált lehetővé. A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint 
szerveződő termelők együttműködése, melyekben piaci pozícióik erősítéséért az általuk 
önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő 
tevékenységre, a növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére. 
 
2002-től állami támogatással megindult 2000. évi CXLI. az új szövetkezetekről szóló törvény 
alapján a gépkörök, az úgynevezett „új típusú” - termékpályákra irányuló – szövetkezetek 
szervezése. A 25/1999. (III. 5.) számú, a zöldség- gyümölcstermelői- és -értékesítő 
szövetkezetekről szóló FVM-rendelet alapján a TÉSZ-ek, a 3/2003. (I. 24.) számú FVM-
rendelet alapján az egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást végző gazdálkodó 
szervezetek (BÉSZ-ek) és 85/2002. (XI. 18.) számú FVM-rendelet alapján a termelői 
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csoportokról szervezése. A gazdák együttműködése a különböző szerveződések (Termelő és 
értékesítő szövetkezések – TÉSZ, Beszerzési és értékesítési szövetkezések – BÉSZ, termelői 
csoportok) számát tekintve ugyan látványos eredményt hozott (2002-ben az elismert TÉSZ-ek 
száma 24-re nőtt, és mintegy 150 BÉSZ működött), az egyéni gazdaságok integrálása azonban 
még így sem elégséges. 
 
„- a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú térségekben gazdálkodók támogatása;” 
 
A kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók támogatása a magasabb termelési 
költségek, illetve alacsonyabb hozamok részbeni ellensúlyozására (árkiegészítés) szolgált, 
illetve az eladósodott gazdák, gazdaságok adósságterheinek mérséklését segítette. A 
kedvezőtlen adottságú területeken (az ország 4,5 millió ha szántóterületből 1,79 millió ha 
területen a szántó aranykorona értéke 17-nél alacsonyabb) gazdálkodók támogatására azért 
van szükség, mert az ottani természeti viszonyok miatti alacsony jövedelmezőség miatt 
fennáll a mezőgazdasági termelés megszüntetésének, így a kultúrtáj eltűnésének a veszélye.  
 
A támogatás sajátos formáját (hitelkonszolidáció) jelentette a kedvezőtlen besorolású 
térségekben gazdálkodó termelők még fennálló hitelei egy részének kedvezőtlen-térségi 
hitellé történő átalakítása, amelynek megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A kedvezőtlen 
adottságú területeken folyó gazdálkodás támogatása folytatódik a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv alapján. 
 

 

Szántóterületek átlagos minősége, 2003

Jelmagyarázat

0 - 17 AK
17.1 - 26 AK
26.1 - 42.5 AK  

 
„- a mezőgazdasági foglalkoztatottak kiegészítő tevékenységének támogatása, az alternatív 
munkalehetőségek bővítése” 

 
Az alternatív munkalehetőségek bővítését a vidékfejlesztési célelőirányzat (VFC) 
intézkedései segítették (nem élelmiszer célú helyi természetes alapanyagok hasznosításának, 
feldolgozásának és értékesítésének támogatása; falusi- és agroturizmus fejlesztésének 
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támogatása), de a SAPARD program támogatható intézkedései között (A tevékenységek 
diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése) is 
szerepelt, továbbá bekerült a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe is.  
 
„- mezőgazdasághoz kötődő szociálpolitikai programok kiszélesítése;” 
 
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat támogatásával kísérleti programok indultak nagycsaládosok 
esetében ökoszociális kisgazdaságok modelljének kialakítására, roma közösségek termelő 
tevékenységének elősegítésére és közösségfejlesztési tevékenységekre irányultan. 

A szociális földprogram elsősorban a többszörösen hátrányos helyzetű, súlyos 
munkanélküliséggel érintett, jobbára periférikus helyzetű térségek jellemző intézménye. 
1992-től hálózata folytonosan bővült, 1998-2003 között 183-ról 240-re nőtt az érintett 
települések száma. E települések Északkelet-Magyarország, illetve a Dél-Dunántúl aprófalvas 
településszerkezetű és általában határmenti térségeiben találhatók.  

A szociális földprogram működését elősegítő támogatási összegek éves szinten 260-300 
millió Ft között változtak, ezért fejlődő intézménynek tekinthető. A kedvezményezett 
családok száma meghaladja a 11 000-et és az érintett családok 38%-a roma etnikumhoz 
tartozó család. Részvételük főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád 
megyében jellemző. 

 
„- a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését elősegítő programok kidolgozása és 
támogatása;” 
 
A vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztését a Vidékfejlesztési Célelőirányzat - 
falvak megújítását, a vidék szellemi és tárgyi örökségének megőrzését segítő - támogatásai 
segítették és elkezdődött a LEADER+ közösségi kezdeményezésű vidékfejlesztési programra 
való felkészülés. A felkészülés érdekében a 2001-ben folytatott szakmai felkészítést követően 
2002-ben megtörtént a helyi vidékfejlesztési programok kidolgozása, valamint a meghívásos 
pályázati rendszerben 14 Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport megalakulása.  
 
A SAPARD előcsatlakozási programhoz kapcsolódva önkéntes szerveződésen alapuló 
(mintegy 150) kistérségekre vidékfejlesztési stratégiai programok kidolgozására is sor került. 

 
„- a környezet, a természet és a táj védelmének elősegítése;” 
 
A 2253/1999. (X. 7.) számú kormányhatározat alapján 2002-ben elindult a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program (NAKP), amely mintegy 2,2 milliárd Ft támogatás 
felhasználásával közel 150 ezer ha mezőgazdasági területen valósult meg.  
A NAKP alapvető célja a természeti erőforrások (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, 
genetikai erőforrások, erdő és táj) védelme, továbbá a fogyasztásra, illetve felhasználásra 
kerülő termékek minőségbiztosítását, szennyező anyagoktól való mentességét, az 
élelmiszerbiztonság fokozását elősegítő fejlesztések támogatása. Célprogramjai a következők 
voltak:  
 

– Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram;  
– Integrált gazdálkodási célprogram;  
– Ökológiai gazdálkodási célprogram;  
– Extenzív gyephasznosítási célprogram;  
– Vizes élőhely-hasznosítási célprogram;  
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– Érzékeny Természeti Területek hasznosítását biztosító (térségi) célprogramok.  

A NAKP intézkedései mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében is több 
környezetjavító intézkedést is megfogalmaztak, melyek hosszútávon biztosítják a 
mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem összhangját. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001.  
(IV. 3.) Korm. rendelet az Európai Unió a vizek mezőgazdasági forrásból származó 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676 EGK tanácsi irányelvének megfelelő 
szabályozást tartalmaz. A 2001-ben hatályba lépett rendelet az irányelvben meghatározottak 
szerint tartalmazza a magyarországi nitrátérzékeny területek településsoros jegyzékét, a 
trágyázás jó mezőgazdasági gyakorlatának a gazdálkodók által betartandó szabályait, és a 
végrehajtás időbeni ütemezését, akcióprogram formájában. Az akcióprogram 2002. január 1-
jével indult és 2013. december 31-ig tart. A nitrátérzékeny területeken fokozott gondossággal 
történő termelés mellett, prioritásként kezeli a hígtrágyás technológiával üzemelő állattartó 
telepek trágyatárolóira vonatkozó követelményeket is. 

A növekvő erdőterületeknek fontos szerepük van a biológiai sokféleség védelmében, a levegő 
minőségének javításában, a talajvédelemben, az árvizek megelőzésében, a kulturált turizmus 
feltételeinek biztosításában, a rekreációban. Az 1996-ban elkészült az országos hosszú távú 
erdőtelepítési koncepció szerint 778 ezer hektár erdőtelepítésre figyelembe vehető 
mezőgazdasági területtel lehet reálisan számolni, és ezzel az ország erdősültségét az 
optimálisnak tartott 27 %-ra lehet emelni. Az ágazati irányítás 2001-től 2010-ig évi 15 ezer 
hektár erdőtelepítést irányzott elő, amelynek mintegy 80 %-a mezőgazdasági területen valósul 
meg. Ez összhangban van Magyarország készülő Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram című 
dokumentumában szereplő erdőtelepítési javaslattal, valamint az Nemzeti vidékfejlesztési 
Terv céljaival.  
 
1.4.  Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek 
 
A 30/1997. (IV. 18.) sz. OGy. határozat szerint a tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő 
térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek, amelyekben az 1994, 1995, 1996 
években mért tartós munkanélküliség mindhárom évben meghaladta az országos átlag 133 %-
át.  
 
Három év leteltével 2001-ben új OGy. határozat – 24/2001. (IV. 20.) – jelent meg a besorolás 
feltételrendszeréről, amely megszüntette a tartós munkanélküliséggel sújtott térségek 
kategóriáját. Külön kategóriaként azért szűntek meg, mert gyakorlatilag teljes átfedésben 
voltak a többi térségtípussal, különösen az elmaradott térségekkel, hiszen a társadalmi-
gazdasági elmaradottság egyik meghatározó tényezője a munkanélküliség. Az 1998-ban 
lehatárolt 41, munkanélküliség szempontjából kedvezményezett térségből ugyanis csak kettő 
(Kazincbarcika, Nyíregyháza) tartozott kizárólagosan ebbe a körbe. A többi 39 mindegyike 
egyben társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott volt, közülük 32 pedig egy harmadik 
szempontból is kedvezményezett volt (29 vidékfejlesztési, 3 pedig ipari szerkezetátalakítási). 
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Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek 1998-2001

 
 
A területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lehatárolása a területfejlesztési 
(TFC, TEKI) támogatások jogosultságánál játszott szerepet, ugyanakkor nem volt olyan 
előirányzat, vagy támogatási cél, amire kizárólagosan a tartós, jelentős munkanélküliséggel 
sújtott térségekből pályázhattak. A lehatárolás átfedés volt más térségtípusokkal, a 
kedvezményezettség típusának pedig a támogatások odaítélésénél nem volt jelentősége. 
Munkanélküliség szempontjából azonban továbbra is jelentős problémákkal küzdő térségekről 
van szó. 
 
1998 után országosan kedvezően alakult a munkanélküliségi ráta, de ezek a térségek nem 
kerültek jobb helyzetbe, sőt lemaradásuk tovább fokozódott. Ezekben a térségekben 1998-ban 
a ráta 178 %-a volt az országos átlagnak, 2003 végén pedig már a kétszerese és a 41 térségből 
a vasvári kivételével mindegyikben magasabb volt az országos átlagnál. A tartós 
munkanélküliek munkaképes korúakhoz viszonyított aránya már 1998-ban is 1, 8-szorosa volt 
az országos átlagnak, 5 évvel később pedig már 2,5-szöröse. A 41 érintett kistérségből 31-ben 
2003 végén is az átlagnál magasabb volt a munkanélkülieken belül a tartós munkanélküliek 
aránya. 
 
A tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségekre vonatkozó fejlesztési prioritások a 
következők voltak: 
 
„- a foglalkoztatást elősegítő fejlesztések, a helyi gazdaság fejlődését elősegítő 
célprogramok, részfoglalkoztatás, közmunkaprogramok kidolgozása és támogatása;” 
 
A területfejlesztési támogatások közül a TFC munkahelymegtartó, -teremtő támogatásaira a 
TFC egészéhez hasonlóan lehetett pályázni (néhány kivételtől eltekintve csak a 
kedvezményezett térségekből, településekről). A tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott 
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kistérségek az ilyen célú támogatásoknál nem voltak előnyben, nem élveztek külön 
preferenciát. A gyakorlat mégis az volt, hogy a jelentős munkanélküliséggel küzdő 
megyékben nagyobb arányban ítéltek meg ilyen támogatásokat foglalkoztatásra. A 
munkahelyteremtésre, -megőrzésre megítélt támogatások 40 %-a jutott ezekbe a 
kistérségekbe, fajlagosan az országos átlag 2,3-szorosát kapták. Az arányok nem változtak 
2001 után sem, amikor megszűnt ez a kedvezményezettségi térségtípus.  
 
A munkaügyi tárca foglalkoztatást elősegítő támogatásairól szóló rendeletben szintén nem 
szerepelt a „tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térség” fogalma, ugyanakkor a 
Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprész támogatásai döntően ezekbe a térségekbe 
kerültek. A munkanélküliség miatt kedvezményezett térségek öt megyében koncentrálódtak 
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Baranya, Jász-Nagykun-
Szolnok). A Foglalkoztatási Alaprész esetében e térségek egy főre vetítve 1999-2000-ben az 
országos átlag 1,5-szeresét, míg 2001-02-ben 3,2-szeresét kapták. 
 
A közhasznú foglalkoztatásban részt vevők száma 2003-ra elérte a 76 ezer főt, és 50% körüli 
arányban koncentrálódnak ebben az öt megyében. A közhasznú foglalkoztatás tehát jelentős 
foglalkoztatást elősegítő eszköznek tekinthető, amely a területi különbségek mérséklésére is 
hat. A közhasznú foglalkoztatásnak ezekben a térségekben elsősorban az alacsony 
képzettségűek foglalkoztatásában jut nagy szerep. A közhasznú foglalkoztatásban részt vevők 
több mint fele legfeljebb 8 általánost végzett, a munkanélküliség szempontjából 
kedvezményezett térségekben pedig különösen nagy a képzetlen munkanélküliek aránya. 
1998-ban arányuk ezekben a térségekben még megfelelt az országosnak, 2003-ban viszont 
már a 20 %-kal meghaladta azt. 
 
Az illetékes miniszter döntési jogkörébe tartozó közmunkaprogramok esetében meghatározó 
volt, hogy 1998 júliusában megszűnt az 1996-ban létrehozott Közmunkatanács. A 2002-ben 
újjáalakuló országos közmunkatanács véleményezi a pályázati felhívásokat, pályázati 
anyagokat, javaslatot készít a szakminiszternek a döntéshez. A területi szempontok fokozott 
érvényesülését biztosítja, hogy a közmunka pályázatokat véleményezés céljából meg kell 
küldeni egyebek mellett a regionális, megyei vagy fővárosi területfejlesztési tanácsnak. A 
vélemények egyeztetése céljából a kormányrendelet szerint a véleményezésbe bevont 
képviselők részvételével hívják össze a regionális közmunka fórumot. 1996-ban és 1997-ben 
összesen 6 milliárd forintot irányoztak elő a finanszírozásra. 2002-ben 2,5 milliárd forinttal 
indultak a közmunkák, majd az új kormány, megalakulását követően újabb 2,5 milliárd 
forinttal egészítette ki ezt a keretet. A 2003-as évben nagyobb, 5,6 milliárd forintos 
finanszírozással tervezték a közmunkák indítását.  
 
A 2003-ban született a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 
24/2003. (III. 4.) Kormányrendelet alapján a közmunkaprogramok támogatása is a 
területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok közé tartozik. 
Ugyancsak 2003-ban a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék felzárkóztatására szánt keretek 
felhasználásáról szóló 47/2003. (IV. 3.) Kormányrendeletben jelent meg az egyes megyék 
fejlesztési célkitűzései. Az érintett 7 megyéből hatban (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Somogy) jelennek meg a közmunkaprogramok.  
 
A részmunkaidős foglalkoztatás nem válhatott jelentős eszközzé ezekben a térségekben, lévén 
országosan is csak elenyésző arányban vesznek részt benne. Az Európai Unióban a 
részmunkaidős foglalkoztatás jóval elterjedtebb, mint Magyarországon, 2002-ben az EU 15 
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tagállamában a foglalkoztatottak 18 százaléka dolgozott részmunkaidőben, hazánkban 
ugyanez az arány 2,9 százalék volt.  
 
„- az oktatás, átképzés fejlesztése;” 
 
A foglalkoztatási támogatások esetében általánosan elmondható, hogy a nagyobb 
munkanélküliséggel rendelkező térségekben inkább a munkahelyteremtést, míg a fejlettebb 
régiókban inkább a képzést támogatják. A képzésben részt vevő munkanélkülieknek 33 
százaléka él az említett tartós munkanélküliséggel leginkább érintett öt megyében (míg a 
munkanélküliek aránya 43%-os). A képzési programokról tehát nem mondható el, hogy 
hozzájárultak volna ezen térségek munkanélküliségi helyzetének javításához. Ebben szerepet 
játszik, hogy ezekben a térségekben inkább direkt eszközökre (munkahelyteremtésre, 
közhasznú foglalkoztatásra) volt szükség. A másik ok, hogy az iskolarendszeren kívüli 
képzések adatai azt mutatják, a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb arányban vesznek 
részt tovább-, illetve átképzésekben. A képzettek negyede rendelkezik maximum 8 általános 
iskolai végzettséggel (a közhasznú foglalkoztatás esetében arányuk 55%). 
 
„- az otthoni és nappali szociális ellátások fejlesztése mentálhigiénés programokkal.” 
 
A szociális alapellátás intézményei közül a családsegítő szolgálatok azok, melyek keretében a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémái vagy 
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából. 2003 végén a települések fele biztosított ilyen szolgáltatást, legnagyobb arányban a 
fejlett régiókban (Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország). Az elmaradott, 
munkanélküliséggel sújtott megyék többségében az átlagosnál nagyobb ez az arány, 
ugyanakkor a két leginkább érintett megye közül a szolgálat kiépültsége Borsodban átlagos 
(50%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont jóval átlag alatti (29%).  
 
A mentálhigiénés problémák kezelésében ugyanakkor nem csak szociális intézményeknek, 
hanem az egészségügyi szférának is vannak feladatai. A munkanélküliséggel sújtott 
megyékben erősebben jelentkeznek a mentális problémák, magasabb a depresszióval küzdők 
és a nyilvántartott alkoholbetegek száma. Az időszak végén, 2003-ban elfogadott Egészség 
Évtizede Johan Béla Népegészségügyi Programban jelent meg célkitűzésként, hogy „A 
mindennapi élet színterein, a településeken, az oktatási intézményekben, a munkahelyen, 
valamint az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egészséget támogató politikai 
gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés módszerei.” 
 
Magyarországon tizenöt éve indult el az Egészségesebb Városok Mozgalom, majd később az 
Egészségesebb Falvakért, -Iskolákért, -Munkahelyekért és Kórházakért Mozgalmak. Az egyes 
színterek tevékenysége ugyanakkor nem volt koordinált és hiányzott az országos szintű 
népegészségügyi koncepció, valamint bizonytalan volt a finanszírozás, az egészségfejlesztési 
célokra a költségvetésben felhasznált összegek az 1998-as 542 millióról 2002-re 289 millióra 
csökkentek. 
 
Jelenleg 20 város tagja az Egészségesebb Városok Mozgalmának és több mint 200 település 
rendelkezik egészségtervvel, a 2003-ban indult program az célozza, hogy valamennyi város 
fejlesztési tervében az egészségfejlesztés is megfelelő súllyal szerepeljen, és a községek 
fejlesztési tervének is legyen része az egészségterv. 
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vidékfejlesztési kistérség orsázgos átlag fölötti támogatással
vidékfejlesztési kistérség országos átlag alatti támogatással
nem vidékfejlesztési kistérség országos átlag fölötti támogatással
nem vidékfejlesztési kistérség országos átlag alatti támogatással

Vidékfejlesztési szempontjából kedvezményezett és nem kedvezményezett 
kistérségek egy főre jutó vidékfejlesztési 

támogatásainak megoszlása

Jelmagyarázat

 
 
A vidékfejlesztési térségek céljainak elérését szolgáló egyik legfontosabb VFC vidéki 
településeknek ill. vidéken élőknek nyújt támogatást többek között falvak megújítására, a 
vidék szellemi és tárgyi örökségének védelmére, a vidéki életközösségek hagyományainak 
újraélesztésére, öko-szociális modell jellegű kisgazdaságok kialakítására, roma közösségek 
termelő tevékenységének elősegítésére, közösségfejlesztési tevékenységek, kihaló félben lévő 
tevékenységek, mesterségek és hagyományos értékek megőrzésére, ill. hátrányos helyzetű 
néprétegek közösségi termelésére.  
 
A vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett 79 kistérség fele kapott az országos 
átlagnál (961 Ft/fő) nagyobb támogatási összeget, míg a nem kedvezményezett kistérségek 
esetében ez az arány 15%. A Nyugat-, Közép-Dunántúl és Közép-Magyarországi régióban 
mindössze 8 kistérség (Kisbéri, Vasvári, Őriszentpéteri, Tapolcai, Abai, Sárbogárdi, Sümegi, 
Enyingi) tartozik a vidékfejlesztési térségek közé, és a két utóbbit leszámítva mind átlagon 
felüli támogatási hányaddal bír. Ezzel szemben az Alföld és Észak-Magyarország legnagyobb 
része a vidékfejlesztési kategóriába tartozik, de csak a kistérségek kevesebb, mint fele 
részesült az átlagosnál magasabb támogatásban. 2000-2002 között Csak négy kistérség 
(Dunakeszi, Ercsi, Oroszlányi, Veresegyházi) nem részesült semmilyen támogatásban a VFC-
ből.  
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2. Fejlesztési prioritások a különböző természeti és földrajzi adottságú 
térségekben 

A 35/1998. (III. 20.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról a 4.2 
pontban fejlesztési prioritásokat jelölt ki a különböző természeti és földrajzi adottságú 
térségekkel kapcsolatban a területfejlesztés számára. Emellett a tájak védelme érdekében a táj 
terhelhetőségének megfelelő területfelhasználási módozatok kialakítását is előírta, melynek 
véghezviteléhez a területrendezés eszközrendszerét társította. 
 
„- a területrendezés eszközeivel a táj védelmének, a táj terhelhetőségének megfelelő 
területfelhasználás kialakítása;” 
 
A táj terhelhetőségének vizsgálata, és annak módszertani megalapozása nem történt meg, 
illetve nem hasznosult a gyakorlatban. A területrendezési tervek készítése során ezért nem 
készülnek terhelhetőségi vizsgálatok. 

A főbb fejlesztési prioritásokat a következő, különböző természeti és földrajzi adottságú 
térségekre vonatkozóan kerültek meghatározásra: 
- Agglomerálódó térségek; 
- Üdülőkörzetek; 
- A természetvédelem alatt álló területek; 
- A környezeti szempontból veszélyeztetett térségek; 
- Határmenti térségek. 
 

2.1.  Agglomerálódó térségek 
Az agglomerációk olyan településstruktúrák, ahol az ott elhelyezkedő településeken 
népességgyarapodás és jelentősebb lakásépítési tevékenység jellemző (döntően az övezet 
településein). A központ és a környező települések között erős funkcionális kapcsolatok 
figyelhetőek meg (munkahely lakóhely, vállalkozási-gazdasági, kereskedelmi-piaci, oktatási, 
művelődési, kulturális, egészségügyi, különböző szolgáltatási jellegű), a települések fizikailag 
egybeépülnek, az infrastrukturális rendszerek nagy része közös hálózati struktúrát alkot, a 
beépítettség magas fokú és a területhasználat intenzív. 
 
Az agglomerálódó térségekben is egyértelműen kirajzolódnak az agglomerálódási folyamat 
ismérvei, de ezek kevésbé intenzívek, mint a már kialakult agglomerációk esetében. Jellemző 
e településstruktúrákra is a népességgyarapodás és a növekvő lakásépítés, a hálózati 
infrastruktúrák kiépülése, valamin megfigyelhető a mezőgazdasági területek gyors beépítése, 
belterületbe vonása, a zöldterületek csökkenése. E térségtípusokra is jellemző a 
területhasználat intenzitásának és a beépítettségének növekedése.  
 
Az agglomerálódó térségekre vonatkozóan a következő prioritás került meghatározásra: 
 
„- az agglomerálódó térségekben különösen az egészséges környezet, a művi és természeti 
környezet egyensúlyának és összhangjának megteremtését célzó területfelhasználás 
kialakítása, az extenzív növekedés mérséklése;” 
 
Az agglomerációkat és agglomerálódó térségeket a budapesti agglomeráció kivételével 1996-
ban a KSH határolta le, statisztikai módszerekkel. Az OTK elfogadásakor agglomerációként 
határolták le a budapesti, a miskolci, és a pécsi, agglomerálódó térségként a balatoni, a győri, 



 

81 

a salgótarjáni, szombathelyi település-együtteseket. A budapesti agglomerációba tartozó 79 
települést a 89/1997. (V.28.) számú kormányrendelet határozta meg, azóta csupán a 
településszétválások miatt nőtt 81-re az agglomerációhoz tartozó települések száma. 
 
A KSH a 2001. évi népszámlálási adatainak felhasználásával 2003-ban felülvizsgálta az 
eddigi lehatárolást és több településkoncentrációt is más kategóriába sorolt át. A balatoni 
agglomerálódó térség településeinek száma 41-ről 52-re nőtt, mivel az 1996-os lehatárolás 
csak a Balaton part menti településeket tartalmazza, míg az új lehatárolás már a 2000. évi 
CXII. törvény („Balaton-törvény”) 2. mellékletében felsorolt partközeli településeket is.  
 
A győri agglomerálódó térség 30 településéből 7 kikerült, míg 6 település bekerült a 
település-együttesbe, így a térség ma 29 települést számlál, és agglomerációként szerepel. 

Agglomerációk és agglomerálódó térségek 1996-2003

Jelmagyarázat
Agglomerációk
Agglomerálódó térségek  

 
A 2003-as lehatároláskor bekerült az agglomerálódó térségek közé a zalaegerszegi és az egri 
település-együttes, előbbi 29, míg utóbbi csupán 8 településsel. A Salgótarjáni agglomerálódó 
térséget visszaminősítették település-együttessé, és 19 helyett már csak 9 települést soroltak 
Salgótarján vonzáskörzetébe. Drasztikusan csökkentették a pécsi agglomerációhoz tartozó 
települések számát (62-ről 21-re), amelyet főként Komló város gazdasági 
szerkezetátalakulásból következő központi szerepkörének szűkülése magyaráz. Szintén 
jelentősen csökkent a szombathelyi agglomerálódó térség településeinek száma (45-ről 31-re), 
elsősorban a Szombathelyt körülvevő külső településgyűrű lazuló belső kapcsolatrendszere 
miatt, valamint a társközpont Kőszeget észak-keleten határoló települések miatt. 
 
Az egészséges környezet, a művi és természeti környezet egyensúlyának és összhangjának 
megteremtését az agglomerálódó térségek és agglomerációkon népességre (népsűrűség, 
népesség), lakásállományra valamint a lakások környezeti infrastruktúrákkal való ellátottságra 
(csatornázottság és települési szilárd hulladékgyűjtés) vonatkozó mutatói jellemzik. 
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Népsűrűség 

(fő/km2) Lakónépesség Lakásszám Agglomeráció,
agglomerálódó 

térség 

Terület 
(km2) 1998 2002 1998 2002 Változás 

(%) 1998 2002 Változás
(%) 

Budapesti  2538,3 972 950 2467373 2410691 -2,3 1044799 1077073 3,1 
Miskolci 551,6 481 491 265173 271000 2,2 105182 105202 0,1 
Pécsi  899,2 229 232 206129 208902 1,3 81815 83207 1,7 
Balatoni  1239,6 101 104 124689 129241 3,7 55989 55324 -1,2 
Győri  885,7 209 216 185353 191299 3,2 69876 73370 5,0 
Salgótarjáni  464,9 175 176 81343 81790 0,5 33970 33820 -0,4 
Szombathelyi  726,7 177 177 128433 128605 0,1 46966 47823 1,8 
 

Csatornázott Hulladék-szállításba 
kapcsolt 

lakások aránya (%) Agglomeráció,  
agglomerálódó térség 

1998 2002 Változás 
(%pont) 1998 2002 Változás 

(%pont) 
Budapesti agglomeráció 78,9 83,9 5,0 97,8 97,1 -0,7 
Miskolci agglomeráció 78,1 81,3 3,3 98,0 96,2 -1,9 
Pécsi agglomeráció 72,8 79,6 6,8 92,9 89,6 -3,3 
Balatoni agglomerálódó térség 68,1 82,2 14,0 74,7 84,1 9,4 
Győri agglomerálódó térség 68,5 72,3 3,9 96,6 97,9 1,3 
Salgótarjáni agglomerálódó térség 50,3 57,4 7,1 89,5 93,5 4,0 
Szombathelyi agglomerálódó térség 78,7 82,4 3,7 87,4 90,8 3,5 
 
 
2.1.1. A budapesti agglomeráció 
 
A budapesti agglomerációban a vizsgált időszakban tovább erősödtek azok koncentrálódási 
folyamatok, amelyek az ország legfejlettebb és leginkább urbanizáltabb térségében a szabad 
területek eltűnéséhez, a beépítettség növekedéséhez, a legsürgősebben megoldandó 
környezetvédelmi problémához, a nem megfelelő levegőminőség fennmaradásához vezetnek. 
A főváros körül kialakult településkoncentráció tömöríti az ország a népességének 24%-át, 
foglalkoztatottjainak 30%-át, lakásállományának 26%-át.  
 
1990-2002 között az agglomeráción belül mind Budapest, mind az övezet lakásállománya 
jelentősen növekedett (4,5 illetve 25%-kal). A szuburbanizációs folyamat eredményeként 
különösen a községekben nőtt jelentősen (30%) a lakásállomány. A megszűnő lakások 
háromnegyede a fővárosra jutott, de ezek helyén a városrehabilitációs programok 
eredményeként általában új lakások épültek. Az OTK érvényesülésének időszakában az egész 
agglomerációban is jelentős (3,1%) volt a lakásállomány gyarapodása. A térségben 2002-ben 
már több mint 11 000 új lakás épült. 
A vízellátás területén mind az agglomerációt, mind a fővárost, az igényeket meghaladó 
termelő kapacitás jellemzi. A főváros nagy átadó kapacitással rendelkezik Dunakeszi, Érd és a 
Buda környéki agglomerációs települések irányában. A vezetékes ivóvízellátás az 
agglomeráció minden településén megoldott, a lakásokat tekintve a közüzemi vízhálózatra 
csatlakozás aránya 2002-ben 98%-os. A főváros É-i és D-i ivóvízbázisainak védelmére 
megtörtént a védőterületek lehatárolása, de azok kijelölésére, a védelem hatékony 
érvényesítésére még nem került sor. Pest megye 15 településén az ivóvíz arzén-tartalma 
meghaladja az EU határértéket. A magas arzéntartalmú ivóvizek arzéntartalmának 
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csökkentését két lépcsőben (2006, ill. 2009. decemberig) kell megoldani, illetve 8 településnél 
számításba jöhet a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott jó minőségű ivóvíz átadása is. 
 
Az agglomeráció Pest megyei települései kiemelkedően jelentős eredményeket értek el a 
szennyvizek gyűjtése és kezelése területén, ezzel hozzájárulva a környezeti terhelés 
csökkentéséhez. Az agglomerációban Budapesten kívül még 34 település rendelkezik 
szennyvíztisztító teleppel, kihasználtságuk azonban nem érte el a 60%-ot, az agglomeráció 12 
településén 2002-ben még nem volt megoldott a közcsatornázás. Az egész fővárosi 
agglomerációt tekintve a közcsatornára kötött lakások aránya 84%, ami a vezetékes ivóvíz-
ellátottság mutatójával összevetve 14%-os közműollót ad. Ha azonban Budapest nélkül 
vizsgáljuk a közműollót, az agglomerációs települések összesített értéke 44%, mert bár 96%-
os a lakások ivóvízzel való ellátottsága, de közcsatornára az agglomerációs lakások csupán 
53%-uk csatlakozott 2002-ben. 
 
A fővárosi szennyvíztisztítás fejlesztése folyamatosan napirenden van, hiszen a 
csatornázottság már 91%-os, a szennyvíztisztításba vont lakosság aránya azonban nem 
növekszik. A fővárosban elvezetett szennyvíznek csak mintegy 40%-át tisztítják meg az 
Észak-Budapesti, illetve Dél-Pesti szennyvíztisztító telepeken. A fővárosban ezen a területen 
jelentős változás nem következett be, noha a külső kerületekben sor került kapacitásnövelő 
beruházásokra és a gyűjtőhálózat bővítésére, valamint a Dél-Pesti szennyvíztisztító 
kapacitásbővítésére és hatásfok-javítására. A fejlesztések eredményeként 2001. áprilisára a 
Dél-Pesti létesítmény kapacitása jelentősen megnőtt, így naponta 80-120 m3 szennyvizet is 
megtisztíthat. A többi szennyvíz erősen befolyásolja a befogadó Duna vízminőségét, 
elsősorban a bakterológiai és szervesanyag komponensek esetében. E tények pedig jelentős 
mértékben befolyásolják a partiszűrésű vízkészletek minőségét. Egymásra van utalva az 
agglomeráció és a főváros a szennyvíziszap kezelésben és hasznosításban is. Budapest 
legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként EU-s támogatás segítségével fog megépülni 
Csepelen a Központi szennyvíztisztító telep, megépítése után a tisztított szennyvizek aránya 
90% felett lesz. 
 
1998-2002 között minimális mértékben csökkent a budapesti agglomerációban a rendszeres 
szilárdhulladék gyűjtésbe bekapcsolt lakások aránya, miközben az agglomeráció több 
településén új, regionális gyűjtőkörzetű, szigetelt hulladéklerakók kezdte meg működését 
(1999- Gyál, 2000 - Pusztazámor, 2001 - Csömör). A hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások 
számaránya azért csökkenhetett, mert sok agglomerációs településen az új lakóparkok, 
lakások az adatszolgáltatás idején még nem kapcsolódtak be a hulladékszállítás rendszerébe. 
A pusztazámori lerakónak kitüntetett szerepe van a főváros szilárd települési hulladékainak 
deponálásában, a Rákospalotai hulladékégető felújítása és üzemszünete alatt, a dunakeszi 
hulladéklerakó mellett, a főváros hulladékának nagy része ide kerül. 
 
Mind az agglomerációk, mind az agglomerálódó térségek különösen ki vannak téve annak, 
hogy a beépítésre szánt területek bővítése során csökken az ökológiai rendszerek 
fennmaradási esélye. A munkahelyek Budapestre koncentrálódása továbbra is fennáll, a belső 
lakóterületek degradálódása csak lassú javulást mutat, így a beépítésre szánt területek 
növekedéséből adódó terhelés és a lakó- és a munkahelyi funkciók térbeli távolságának 
növekedéséből adódó közlekedési terhelés is veszélyezteti a fővárosi agglomeráció természeti 
és környezeti stabilitását, egyensúlyát. 
 
A gépjárművek nagy száma, a közlekedési dugók rendszeres kialakulása igen jelentős hatással 
van a főváros levegőminőségére. Az agglomerációban is gépjármű közlekedés okozta 
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levegőszennyezés a domináns, de itt a levegő minősége csak a főútvonalak mellett lehet rossz, 
nagyobb, összefüggő lakóterületet érő határérték feletti szennyezés nincs. A közlekedési 
légszennyezés csökkentése érdekében nem épült meg az M0 autóút északi szakasza, míg az 
egyik legjelentősebb fővárosi légszennyező létesítmény, a Rákospalotai hulladékégető 
kazánfelújítása és füstgáz-mosó berendezéssel történő felszerelése, hosszú késedelem után, 
csak 2003-ban indult meg. A fővároson kívül, levegőminőség szempontjából a legterheltebb 
területek az agglomeráció dél-nyugati települései (Budaörs-Érd-Százhalombatta térség) és a 
pesti oldal északi Duna-partja (Dunakeszi-Vác térség). 
 
A fővárosban és az övezetében is fogynak az időszakos borítású zöldfelületként is 
funkcionáló mezőgazdasági termőterületek, melyek a beruházások kedvelt akcióterületei. 
Helyükön lakóparkok, ipari parkok, sportkomplexumok és bevásárlóközpontok épülnek.  
 
A budapesti agglomerációban 2002 végéig összesen 22 ipari park működött, az ország ilyen 
jellegű iparterületeinek 14%-a. A fővárosi agglomerációban külön hangsúlyt kapnak a 
bevásárló és üzletközpontok, amelyek egyre több zöldterületet vonnak el a várostól, és a 
főváros és agglomerációs települései között lévő természetes zöldfelületi elválasztó sávokból. 
2002 végén Budapesten 24 bevásárlóközpont, 9 hipermarket és 24 szakáruház működött, míg 
az agglomerációs övezetben egy bevásárlóközpont, 9 hipermarket és 10 szakáruház 
funkcionált. E létesítmények és a hozzájuk csatolható újonnan épülő úthálózat a nagy 
területfoglaláson kívül elsősorban a növekedését közúti közlekedés további térnyerését és 
koncentrált negatív hatásainak megsokszorozódását vonják maguk után a lakosság közúti 
mobilitásának, valamint a nagy volumenű áruszállításnak köszönhetően. Különösen gond ez a 
főváros belső kerületeiben, de a kivezető útszakaszokon is. Meg kell azonban említeni azt is, 
hogy mind az iparterületek, mind az üzletközpontok létesítése során jelentős kapcsolódó 
környezetvédelmi infrastrukturális beruházás (elsősorban szennyvízcsatorna-hálózat és tisztító 
mű) is elkészült, amely jó pár esetben az érintett településrészek lakosságát is ellátja. 
 
Jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy 2002-ben végre elfogadták Budapest Főváros 
Környezetvédelmi Programját, valamint, hogy a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletnek 
megfelelően elkészült Budapest és környéke agglomeráció Integrált Levegővédelmi 
Intézkedési Programja, amely 2007-ig irányozza elő a legsürgetőbb levegőtisztaság-védelmi 
feladatok megoldását. 1998-99 között elkészült a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési 
Koncepciója, de nem került elfogadásra. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló törvényjavaslat elfogadása a Kormány 2004. évi második félévi jogalkotási 
programjában szerepel. 
 
2.1.2.  Egyéb agglomerációk és agglomerálódó térségek 
 
Az 551,6 km2 területű miskolci agglomeráció az ország területének 0,6 %-án helyezkedik el. 
A lehatárolásakor 16 település alkotta, a vonzásközpont Miskolcon kívül társközpontként még 
Kazincbarcika is beletartozott. (A KSH 2003-as lehatárolása nyomán 13-ra csökkent az 
agglomerációba tartozó települések száma.) A vizsgált időszakban az agglomeráció 
lakosságszáma és népsűrűsége növekedett, míg a lakásállomány szinte változatlan maradt. 
Miskolc lakossága, szuburbanizáció eredményeként, folyamatosan csökkenő tendenciát 
mutat, ami részben az elvándorlásnak, részben a városból való kiköltözésnek tulajdonítható. 
Az agglomerációs települések többségben nőtt a lakosságszám, ahol csökkent a népesség 
száma, ott elsődleges okként a kevésbé vonzó lakókörnyezet szerepel. Jelentős előrelépés 
történt a csatornázottság terén a lakások több mint 81%-a 2002-ben már csatornahálózatra 
csatlakozik. Némileg csökkent viszont a 1998 és 2002 között a szilárd hulladékgyűjtésbe 
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kapcsolt lakások aránya, de még így is igen magas (96,2 %). Korszerű, szigetelt 
hulladéklerakó Sajókazán fogadja az agglomeráció néhány településéről a hulladékot, míg a 
Miskolc-Hejőpapi hulladéklerakó megvalósítás alatt van. 
 
Az 1998-as lehatárolás szerinti agglomerációban Miskolcon, Kazincbarcikán működnek ipari 
parkok. A miskolci agglomeráció ipara mindig is több lábon állt, s ezért a kohászat 
visszaszorulása nem érintette olyan súlyosan, mint Észak-Magyarország más iparvidékeit, 
azonban a térség ipari területei a termelés örökségeként elszennyeződtek. Szinte minden volt 
ipartelepre jellemző, hogy a telephely és közvetlen környezetének talaja és talajvize 
nehézfémekkel, vegyi anyagokkal, vagy olajjal szennyezett. Miskolcon a volt vasmű területén 
a nehézipari kohászati tevékenység eredményeként szénhidrogén és nehézfém szennyeződés 
maradt vissza, amelynek tényfeltárása 2001-ben megtörtént, kármentesítése még nem 
kezdődött el. Szintén Miskolcon a vasúti járműjavító területén nehézfémekkel és 
szénhidrogénekkel átitatott a talaj- és talajvíz. A terület tényfeltárása megtörtént, valamint a 
további szennyeződés kivédésére telephelyen hordós üzemanyag és olajtároló, ideiglenes 
veszélyes hulladékgyűjtő került beüzemelésre és, a mosóvizek tisztítására 1988-tól 
szennyvíztisztító telep is működik. 
 
A Dél-Dunántúli régió legnagyobb népességtömörülésébe és gazdasági centrumába, a pécsi 
agglomerációba az OTK indulásakor 62 település tartozott és Pécs városa mellett, Komló, 
mint társközpont funkcionált. Ekkor az agglomeráció 900 km2-en terült el és lakossága 
200 000 felett volt. A 2003-ban már egy sokkal kisebb területű (430 km2) és településszámú 
(21), valamint csak egy városi ranggal rendelkező agglomerációt határoltak le. Ez is mutatja, 
hogy az elmúlt évek folyamatai nem igazolták ebben a térségben az agglomerálódás ilyen 
mértékű kiterjedését, viszont Pécs körül továbbra is jellemzőek a szorosabbá váló 
településközi kapcsolatok. Pécs városára jellemző a népességfogyás, és míg az agglomerációs 
övezet községeiben a természetes fogyás a központhoz hasonló, az ezer lakosra jutó vándorlási 
többlet folyamatosan 20-30 fő, ami a Pécs körüli szuburbanizációs folyamatot jelzi. 
 
Az eredetileg lehatárolt agglomeráció lakásállománya 1998 és 2002 között csekély mértékben 
(1,3 %) gyarapodott, de Pécsen a lakásállomány növekedése az elvándorlás miatt itt 
csekélyebb, mint az övezetben. Emellett a megyeszékhelyen gyakorlatilag elfogytak a 
beépíthető telkek, az építkezések így a városon kívülre tevődtek át. Közműves ivóvízellátással 
2002-ben az agglomeráció valamennyi települése rendelkezett és a csatornázott lakások 
aránya is 80 % körülire nőtt, ugyanakkor Pécsen kívül (91 %) csak 9 községben volt 
csatornahálózat. A rendszeres hulladékszállításba kapcsolt lakások aránya a pécsi 
agglomerációban 3%-kal visszaesett (90 % körülire), ez azonban döntően az újonnan épült 
lakások ideiglenes ellátatlansága miatt lehetséges. A térség korszerű, szigetelt hulladéklerakói 
(Pécs-Kökényi, Orfű-Magyarhertelendi , Komlói) összesen 80 település hulladékát fogadják. 
 
Az 1998-as lehatárolás szerinti agglomerációban Pécsett és Komlón működnek ipari parkok. 
Mindkettő barnamezős területként szerepel, és jelentős környezetvédelmi beruházások 
történtek területükön. Pécsen a bányászat megszűnésével az érintett terület teljes körű 
rekultivációjával alakítottak ki iparterületet de terület kiterjesztésével megteremtődött a 
zöldmezős ipari területek kialakításának a lehetősége is. 
 
A győri agglomerálódó térség a 2003-as lehatárolás során agglomerációvá lépett elő, aminek 
jogosságát egyértelműen bizonyítja, hogy 1998 és 2002 között lakosságszáma 3,2 %-kal, míg 
a lakások száma 5 %-kal emelkedett. Az érintett térségbe tartozó települések száma csupán 1-
el lett kevesebb az új lehatárolás során, ez úgy alakult, hogy Pannonhalma és Tét, mint két új 
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város és kistérségi központ kikerült az agglomerációs övezetből, többi 5 településsel együtt, 
míg északnyugaton 6 új település bekerült a Győr által vonzottak közé. A lakások 
szennyvízközmű ellátottsága a gazdasági fejlettséghez képest még jelentős elmaradást mutat 
(72 %), aminek orvoslására részben megoldást jelenthet a 2004-ben ISPA forrásból 
megvalósuló győri szennyvíztisztító kiépítése. A beruházással 50-ről 96 százalékosra kívánják 
növelni a tisztítás hatékonyságát, és nőhet a szennyvíztisztításban részesülő lakások aránya is. 
2002-ben 5 településen egyáltalán nem volt csatornahálózat. A települési hulladékhasznosítás 
területén az agglomerációban viszonylag jó a helyzet. A begyűjtésben résztvevő lakások 
aránya 98%-os, ami a vizsgált település-együttesek között a legjobb mutató. A nyugati részen 
fekvő településeket a korszerű, 2002-ben átadott Jánossomorjai regionális lerakó látja el, míg 
a több mint száz települést ellátó Győri regionális lerakó építés alatt van. 
 
Közép-Európában elsőként Győrben létesítettek ipari parkot, 1992-ben, amely 1997 óta 
hivatalosan is viselheti az ipari park címet. A park zöldmezős beruházásként a várostól keletre 
terül el 126 hektár területen. A városban a barnamezős területek szennyezés-mentesítése és 
hasznosítása még nem megoldott. A győri agglomerációban is egyre súlyosabb 
területhasznosítási probléma a bevásárlóközpontok és hipermarketek nagy területfoglalása, 
valamint az általuk generált közúti forgalomnövekedés. 
 
A kiemelkedő idegenforgalmi adottságokkal rendelkező balatoni agglomerálódó térség 
településszáma 1998-ban 41 volt. A 2003-as lehatárolással azonban 52-re nőtt. Az új 
lehatárolás a 2000. évi CXII. törvény („Balaton-törvény”) 2. mellékletében felsorolt 
partközeli településeket is tartalmazza. Az OTK indulásakor a térség területe 1240 km2 volt, 
míg lakossága 124 689 főt számlált. 2002-ig ebben az agglomerálódó térségben nőtt 
leginkább a népességszám (3,7 %-kal). Bár a lakások száma némileg csökkent, az üdülőként 
nyilvántartott ingatlanok száma folyamatosan nőtt.  
 
A Balaton körbecsatornázásának eredményeként a partközeli településeken 2002-ben már 
csak 7-ben nem volt csatornahálózat, azonban továbbra is súlyos probléma, hogy a lakások és 
üdülők közül több tízezer nem csatlakozott rá a csatornahálózatra. A vízminőség javításában 
szerepe volt a szennyvízközmű-hálózatok és telepek kiépítésének, de a partmenti területek, 
nádasok rehabilitációjának, az illegális feltöltések felszámolásának, a strandok kotrásának és 
strandi vizesblokkok felújításának, valamin a Kis-Balaton I. ütem elárasztásának és 
természetvédelmi oltalom alá helyezésének. A természetvédelmi tevékenység szerepének 
erősödését, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997-es létrehozása is segítette. 
 
A települési szilárd hulladékszállítás kiépítése is jelentős eredményként könyvelhető el (1998 
és 2002 között majdnem 10%-kal nőtt a hulladékszállításba kapcsolt lakások aránya), azonban 
a korszerű regionális hulladéklerakók kiépítése a térségben még csak fejlesztés alatt áll. A déli 
parton Siófokon, az északi térségben Szentgálon épül korszerű hulladéklerakó. 
 
Továbbra sem megoldott a Balaton körüli közúti közlekedés. Az úthálózat korszerűtlen, egy-
egy forgalmas napon a forgalmi dugók miatti zajterhelés és levegőszennyezés jelentős. 
Jelentős nehézségeket és egyben természetvédelmi aggályokat okoz az M7 autópálya 
továbbépítése a dél-balatoni lápos-mocsaras területeken. A térségben területhasználati 
konfliktust leginkább az üdülőterületek és egyben a települések egybeépülése okozza. Az 
idegenforgalom pozitív gazdasági hatásai mellett jelentős többletterhelő is egyben. 
Iparterületek terjeszkedése az elmúlt években nem volt jellemző, viszont annál nagyobb 
mértékben (mintegy harmadával) nőtt a kiskereskedelmi szolgáltató létesítmények száma. 
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A szombathelyi agglomerálódó térség az 1998-as lehatároláskor 726 km2-en terült el és 45 
település tartozott bele. A 2003-as felülvizsgálatkor 31-re csökkentették a települések számát, 
de Szombathely vonzásközpont mellett Kőszeg társközpont továbbra is az agglomerálódó 
térség része. Az OTK indulásakor lehatárolt eredeti térség lakossága szinte nem változott, a 
lakásállomány azonban majdnem 2 %-kal bővült. A két város mellet többnyire apró és 
törpefalvak alkotják az övezetet. Amíg Szombathelyt a népesség elvándorlása érinti, addig 
Kőszegen pont az ellenkezője figyelhető meg. Mind a falvakból, mind Szombathelyről 
bevándorlás mutatható ki Kőszegre. Szombathelyen a történelmi városrészek felújítása és 
rehabilitációja az elmúlt években felgyorsult. A lakások környezeti infrastruktúrával való 
ellátottsága javuló, Vas megyéhez képest pedig kifejezetten jó. Míg a megyében csak 28%-os 
a csatornázottsági arány volt 2002-ben, a térségben a szennyvízcsatornával rendelkező 
lakások aránya 82 % feletti, Szombathelyé 93 % feletti. A térség 11 településen még nincs 
közműves csatornahálózat. A rendszeres hulladékszállításba kapcsolt lakások számaránya is 
90% feletti van, de ennél is fontosabb, hogy immár az egész agglomerációból korszerű 
szigetelt lerakóra szállítanak a települések szilárd hulladékot. A 2001-ben átadott 
szombathelyi regionális lerakó 57 települést lát el, míg Kőszegen szintén 2001-ben adták át a 
9 települést kiszolgáló szigetelt hulladéklerakót.  
 
A térség egyetlen ipari parkja Szombathelyen működik, 185 hektáros zöldmezős területen, 
ahol 2001-ben fejeződött be a közművek kiépítése. Szombathelyen a vizsgált időszakban 
megtörtént a MÁV Járműjavító területéről 11.000 tonna szénhidrogén által szennyezett 
veszélyes hulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása.  
 
Mivel az elmúlt évek nem igazolták a Salgótarján és Bátonyterenye központokkal rendelkező 
salgótarjáni térség agglomerálódási folyamatait, a salgótarjáni agglomerálódó térséget 
visszaminősítették 2003-tól település-együttessé. Ennek következtében immár csak 
Salgótarján körüli 8 település jelenti a KSH szerint Salgótarján vonzáskörzetét. Az eredeti 
lehatároláskor a térség 19 települése 465 km2-en terült el. A térség lakossága alig nőtt 1998 és 
2002 között, a meglévő lakások száma pedig csökkent is némileg. Ezek az adatok is 
alátámasztják, hogy a térség településközi folyamatai ellene hatnak az agglomerálódásnak. 
Nagyon alacsony továbbra is a térség lakásállományának csatornázottsága (57,4 %), az eredeti 
19 településből 7-ben még nem volt csatornahálózat 2002-ben. A hulladékszállításba kapcsolt 
lakások aránya viszont 93 % felettire nőtt. Ehhez hozzájárult, hogy korszerű regionális 
hulladéklerakókat adtak át 1996-ban Bátonyterenyén és 2002-ben Salgótarjánban. Utóbbi 30 
települést lát el. A térség a borsodi iparvidék részeként jelentős múltból örökölt nehézipari 
szennyezést halmozott fel. Meddőhányók, salakhányók, szennyvíztavak és ezek miatt talaj és 
talajvízszennyezés, kiporzás révén légszennyezés éri máig a térséget. 
 
Salgótarján szélén 1998-ban zöldmezős beruházással hoztak létre ipari parkot, míg az egykori 
Vasmű tevékenységeként felhalmozott barnamezős kiemelt kármentesítési területen a 
salakhányók és savas szennyvíztavak rekultivációja nagyon lassan halad, befejezése csak 2015-
re várható. A Bátonyterenye Ipari Parkban mind zöld-, mind barnamezős fejlesztésekre 
lehetőség van. 
 

2.2.  Üdülőkörzetek 

Az ország azon részein, ahol a kedvező természetföldrajzi feltételek párosulnak a kulturális és 
gazdasági vonzásadottságokkal, jelentős vendégforgalommal jellemezhető összefüggő 
üdülőterületek alakultak ki. Ezek közül a Balaton, a Dunakanyar, a Velencei-tó és a Mátra-
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Bükk térségét már 1979-ben kiemelt üdülőkörzetté nyilvánították.  A kiemelés egyúttal azt is 
jelentette, hogy a központi költségvetés olyan infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozott, 
amelyek magvalósítását helyi erőből nem tudták vállalni. Jelenleg hét kiemelt üdülőkörzet 
van az országban, ugyanis a fentebb említett négy üdülőkörzet mellett Sopron-
Kőszeghegyalja, a Tisza-tó és Mecsek-Villány térsége is kiemeltté vált.  

A kiemelt üdülőkörzeteken kívül az ország területén még mintegy két tucat idegenforgalmi 
tájegység vagy lazán összefüggő üdülőkörzet található. Az üdülőkörzetek megnevezése és a 
települések üdülőkörzetekben történő besorolása a 2012/1986. (VI. 17.) számú MT, valamint 
az ezt módosító 1027/1988. (VI. 15.) MT, 116/1989. (VIII. 24.) MT és az 1066/1990. (VI. 9.) 
MT határozatok valamint a 89/1997. (V. 28.) kormányrendeletek alapján történt. 

Sopron-Kőszeghegyalja

Balaton

Mecsek - Villány

Velencei-tó - Vértes

Dunakanyar

Mátra - Bükk

Tisza-tó

Üdülőkörzetek Magyarországon, 2004

Jelmagyarázat

Üdülőkörzetek

Kiemelt üdülőkörzetek

 

Az üdülőkörzetek közül is különösen értékesek a nemzeti parkokat magukban foglaló azon 
tájegységek, ahol az idegenforgalmi és a természetvédelmi feladatok együttes megvalósítására 
van szükség. Ilyenek többek között a Balaton, a Mátra-Bükk vagy a Dunakanyar térsége. 

Ezen térségek fenntartható, környezetbarát turisztikai hasznosítását mindenekelőtt a területi 
tervezésben és a terület-felhasználás szabályozásában kell érvényre juttatni. Ezt a célt 
szolgálták a kiemelt üdülőkörzetek nagy részére az elmúlt években elfogadott komplex 
fejlesztési koncepciók és programok, valamint területrendezési tervek. Különös jelentőséggel 
bír a 2000-ben elfogadott Balaton Területrendezési Terve, valamint a Balaton 
Vízgazdálkodási Fejlesztési Programja. A Tisza-tó kiemelt üdülőkörzetre elkészült a térség 
Turizmusfejlesztési Koncepciója, majd ennek alapján Középtávú Turizmusfejlesztési 
Programja, valamint a térség Területrendezési Terve. Elkészült továbbá a Velencei-tó – 
Vértes kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Terve és Területfejlesztési Koncepciója is. 

A fenti prioritás érvényesülését a turizmusfejlesztés források felhasználásán keresztül is lehet 
értékelni. Az OTK elfogadása óta eltelt időszakban a Turisztikai célelőirányzat (TURC), mint 
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a turizmusfejlesztést közvetlenül támogató állami forrás - céljait tekintve alapvetően a 
minőségi turizmus fejlesztését szolgálta: a turisztikai fogadókapacitások és a kapcsolódó 
szolgáltatások színvonalának emelését, a turisztikai kínálat bővítését és a turizmusban 
alkalmazásban állók képzését célzó projektek támogatásával. Az egyes turizmusfajták közül 
pedig egyre inkább előtérbe került a környezetet kevésbé terhelő kerékpáros turizmus,  
lovasturizmus, valamint ökoturizmus feltételrendszerének kialakítását szolgáló projektek 
támogatása.  A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatból (KKC) a szálláshelyek mennyiségi 
és minőségi fejlesztésével kapcsolatos projekteket finanszíroztak. 

A közvetlenül vagy közvetve turisztikai fejlesztési célokat szolgáló állami támogatások 
elosztásánál – a támogatások felhasználását szabályozó miniszteri / kormányrendeletek 
alapján – ugyanakkor a területi preferenciák között nem igazán kaptak prioritást az egyes 
üdülőkörzetek. Ezt igazolja a turizmusfejlesztési projekteket finanszírozó állami fejlesztési 
források nagyságának területi eloszlása is. Megállapítható, hogy 1999-2002 között a 
Velencei-tó – Vértes üdülőkörzetben megvalósuló turisztikai fejlesztésére alig jutott állami 
fejlesztési forrás, de Sopron-Kőszeghegyalja, a Dunakanyar vagy Mecsek-Villány térsége is 
csak minimális támogatásban részesült. Egyedül a Balaton déli partjának, illetve a Tisza-tó 
környékének települései kaptak az átlagosnál több támogatást turizmusfejlesztési célokra. 

Ahhoz, hogy a kiemelt üdülőkörzet, mint térkategória fogalma a kilencvenes évektől kezdve 
fokozatosan átértékelődött hozzájárult az idegenforgalom területi irányításának elmúlt 
években megvalósult reformja is. A turizmus területi szervezet rendszerének korszerűsítéséről 
rendelkező 1007/1998. (I. 23.) kormány-határozat és az ennek alapján kiadott 28/1998.       
(V. 13.) IKIM rendelet alapján a kiemelt üdülőkörzetekben működő Idegenforgalmi Intéző 
Bizottságok (IB) titkárságainak átalakításával és bővítésével a területfejlesztési régiókat 
követve kilenc regionális idegenforgalmi bizottság (RIB) jött létre. A RIB-ek határai a 
Balaton, a Tisza-tó és a Dunakanyar köré szerveződő Közép-Dunavidéki RIB kivételével 
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megegyeznek a jelenlegi tervezési statisztikai régiók határaival. Ezek az idegenforgalmi 
régiók azóta önálló turisztikafejlesztési koncepcióval és marketing stratégiával rendelkeznek. 
 
A fejlesztési tevékenység koordinációját, hatékonyságát viszont nem erősíti az a helyzet, hogy 
időközben – az 1999 évi területfejlesztési törvénymódosítás hatására – megalakultak a 
Balaton, a Velencei-tó és Vértes, illetve a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsok, melyek 
illetékességi területe nagyrészt követi a korábban meghatározott kiemelt üdülőkörzeti 
határokat. Ezek feladat és hatásköre nagyban átfed az ezekben a térségekben hasonló céllal - 
ráadásul a Balaton és a Tisza–tó esetében szinte azonos illetékességi területtel – működő 
Regionális Idegenforgalmi Bizottságokkal.  
 

2.3.  Természetvédelem alatt álló területek 

A természetvédelem alatt álló területekre vonatkozó fejlesztési prioritások a következők 
voltak: 
 „- a természetvédelem alatt álló területek térségében a természet megőrzését és a környezet 
állapotát javító fejlesztések, különösen:  

- az ökoturizmus infrastrukturális feltételeinek kialakítása, 

- a természetvédelemmel összhangban lévő mezőgazdasági termelés kialakítása;” 

Magyarország sokszínű turisztikai vonzásadottságai között egyre nagyobb szerepet kapnak a 
nemzeti parkok, az egyes tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek. Jórészt ezek 
teremtik meg az aktív turizmus és ökoturizmus alapjait is.  

A turisztikai támogatások közül mind az aktív turizmus, mind az ökoturizmus fejlesztése 
jelentős forrásokat kötött le, elsősorban a Turisztikai célelőirányzat keretéből. 2001-02-ben a 
Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési programjának keretében tanösvények kialakítására, 
információs táblarendszerek kiépítésére, kilátók felújítására túraútvonalak felújítására, a 
kirándulóturizmus infrastrukturális feltételeinek javítására lehetett pályázni. 

A turisztikai és a környezetvédelmi szaktárca közös ökoturisztikai pályázata 2003-ban és 
2004-ben is a védett természeti területek környezetbarát turisztikai kínálatfejlesztését 
támogatta. A 9 turisztikai régióban kiírásra került pályázatok legfontosabb célja az 
ökoturizmus fogadási feltételeinek és marketing tevékenységének javítása, a látogatók 
környezettudatosságának fejlesztése, a természetvédelmi intézményrendszer gazdálkodásának 
segítése a turisztikai bevételek által. A forrásokból elsősorban Nemzeti parkok és más védett 
természeti területek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését (látogatóközpontok, 
tanösvények, kisvasutak, kilátók, bemutatóhelyek), többnyelvű nyomtatott és elektronikus 
kiadványok készítését, információs rendszerek létesítését célzó projektek kaptak támogatást. 

A természetvédelemmel összhangban lévő mezőgazdasági termelés kialakítását szolgálta a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAkP), illetve ezen belül az Érzékeny Természeti 
Területek rendszerének kialakítása, melyet a 2/2002. (I. 23.) KÖM-FVM együttes rendelet az 
Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó szabályokról alapján jelöltek ki. A NAkP 
célprogramjai közül az úgynevezett zonális vagy térségi célprogramok egy meghatározott 
terület környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát segítik. 
Céljuk az, hogy hozzájáruljanak az egyes térségek adottságaihoz illeszkedő gazdálkodási 
formák elterjedéséhez, az úgynevezett tájgazdálkodás kialakulásához, a terület környezeti, 
természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. 
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A NAkP támogatásai közül az érzékeny természeti területen folytatott gazdálkodás 
támogatása cél nem az egész országra vonatkozott, hanem az érintett térségekben biztosította 
a természetközeli gazdálkodási módok elterjedését.  

NP TK TT Nem védett Összesen
MINTATERÜLETEK NP- igazgatóság (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%

)
(ha) (%) (ha) 

Észak-Cserehát Aggteleki - - - - - - 9 814 100,0 9 814 

Marcal-medence Balaton-felvidék - - - - - - 10 381 100,0 10 381 

Hevesi-sík Bükki - - 3 320 30,1 - - 7 694 69,9 11 014 

Borsodi-Mezőség Bükki 5 200 49,8 32 0,3 - - 5 219 49,9 10 451 

Drávazug fás legelői Duna-Dráva 5 570 8,2 - - - - 62 105 91,8 67 675 

Turjánvidék Duna-Ipoly - - 3 607 23,4 145 0,9 11 660 75,7 15 412 

Szentendrei-sziget Duna-Ipoly - - 1158 14,1 - - 7 079 85,9 8 237 

Őrség-Vendvidék Őrségi - - 8 963 97,9 - - 192 2,1 9 155 

Szatmár-beregi terület Hortobágyi - - 1 265 19,0 166 2,5 5 243 78,6 6 674 

Duna-völgyi-síkság Kiskunsági - - 3 071 36,5 - - 5 346 63,5 8 417 

Dévaványa Körös-Maros 10 534 47,5 - - - - 11 659 52,5 22 193 

Összesen: 21 304 11,9 21 416 11,9 311 0,2 136 392 76,0  179 423 

2003-ban a támogatott pályázatok száma a többi célokhoz képest ugyan kevés volt, de a 
megítélt támogatási összeget tekintve jelentős részesedést mondhat magáénak (29%). A 
programban vállalt többlet kötelezettségek miatt, a hektáronkénti támogatási összeg itt volt a 
legnagyobb. Az egy főre jutó támogatások nagysága kiugróan magas volt a Nyugat-dunántúli 
régióban, ezen belül különösen Győr-Moson-Sopron megyében. 
 

Beérkezett Támogatott Megítélt támogatás (eFt) Érzékeny természeti 
területen folytatott 

gazdálkodás támogatása Pályázat (db) 

Összköltség 
(eFt) 

2003 egy főre jutó  
Pest 59 51 219 367 219.367 4.301 
Közép-Magyarország 59 51 219 367 219.367 4.301 
Fejér 0 0 0 0 0 
Komárom-Esztergom  0 0 0 0 0 
Veszprém megye 49 41 90 372 90.372 2.204,2 
Közép-Dunántúl  49 41 90 372 90.372 2.204,2 
Győr-Moson-Sopron 2 2 12 295 12.295 6.147,5 
Vas 36 35 12 488 12.488 356,8 
Zala 0 0 0 0 0 
Nyugat-Dunántúl 38 37 24 783 24.783 6.698,1 
Baranya 10 6 5 882 5.882 980 
Somogy 0 0 0 0 0 
Tolna 0 0 0 0 0 
Dél-Dunántúl 10 6 5 882 5.882 980 
Borsod-Abaúj-Zemplén 313 265 418 320 41.8320 1.579 
Heves 72 49 114 910 114.910 2.345 
Nógrád 0 0 0 0 0 
Észak-Magyarország 385 314 533 230 533.230 1.698 
Hajdú- Bihar megye 51 14 46 052 46.052 3.289 
Jász-Nagykun-Szolnok 18 7 26 116 26.116 3.731 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 95 86 37 611 37.611 437 
Észak-Alföld 164 107 109 779 109.779 1.026 
Bács-Kiskun 132 103 129 140 129.140 1.254 
Békés 124 73 91 443 91.443 1.253 
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Csongrád 11 11 14 424 14.424 1.311 
Dél-Alföld 267 187 235 007 235.007 1.257 
Összesen 972 743 1.218.420 1.218.422 1.639,9 

Az erdőrezervátumok magterületei a természetes erdődinamikai folyamatok zavartalan 
lefolyását biztosítják. 2003-ig a hatvanhárom erdőrezervátum céljára kijelölt terület közül 49 
került miniszteri rendelettel kihirdetésre. 
 

2.4.  Környezeti szempontból veszélyeztetett térségek  

A környezeti szempontból veszélyeztetett térségekre vonatkozó fejlesztési prioritások a 
következők voltak: 
 
 „- a környezeti szempontból veszélyeztetett térségekben a károsító hatások mérséklése és 
megelőzését elősegítő fejlesztések, különösen: 

- a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a megfelelő hulladék-elhelyezés és a 
szennyvizek tisztítása, 

- a légszennyezés mérséklése érdekében a települési - valamint a védett területeket - elkerülő 
és tehermentesítő útszakaszok kiépítése, 

- az országos kármentesítési program végrehajtása;” 

A környezeti szempontból veszélyeztetett térségek nem kerültek pontos meghatározásra, de a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program által támogatott környezetvédelmi intézkedések a 
legtöbb esetben a megfogalmazott környezetvédelmi prioritások szerinti ütemezésben 
valósultak meg, és főként azokban a térségekben, amelyek a leginkább elszennyeződtek, vagy 
a leginkább érzékenyek a különböző környezeti és káros emberi hatásokra. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény által meghatározott 
hulladékgazdálkodási célok megvalósítása csak a területfejlesztési célokkal összhangban 
lehetséges, mivel az egyes hulladékgazdálkodási programok és létesítmények megvalósítása 
kifejezetten az adott térségi fejlesztések részeként, az adottságok, lehetőségek és gazdasági 
erőforrások figyelembevételével valósulhat meg. Ez azt jelenti, hogy az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban és a területi 
hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben megjelenő új 
hulladékgazdálkodási létesítmények csak abban az esetben valósulhatnak meg, ha nem 
ütköznek az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) által 
meghatározott olyan területhasználat típusokkal, amelyek esetében nem jelölhető ki 
hulladéklerakó. Az OTrT a kiemelt térségi és megyei övezetek között nevesíti a térségi 
hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálatba vonható terület övezetét. 

A hulladék-elhelyezés magyarországi helyzete a vizsgált időszakban jelentős fejlődésen ment 
keresztül. A települési szilárd hulladékgyűjtésébe bevont lakások száma 1998-2002 között   
81 %-ról 88 %-ra emelkedett. Az egy főre jutó begyűjtött települési szilárdhulladék 
mennyisége 477,5 kg, míg az EU 25 tagországának átlaga 519 kg/év/fő volt 2002-ben. Az EU 
átlag feletti mennyiséget gyűjtenek be a Balaton körül, az Észak-Dunántúl nagy részén, 
valamint Kelet-Magyarország nagyvárosi központtal rendelkező térségeiben. A szervezett 
szelektív települési szilárd hulladék gyűjtés aránya folyamatosan növekszik, köszönhetően a 
szelektív gyűjtőudvarok és szigetek létesítésének. 
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A szilárdhulladék-lerakók létesítése a vizsgált időszakban az összes hulladékgazdálkodási 
fejlesztés 58 %-át tette ki. 1998 és 2003 között összesen 58 új hulladéklerakó épült az 
országban, melyek összesen csaknem 900 település számára biztosítanak korszerű hulladék-
ártalmatlanítási lehetőséget. Az állami támogatások mellett, az EU-s előcsatlakozási alapokon 
keresztül ISPA támogatásból 2000-től, a LIFE támogatásból 2001-től lehet 
hulladékgazdálkodási projektek megvalósítására pályázni.  

A környezetvédelmi és közlekedési nagyprojektekre támogatást nyújtó ISPA alapból 
Magyarországnak a 2000 és 2006-ra jutó összes támogatási keretet sikerült lekötnie. Az ISPA 
program keretében hazánk által eddig elnyert környezetvédelmi támogatások a 
szennyvíztisztítási és települési szilárdhulladék problémák tartós megoldásával mintegy 4,6 
millió állampolgár életminőségét hivatottak közvetlenül javítani. A szilárdhulladék kezelés 
terén ISPA támogatásból megvalósuló beruházások 1247 települést érintenek. ISPA 
támogatás segítségével a következő hulladékgazdálkodási projektek valósulhatnak meg: 

– Szeged hulladékgazdálkodási rendszer 
– Miskolc hulladékgazdálkodási rendszer 
– Szolnok hulladékgazdálkodási rendszer 
– Hajdú-Bihar regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
– Sajó-Bódva völgy, hulladékgazdálkodás 
– Duna-Tisza közti nagytérség, hulladékgazdálkodás 
– Tisza-tó térségi hulladékgazdálkodási rendszer 
– Dél-balatoni és sióvölgyi települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer 
– Észak-balatoni regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
– Nagytérségi hulladékkezelési és hulladéklerakó rendszer Nyugat- Balaton és Zala 

folyó medencében 
– Észak- kelet Pest megyei térség regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
– Homokhátság, Kiskunhalasi és Felső Bácskai települések regionális települési 

szilárdhulladék kezelési rendszerének kialakítása 

Az LIFE Programból 2001-ben gumiabroncs újrahasznosítást, 2002-ben tűzihorganyzóból 
származó, veszélyes hulladéknak minősülő kimerült páclevek feldolgozását, és habosított 
polisztirol típusú műanyag hulladék gyűjtését, zsugorítását és újrahasznosítását, míg 2003-ban 
az információtechnológiából származó hulladék szelektív gyűjtését és újrahasznosítását 
támogatták. 

A Dunántúli-középhegységben különösen veszélyeztetett karsztterületek védelme érdekében a 
szentgáli regionális hulladéklerakó építése sokat késett, de 2004-től itt is megkezdődhet a 
beruházás. A főváros hulladékának 55-60 százalékát elégető Rákospalotai hulladékégető 
kazánfelújítása és füst-gáz mosó berendezéssel történő felszerelése, a kitűzött célidőponthoz 
képest jelentős késéssel, 2003-ban indult meg.  

A kitűzött környezetpolitikai célnak megfelelően nőtt a korszerű települési folyékony 
hulladék fogadó és leeresztő kapacitás. Az összegyűjtött települési folyékonyhulladék 
kezelésének 70 %-a önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepen történik, 11 %-a mező- 
és erdőgazdálkodási hasznosítás útján, 19 %-a pedig egyéb módon valósul meg. Ugyanakkor 
a keletkező települési folyékony hulladék begyűjtése nem teljes körű, az egyedi 
szennyvízkezelési megoldások nem terjedtek el.  

A keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége országosan 1998 óta folyamatosan csökkent. 
1998-ban 3,9 millió tonna, míg 2001-ben már csak 3,4 millió tonna veszélyes hulladék 
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képződött, ami elsősorban a legnagyobb veszélyes hulladékprodukciójú nehézipari vállalatok 
megszűnésének, valamint a hulladékminimalizáló termelési technológiák elterjedésének az 
eredménye. A keletkező veszélyes hulladékok veszélyességi osztályok szerinti megoszlásában 
nagy arányeltolódást mutató változás, hogy az I. osztályú veszélyes hulladékok a vizsgált 
időszakban 70 %-kal és a III. osztályúak 21 %-kal csökkentek, míg a II. osztályúak a 
vörösiszapot is beleértve 17 %-kal nőttek. A veszélyes hulladékok 20-25 %-a vörös iszap. 

A szennyvíztisztítás fejlesztése és priorizált támogatása nem elsősorban a környezeti 
érzékenység szerint, hanem sokkal inkább az ellátatlan lakosság nagysága szerint valósult 
meg az elmúlt időszakban. Ez egyfelől kielégíti a veszélyeztetettség kritériumát, mert a nagy 
népességkoncentrációjú ellátatlan térségek általában jobban veszélyeztetik a környezetet, mint 
az alacsony népsűrűségű, vagy éppen aprófalvas területek. A környezeti érzékenység 
támogatási rendszerben történő megjelenítésére megalkották a 240/2000. (XII. 23.) 
Kormányrendeletet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről, valamint 9/2002. (III. 22.) KöM-KöVIM együttes rendeletet a 
használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól, melyekben 
lehatárolásra kerültek az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületeik. 25/2002. (II. 27.) 
Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról, meghatározza Magyarországon a szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzékét. 
E rendeletet a 163/2004 (V. 21.) Kormányrendelet módosította. A nagyprojektek 
támogatásánál fontos szempont volt a környezeti veszélyeztetettség. 

1998 és 2002 között a szennyvíztisztítás állami támogatásának csaknem kétharmada állami 
céltámogatásként került kiutalásra, míg negyede a Környezetvédelmi Alap Célfeladatokból és 
a Vízügyi Célelőirányzatból származott. Ezeken kívül címzett támogatások formájában 4%-
ot, a CÉDE, TEKI és TFC alapokból pedig a maradék 5 %-ot finanszírozták. 
 
ISPA támogatásból megvalósuló beruházások a szennyvízkezelés terén támogatott 
fejlesztések 7 megyei jogú városra koncentrálnak: 
 

– Győr város szennyvíztisztító telepének bővítése 
– Szeged szennyvíztisztítási rendszer 
– Pécs, ivóvízbázis-védelem 
– Sopron, szennyvíztisztítás 
– A kecskeméti agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja 
– Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és kezelési rendszerének 

fejlesztése 
– Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése 

Budapest legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként EU-s támogatás segítségével, a 
Kohéziós Alap 65%-os támogatásával fog megépülni Csepelen a Központi szennyvíztisztító 
telep. A közel 400 millió € értékű beruházás megépítése után a tisztított szennyvizek aránya 
90 % felett lesz, a projekt körülbelül 1 millió lakost érint.  

Budapest legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként EU-s támogatás segítségével, a 
Kohéziós Alap 65 %-os támogatásával fog megépülni Csepelen a Központi szennyvíztisztító 
telep. A közel 400 millió € értékű beruházás megépítése után a tisztított szennyvizek aránya 
90 % felett lesz, a projekt körülbelül 1 millió lakost érint. Emellett a Kohéziós Alaphoz 2004-
ben a következő szennyvíztisztítási projektek kerültek benyújtásra: 
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– Veszprémi szennyvíztisztító projekt 
– Zalaegerszeg szennyvízkezelési és csatornázási projekt 
– Dél-Budai regionális szennyvízkezelési projekt 

 
Az ivóvízminőség javítását és az ivóvízbázisok védelmét szolgálják a következő tervezett 
projektek: 

– Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program  
– Dél-alföldi regionális ivóvízminőség javító program 

Az ezredfordulóra Magyarországon – a jelentősen megnövekedett gépjárműállomány és 
gépjárműforgalom hatásaként – jelentős méreteket öltött a települések közlekedésből 
származó légszennyezettsége. Ezzel párhuzamosan a tervezett gyorsforgalmi úthálózat-
fejlesztés elmaradt a kívánt mértéktől, továbbra is alsóbbrendű főútvonalakon bonyolódik a 
forgalom nagy része. Szükséges lépés a nagyobb települések, városok elkerülő útjainak 
megépítése, melynek hatásaként a vizsgált időszakban a települési elkerülő- és tehermentesítő 
utak képviselték a megvalósult közúthálózat-fejlesztések legnagyobb részarányát.  

Teljesen vagy részben kiépült számos megyeszékhely elkerülő útja: Debrecen, Kaposvár, 
Győr, Tatabánya, Szekszárd, Miskolc, Pécs, Szombathely, Eger, Zalaegerszeg, 
Székesfehérvár. 

Elkezdődött az első-, és másodrendű főútvonalak mentén fekvő kisebb városok 
tehermentesítése is: 
 

– 1999 - Orosháza, Szentes, Barcs, Dorog, Siklós; 
– 2000 - Gyula, Biharkeresztes, Fertőszentmiklós;  
– 2001 - Novajidrány, Mohács;  
– 2002 - Pápa, Sátoraljaújhely, Tapolca;  
– 2003 - Hajdúszoboszló, Garadna, Hidasnémeti, Törökszentmiklós, Kiskunfélegyháza, 

Mezőkövesd, Badacsony. 

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) a hátrahagyott környezeti károk 
felszámolásának megalapozása mellett a földtani közeg (talaj) és felszín alatti vizek további 
terhelésének megelőzését is szolgálja. Az 1996-ban indított program előreláthatólag 2040-ig 
tart. OKKP a hivatkozott időszakban ütemezetten folyt. Ennek keretében a program 
végrehajtásához elengedhetetlen általános és országos feladatok keretében folytatódott a 
műszaki szabályozás, a szennyező források, a szennyezett területek országos számbavétele, a 
számítógépes nyilvántartási rendszer – KÁRINFO – fejlesztése, a kormányzati 
munkamegosztás szerinti tárca-alprogramok koordinációja. 

Kármentesítések helyzete az Országos Területfejlesztési Koncepcióban felsorolt 
kármentesítési területeken:  
 

– Budafok-barlanglakások: A kármentesítési műszaki beavatkozásra vonatkozó KF 
határozat jogerős, műszaki beavatkozás kivitelezésének közbeszerzési eljárása 
folyamatban van. 

– Szekszárd Lőtér vízbázis: Felszín alatti víztisztítás folyik 2004 augusztusig. 
– Sajólád Vízmű: tényfeltárás megtörtént. 
– Sopron-Ágfalva: tényfeltárás és a műszaki beavatkozás is eredményesen befejeződött. 
– Kiskőrös, Izsáki út: tényfeltárás és műszaki beavatkozás folyamatban van. 
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– Kállósemjén: tényfeltárás és sürgősségi beavatkozás megtörtént, újabb tényfeltárás 
2003-ban befejeződött. 

– Gyöngyösoroszi Zagytározó: tényfeltárás befejeződött, ÁPV Rt. felelősségi körébe 
tartozik a műszaki beavatkozás. 

– Törökbálint, Mechanikai Művek: tényfeltárás és gyorsintézkedés befejeződött, 
műszaki beavatkozás nem KvVM felelősségi körbe tartozik. 

– Szeged-Algyő: tényfeltárás, gyorsintézkedés és műszaki beavatkozás megtörtént. 
– Debrecen-Szikgát: tényfeltárás megtörtént, műszaki beavatkozás folyamatban van. 
– Pereszteg, tevebőr depónia: tényfeltárás és műszaki beavatkozás befejeződött. 
– Nyírlugos, Nagy út: felszín alatt víz tisztítása folyamatban van. 
– Békéscsaba, Patyolat: tényfeltárás, gyorsintézkedés és műszaki beavatkozás 

megtörtént. 
– Garé, BVM Rt. tároló: tényfeltárás, hulladékártalmatlanítás megtörtént, részletes 

tényfeltárás alapján a műszaki beavatkozásra a kötelezés kiadásra került. 
 

2.5.  Határmenti térségek 

A határmenti térségekre vonatkozó fejlesztési prioritások a következők voltak: 

 „- a határmenti térségekben a határmenti együttműködést elősegítő fejlesztések, különösen: 
- a közös és az Európai Unió által támogatott területfejlesztési programok és ezen belül az 

idegenforgalmi fejlesztések koordinálása, 
- a közös vállalkozások, az ipari parkok és vállalkozói övezetek együttműködése, 
- a határátkelőhelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése 
- a kooperációban megvalósuló környezetvédelmi célú fejlesztések, 
- az információs infrastruktúra fejlesztése;” 

A határmenti térségek hosszú időn keresztül mind földrajzi fekvésük, mind fejlettségük 
tekintetében kevés kivétellel egyfajta perifériát jelentettek az ország fejlettebb régióihoz 
képest. Ennek legfőbb oka – a békeszerződéseket követő politikai feszültségek következtében 
- a határmenti térségek fejlesztésének elhanyagolása volt. Az alacsony infrastrukturális 
ellátottság, az elmaradott gazdaságszerkezet, a rossz elérhetőség következtében a határ két 
oldalán nem volt képes teret nyerni az együttműködés.  

Közép- és Kelet Európa országaiban – így Magyarországon is – a rendszerváltásokat 
követően kaptak erőre a határon átnyúló együttműködések. Az integrációs folyamatok 
felgyorsulásával különösen a tagországok és a tagjelölt országok közös határvidékein 
tapasztalható fejlettségi különbségek feloldása vált lényeges kérdéssé. A határ két oldalán 
élők közti kapcsolatok erősítése, az együttműködések ösztönzése (vállalkozói, az intézményi 
és a civil szféra területén egyaránt), és a határ két oldalán jelentkező fejlettségbeli 
különbségek csökkentése érdekében az Unió külön támogatási programokat indított, a tag-
államok esetében az Interreget, míg a csatlakozó országok körében a Phare CBC programot. 

Miután 1995-ben Ausztria felvételt nyert az Európai Unió tagállamai közé, Magyarországnak 
lehetősége nyílt az Európai Uniónak a határ menti együttműködéseket ösztönző támogatási 
programjaiba való bekapcsolódásra. Hazánk részvételével ekkor indult el az osztrák-magyar 
határ mentén az első határon átnyúló program 35 millió € Phare támogatással. Az elmúlt 
években az Európai Bizottság kiszélesítette támogatását a szlovén-osztrák-magyar és a 
szlovák-osztrák-magyar hármas határszakaszokra, valamint a román-magyar és a szlovák-
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magyar határvidékekre is, az összes támogatás 64 millió €-ra emelésével. A Phare segélyek 
mellett hazai társfinanszírozást is élveznek az érintett régiók.  

A Phare CBC által támogatott határon átnyúló programok integrált területfejlesztési jellegű 
programok, azaz az érintett területek legfontosabb fejlesztési prioritásai, valamint az Európai 
Unió területfejlesztési elvei (programozás, koncentráció, partnerség, addicionalitás, 
szubszidiaritás) érvényesülnek bennük. A Phare CBC Program stratégiai céljai a határtérségek 
gazdasági versenyképességében, a humánerőforrás állomány jellemzőiben, a műszaki 
infrastruktúra mutatóiban és a környezet állapotában meglévő fejlettségbeli különbségeit 
kívánták kiegyenlíteni.  

E prioritás területekhez kapcsolódtak a CBC Programok projektjei, amelyek között nagy 
számban fordulnak elő gazdaságfejlesztési célú projektek, melyek keretében komoly 
fejlesztések történtek az ipari parkok alap-infrastruktúráját, innovációs és technológia 
központok, Szolgáltatási központok kialakítását illetően. A gazdaságfejlesztést szolgáló 
projektek indításában kiemelkedik az osztrák-magyar határszakasz, ahol többek között 
támogatást kaptak a szentgotthárdi, soproni, szombathelyi ipari parkok, Lentiben 
inkubátorház, Győrben Innovációs és Technológiai Központ, valamint Szolgáltatási és 
Képzési központ létesült, Soproni konferenciaközpont épült. A fejlesztések hatására a két 
határmenti térség között a gazdasági és társadalmi kapcsolatok egyre élénkebbek, spektrumuk 
és volumenük folyamatosan szélesedik. 

 
A támogatás összegét tekintve legnagyobb arányú támogatásban (magas költségvonzatuk 
miatt) az infrastruktúra fejlesztését célzó projektek részesültek. A már befejezett illetve a 
folyamatban lévő projektek többsége ennek megfelelően határátkelőhelyek mennyiségi és 
minőségi kapacitásainak fejlesztéséhez és a határátkelőhelyekhez vezető utak kiépítéséhez, 
korszerűsítéséhez kapcsolódott. A fejlett, hatékony ellenőrzést lehetővé tevő infrastruktúra 
kialakítása az EU jövőbeni külső határain elhelyezkedő határátkelőhelyeken fontos prioritás 

A Phare CBC programokban résztvevő megyék Magyarországon

Jelmagyarázat

Magyar-román Phare CBC program 
Magyar-oszták Phare CBC program

Magyar-szlovén Phare CBC program

Magyar-szlovák Phare CBC program
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és a csatlakozás alapfeltétele. A magyar-román határszakaszon ennek keretében valósult meg 
a csengersimai határátkelő fejlesztése, a kiszombori határátkelőhöz vezető út, illetve az 
országhatár-Battonya-Mezőkovácsháza-Orosháza közötti út korszerűsítése. Az 
infrastrukturális fejlesztésekkel a halmozottan hátrányos térség könnyebben bekapcsolódhat 
az országos és nemzetközi vérkeringésbe és javulhatnak a magyar-román határmenti 
kapcsolatok is. 

A határmenti térérségek adottságait kihasználó turizmusfejlesztési projektek közül úttörő 
jelentőségű volt az Őrség-Raab-Gorciko és az Örség-Vendvidék Naturparkok kialakítása, 
mely közös szlovén-magyar, valamint a Kőszeg-Írottkő Naturparkok kialakítása mely osztrák-
magyar összefogással valósult meg. A turizmust szolgáló beruházások között említést 
érdemelnek a kerékpárút-hálózatok kialakítása érdekében a térségi szereplőkkel együtt tett 
közös erőfeszítéseink. Az osztrák-magyar határ mentén a kerékpáros turizmus feltételeinek 
javítását szolgálta a, Fertő-tó menti, a büki vagy a Duna menti kerékpárút egy szakaszának 
megépítése. A szlovén-magyar határ mentén pedig Szentgotthárd – Felsőszölnök, valamint 
Letenye és Murarátka között létesült kerékpárút. 

Az országhatáron átnyúló természeti értékek védelme az érintett országok együttes fellépését 
igényli. Példaként Maros hordalékkúp felszín alatti vízkészletének védelmét, valamint a 
Berettyó folyó hidrológiai monitoring rendszerének fejlesztését szolgáló projektek hozhatók. 
A határmenti térségekben megvalósuló környezetvédelmi beruházások közül az osztrák 
magyar határon a legnagyobb jelentőségűek a regionális hulladéklerakók (Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg), a szennyvízkezelését szolgáló beruházások (Csesztregen, az Õrségben, és 
Tornyiszentmiklós térségében), a Hanság-Rábca csatorna rekonstrukciója, a Biomassza 
fűtőüzem létesítés Szombathelyen és Körmenden, valamint a Lapincs árapasztó vápa építése. 
A magyar-szlovák program támogatott beruházásai közül is kiemelkedik a jánossomorjai 
hulladéklerakó létesítése, amely több mint 64 község hulladék elhelyezési gondjait oldotta 
meg. Szintén fontos környezetvédelmi célokat szolgáló fejlesztés volt a magyar-szlovák CBC 
Program támogatásával megvalósult sátoraljaújhelyi csatornázási projekt. 

Amellett, hogy a helyi kezdeményezések, a hivatalos nemzetközi együttműködési, egyeztetési 
fórumok, a kétoldalú projektek szerepet játszottak az eurorégiók kialakításában is, igazi 
jelentőségüket az adja, hogy hatásukra jelentősen megnőtt a határon átnyúló együttműködések 
intenzitása. Különösen a Nyugat-Dunántúli régió az, ahol a fejlett gazdaságú Ausztria 
földrajzi közelsége elsőszámú húzóerővé lépett el, ami leginkább a külföldi működőtőke 
beruházások felfutásában nyilvánult meg. A többi határmenti térség is igyekszik kihasználni 
sajátos földrajzi elhelyezkedésének előnyeit és csökkenteni annak hátrányait. A magyar-
szlovén határszakaszon a közös fejlesztéseknek további jelentőséget ad, hogy a határszakasz 
közelében elterülő térségek mind a csatlakozásra váró országok egyik éllovasának számító 
Szlovénián belül, mind a Magyarország egyik legfejlettebb régiójának számító Nyugat-
Dunántúlon belül viszonylag elmaradottabb területnek számítanak. Az ország nyugati 
határmenti térségeiben a számtalan helyi, kormányzati és nemzetközi kezdeményezés, a 
határmenti együttműködéseket támogató források nagysága is bizonyítja, hogy az érintett 
régiók, csakúgy, mint a nemzeti és európai szintű szervezetek, a határmentiséget egyre inkább 
nem mint a fejlődést korlátozó, hanem azt elősegít speciális adottságnak tekintik.  

A román-magyar határmenti együttműködést egyenlőre még hátráltatja, hogy a magyar oldal 
az ország kevésbé fejlett térségei közé tartozik, jelentős az elmaradás a gazdaság, a 
beruházások és az infrastruktúra területén. A román oldali határszakasz pedig, bár Románián 
belül a fejlettebb térségekhez tartozik, alapvetően hasonló, vagy még súlyosabb 
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nehézségekkel küzd. A leghosszabb magyar-szlovák határszakasz térségei gazdasági 
fejlettségüket tekintve mindkét oldalon a legheterogénebbek. A magyar-szlovák Phare CBC 
Program célja ezért a határmenti együttműködések ösztönzésén keresztül a határrégión belüli 
egyenlőtlenségeknek mérséklése. 

Az ukrán, a szerb és a horvát határon átnyúló programokat irányító intézményi keret és 
különösen a helyi projektfejlesztési kapacitás még nem teljesen működik, ezért az Interreg 
2002-s intézményfejlesztési programja elsősorban ezekre a határ menti régiókra koncentrált. 
Ezeken a Phare CBC programokból egyelőre kimaradó határszakaszokon a kisebb volumenű 
fejlesztéseket a CREDO finanszírozta. 
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III.  A TERÜLETFEJLESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL LEGFONTOSABB ÁGAZATI 
PRIORITÁSOK TELJESÜLÉSE 

 
 
A területfejlesztési politika horizontális jellegéből adódóan céljait csak a többi tárca 
együttműködésével tudja érvényesíti, ezért kijelölésre kerültek a területfejlesztési politika 
céljainak érvényesülését elősegítő ágazati prioritások.  
 
 
1. Környezetvédelem  

A környezetvédelem terén érvényesítendő fejlesztési prioritások a következők voltak: 
 
„- a területfejlesztés egyik legfontosabb célja a megfelelő életminőség biztosítása, ehhez 
szükséges környezeti állapotjellemzők fenntartása és javítása, különösen a környezet-
szennyezéssel veszélyeztetett térségekben;” 
 
Az emberi életminőség összetevőinek alakulása a vizsgált időszakban javuló tendenciát 
mutatott, ugyanakkor számos olyan probléma megmaradt, vagy megjelent, ami helyileg 
minőségromlást eredményezett. A pozitív változások nem mindig tudatos környezetvédelmi, 
vagy környezetbarát fejlesztési beavatkozás eredményei, hanem sok esetben a spontán 
gazdasági-társadalmi átalakulás következményei voltak. A Nemzeti Környezetvédelmi 
Program keretében megvalósuló Kémiai Kockázatcsökkentési Program eredményeként 
csökkent a környezetben a perzisztens és bioakkumulálódó anyagok mennyisége, és a 
kevesebb veszélyes anyag felhasználása következtében növekedett a környezetbiztonság. 
 
A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, az energiagazdálkodás korszerűsítése, az 
ivóvíz minőségének javítása, a levegőtisztaság-védelmi fejlesztések, a közlekedés 
infrastrukturális és technológiai feltételeinek javítása, valamint a környezet-egészségügyi 
beavatkozások mind az életminőség javítását szolgálták.  

Az életminőség javítását érintő intézkedések a következők voltak: 
Országos energiatakarékossági cselekvési program Folyamatos 
A magyar erőműrendszer fejlesztési program 1989-2010 
Az olajiparnak a gázolaj, kén és a benzin ólomtartalmát csökkentő programja 1997-2002 
Földgázellátási program Folyamatos 
Tömegközlekedési fejlesztési program 1998-2005 
Településeket elkerülő utak építése Folyamatos 
Kerékpárút hálózat fejlesztése 1994-2005 
Gépjárművek környezeti jellemzőinek javítása, korszerűtlen közlekedési eszközök 
lecserélése, ellenőrzések korszerűsítése 

Folyamatos 

Magyarország Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja 1996-2015 
Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja 2003-2020 
Levegő-tisztaságvédelmi Ágazatközi Intézkedési Program 1994-1998 
Akcióprogram a 75 dBA feletti zajterheléssel járó helyzetek megszüntetésére 1997-2002 
Az üzemelő és távlati ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram 1996-2004 
Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram Folyamatos 
Települési hulladékgazdálkodás fejlesztése Folyamatos 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv és programjai 2002-2008 
Kémiai Kockázatcsökkentési Program Folyamatos 
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 „- a környezeti állapot optimális megtartása érdekében rendszeresen vizsgálni és értékelni 
kell a közlekedési folyósoknak, a pénzügyi és kereskedelmi hálózatoknak, a multinacionális 
cégeknek, az energiaszállító-rendszereknek, a tranzitforgalomnak az egyedülálló Kárpát-
medencei ökoszisztémára gyakorolt hatását;” 
 
Az e célhoz társítható feladatok (értékelési rendszer és módszertan kialakítása, kutatás-
fejlesztési programok indítása) az érintett ágazatoknál nem kerültek kidolgozásra így ilyen 
típusú hatásértékelésre nagyon ritkán kerül sor. 
A 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelettel kötelezővé vált a komplex környezeti, társadalmi és 
gazdasági hatásvizsgálat a területfejlesztési és területrendezési tervek és programok esetében, 
míg a közlekedésfejlesztési és energiahálózat-fejlesztési és kereskedelmi áruházakhoz 
kapcsolódó jelentősebb beruházások esetében a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben 
meghatározott környezeti hatásvizsgálati eljárás során kell vizsgálni a környezetre és az 
ökoszisztémára gyakorolt hatásokat. 

 
„- a területfejlesztés a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, a bioszféra 
sokszínűségének megtartása mellett menjen végbe.” 
 
A közelmúltban jelentős környezeti változások történtek a gazdaságszerkezet átalakulásával 
és a mezőgazdaság tulajdonosi szerkezetének átrendeződésével. Ezek olyan károsodást 
okoztak a természeti környezetben, amelyeket a korábbi rezervátum szemléletű 
természetvédelmi gyakorlattal mérsékelni már nem lehetett. Ezért a hagyományos (kiemelt) 
oltalom megtartása és egyes további értékek védetté nyilvánításán túl szükségessé vált egy 
általánosabb természetvédelmi oltalom bevezetése is, mely a nem védett természeti 
területekre, tájakra, természeti értékekre vonatkozik.  
 
A természeti értékek foltszerű védelmét felváltotta az összefüggő rendszerek, hálózatok 
kialakításának és működtetésének gyakorlata, aminek keretében a természeti területek közötti 
kapcsolat biztosítására ún. ökológiai folyosó rendszer kerül kialakításra. A kialakított Nemzeti 
Ökológiai Hálózat a nemzetközi egyezményekben is deklaráltan kapcsolódik az európai 
ökológiai hálózathoz. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
(OTrT) az országos ökológiai hálózat országos övezetre, valamint a védett természeti 
területre, védett természeti terület védőövezetére, természeti területre, ökológiai (zöld) 
folyosó övezetre vonatkozó előírásokat tartalmaz, amely elősegíti a cél érvényesítését.  
 
Az Európai Unió kritériumainak megfelelően az Érzékeny Természeti Területek rendszerének 
kialakítása megkezdődött, melynek célja a hagyományos földhasználat, földművelés és 
gazdálkodási gyakorlat folyamatos fenntartása révén a természeti értékek és a biológiai 
sokféleség megőrzése. A 2002-ben elindult Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
(NAkP), pályázati formában nyújt segítséget a környezet- és természetkímélő mezőgazdaság, 
az integrált növénytermesztés, az ökológiai gazdálkodás és az Érzékeny Természeti Területen 
folytatott gazdálkodás támogatásával. 
 
A terület-felhasználás optimalizálását segítette a Nemzeti Erdőtelepítési Program első 
szakaszában az erdőtelepítés, elsődlegesen a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas, 
illetve a védelmi funkciót ellátó területeken. Phare támogatásból elkészült a Dél-Alföldi 
Regionális Erdőtelepítési Program Koncepciója. 
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A környezeti hatásvizsgálatok bevezetése a jelentősebb környezeti állapotváltozással járó 
beruházások (pl. gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése) esetében javította a természeti értékek 
védelmének helyzetét. 
 
A környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításával 
az Európai Unió előírásainak megfelelően 2004-től a természeti környezetre jelentős hatást 
gyakorló programok és tervek esetében foglalkozni kell azok várható környezeti hatásaival. 
 
Az e cél teljesítéséhez nélkülözhetetlen tervezési feltétel kidolgozása megkezdődött az 1996. 
évi LIII. törvényben foglalt természetvédelmi tervek rendszerének szakmai felépítésével, 
annak érdekében, hogy a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv végrehajtását elősegítse, illetve 
a nemzetgazdaság más ágaiban készülő tervek (pl. területrendezési , területfejlesztési tervek, 
hálózati tervek) készítése során figyelembe lehessen venni a természetvédelem, tájvédelem 
elvárásait, prioritásait. 
 
A KvVM Természetvédelmi Hivatal koordinációjával és szakmai támogatásával folytatódott a 
nemzeti park igazgatóságokon a természetvédelmi kezelési tervek készítése mind a már 
természetvédelmi oltalom alatt lévő, mind a védelemre tervezett területek esetében. A 
természetvédelmi kezelési tervek tartalmazzák a gazdálkodással összefüggő terveket is.  

 
„- a területfejlesztési terveket ésszerű és harmonikus környezet-igénybevétellel kell 
kialakítani és megvalósítani; ennek feltétele a természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodásnál a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése, valamint a lételemnek 
tekintett környezeti tényezők (levegő, víz, termőföld) és ezek állapotjellemzői esetében a 
szükséges állapot hosszú távú fenntartása.” 
 
Ezt a célt szolgálta a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, 
programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről, mely előírta és kötelezővé 
tette a komplex környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat bevezetését a 
területrendezési és területfejlesztési koncepciók, programok és tervek elkészítése során. A 
1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletet módosította. 
 
A tervezési folyamatok során a szakhatóságoknak biztosított véleményezési eljárás hozzájárul 
ahhoz, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek a tervekben, azonban ez sok esetben – 
különösen a településrendezési tervekben – nem épül be a dokumentumokba, egyeztető 
tárgyalás előzetes lefolytatása nélkül. Akadályként merül fel azonban az energetika területi 
koncepciójának hiánya, és a közlekedési fejlesztések nem egyeztetett tervezése. 
 
A magyar tervezési gyakorlatban új elemként jelent meg a stratégiai környezeti vizsgálat, 
mely a tervek és programok részletes környezeti szempontú értékelését jelenti. 2002 és 2003 
között a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának (ROP) ex ante 
vizsgálatának keretében a ROP stratégiai környezeti vizsgálata is megtörtént. Előkészületben 
van a 2001/42/EK keretdirektíva alapján a magyar jogszabály kialakítása az egyes tervek és 
programok környezetre való hatásainak vizsgálatáról, amely a Kormány 2004. évi második 
félévi jogszabály-alkotási programjában szerepel. E létrehozandó jogszabály törvényi alapjait 
a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2004. július 21-
én hatályba lépő – a tervek és programok környezeti vizsgálatára vonatkozó – új 
rendelkezései jelentik. 
 



 

103 

A területfejlesztési tervezésben az ésszerű és harmonikus környezet-igénybevétellel történő 
tervezés, valamint a tervekben foglaltak megvalósítása nem mindig teljesítette a 
fenntarthatósági elvárásokat. Az esetek jelentős részében nem sikerült a megfelelő erőforrás-
gazdálkodás egyensúlyának megteremtésére, valamint a környezeti elemek hosszú távú 
fenntartása, illetve javítása iránti elkötelezettséget biztosítani. Ennek bizonyítéka elsősorban, 
hogy a regionális területfejlesztési dokumentumok kialakításánál nincs jelentős különbség a 
zöld és barnamezős beruházások támogatása között. 
 
2.  Humán infrastruktúra  

A humán infrastruktúra fejlesztése terén érvényesítendő fejlesztési prioritások a következők 
voltak: 
 
„- az egészségügyi fejlesztés főbb irányai: a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendszer 
továbbfejlesztése, a járó-beteg szakellátás megerősítése és a lakossághoz közelebb telepítése, 
az egészségügyi ellátás elérhetőségének javítása, az akut, valamint az ápolási feladatok 
intézményes elkülönítése, a betegellátás esélyegyenlőségének javítása, az egészségmegőrzés 
betegségmegelőzés intézményrendszerének fejlesztése”  
 
Az egészségügyi fejlesztés egyik fő irányaként került megfogalmazásra az alapfokú 
egészségügyi ellátás fejlesztése, az ellátási körzetek lélekszámának csökkentése, a betöltetlen 
orvosi helyek számának csökkentése. A vizsgált időszakban a háziorvosi körzetek átlagos 
lélekszáma csökkent, 2002-ben 1982 fő, de még mindig magasabb, mint az EU régi 
tagországainak átlaga (1500 fő). A betöltetlen orvosi helyek száma stagnált, meghaladta a 
százat, az összes körzetek néhány százalékában nincsenek az orvosi helyek betöltve, főként az 
egyébként is hátrányos helyzetű, nehezen megközelíthető és többoldalúan hátrányos 
településekben. A vizsgált időszakban nem következett be az ügyeleti ellátás függetlenítése az 
alapellátástól, ez, valamint a háziorvosi készenléti ügyeletek megszüntetése és helyettük 
központi ügyelet létrehozása 25 000 lakosonként elmaradt.  
 
A középszintű (szakrendelői) ellátás fejlesztése terén a kistérségenkénti szakrendelési ellátás 
már 1998-ra megvalósult. A szakrendelők elérhetősége az aprófalvas térségekben 
megoldatlan, különösen ott, ahol a tömegközlekedési kapcsolatok hiányosak és a gépkocsi-
ellátottság szintje is alacsony. Az elérhetőség javítása terén szerepet játszhat a szociális 
intézményrendszer fejlesztése, mindenekelőtt a falugondnoki szolgáltatás továbbfejlesztése. 
 
Az egészségügyi intézményrendszer racionális működtetésének egyik fő akadálya az aktív és 
a krónikus (ápolási) intézmények funkciójának keveredése, a cél ezen osztályok, illetőleg 
intézmények elkülönítése egymástól. A szerkezetátalakítási program nem járt sikerrel. Az 
aktív és krónikus férőhelyek egymáshoz mért aránya nem változott lényegesen, sőt a krónikus 
ágyak aránya 30-ról 24 %-ra csökkent. Elmaradt a geriátriai gondozás fejlesztése, mind a járó-
betegellátás, mind a rehabilitáció, mind az ápolási osztályok és a hospice ellátás területén. 
 
A 2002-ben megfogalmazott kormányprogram kiemelt kérdésként kezelte az irányított 
betegellátási rendszert, amelynek célja a betegbiztosítási reform lehetséges változásainak 
modellezése és a finanszírozás hatékonyabb formáinak keresése. Az Irányított Betegellátási 
Rendszer (IBR) bevezetésével kapcsolatos modellkísérlet 1999. július 1.-én kezdődött, 
kezdetben 104 háziorvosi praxisra terjedt ki és 161 076 biztosítottat érintett. 2001-ben 315 
háziorvosi praxis és 493 076 lakos részvételével folytatódott. 2003-ban újabb szervezők 
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(jórészt kórházak) léptek be, 11 szervező 635 praxis és 970 993 biztosított lett a rendszer 
részese. 
Az eddigi tapasztalatok szerint a járóbeteg-ellátásban is elérhető volt viszonylag kismérvű 
megtakarítás, de az aktív fekvőbeteg-ellátásban szinte minden ellátásszervező megtakarítást 
tudott elérni. Mind a járó, mind a fekvőbeteg-ellátásban jelentős teljesítménynövekedés volt 
megfigyelhető.  
 
Az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés intézményrendszerének fejlesztése 
szempontjából fontos szerepet játszik a népegészségügyi program, az Egészség Évtizedének 
Johan Béla Nemzeti Programja. A program végrehajtásában az önkormányzatok, a 
területfejlesztési tanácsok, valamint az egészségügyi intézményrendszer folyamatos 
gondozással, szűrési programokkal foglakozó intézményei vesznek részt, illetve  2003-ban 
létrejöttek a Regionális Egészségügyi Tanácsok és 2004 folyamán várhatóan kidolgozásra 
kerülnek a regionális szintű egészségügyi fejlesztési programok.  
 
A népegészségi stratégia alapvető törekvése a lakosság életkilátásainak javítása, az EU 
átlagához való közelítése, továbbá az egészségben megélt életévek számának növelése, az élet 
minőségének javítása, a kockázatok csökkentése, ezen túlmenően, pedig a lakosság 
életfeltételeiben, egészségi állapotában mutatkozó különbségek csökkentése.  
 
A Program legfontosabb eredményei az első évben a következők: 

- A Program megvalósítása szervezeti kereteinek kialakítása 
- A közegészségügyi szabályozás harmonizációja az EU szigorúbb előírásaival 
- Szűrési programok folytatása 
- A nemzeti AIDS stratégia elkészítése 
- A nemzeti élelmiszerbiztonsági Program elkészítése 
- A települési, munkahelyi és iskolai egészségfejlesztési programok beindítása. 

 
A felsoroltak mellett a program keretében átfogó pályázati rendszer keretében 1834,8 millió 
Ft elosztására került sor különböző célfeladatok támogatására, többek között a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegek egészségfejlesztési programjaira, a felvilágosító és 
betegségmegelőző programok folytatására.  
 
„- a szociális ellátó rendszer fejlesztése során elsődleges feladat az egységes színvonalú, 
országos szintű és széles körű alapellátás kiépítése, ami a rászorulók számára lehetővé teszi 
a közvetlen lakókörnyezetben, illetve a lakóhelyhez elérhető közelségben történő 
problémakezelést” 
 
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás alkotja az alapellátás legfontosabb összetevőit, ehhez 
járul az említetteknél jóval szűkebb körben a családsegítő szolgálat működtetése. 
 
Az étkeztetésben részesítettek száma tekintve 1999-ben és 2000-ben enyhe csökkenés volt 
tapasztalható, 2001 óta azonban újra nőtt ez a szám, 2002-ben elérte a létszám a 103 ezer főt. 
A növekedés nem pusztán a népesség elöregedéséből adódik, a 60 év felettiek körében nőtt az 
ellátottak aránya is, 2002-ben 1000 időskorú lakosból 49 részesült az ellátásban. Az 
étkeztetésben részesülők számának növekedése az Észak-magyarországi régióban volt a 
legnagyobb, de viszonylag magas az Észak-Alföldön is. A Közép-magyarországi régióban 
azonban csökkenést is meg lehet állapítani. A legnagyobb arányban Borsod-Abaúj-
Zemplénben és általában Észak-Magyarországon részesülnek ilyen ellátásban, de országos 
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összehasonlításban kiemelkedő még az ellátottak aránya Somogy és Vas megyékben is, 
különösen az 1000 főnél kisebb településeken. 
 
Amíg az étkeztetésben részesülők aránya legjobb esetben is a lakosság 1 %-át érinti, a házi 
segítségnyújtásban részesülők aránya 0,3 %. Az ellátás az 500 fő alatti kitelepülések lakosait 
érinti legnagyobb arányban, a régiók közül a Dél-Dunántúlon a legkiterjedtebb. 
 
A családsegítő szolgáltatásban részesülők köre szűkebb, mint az étkeztetésben részesülőké. A 
tanácsadások száma növekszik, 2000-ben 273 ezer volt, 2002-ben 310 ezer volt, de egy-egy 
család több ízben, visszatérő jelleggel vesz részt a tanácsadásokon. Azon települések aránya, 
ahol családsegítő szolgáltatást biztosítottak, 2000 és 2002 között 51-ről 59,2 %-ra nőtt, ez a 
szolgáltatás tehát fejlődőnek tekinthető. Legmagasabb a családsegítő szolgálatot működtető 
települések aránya a Nyugat-Dunántúli és a Közép-Magyarországi régióban,(71 illetve 69 %) 
legalacsonyabb az Alföldön (49 %).  
 
„- a területfejlesztés kedvezményezett térségeiben, az aprófalvas térségekben továbbra is 
támogatni kell a szociális válságkezelő programok, a szociális földprogramok, valamint a 
falugondnoki hálózat működését és kiterjesztését.” 
A szociális válságkezelő programok, amelyek 1991-ben indultak a Népjóléti Minisztérium 
kezdeményezésére, az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben biztosítanak többlet 
támogatási lehetőséget a helyi szociális problémák kezelésére, helyi szociális szolgáltatást 
nyújtó szervezeteknek elsősorban az önkormányzatok számára. A válságkezelő programokat 
2001-től váltották a kistérségi szociális felzárkóztató programok. A szaktárca és a megyei 
területfejlesztési tanácsok társfinanszírozásban támogatták a hároméves programokat. A 
program 2004-ben a futó programok már 5 régió, 10 megyéjének 16 elmaradott kistérségét 
érintik, megyénként és évenként 100 millió forintos támogatást jelentenek, finanszírozásában 
a Magyar Regionális és Területfejlesztési Hivatal is részt vesz. 
A szociális földprogram elsősorban a többszörösen hátrányos helyzetű, súlyos 
munkanélküliséggel érintett, jobbára periférikus helyzetű térségek jellemző intézménye. 
Hatóköre az 1992-es kezdetektől folytonosan bővült, 1998-tól 2003-ig 183-ról 240-re nőtt az 
érintett települések száma, melyek Északkelet-Magyarország, illetőleg a Dél-Dunántúl 
aprófalvas, elmaradott, zömmel határmenti térségeiben találhatók. Hatókörének növekedését 
mutatja a támogatási összegek növekedése is. 1998-ban ez az összeg 257 millió volt, 1999-
ben és 2000-ben némiképp visszaesett, majd 2001-2002-ben újra nőtt 2002-ben tovább nőtt 
2003-ban újra kismértékben csökkent (292 millió), a visszaesésekkel együtt is összességében 
fejlődő intézménynek tekinthető. A kedvezményezett családok száma meghaladja a 11 000-et, 
az érintett családok 38 %-a cigány család. (Részvételük Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Nógrád megyében jellemző.) 
 
A kilencvenes évek második felében elterjedt falugondnoki szolgáltatás 2003-ban már 15 
megyében, a társulásokon keresztül 727 településen járul hozzá az alapellátások 
elérhetőségének biztosításához, főleg a kis- és aprófalvakban. Területi szempontból továbbra 
is jellemző az aprófalvas térségek túlsúlya. A működő falugondnokkal rendelkező települések 
mintegy fele Észak-Magyarországon (168) illetve a Dél-Dunántúlon (158) található, Közép-
Magyarországon és a Közép-Dunántúlon települések száma elenyésző. A megyék közül 
legnagyobb számban, az aprófalvas térségekben, Borsod-Abaúj-Zemplén (144), Baranya (97), 
Zala (86), Somogy (70), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben (65) működik szolgálat. Az 
észak-alföldi 82 és a Dél-alföldön működő 48 falugondnok túlnyomórészt tanyagondnoki 
feladatot lát el. 
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„- a közoktatási rendszernek biztosítania kell az esélyegyenlőséget. Nem fordulhat elő, hogy 
a közoktatásról szóló törvényben meghatározott alapvető szolgáltatások ne legyenek 
hozzáférhetők annak következtében, hogy az adott településen nem működik óvoda vagy 
iskola” 
 
1998 óta csökkenő gyermeklétszám mellett növekedett az óvodások aránya, és kis mértékben 
csökkent az egy pedagógusra jutó gyermekek száma is. Az óvodával nem rendelkező 843 
település többsége az aprófalvas Vas, Zala, Baranya megyékben található, ennek ellenére a 
száz 3-5 éves korúra jutó óvodások száma leginkább a Közép- és Nyugat-Dunántúlon nőtt, és 
a fővárossal együtt ebben a három régióban a legmagasabb, tehát ha nincs is minden 
településen óvoda, az ellátottak aránya viszonylag magas. Borsod-Abaúj-Zemplén határmenti 
térségeiben ugyanakkor nem csak az óvoda nélküli települések száma magas, hanem az 
óvodába nem járó gyermekeké is.  
 
Az általános iskolák száma 1998-2002 között gyakorlatilag nem változott, kis mértékben még 
emelkedett is, ugyanakkor az elmúlt években egyre több helyen van napirenden iskolák 
bezárása, összevonása a gyermekszám folyamatos csökkenésével párhuzamosan. Ennek 
folytatódását vetíti elő, hogy az összes tanuló számánál nagyobb ütemben csökkent (5 év alatt 
12%-kal) a beiratkozott elsősök száma. Az alacsony tanulólétszámú iskolák száma 1998 és 
2002 között növekedett, az így érintett területek megnövekedtek, továbbra is mindenekelőtt az 
aprófalvas térségek iskolái vannak veszélyben. 2002-ben már gyakorlatilag az egész Dunántúl 
érintettnek tekinthető. 1999-ben erre figyelemmel került bevezetésre az 1100 lakosnál kisebb 
településeken az „óvodai nevelés és az 1-4. osztályos általános iskolai oktatás támogatása” 
című előirányzat, illetőleg pályázati rendszer. 
Az iskolával nem rendelkező településekben (számuk 2002-ben 1008 volt) az elérhetőség 
biztosítása a tanulók utaztatásával oldható meg. Az OM javaslatára a központi költségvetési 
törvénybe is bekerült és 2000-2002 között rendelkezésre is állt az előirányzat a 
tankötelezetteket szállító iskolabusz vásárlására, a társult önkormányzatok területéről „körzeti 
térségi feladatok” cím alatt. 
 
A prioritás kizárólag a szolgáltatások hozzáférését tartja szem előtt, ugyanakkor jelentős 
különbségek vannak az oktatás személyi feltételeiben, a szakos pedagógusokkal való ellátás 
szempontjából és az oktatás tárgyi feltételeiben is regionális szinten és településkategóriák 
közt egyaránt.  Jelentősek a különbségek továbbá a gyermekek iskolai teljesítményében is. 
Különösen hátrányos helyzetben vannak a 3000 lakosnál kisebb lélekszámú településeken 
lakó, illetve tanuló gyermekek, az ő teljesítményeik és a Budapesten tanulók között nagyobb a 
különbség, mint az OECD országainak átlagában. Az egyenlőtlenségek okai között 
mindenekelőtt az említhető, hogy a térségi-települési szegregáció miatt nagyok a különbségek 
a szülők foglalkozása és főleg iskolai végzettsége vonatkozásában, ami meghatározó 
jelentőséggel bír a továbbtanulás szempontjából. A területi különbségek mellett ugyanakkor a  
magyar közoktatás egészének a teljesítménye nemzetközi összehasonlításban is kívánni valót 
hagy maga után és elmarad az OECD országok átlagától, s mi több az oktatási rendszer 
teljesítményének szintje nemzetközi összehasonlításban inkább stagnál, ill. gyengén romlik is. 
 „- a kulturális és műveltségi színvonal emelése érdekében kulturális intézményrendszer 
fejlesztése” 
 
A közművelődési intézmények újjáépítését, újjászervezését a tárca pályázatok keretében 
segítette elő. 1999 és 2004 között összesen 301 önkormányzatnak juttatott a tárca kulturális 
intézmény belső vagy külső felújítására támogatást. 
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A 2003-as költségvetés keretében az Országgyűlés támogatási összeget fogadott el a Nemzeti 
közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program céljaira, ez a Gyermek Ifjúsági és 
Sportminisztérium részéről kiegészítésre került, közösen került meghirdetésre a „közösségi 
terek és népművészeti alkotóházak támogatása” elnevezésű pályázat. A pályázati rendszer 
nem ír elő külön, meghatározott területi elvek szerinti prioritásokat, bizonyos térségek, 
településtípusok előnyben részesítését, a művelődési intézményrendszer fejlesztése azonban 
területfejlesztési hatásúnak tekinthető. Ide sorolhatók a nagyobb vidéki városokban, 
elsősorban a megyeszékhelyeken található, főként a megyei jogú városok fenntartásában 
működő hivatásos előadó-művészeti intézmények, színházak, különböző alkotóműhelyek, 
újabban 2004-től kezdődően az alkotótelepek. A tárcaszintű támogatások az illetékes, 
fenntartó önkormányzatok támogatásán keresztül jutnak el a címzettekhez.  
 
A könyvtári terület fejlesztéseit az 1997. évi CXL. Tvr. határozza meg, a könyvtár az 
információs társadalom alapintézményének tekinthető. Területfejlesztési szempontból is 
jelentős az Országos Dokumentum-ellátási rendszer (ODR), amely a könyvtári információk, 
és dokumentumok gyors hozzáférhetőségét teszi lehetővé, ez egyben a vidék 
esélyegyenlőségét is szolgálja. Ezen túlmenően a tárca támogatja a települési, önkormányzati 
fenntartású közkönyvtárak állománygyarapítását, átlagosan a ráfordítások 20-25 %-ával, de 
működtet speciálisan felzárkóztató pályázatot is, amelynek segítségével azokat a könyvtárakat 
lehet támogatni, ahol az országos átlag alatt tudnak csak állománygyarapításra fordítani.  Ezek 
döntő többségükben hátrányos helyzetű, társadalmi gazdasági szempontból elmaradott 
települések könyvtárai. 
 
A múzeumok fejlődését szolgáló pályázatok közül kiemelkedő jelentőségűek a 
„Közgyűjtemények modernizációja” a „Múzeumok mindenkinek” a „Nemzeti 
állományvédelem programja” valamint több megyét érintő jelentős kulturális rendezvények 
megrendelést szolgáló támogatások, illetőleg pályázatok. 
 
„- a regionális egyetemi központokban az innováció teljes vertikumának (alap és 
alkalmazott kutatások, termék- és folyamatfejlesztés, termelési innováció, értékesítési 
szolgáltatások) fejlesztése szükséges az intézményi széttagoltság csökkentésével és az 
egyetemi integrációval.” 
 
2002-ben megtörtént a felsőoktatási intézmények integrációja, ennek során 49 felsőoktatási 
intézmény integrációjával 19 egyetemi-főiskolai centrum, universitas jött létre. Az integráció 
az esetek többségében adminisztratív összevonást jelentett és nem járt együtt a periférikus 
helyzetű intézmények bezárásával, illetve átköltöztetésével sőt, a képzési helyek száma 
növekedett. A felsőoktatás terén kimutatható egyenlőtlenségek azonban nem csökkentek, 
Szakirányok szerinti megoszlás tekintetében a fejlett térségek mindenekelőtt a központi régió, 
kiemelten előnyös helyzetben vannak, a kulcsfontosságú és előnyös életpályákat kínáló 
férőhelyek (jogi, államigazgatási és műszaki képzés) itt koncentrálódnak. Egyes térségekben, 
mint a Közép-Dunántúlon például, hagyományosan gyenge a felsőoktatás intézményhálózata, 
másutt, mint az Észak-alföldi régióban továbbra is a főiskolai szintű pedagógiai képzés és a 
tudományegyetemi képzés dominál. Ezen az 1998 és 2002 közötti években sem változott.  
 
Budapest és a hagyományos egyetemi városok koncentrációja a K+F szektorban nem 
erősödött tovább (kivétel a K+F ráfordítások növekedése Budapest esetén), így a meginduló 
új folyamatok (pl. doktori iskolák erősödő kibocsátása, újra éledő K+F és vállalati 
kapcsolatok, kiépülő új vállalati K+F kapacitások) az új évtized végére egy valamivel 
decentralizáltabb, területileg kiegyenlítettebb K+F képet eredményezhetnek. A szerkezeti 
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változás a költségvetési szektor arányának csökkenését, a felsőoktatásban betöltött szerepének 
viszonylagos erősödését jelentette, a foglalkoztatottak esetében a vállalati és a felsőoktatási 
arányok változtak a leginkább. Az évtized fordulójáig ez a helyzet már csak mérsékelten 
csökkent. A felsőoktatás mérsékeltebb létszámveszteséget könyvelhetett el és az új évtized 
elejére részaránya a K+F foglalkoztatottakból 40 %-ra nőtt.  
 
Elmondható, hogy nem volt egységes kormányzati stratégia arra, hogy a szellemi központok 
(egyetemek, kutatóintézetek) hogyan transzferálják a tudást és a technológiát a termelési 
területekre, milyen intézményrendszer kiépítése szükséges a hatékony kapcsolattartásra. Az 
állam nem támogatta ennek, az igényeknek megfelelő, kiépítését, a felsőoktatási intézmények 
ilyen jellegű intézményi háttere nem kidolgozott, nem egységes, sok informális, egyedi 
elemet tartalmaz. 
 
 „- a fejlett térségekben is támogatni szükséges a képzési, szakképzési és utánképzési 
kezdeményezéseiket a korszerű technológia átvételének intézményes rendszerét” 
 
A prioritás továbbra is indokolt, mivel a teljes munkaerő-piaci szükséglet szempontjából már 
feszültség van a szakmunkások iránti munkaerőigény (kb. 55 %) és a szakiskolai 
tanulólétszám-alakulás (33 %) között, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a 
szakiskolákban továbbtanulók csökkenő arányát is.  
A képzés fejlett térségekben történő támogatása – ha nem is közvetlenül támogatva -, de 
megvalósult. A foglalkoztatási támogatások esetében ugyanis a nagyobb munkanélküliséggel 
rendelkező térségekben inkább a munkahelyteremtés, míg a fejlettebb régiókban inkább a 
képzést támogatják. Ebben szerepet játszik, hogy ezekben a térségekben inkább direkt 
eszközökre (munkahelyteremtésre, közhasznú foglalkoztatásra) volt szükség, illetve az 
iskolarendszeren kívüli képzések adatai azt mutatják, a magasabb iskolai végzettségűek 
nagyobb arányban vesznek részt tovább-, illetve átképzésekben. 
 
Ennek megvalósulását biztosítja az 1993. évi LXXVI. – a szakképzésről szóló törvény, ami 
rendelkezik az elfogadott képzési formákról, annak feltételeiről és az egységes képzési 
követelmények rendszeréről. A Világbank hiteltámogatásával kiépült a regionális munkaerő-
fejlesztő és -képző központok hálózata, ami a fejlett térségekben is biztosítékot nyújt a 
szakképzés és a korszerű technológia átvételének lehetőségére.  
 
A Kormány 2015/2003. számú határozatában hatalmazta fel az oktatási minisztert a program 
megkezdésére, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, hogy a tárca és az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat a munkaerőpiaci előrejelzési rendszerében, rövid és hosszú 
távú prognózisaiban kiemelten foglalkozzon a szakmák munkaerőpiaci helyzetével, különös 
tekintettel a hiányszakmákra és a regionális igények változásaira, valamint a pályakezdő 
szakképzettek elhelyezésére. Ezeket a jelentéseket és előrejelzéseket közvetlenül fel kell 
használni az oktatásfejlesztési folyamatok tervezésében, a regionális döntések 
előkészítésében. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak pedig folyamatosan tájékoztatnia 
kell az iskolafenntartó önkormányzatokat a munkaerőpiaci folyamatokról, a szakképzéssel 
kapcsolatos foglalkoztatási trendekről, várható igényekről. 
 
 „- a lakáspolitika feladata a lakásépítés és –felújítás élénkítése, önfinanszírozó 
lakásrendszer kialakítása a lakástakarékossági formák támogatásával, és a saját erőből 
nem piacképes rétegek és csoportok támogatása. Megkülönböztetett kezelést igényel a 
lakásállomány rehabilitációja, az iparosított építésmóddal épített lakóövezetek felújítása, 
valamint a műemléki illetve műemlék jellegű lakóépületek felújítása” 
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A ’90-es években a lakásépítési ütem az évenkénti 20-30 ezerre csökkent, amit 
ellensúlyozandó a lakástámogatási rendszer a csökkenő források ellenére is előnyben 
részesítette az új lakásépítéseket. Két periódusban következett be fellendülés. Először 1995 és 
1997 között, majd 2001 után, ami még jelenleg is tart, és még nem lehet egyértelműen látni, 
hogy ez a változás mennyire lesz tartós.  
 
A „saját erőből nem piacképes csoportok” támogatását jelentette a 90-es évek közepén a 
lakásépítési kedvezmény megváltozása, amikor az ÁFA-kedvezmény eltörlésének 
kompenzálására megemelték a korábban szociálpolitikai kedvezménynek nevezett, 
gyermekek számától függő, új lakásépítéshez nyújtott támogatást. A lakásépítések volumene 
átmenetileg növekedett, elsősorban az elmaradottabb régiókban, megyékben. Ennek az volt az 
oka, hogy a támogatás/lakásár (lakásépítési költség) arány az elmaradottabb területen sokkal 
kedvezőbb volt. Külön program erősített rá erre a hatásra, amelynek következtében 2-3 évig 
sok nagycsaládos háztartás (sokan közülük roma) saját erő nélkül jutott új, de sokszor rossz 
minőségben megépített lakáshoz.   
 
A lakásépítés következő fellendülése 2000 után, a lakáspolitika változásával, a lakáshitelek 
kamattámogatásának javulásával indult meg. A korábbi időszakhoz képest a Közép-
Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régió felé tolódott el a lakásépítés. Megnőtt az 
agglomerációk jelentősége, a lakásépítés 70 %-a az agglomerációs övezetekben történt. A 
lakásépítés üteme 1999-hez képest 2003-ra 80 %-kal nőtt. Folyamatosan, bár nem 
egyenletesen növekszik a lakásépítési konjunktúra alakulását jelző, új lakásra kiadott építési 
engedélyek száma: a 2003-ban kiadott közel 60 ezer új engedély már csaknem kétszerese az 
1999. évinek.  
 
A lakásépítés szerkezete is sok szempontból módosult. Az építtetői kör kibővült: az új lakások 
egynegyedét – az élen járó két régióban már egyharmadát – gazdasági vállalkozások 
építtették. A fejletlennek tekinthető Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön viszont még 
mindig 80 %-os a lakossági arány. Az önkormányzatok bérlakás-építési programja elindult, 
csekély eredményt csak a Dél-Dunántúli régió befejezett lakásainak száma tükröz.  
  
A nagyobbrészt 1970 és 1985 között épült lakótelepi lakások jelentik az „iparosított 
építésmóddal épített lakóövezetek” lakásállományának legnagyobb részét. 
Komfortfokozatukat tekintve statisztikailag a legmagasabb minőséget jelentik, ugyanakkor a 
felújításuk – az építésük óta eltelt 30 évet figyelembe véve – gépészetileg és hőtechnikailag, 
de épületszerkezeti szempontból is tömegesen vált szükségessé a ’90-es évek végén. Az 
országban több mint 500 ezer paneles és további, mintegy 280 ezer egyéb, iparosított 
technológiával épült lakás található, közel 2 millió lakóval.  E lakások a 2000-es évek elejére 
privatizálásra kerültek, tulajdonosaik többsége szerény jövedelmi vagyoni helyzetben van, 
akikre a korszerűsítendő lakások puszta fenntartása is egyre nagyobb terhet ró. Ennek az 
állománynak a tömeges felújítása még nem kezdődött el. A panellakások állományának 
további romlása az ingatlanvagyon értékcsökkenését eredményezheti, továbbá megindíthatja 
az alacsony jövedelmű, szociális problémákkal küzdő tömegek beáramlását, ami ezen 
épületek fenntartásának ellehetetlenülését és végső fokon pusztulását vonhatja maga után. 

A műemlék lakóépületek felújítása, mint megkülönböztetett kezelést igénylő lakáspolitikai 
feladat fogalmazódott meg az idézett határozatban, a lakáspolitikán belül azonban a 
műemlékek nem nyertek megkülönböztetést. A többségében magántulajdonú lakóépületek 
felújítása a tulajdonosokon és a hitelpolitikán múlott, e tényezők azonban nem kaptak 
országos támogatást. 
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Szervezett fenntartási és felújítási folyamat a lakásállomány egy kisebb részében folyt a 
kérdéses időszakban, az önkormányzati kezelésben lévő lakásállomány körében. Az erre 
fordított összegek a vizsgált időszakban, 1998 és 2002 között növekedtek, ugyanakkor amíg 
1998-ban az önkormányzatok által fenntartott lakóházak 4,2 %-át, addig 2002-ben már csak    
3,2 %-át újították fel.  

 
3.  Ipar  

Az ipar terén érvényesítendő fejlesztési prioritások a következők voltak: 
 
„- a szükséges szerkezetváltás elősegítése, a fejlett, korszerű technológiák gyors 
elterjesztésével, a K+F tevékenység ösztönzésével” 
 
Az ipar számára nélkülözhetetlen a kutatás-fejlesztési aktivitás erősítése, az eredmények 
alkalmazásának meggyorsítása. A kutatás-fejlesztés állami támogatásának legfontosabb 
forrása a pályázati rendszer keretében működő Központi Műszaki Fejlesztési alapprogram 
volt, ami 2001-ben 4,3 milliárd Ft, 2002-ben pedig 6,42 milliárd Ft-ot fordított céljainak 
elérésére. 
 
A kutatás-fejlesztés közvetve módon és a piaci szférában történő támogatásaként 1997-től a 
vállalkozói K+F költségek 20 %-a leírható a társasági adóalapból. 
 
A minőségügy, a szabványok harmonizációja terén a magyar vállalatok az elmúlt években 
jelentős eredményeket értek el. Ennek elősegítésére a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat 
(GFC) 2001-től a Széchenyi Terv vállalkozáserősítési programja keretében támogatta a 
minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetését és tanúsíttatását (SZT-VE-14). A 
támogatás eredményeképpen közel 2.400 vállalkozás esetében vezették be a 
minőségbiztosítási és/vagy környezetirányítási rendszereket. 
 
A Területfejlesztési célelőirányzatból „informatikai és hírközlésfejlesztés” című célkitűzés 
keretében (TFC keret 0,7 %-a fordítódott erre a célra) elsősorban vállalkozások integrált 
informatikai, irányítástechnikai rendszereinek kialakítását, üzleti tanácsadó iroda kialakítását, 
optikai hálózatok kiépítését,  másrészt innovációs központok létesítését (TFC keret 0,67 %-a) 
finanszírozzák.   
 
A 2003. évi XC. törvény rendelkezett a Kutatás Technológiai Innovációs Tanács és a Kutatás 
Technológiai és Innovációs Alap létrehozásáról, amely utóbbi rendeltetése, hogy kiszámítható 
és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és 
támogatására, tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló 
kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az 
innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 
 
 
„- az ipar korszerűsítése  az elmaradt beruházások pótlásával,  a beruházási ráta évi 20-25 
százalék körüli értéken való szinten tartásával.” 
 
A GDP arányos beruházási ráta értéke már 1994-1997 között elérte a 20%-ot, majd 1998-tól a 
gazdasági fejlődéssel összhangban már folyamatosan 20% felett alakult, ami megfelel a 
kitűzött célnak, bár annak alsó határát jelenti. 
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A beruházási ráta növekedéséhez nagymértékben hozzájárultak a külföldi tőkebefektetések, 
amelyeket az állam befektetés-ösztönző marketing tevékenysége is elősegített. Ennek alapján 
1998-2002 között 2,8 milliárd € befektetési döntést jött létre, ezzel 42 ezer embert segítve 
hozzá új megélhetési lehetőségekhez. 
 
A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat (GFC) által a Széchenyi Terv vállalkozáserősítési 
programja keretében 2001-02 között a támogatások eredményeképpen 290 feldolgozóipari 
projekt keretében 15,3 milliárd Ft támogatással 20,6 milliárd Ft értékű beruházás jött létre. 
 
2002-ben a 1156/2002. (IX. 14.) kormányhatározat felülvizsgálta a beruházás-ösztönzési 
stratégia cél- és eszközrendszerét és határozott a 2003-tól az alkalmazásra kerülő eszközökről, 
amelyek bővültek a telephelyek fejlesztéséhez, az infrastruktúra-fejlesztéshez, a 
felnőttképzéshez, a munkahelyteremtéshez, a szélessávú Internet használat elterjesztéséhez, 
valamint a környezetvédelmi, ökológiai célok megvalósítása érdekében nyújtható új 
támogatásokkal. A megváltozott előírások alapján 2003-tól fejlesztési adókedvezményt lehet 
igénybe venni a következő célok teljesítése érdekében: 

– a fejlesztési programok keretében megvalósított, legalább 3 milliárd forint értékű 
beruházás; 

– a 275/2003. (XII. 24.) számú kormányrendeletben meghatározott települések területén 
üzembe helyezett és munkahelyteremtést szolgáló beruházás ötéves üzemeltetése 
esetén. 

 
A fenti célok megvalósítása érdekében igénybe vehető támogatás intenzitás mértéke:  

– az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl 
tervezési-statisztikai régiókban, valamint a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai 
régió celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségében 
50 százalék; 

– Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – a fenti kivételekkel - 45 százalék; 
– Pest megyében 40 százalék; Budapesten 35 százalék, amely érték a kis- és 

középvállalkozások esetén 15 százalékponttal növelt, míg nagyberuházás esetén a 
beruházás értékétől függően a térségi támogatási intenzitás 100, 50 vagy 34 %-a lehet.  

 
További új kedvezményként jelentkezik 2003-tól a vállalkozások adózás előtti eredményének 
terhére, annak max. 25 %-ig és éves szinten max. 500 millió Ft értékig adómentes fejlesztési 
tartalékot képezhet, amin keresztül gyorsított amortizációs is érvényesíthető. 
 
Az iparszerkezet korszerűsítésének másik lehetőségét az egyedi kormánydöntések jelentik. 
2003-tól a kormánydöntések egyedi elbírálás alapján egyszeri támogatásról, valamint 
bizonyos feltételek mellett 5 évig nyújtandó adókedvezményről rendelkeztek, amelyek a 
következő megoszlást mutatják a régiók között: 
 

Év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Beruházási ráta (%) 18,9 20,1 19,3 19,5 19,92 21,2 21,3 21,6 21,3 21,1 
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Tervezési-statisztikai régió Beruházási költség 
(eFt) 

Támogatás (eFt) 
(egyszeri támogatás és öt évre 
szóló adókedvezmény együtt) 

Budapest 5.355.669 2.038.120 
Közép-Magyarország (Budapest kivételével) 657.934 263.173 
Észak-Alföld 903.194 468.772 
Dél-Alföld 280.745 140.972 
Észak-Magyarország 480 248 240 124 
Dél-Dunántúl 684 372 342 186 
Közép-Dunántúl 11.213.572 5.606.792 
Nyugat-Dunántúl 811.005 375.845 
Összesen 20.386.739 9.475.984 

 
„- az ipar beszállítói kapcsolatrendszerének támogatása, különös tekintettel a feldolgozóipar 
modernizációjára, a versenyképesség javítása érdekében.” 
 
A stabil gazdaság és a vonzó befektetési környezet kialakítása mellett speciális iparpolitikai 
feladatként jelent meg a külföldi tőke modernizációs szerepének erősítése. Ez egyrészt a 
nemzetközi vállalatok és a magyar kis- és középvállalati szféra közötti együttműködés 
fokozását, másrészt a külföldi működő tőkének a technológiai fejlesztésekben való részvételét 
jelenti.  
 
Ma Magyarországon kb. 6-8 ezer kis, közepes és integrátor hazai nagyvállalatnak van esélye 
arra, hogy az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szektorban meglévő beszállítói hálózatok tagja 
lehessen. A beszállítói rendszerek fejlesztését a GKM kezelésében lévő ITD Hungary 
Beszállítói Központja végzi, amelynek elsődleges feladata a hazai beszállítói hálózat 
fejlesztése, a beszállító kis- és közepes vállalatok gazdasági teljesítményének és 
versenyképességének növelése. A Beszállítói Központ kiemelt ágazatai a gépjárműipar; 
informatika, elektronika, műszeripar; gépipar, textilipar, divatipar, turizmus, vegyipar és a 
K+F. 
 
A külföldi tőke modernizációs szerepének erősítését szolgálták a klaszterek létrejöttének és 
működési feltételeinek kialakítását elősegítő állami támogatások 1998-2002 között közel 1 
milliárd Ft értékben. A klaszterek olyan önálló, térben szétszórt szervezetek, cégek stb. 
csoportja, amelyek ideiglenesen vagy tartósan együttműködnek a közös üzleti céljaik 
megvalósításában. A jogilag független gazdálkodó szervezetek, intézmények és/vagy egyének 
együttműködési formája, amelyek üzleti teljesítményeiket a közös üzleti szemlélethez és 
célokhoz igazodva fejtik ki. Jelenleg 19 klaszter alakult meg az országban és 11 további van 
kialakítás alatt, amelyek többsége jelenleg működését tekintve a résztvevő szervezetek 
érdekeltségnek hiánya miatt nem vagy csak alig működik. 
 
„-  az Északkelet-magyarországi szerkezetváltás elősegítése állami és helyi eszközökkel.” 
 
Az Északkelet-magyarországi szerkezetváltás elősegítése érdekében a 2345/1996. (XII. 11.) 
Korm. határozat rendelkezett a fejlesztési célokat szolgáló állami pénzügyi eszközök területi 
összehangolását, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szerkezetátalakítási program 
megvalósítását, valamint a hátrányos helyzetű megyék fejlesztését segítő kormányzati 
intézkedésekről: 
 
A központi pályázati rendszerben működő gazdaságfejlesztési, mezőgazdaság-fejlesztési, 
infrastruktúra-fejlesztési, kutatás-fejlesztési célú programok, valamint a térségi szociális 
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válságkezelési programokat támogató fejezeti előirányzatok működési, pályázati és 
kritériumrendszerét koordináltan szabályozták; 
 
Kialakításra került a központi döntési körben, illetve a területfejlesztés decentralizált döntési 
rendszerében működő pályázati rendszerek közötti kölcsönös egyeztetési és információs 
kapcsolatrendszert.  
 
A kormányhatározat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási program 
támogatására a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból 700 millió Ft, a Mezőgazdaság-
fejlesztési Célelőirányzatból 400 millió Ft, a Népjóléti Minisztérium térségi válságkezelő 
programok, aktív szociálpolitikai eszközök fejezeti előirányzatból 150 millió Ft-ot, míg a 
privatizációs bevételből 1,5 milliárd Ft-ot biztosított. Ez kiegészült a Központi 
Környezetvédelmi Alap 386 millió Ft és a Vízügyi Alap 205 millió Ft-os 
kötelezettségvállalásával, továbbá a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprésze 500 
millió Ft-ot, a Munkaerő-piaci Alap megyei decentralizált foglalkoztatási alaprésze140-160 
millió Ft különített el az integrált szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó 1997. évi 
foglalkoztatási feladatok végrehajtásának elősegítésére; 
 
Az Acélipari Reorganizációs Program meghatározta a gazdaságosan működtethető kohászati 
vertikumot és a további működéshez szükséges fejlesztéseket, ami legnagyobb mértékben a 
diósgyőri kohászatot érintette. Az 1073/1998. (V. 27.) Kormányhatározat rendelkezett a 
borsodi acélipar reorganizációja befejezésével összefüggő feladatokról. Ennek keretében az 
ÁPV Rt. a DAM Diósgyőr Rt. privatizációs szerződésében 4.500 M Ft tőkejuttatást vállalt, 
míg a Finomhengermű Munkás Kft-nél a tőkeemelés révén szerzett 75 M Ft értékű 
tulajdonrészét értékesítette.  
 
Ózdon is fennmaradt a kohászat, mert az EBRD 35 millió márkás hiteléből megtörtént az 
acélmű rekonstrukciója és 2000. szeptember elején működni kezdett a mini acélmű, ahol 5-
600 főben stabilizálódott a létszám. Salgótarjánban a kohászati társaság helyzete 
konszolidálódott, piacai átrendeződtek, és folyamatosan korszerűsíti termelését. A Nógrád 
megyei ipar szerkezetváltását jól tükrözi az export, amelynek több mint a felét az elektronikai 
alkatrészek, híradástechnikai cikkek, villamos motorok gyártása adja. 
 
Az ipari szerkezetváltást elősegítő Ipari Park program Észak-Magyarországon a következő 
eredményeket érte el 1997-2003 között: 

Az ipari park 
helyszíne Megye 

Összter./ 
beépített 

(ha) 

Betelepült 
vállalkozás 

(db) 

Alk. 
Létszám 

(fő) 

Beruházási 
érték 
(MFt) 

Árbev. 
(MFt) 

Export 
aránya 

(%) 
Abasár Heves 36/11 1 200 350 n.a. 100 
Balassagyarmat Nógrád 13/3 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bátonyterenye Nógrád 45/27 8 699 3039 3083 41 
Bélapátfalva Borsod-A-Z. 75/60 18 270 500 900 23 
Eger Heves 65/41 15 280 1200 3000 30 
Hatvan Heves 47/42 18 1593 13190 13400 9,2 
Kazincbarcika 1. Borsod-A-Z. 18/17 6 106 82 722 0,4 
Kazincbarcika 2. Borsod-A.Z. 15/12 21 966 7207 14486 34,1 
Miskolc 1. Borsod-A-Z. 60/44 10 868 6879 9107 17 
Miskolc 2. Borsod-A.Z. 45/22 31 513 3146 2984 15 
Ózd Borsod-A-Z. 70/52 109 1190 911 1650 63 
Rétság Nógrád 83/40 20 1220 17940 33129 94,5 
Sajóbábony Borsod-A-Z. 80/34 20 400 1500 3079 n.a. 
Salgótarján Nógrád 52/35 14 820 2857 2285 57,5 
Tiszaújváros Borsod-A-Z. 140/25 12 770 10242 4044 51 
Összesen 842/465 306 9895 69043 91869 536 
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A szerkezetváltást elősegítendő az állami támogatások az ipari szerkezetváltás Észak-
magyarországi kistérségeiben jelentős mértékben hozzájárultak a települési környezet és az 
infrastruktúra állapotának javításához is. 
 
A szerkezetváltás és a külföldi tőkebefektetések érdekében 1998-2002 között Északkelet-
Magyarországon közlekedési infrastrukturális fejlesztések valósultak meg 157,8 milliárd Ft 
értékben, amiből legjelentősebb az Észak-magyarországi régiót érintő M3 autópálya Polgárig 
történő meghosszabbítása. 
 
„- kiemelten kell támogatni a kis- és középvállalkozások elterjedését” 
 
A KKV szektor jelentőségét mutatja, hogy a közel 900 ezer működő vállalkozás 99,9 %-a 
adja a munkahelyek 2/3-át. A KKV-szektor fejlődését jogszabályok, valamint hazai és 
külföldi támogatások segítették elő. 
 
1996. évi LXXXI., a társasági adóról és az osztalékadóról törvény alapján a kis- és 
középvállalkozások adókedvezménye a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához 
felhasznált hitel kamata után a kamat 40%-a, de maximum 6 millió forint és a KKV-k által 
eszközölt beruházások értéke 30 millió Ft értékig adóalap csökkentő tényezőként vehető 
igénybe. 
 
1998 decemberében elfogadásra került a Kormány kis- és középvállalkozások fejlesztésének 
középtávú (1999-2002) stratégiája és az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat rögzítő 
1161/1998. (XII. 17.) számú határozata. E stratégia részét képezi a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény, amely 
meghatározta a kis- és középvállalkozások fogalmát és létrehozta a Vállalkozásfejlesztési 
Tanácsot, amely a vállalkozásfejlesztés érdekegyeztető fórumának tekinthető. A törvény 
rendelkezett a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) létrehozásáról, támogatási 
céljairól és támogatási formáiról, melyek az 1/2001 (I. 5.) GM-rendeletben kibővültek az 
integrátori beszállítói programok (klaszterek) kialakítását, valamint a KKV szektor 
menedzsment ismereteinek és információs ellátottságának javítását szolgáló fejlesztések 
támogatásával. A Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat 2001-ben 12,2 milliárd Ft, míg 
2002-ben 17 milliárd Ft volt. A kormány 1141/2002 (VIII. 16.) számú határozatával a 
Széchenyi Terv programjait az Európai Uniós csatlakozás szolgálatába állította és a Nemzeti 
Fejlesztési Terv részévé tette. 
 
A Kormány 1213/2002 (XII. 23.) számú határozatában létrehozta a Széchenyi 
Vállalkozásfejlesztési Programot (SZVP). A SZVP szemben a Széchenyi Tervvel – amelynek 
kizárólagos eszközét a vissza nem térítendő támogatások képezték – az adófizetők pénzének 
hatékonyabb hasznosulását elősegítendő, szélesebb vállalkozói kör által igénybe vehető 
támogatási formák (kamattámogatás, garancia díj átvállalás, Széchenyi-kártya) előtérbe 
kerülését segítette elő. 
 
A Kormány 1065/2003. (VII. 15.) határozata alapján a mikro- és kisvállalkozások hitelezése 
pénzpiaci, illetve banki saját források terhére – az állam által nyújtott kamattámogatás mellett 
-, a nem hitelképes mikrovállalkozások hitelezése pedig az Országos Mikrohitel Programban 
történik. A jogszabály értelmében az Országos Mikrohitel Program keretében nyújtott hitelek 
felső összeghatára 5 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra csökkent, továbbá rendelkezett a mikro-, kis- 
és középvállalkozások hitelhez jutási lehetőségeinek javításáról. A számos hitelintézettel és 
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szervezettel közösen működtetett, a vállalkozások méretéhez, finanszírozási igényéhez 
illeszkedő kedvezményes hitelrendszer, az ún. négy lépcsős hitelprogram elemi a következők: 
 

Mikrohitel program maximum 3 millió Ft összegű kölcsön vehető igénybe rövid 
futamidőre, főleg fejlesztési célokra. 2003-tól 2004. februárig 1150 vállalkozás vett fel 3,8 
milliárd Ft hitelt. 
 
Széchenyi kártya hitelkonstrukció a mikro- és kisvállalkozások éven belüli finanszírozási 
szükségletének kielégítéséhez kínál – kamattámogatás mellett – kedvező feltételek mellett 
hitelfelvételi lehetőséget. A 1011/2002. (II. 18.) Kormányhatározat rendelkezett a 
Széchenyi Hitelkártya bevezetéséről, ami 2002-től 5 százalékpontról 2004-re 3 
százalékpontra csökkenő kamattámogatást, valamint a Hitelgarancia Rt. által vállalt 
garancia díjának 50 %-áig terjedő támogatást jelent. 2003. júliustól a felvehető hitelösszeg 
1 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra növekedett. A program bevezetése óta 12 ezer kártya került 
kiadásra és közel 31 milliárd Ft került kihelyezésre. 

 
2003 októberében bevezetésre került (4 százalékpont) kamattámogatással működtetett 
Midihitel program, amely a mikro- és kisvállalkozások maximum 10 millió Ft összegű 
fejlesztési elképzeléseit hivatott támogatni. Az országban 1600 banki, illetve 
takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető hitel kb. 1000 vállalkozó számára jelent 15 
milliárd Ft összegű hitelt. 

 
A Magyar Fejlesztési Bank által bevezetett Európa Technológiai Felzárkóztatási 
Beruházási Hitelprogram a KKV szektor részére 465 esetben nyújtott hitelt összesen 
közel 30 milliárd Ft értékben. 

 
Az SZVP keretében beindult támogatott KKV finanszírozási programok már 2003-ban 11-12 
ezer vállalkozás számára biztosították a kedvezményes hitelhez jutás lehetőségét 60 milliárd 
Ft értékben. 2003. szeptemberében indult a Lánchíd Faktoring program, amelynek célja a 
faktoring szolgáltatás megismertetése és elterjesztése a magyar kis- és középvállalkozások 
között. További kedvező fejlemény, hogy adómentes lett a kis- és középvállalkozóknak 
nyújtott kockázati tőkejuttatás. 
 
A Phare program a kis- és középvállalkozások támogatását egy vállalkozásfejlesztési 
intézményhálózat (a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és független alapítványi 
formában működő helyi vállalkozói központok - HVK) létrehozásával segítette. Ennek 
eredményeképpen a rendszerváltás óta az EU több mint 80 millió eurót biztosított a kis cégek 
fejlesztésére az MVA-n keresztül.  
 
Az 1999-es PHARE mikrohitel program támogatásából közel 10,7 millió euró került 
felhasználásra. A PHARE 2000-es és 2001-es program vállalkozásfejlesztésre szánt 
alprogramjai 15 millió eurót meghaladó együttes keretéből 11,1 milliót a kis- és 
középvállalkozások vissza nem térítendő támogatására fordítottak. Az 1999-es PHARE-
országkeretből felhasználatlanul maradt összesen mintegy 4,2 millió eurót pedig sikerült 
átcsoportosítani a mikrohitel programba.  
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A mikrohitel program erdményei 1992-2003
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Az iparpolitika jelenleg átmeneti fázisban van. Nincsenek a szakpolitika prioritásainak 
megvalósítását szolgáló eszközei, stratégiája kidolgozás előtt áll. A gazdaság állam által 
befolyásolt fejlesztéseire vonatkozóan az iparpolitikát részben helyettesíti a KKV politika, 
K+F politika, befektetés-ösztönzés, melyek a gazdaságpolitika ágazat semleges újabb típusú 
eszközei. 
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4. Agrárgazdaság   

Az agrárgazdaság terén érvényesítendő fejlesztési prioritások a következők voltak: 

„- az ország kiemelkedően jó mezőgazdasági adottságainak kihasználása” 
 
A magyar mezőgazdaságban a hozamok az adottságokhoz képest alacsonyak, leginkább a 
ráfordítások alacsony szintje (például fajlagos műtrágya felhasználás, fajtahasználat) és az 
üzemek felszereltsége, a technológiai színvonal miatt. Az elaprózódott, kétpólusú 
üzemstruktúra sem előnyös az adottságok jobb hasznosítására. A 2001. évi CXVI. – a 
Nemzeti Földalapról (NFA) szóló – törvény (illetve a módosító a 2002. évi XXIV törvény) 
2.§ d) pontja szerint a birtokösszevonási célú, valamint az állattenyésztő telepek működését 
biztosító önkéntes földcseréhez szükséges termőföld biztosítása is az NFA feladatai közé 
tartozik. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a 255/2002. (XII. 13.) kormányrendelet 2.§-
ában kapott felhatalmazás alapján elkezdte pályázatotok kiírását a termőföld állam által 
életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlására is. Ezeknek az intézkedéseknek a hatása 
azonban – az eltelt idő rövidsége miatt is – a birtokstruktúra változásában még nem 
érzékelhető. 
 
A már korábban leegyszerűsödött vetésszerkezet nem javult, túlsúlyban vannak a gabonafélék 
(átlagban 62 %-os részesedéssel), viszont a munkaigényes szántóföldi zöldségtermelés aránya 
csak 2,5 %. 1998-2002 között csökkent az állatállomány, így a gyepterületeknek csak 60 %-a 
hasznosul.  
 
Hasonlóan kedvezőtlen, hogy a földhasználatban az ültetvények (szőlő és gyümölcsös) aránya 
csökkent (1998-ban a mezőgazdasági terület 3,6 %-a, 2002-ben már csak 3,2 %-a volt 
ültetvény) és a fajtaszerkezet sem korszerű. Ennek javítására a mezőgazdasági beruházások 
támogatása keretében az ültetvénytelepítés (és a kapcsolódó beruházások, például tárolás, 
feldolgozás) is támogatott tevékenység volt, erre a célra évente változó (1998-ban 6,5 milliárd 
Ft, 2002-ben 0,5 milliárd Ft megítélt támogatás) összeget ítéltek oda pályázat útján. 
Kedvezőtlen az ültetvények mérete is, hiszen a gyümölcsösök 67,6 %-a, a szőlők 94 %-a egy 
hektárnál kisebb méretű, bár ezek az ültetvények a gyümölcsösök területének csak 15 %-át, a 
szőlőknek 29,4 %-át jelentik. 
 
A mezőgazdasági területnek csupán 3,6 %-a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület, 
viszonylag alacsony és évente változó (14-60 %-os) kihasználtság mellett. A mezőgazdasági 
beruházások támogatási keretéből az öntözésfejlesztési programra évente mintegy 1,5 milliárd 
forint került felhasználásra.  
 
A vetetlen terület nagysága (260 ezer – 560 ezer hektár) minden évben jelentős, 1998-2002 
közötti évek átlagában 8,5 % volt, évente 5,4 % és 12,5 % között ingadozott. A földhasználók 
főként a gyengébb adottságú (például hegy- és dombvidéki), vagy a termelés szempontjából 
nagyobb kockázatú (például belvízveszélyes) területeket nem hasznosították, elsősorban a 
termelés alacsony jövedelmezősége miatt. 
 

„- az agrár- és vidékfejlesztési politikában kiemelt szerepet kell kapnia az Európai Unió és a 
Vidéki Térségek Európai Kartája elvei érvényesítésének” 
 
Az elvek tükröződnek a SAPARD programban, de az agrártámogatási rendszer is fokozatosan 
közelített az EU támogatási rendszeréhez, mivel támogatási jogcímeink között csaknem 
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minden az EU hatályos jogszabálya szerint „támogatható vidékfejlesztési intézkedés” 
megjelent. Ebből a szempontból különösen jelentős a 2000-ben indult, a tárca 
költségvetésében elkülönítetten megjelenő Vidékfejlesztési Célelőirányzat (VFC), mely az 
elvek érvényesítésére tekintettel több jogcímen (például a vidéki infrastruktúra fejlesztése, a 
kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók támogatása, alternatív munkalehetőségek 
bővítése, mezőgazdasági tevékenységhez kötődő szociálpolitikai programok kiszélesítése, a 
tájvédelem elősegítése) nyújt támogatást vidéki településeknek, illetve a vidéken élőknek. A 
beszámolási időszakban készülő tervek (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program - 
AVOP, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv - NVT) céljai és az intézkedései teljes mértékben 
követik az említett vidékpolitikai elveket. A földhasználatban is érvényesülnek az elvek 
(többcélúság), az erdőterület 33%-ának védelmi célú az elsődleges rendeltetése. A védelmi 
célú erdők aránya 1998-2002 között megduplázódott, mivel 2000-től a vadvédelmi területek 
is a védelmi célú erdőkhöz tartoznak. Jelenleg az ország területének közel 10%-a áll 
természetvédelmi oltalom alatt (ez az arány az EU tagországok átlagához képest is magas), 
ami több mint 900 ezer hektárt jelent.  
 

„- különös figyelem fordítandó a vidéki népesség agrárgazdasághoz kötődő 
foglalkoztatására, a népesség helyben tartása céljából” 
 
A vidéki népesség helyben tartása érdekében fontos a mezőgazdasági foglalkoztatás, de az 
agrárágazat keretei között a foglalkoztatás bővítésre nem számíthatunk. A mezőgazdaságban 
– főhivatásként, döntően teljes munkaidőben – foglalkoztatottak száma 1998-ban 278,8 ezer 
fő, 2002-ben 240,9 ezer fő volt, a foglalkoztatás csökkenés az évtized első feléhez képest 
lassabb ütemben, de folytatódott. A mezőgazdasági tevékenységet különböző céllal és 
intenzitással végző (nem csupán a mezőgazdasághoz tartozó) termelői kör többszöröse a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának közel 2 millió fő, az aktív korú népesség     
23,7 %-a, de a két alföldi régióban az aktív korú lakosság 37 %-a folytat valamilyen 
mezőgazdasági tevékenységet. A vizsgált időszakban a mezőgazdasághoz különböző 
erősséggel kötődő mindkét népességcsoport létszáma csökkent. A munkaerő kibocsátás 
mérséklését szolgálta, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató munkáltató a létszám 
alapján, az egyéni vállalkozó pedig saját maga és foglalkoztatottjai után, illetve a 
főfoglalkozású őstermelő vissza nem térítendő támogatást kaphatott a munkaerő megtartása 
céljából. A tárca a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek közösségi termelésének 
támogatására is fordított szerény összeget (évi 50-100 millió Ft).  
 

„- a vidéki népesség képzése, oktatása, a szellemi színvonal emelése, a vidéki életközösségek 
hagyományainak újraélesztése” 
 
A mezőgazdasági termeléssel foglalkozók (főként az egyéni gazdálkodók) képzettségi szintje 
nem megfelelő, más nemzetgazdasági ágakhoz képest is lényegesen kedvezőtlenebb. Az 
egyéni gazdálkodók „főként árutermelő” csoportjában a gazdálkodóknak csak 8,2 %-a 
középfokú, 5 %-a felsőfokú végzettségű, más gazdaságcsoportokban még kedvezőtlenebb a 
megoszlás. A tárca a gazdák képzését a nem iskolarendszerű (tanfolyamos) oktatás keretében 
segíti. 
A vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztését a Vidékfejlesztési Célelőirányzat 
támogatásai segítették, elkezdődött a LEADER közösségi kezdeményezésű programra való 
felkészülés (kísérleti programok) és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program egyik 
intézkedéseként is megtervezésre került. A kísérleti programok nagycsaládosoknál öko-
szociális kisgazdaságok modelljének kialakítására, roma közösségek termelő 
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tevékenységének elősegítésére és közösségfejlesztési tevékenységekre irányulnak. Ugyancsak 
elkezdődött a kihaló félben lévő tevékenységek (mesterségek) és a hagyományos értékek 
megőrzésnek támogatása. 
 

„- a falvak, tanyák megújítása a mezőgazdasági termelés szempontjainak figyelembe 
vételével” 
 
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat pénzügyi forrásaival támogatva 2001-2002-ben a falvak 
megújítását, a vidék szellemi és tárgyi örökségeinek megőrzését segítő programok indultak, 
pályázati rendszerben. Ezeknek a programoknak a keretében 2001-ben 103 pályázat egy 
milliárd Ft, 2002-ben 247 pályázat 1,9 milliárd Ft összegű támogatásban részesült, mellyel 
2001-ben 2,5 milliárd Ft, 2002-ben mintegy 3,5 milliárd Ft fejlesztés valósult meg. Ennek 
ellenére tapasztalható a vidéki térségek korábban gazdag szellemi, kulturális, épített és 
természeti örökségeinek leépülése. 
 

„- a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a természeti erőforrások hasznosításában, 
környezetbarát technológiák és eljárások terjesztése” 
 
Az 1998-ban kidolgozott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program céljai 2002-ben az 
agrártámogatások részévé is váltak. Az intézkedés a SAPARD programnak is része lett, de 
nem indult el, viszont az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatási forrásainak 40 %-a erre az 
intézkedéscsomagra jutott. Ezek a jelentős állami támogatást élvező intézkedések különösen a 
környezetbarát gazdálkodási rendszerek alkalmazása és szélesebb körű elterjesztése 
szempontjából fontosak. Más támogatási jogcímek (elsősorban a beruházási támogatások) 
támogatási feltételeiben is tükröződik a fenntarthatóság elveinek érvényesítése. A termőföld 
védelmét és ésszerű hasznosítását földvédelmi támogatások (gyepterületek felújítása, 
ültetvényselejtezések támogatása, földutak karbantartása-, birtok-összevonás célú földcsere és 
földvásárlás támogatása) is segítették. Évente a mezőgazdasági terület 0,2 %-a részesült 
meliorációban, szerény összegű állami támogatás mellett. A vízkár elhárítási program 
keretében (a támogatási összeg változó, 2002-ben 4,5 milliárd Ft volt) megépült mintegy 5000 
km vízfolyás, 24-25 ezer km belvízcsatorna pedig felújításra került. Elkezdődött a közcélú 
vízgazdálkodási művek állami támogatással történő fejlesztése és felújítása. Erre a célra 2001-
től kezdődően 0,8 milliárd Ft támogatási összeg került felhasználásra a Duna-Tisza 
homokhátság területén.  
 

„- a termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó földhasznosítás, az agrárgazdaság 
versenyképessége érvényesítése érdekében a profitorientált termelés feltételeinek 
megteremtése” 
 
A profitorientált termeléshez elengedhetetlen, hogy az üzemek megfelelő méretűek és 
felszereltségűek legyenek. Az egyéni gazdaságok döntő hányada ezeknek a feltételeknek nem 
felel meg, csak 8 %-uk (76 ezer gazdaság) tartozik a „főként értékesítésre termelő” 
kategóriába. Az üzem- és birtokkoncentráció létező, de lassú folyamat.  
A gazdaságok (egyéni gazdaságok és társas vállalkozások) műszaki-technikai fejlesztését 
állami támogatások segítették A beruházási támogatások összege évente változó, 
legmagasabb összegű 2002-ben volt (60,1 milliárd Ft), a források zöme három jogcímen 
került felhasználásra (új mezőgazdasági gép vásárlása 32,1 milliárd Ft, építési beruházások 
12,2 milliárd Ft, ültetvénytelepítés 11,4 milliárd Ft).  
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„- a történelmi borvidékek térségfejlesztési szempontú rekonstrukciója” 
 
Történelmi borvidékeinken kedvező folyamatok tapasztalhatók. Ezek egyrészt 
civilszerveződések megjelenéséhez (például a borturizmushoz kapcsolódva), másrészt 
jogszabály (1994. évi CII. törvény a hegyközségekről) alapján működő hegyközségek 
tényleges működéséhez kapcsolhatók. A civilszerveződések többek között a termelők 
összefogásában, a tapasztalatátadásban, a történelmi-tárgyi emlékek felkutatásában, a borhoz 
kapcsolódó turizmus-vendéglátás szervezésében-propagálásában már érzékelhető 
eredményeket mutatnak. A hegyközségek működése – amellett, hogy a minőségi termelés 
„őrei”, bizonyos hatósági feladatokat is ellátnak, és a helyi adottságok, tradíciók 
figyelembevételével részt vállalnak a borvidékek rekonstrukciójában is. Új ültetvényeket 
jellemzően az egyes borvidék legjobb adottságú területein létesítettek. 
 

„- a feldolgozás és értékesítés egységes infrastruktúrájának megteremtése, a teljes 
termékpályát átfogó fejlesztési programok alapján” 
 
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának strukturális helyzete (így például alapanyag-
termelő és feldolgozó kapacitások összhangja, területi elhelyezkedések feszültségei, 
kapacitások kihasználtsága) az OTK elfogadása óta számottevően nem változott, az 
alapanyag-termelés és a feldolgozás jobb összhangját elősegítő fejlesztési programok nem 
indultak. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálását segítő támogatások (évi 2 milliárd Ft 
értékben) elsősorban az EU előírásoknak való megfelelést (élelmiszerbiztonság, higiénia, 
környezetvédelem) segítették. 
 

„- a kedvezőtlen adottságú területeken az adottságokhoz igazodó földhasználat-váltás 
támogatása (erdősítés, talajvédő gyepesítés) nagy élőmunka igényű, de egyébként 
versenyképes ágazatok fejlesztése, a falusi népesség számára alternatív foglalkoztatási 
lehetőségek elterjesztése” 
 
Az erdőtelepítési támogatásokat jellemzően azokon az elmaradott, hátrányos helyzetű 
térségekben, illetve településeken vették igénybe, ahol a természeti adottságok (elsősorban a 
földminőség) is kedvezőtlenek. Évi átlagban 11 ezer hektár, összesen 55 ezer hektár területen 
történt erdőtelepítés, ez a kitermelt területet ellensúlyozta, illetve csekély (mintegy 2400 
hektár) növekedést eredményezett. Az ország erdősültsége gyakorlatilag nem változott (18 %-
ról 19,4 %-ra nőtt), de az országon belüli nagyobb területi egységek szintjén számottevő 
eltéréseket is találunk.  
 
A foglalkoztatottság és jövedelemszerzés szempontjából az élőmunka-igényes ágazatok – 
elsősorban a gyümölcs- és a szőlőtermelés – különösen jelentősek a kedvezőtlen adottságú 
térségekben. Az ültetvények térben erősen koncentráltan helyezkednek el, a foglalkoztatás 
szempontjából kedvező, hogy a gyümölcsösök 39,2 %-a Észak-Alföldön, 17 %-a Dél-
Alföldön, 13,9 %-a Észak-Magyarországon található, a szőlőterületnek pedig 31,6 %-a a Dél-
Alföldön, 23,4 %-a pedig Észak-Magyarországon helyezkedik el. A foglalkoztatás 
szempontjából hátrányos viszont, hogy az ültetvények területi aránya a kedvezőtlen adottságú 
térségekben is csökkent, növekedés csupán Észak-Alföldön tapasztalható, a Szabolcs-Szatmár 
megyében megvalósult telepítések révén, ahol egyébként a mezőgazdasági területből 
legnagyobb arányban (8,5 %-kal) részesednek az ültetvények. A jelentős arányt képviselő, 
kisméretű (egy hektár alatti) ültetvények méretüknél fogva a vidéki családok számára ugyan 
jórészt csak kiegészítő jövedelemszerzésre alkalmasak, de a megélhetés szempontjából – 
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különösen kedvezőtlen adottságú és nagyarányú munkanélküliséggel sújtott térségekben – 
mégis jelentősek. 
 
A kedvezőtlen adottságú térségek településein támogatással megvalósult fejlesztéseket az 
agrártámogatási rendszer (mezőgazdasági beruházások támogatása) segítette azzal, hogy az 
átlagoshoz képest mintegy 20 %-kal magasabb támogatásban részesültek. A 
legkedvezőtlenebb helyzetű megyék számára elkülönített támogatási forrásokkal az illetékes 
területfejlesztési tanácsok rendelkeztek, a tapasztalatok szerint ezekkel a forrásokkal 
elsősorban munkahelymegtartó, illetve -teremtő fejlesztések valósultak meg. 
 
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat keretében (2001-2002-ben) a vidéki településeken az 
alternatív jövedelem-szerzés is támogatott tevékenység lett, amelynek keretében támogatást 
kaphattak a vidéken élők a helyi, speciális termékek előállítására és feldolgozására. 
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5. Idegenforgalom  

Az idegenforgalom terén érvényesítendő fejlesztési prioritások a következők voltak: 

„- az idegenforgalmi területfejlesztésben kétpólusú fejlesztéspolitika szükséges az alábbiak 
szerint: 

– az idegenforgalmilag frekventált, bevezetett „kiemelt üdülőkörzetek”-ben fokozott állami 
szerepvállalással a minőségi turizmus komplex fejlesztése, 

– a kiváló adottságokkal, idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, de elmaradott térségek 
általános, valamint idegenforgalmi infrastruktúra- és szolgáltató hálózatának gyorsított 
ütemű fejlesztése állami támogatással és preferenciák biztosításával;” 

 
A sajátos, összetett tevékenységi területeket magában foglaló turisztikai ágazat számára a 
több mint egy évtizede tartó szakmai kezdeményezések ellenére a mai napig nincs törvényi 
szabályozás. Nem rendelkezik a turizmus ágazat országos szintű turizmusfejlesztési 
stratégiával sem és a jelenleg kidolgozás alatt álló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
egyenlőre még egyeztetési fázisban van. Ezért a fenti prioritások érvényesülését leginkább a 
turizmusfejlesztési célokat szolgáló állami fejlesztési források felhasználásán, illetve a 
turizmus területi tervezésében lehet nyomon követni.  
 
A minőségi turizmus komplex fejlesztése érdekében több üdülőkörzetben főként a területi 
tervezést illetően történtek jelentős lépések. Ahogyan az, a 2.2 „Üdülőkörzetek” fejezetben is 
említésre került, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetére állami támogatással elkészült és 
elfogadásra került a Turizmusfejlesztési Koncepció, majd ennek alapján a Balaton Középtávú 
Turizmusfejlesztési Programja, a fizikai tervezést tekintve pedig elfogadták  a Balaton 
Területrendezési Tervét és a kapcsolódó Balaton-törvényt, valamint a Balaton  
Vízgazdálkodási Fejlesztési Programját. A Tisza-tó kiemelt üdülőkörzetre elkészült a térség 
Turizmusfejlesztési Koncepciója, majd ennek alapján Középtávú Turizmusfejlesztési 
Programja, valamint Területrendezési Terve. Továbbá elkészült a Velencei-tó – Vértes 
kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Terve is. 
 
Szintén említésre került a 2.2 „Üdülőkörzetek” fejezetben, hogy  a minőségi turizmus 
fejlesztését - a turisztikai fogadókapacitások és a kapcsolódó szolgáltatások színvonalának 
emelését, a turisztikai kínálat bővítését és a turizmusban alkalmazásban állók képzését célzó 
projektek támogatásával - alapvetően a Turisztikai célelőirányzat (TC) szolgálta. A 
szálláshelyek minőségi és mennyiségi és fejlesztésével kapcsolatos projekteket pedig főként a 
Kis- és középvállalkozói célelőirányzatból (KKC) finanszíroztak. Összehasonlítva 
ugyanakkor a támogatások területi eloszlását a kiemelt üdülőkörzetek területével ugyanakkor 
megállapítható, hogy a Velencei-tó üdülőkörzetének fejlesztésére nem jutott forrás, és 
Mecsek-Villány térsége is csak minimális támogatásban részesült. Egyedül a Balaton 
környékének kistérségei mutatnak kedvezőbb képet az állami források elosztása tekintetében. 
 
A kiváló adottságokkal, idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, de elmaradott térségek 
általános-, valamint idegenforgalmi infrastruktúra- és szolgáltató hálózatának fejlesztésére az 
állami támogatások közül a Területfejlesztési Célelőirányzat állt rendelkezésre. Emellett a 
Vidékfejlesztési Célelőirányzatból a falusi turizmus fejlesztését, a Területi kiegyenlítést 
szolgáló célelőirányzatból pedig elsősorban kistelepülések turisztikai vonzerőképességét 
növelő felújítások, fejlesztések megvalósítását támogatták. A területfejlesztési PHARE 
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Programok kiválasztott célrégióiban a támogatott célkitűzések között szinte minden évben 
megjelent a falusi turizmus fejlesztése, melynek keretében többnyire szálláshely-fejlesztést, 
falukép fejlesztést és információs rendszerek kialakítását célzó projekteket támogattak.  
 
A támogatások elosztásánál jelentkező területi preferenciákat tekintve az Idegenforgalmi Alap 
és a Turisztikai Célelőirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályokban 1992-98 között 
sem a támogatás céljai, prioritásai, sem a felhasználóknak nyújtott kedvezmények között 
nincs utalás a jó idegenforgalmi adottságokkal rendelkező, de társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott területek kiemelésére, vagy preferenciák biztosítására. 1998-at 
követően azonban a Turisztikai Célelőirányzat felhasználása során több (a maximális 70 % 
helyett 80 %-os) támogatásra voltak jogosultak a kedvezményezett térségben megvalósult 
fejlesztések.  
 
Az ország gazdaságilag legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyéiből és elmaradott 
kistérségeiből érkező pályázatok esetében - a beruházási támogatás kivételével - a 
megkövetelt saját erő kisebb volt, mint a többi térség esetében. A tárca 2001-től külön 
turisztikai keretet irányozott elő és adott át a hátrányos helyzetűnek minősített megyék 
fejlesztési tanácsainak. 
 
A minőségi turizmusra azonban nemcsak a kiemelt üdülőkörzetekben, hanem a társadalmi-
gazdasági szempontból elmaradott, de kiaknázható idegenforgalmi vonzerővel rendelkező 
térségekben is szükség van. Számos turisztikai látványosság környezetében a bevételek azért 
maradnak tartósan alacsonyak, mert nincs a közelükben maradásra késztető megfelelő 
minőségű szálláshely és szolgáltatás. Kedvezőtlenül befolyásolja a turisztikai termékek 
versenyképességét az elhanyagolt településképek és a környezeti kultúra alacsony színvonala 
is. Pozitív példaként említhető az 1997. évi területfejlesztési Phare program által támogatott, a 
Hollókői világörökség minőségi fejlesztését célzó komplex projekt (szálláshely 
korszerűsítéssel, a műemlék jellegű házak állagmegóvásával, pihenőpark kialakításával, a 
tartózkodási idő meghosszabbítását célzó komplex rekreációs program megszervezésével, 
marketinggel), amely egy alapvetően hátrányos helyzetű, de kiemelt vonzerővel rendelkező 
településen szolgálta a minőségi turizmus fejlesztését, egyben foglalkoztatási és 
jövedelemszerzési lehetőséget teremtve az ott élőknek is.  
 

„- az idegenforgalom állami területi irányításának, koordinációjának hatékonyabbá tétele 
érdekében szükséges az egész országot lefedő idegenforgalmi területi intézményrendszer 
létrehozása, a meglévő rendszer korszerűsítése és továbbfejlesztése keretében, a hatósági, 
szakhatósági és kamarai feladatok, valamint a nonprofit, szolgáltatás jellegű tevékenység 
egyértelmű szétválasztásával”. 

 
Az idegenforgalom állami és területi irányításának korszerűsítésére, egyben az 
idegenforgalom regionális rendszerének kialakítására az 1007/1998. (I. 23.) kormány-
határozat és az ennek alapján kiadott 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet alapján került sor. A 
fenti jogszabályok alapján a kiemelt üdülőkörzetekben évtizedek óta működő Idegenforgalmi 
Intéző Bizottságok (IB) titkárságainak jogutódlással történő átalakításával és bővítésével a 
területfejlesztési régiókat követve kilenc regionális idegenforgalmi bizottság (RIB) jött létre. 
A RIB-ek határai a Balaton, a Tisza-tó és a Dunakanyar köré szerveződő Közép-Dunavidéki 
RIB kivételével megegyeznek a jelenlegi tervezési statisztikai régiók határaival.  
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Idegenforgalmi régiók Illetékességi terület Székhelye 
Budapest – Közép-Dunavidéki 
(ezen belül: Dunakanyar kiemelt 
üdülőkörzet) 

Budapest, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád egy 
része Budapest 

Észak-Magyarországi 
(ezen belül a Mátra-Bükk kiemelt 
üdülőkörzet) 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves - a Tisza-tó - és 
Nógrád – a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzethez 
tartozó települések kivételével 

Eger 

Észak-Alföldi 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar,  
Jász-Nagykun-Szolnok megye – a Tisza-tó kiemelt 
üdülőkörzethez tartozó települések kivételével 

Szolnok 

Tisza-tavi 
(ezen belül a Tisza-tó  
kiemelt üdülőkörzet) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar, Heves, 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyék Tisza-tó kiemelt 
üdülőkörzethez tartozó részei 

Tiszafüred 

Dél-Alföldi Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye Gyula 
Közép-Dunántúli 
(ezen belül: Velencei-tó és Vértes 
kiemelt üdülő-körzet) 

Fejér, Komárom-Esztergom – a Dunakanyar kiemelt 
üdülőkörzethez és Veszprém – a Balatoni régióhoz 
tartozó települések kivételével 

Székesfehérvár, 
Agárd 

Balatoni 
(ezen belül: a Balaton kiemelt 
üdülőkörzet) 

Somogy, Veszprém és Zala megyék egy része Balatonfüred 

Dél-Dunántúli 
(ezen belül: Mecsek-Villány kiemelt 
üdülőkörzet) 

Baranya, Tolna és Somogy megye – a Balaton 
régióhoz tartozó települések kivételével Pécs 

Nyugat-Dunántúli 
(ezen belül: Sopron-Kőszeghegyalja  
kiemelt üdülőkörzet) 

Győr-Moson-Sopron, Vas megye, és Zala megye a 
Balatoni régióhoz tartozó települések kivételével Sopron 

 
A RIB-ekben az érintett megyei önkormányzatok egy-egy képviselője, a megyei-
kereskedelmi és iparkamarák 1-1 közös képviselője, az idegenforgalmi szakmai és 
érdekképviseleti szervezetek – a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazási Irodák 
Szövetsége, a Magyar Turisztikai Egyesület és a Falusi Turizmus Országos Szövetsége – 1-1 
régiónkénti képviselője vesz részt. A RIB operatív munkaszervezeti feladatait ellátó  
Titkárságok a Gazdasági Minisztérium dekoncentrált szervezetei, amelyek önállóan 
gazdálkodó központi költségvetési szervekként működnek. 
 
A RIB feladatai a 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet alapján a régiók turizmusfejlesztési 
programjának kidolgozása és végrehajtásának koordinálása, a turisztikai infrastruktúra 
fejlesztésének segítése, a kistérségi turisztikai együttműködés ösztönzése, a marketing, 
valamint termékfejlesztési és információs munka összehangolása áll. A RIB tehát egy 
szakmai alapon szerveződő koordinációs szervezet, melynek feladata kettős: egyrészt az 
idegenforgalom állami feladatainak koordinálása, az országos és a regionális érdekek 
összehangolása, másrészt az önkormányzati feladatok végrehajtásának segítése. 
 
A RIB-ek tevékenységüket a regionális területfejlesztési tanácsokkal szorosan együttműködve 
végzik. A két szervezet kölcsönösen véleményezi a koncepcionális (stratégiai) döntésekre 
vonatkozó javaslatokat, tájékoztatják egymást a fejlesztési programokról és azok 
megvalósításának állásáról, a kiemelt jelentőségű programokat, projekteket közösen 
finanszírozzák stb. Az 1996. évi XXI. törvény 1999. évi módosításával a Regionális 
Idegenforgalmi Bizottságok elnökei a Regionális Fejlesztési Tanácsok tagjaivá váltak.  
 
A RIB-eket illetően azonban problémák is felmerültek: 

– a turisztikai régiók nem kizárólag szakmai szempontok alapján jöttek létre, határaik a 
tervezési-statisztikai régiókat sem fedik le; 

– a RIB-ek működési szabályzatát a felelős miniszter a mai napig sem hagyta jóvá; 
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– kialakulatlan az idegenforgalmi fejlesztési források regionális felhasználásának 
rendszere; 

– az önkormányzatokkal és a területfejlesztési szervezetekkel való együttműködés 
jogilag nem szabályozott; 

– Országos Területfejlesztési Tanácsban a turizmus érdekeinek, szempontjainak 
közvetlen képviselete megoldatlan, és e két fenti szervezetben is jogilag rendezetlen, 
illetve megoldatlan a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság és a Tisza-tavi 
RIB állandó szavazati joggal rendelkező tagként történő képviselete. 

 
A turizmus állami irányítását és koordinációját tekintve a rendszerváltozás után csak 
részreformok születtek, melyek mind a mai napig nem álltak össze koherens rendszerré. A 
turizmus központi intézményrendszere, az ágazat hovatartozása, a vezetők jogállása, 
feladatköre gyakran változott az elmúlt években.  
 
Az Országos Idegenforgalmi Tanács jogutódjaként 1996-ban megalakult Országos 
Idegenforgalmi Bizottság (OIB) létrejöttével jelentős előrelépés történt ahhoz képest abban, 
hogy létrejött a szakma legmagasabb szintű, szakmai döntéseket előkészítő szervezete. Az 
OIB legfontosabb feladata, hogy kialakítsa az idegenforgalmi politika és fejlesztési stratégia 
elveit, és jóváhagyja az ehhez kapcsolódó kormány-előterjesztéseket, valamint rendszeresen 
értékelje az idegenforgalmi politika megvalósítását. Javaslatot tesz a turizmus irányítási- 
szervezeti rendszerének korszerűsítésére. Közreműködik az idegenforgalom területi 
irányításában, valamint a regionális idegenforgalmi bizottságok, szakmai felügyeletében. Az 
OIB tagjai között az FVM, a KÖM, a NEKÖM és a PM helyettes államtitkári szinten 
képviselteti magát. Ezen túlmenően a turizmus szakmai érdekképviseletei és szervezetei – 
MSzSz, MUISz, OIMSz, IKT, stb. – is képviseltetik magukat. Akadályozza a hatékony 
munkát, hogy még mindig nem tisztázott a Bizottság jogállása, szerepe, felelőssége. A 
fennálló helyzetben nem egyértelmű, hogy az OIB a turizmus koncepcionális, szakmai, vagy 
tárcaközi koordinációs szerve, valamint az sem, hogy – a pénzügyi források felosztási és 
odaítélési kérdéseiben – a felügyelő miniszter tanácsadó szerve vagy önálló döntési jogkörrel 
is rendelkező testület.  
 
Több évtizedes szakmai és szervezeti fejlődés eredményeként jött létre a Magyar Turizmus 
Részvénytársaság (MT Rt.). A szervezet legfontosabb célja a nemzeti marketing stratégia 
tervének kidolgozása és megvalósítása. Feladatait az OIB és a Turisztikai Hivatal jelöli meg, 
így az Magyar Turizmus Rt. ezen feladatok végrehajtójaként funkcionál. 
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6. Műszaki infrastruktúra  

Közlekedés 
 
A közlekedési alágazat fejlesztése során érvényesítendő prioritások a következők voltak: 
 
„- a gyorsforgalmi úthálózat építés felgyorsítása, a vasúthálózat korszerűsítése, a dunai és 
tiszai vízi út fejlesztése” 
 
Az ország gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kiemelt feladat volt az elmúlt években. A 
vizsgált időszak évi, átlag 29 km-es gyorsforgalmi útépítése mégis azt bizonyítja, hogy 
elmaradt a fejlesztés kívánt mértékre történő felgyorsítása. Megépült az M5-ös Kecskemét-
Kiskunfélegyháza szakasza, elkezdődött Szekszárdnál a majdani M9-es (megépült a Duna 
híd), az M3-on új szakaszok építése (Gyöngyös-Füzesabony, majd tovább Polgárig) történt, 
hozzá kapcsolódva Miskolc irányába az M30-on (Nyékládháza-Emőd között) új pálya készült. 
A ’90-es évek végén átadták az M1-M15 fél-autópályát, illetve az M2-en a Budapest-Vác 
közötti szakaszt, azonban ezek a gyorsforgalmi beruházások csak töredékei voltak a tervezett 
építéseknek. Ezeken kívül két hosszabb útpálya felújítás történt (M7-es Budapest-Zamárdi, 
M3-as Budapest-Gyöngyös között). 
 
A vasúthálózat korszerűsítése folyamatosan zajlott, bár jelentős hálózatfejlesztések nem 
történtek. Új pálya építése csak Szlovénia irányában történt egy kb. 30 km-es szakaszon, 
leginkább pályarehabilitációs munkák folytak az európai vasúti törzshálózat részét képező 
szakaszokon EIB hitelek, ISPA és költségvetési források felhasználásával. Több vonalon 
megtörtént a villamosítás, és a pályahálózat biztonsági felszereltségének fejlesztése. Kiépült a 
megyeszékhelyek gyorsabb elérhetőségét biztosító Intercity hálózat, korszerű vagonokkal. 
Nem javult a kétvágányúsítás helyzete, a nagy sebességet lehetővé tevő ún. nagy 
folyómétersúlyú sínek beépítési foka sem változott, tovább tart a pályaállapot és a járműpark 
elöregedése. Mindezek hatására napjainkban tovább tart a vasúti ágazat térvesztése a közúti 
közlekedéssel szemben. 
 
A dunai hajózásban jelentős változások nem történtek főként a délszláv háborúk 
következtében. A folyami adottságok miatt továbbra is korlátozásokkal közlekedhetnek csak 
az áruszállító hajók. A tiszai hajózás továbbra is válságban, kedvező jel azonban, hogy 
szaktárca kezdeményezte a Tisza nemzetközi víziúttá minősítését és a szegedi kikötő 
fejlesztését. Az EU közlekedés politikája előtérbe helyezi a vasúti és a vízi közlekedést, 
minek hatására már működik (Győr-Gönyű, Budapest-Csepel, Dunaújváros, Baja), illetve 
megkezdődött néhány, a nemzetközi igényeket is kielégítő kikötő építése (Esztergom, 
Mohács, Szeged).  
 
„- a regionális szerepkör ellátására alkalmas repülőterek részben vállalkozási alapú 
szerepének növelése” 
 
A 2078/2000. (IV. 14.) számú Kormányhatározat rendelkezik a regionális jelentőségű 
repülőterek állami finanszírozásáról, illetve a repülőterek önkormányzati és vállalkozói 
alapon történő fejlesztéséről. A határozat szerint költségvetési forrás csak Budapest-Ferihegy, 
Debrecen és Sármellék repülőterek fejlesztésében használható fel. A további, regionális 
funkciójú repülőterek esetében elsősorban önkormányzati, valamint vállalkozói tőke 
bevonására kell törekedni, ezeknél az állami forrás a legjobb esetben is csak korlátozott 
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formában állhat rendelkezésre. Az EU mindenfajta repülőtér építési szándékot elutasított, nem 
biztosít forrást ilyen jellegű beruházásokhoz (korábban Győr-Pér esetében került 
felhasználásra 3 M € Phare pénz). 
 
A vállalkozási alapú szerep növelése érdekében tett lépések: 

– Debrecen – 2004-ben megnyílt, mint nemzetközi kereskedelmi repülőtér (állandó 
vámút létesült); 

– Sármellék – több száz milliós állami támogatással fejlesztik a területet, több befektető 
is megjelent napjainkra, az előrejelzések és érdeklődők alapján jelentős forgalom 
bővülés várható, amennyiben megoldják a repülőtér navigációs technikai kiépítését és 
egész évben szélsőséges időjárási körülmények között is használhatóvá válik a 
leszállópálya; 

– Pécs-Pogány – jelentős fejlesztések történtek (és továbbiak várhatóak) az 
önkormányzati és regionális fejlesztési forrásoknak köszönhetően; 

– Győr-Pér – 4 millió €-s összberuházással (amiből a helyi, megyei önkormányzat és a 
térség legjelentősebb külföldi érdekeltségű vállalkozása vette ki a részét) elkészült egy 
modern légi kikötő, utóbbi cég napi több járatot üzemeltet is a repülőtéren; 

– Békéscsaba – önkormányzati forrásból, valamint a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési 
Programból pályázat útján elnyert összegből fejlesztik a repülőteret, a szilárd 
burkolatú pálya építése várható; 

– Taszár – önkormányzati forrásból történt repülőtér fejlesztés, melynek további szerepe 
bizonytalan a dél-dunántúli térségben található egyéb regionális szerepkörrel 
rendelkező repülőterek miatt; 

– Zalaegerszeg-Andráshida – itt az önkormányzat a jelenlévő multinacionális vállalattal 
együtt próbálja a repülőteret fejleszteni. 

 
A belföldi légiközlekedés államilag nem támogatott, vállalkozások részére azonban adott a 
lehetőség. Ezeket a regionális szereppel bíró repülőtereket főként a kisebb (néhány tucat) 
személy szállítására alkalmas repülőgépek használhatják, nem várható a pályák és kiszolgáló 
létesítmények tovább fejlesztése a nagy utasszállító gépek méretének megfelelően. 
 
„- a kombinált fuvarozás, a vízi és vasúti szállítás részarányának növelése, logisztikai 
központok kialakítása a határátkelők térségében” 
 
A kombinált áruszállítás fejlesztése és a logisztikai központok kialakítása állami támogatással 
folyik. Jelentősen megnövekedett azonban a vasúton történő kísért, illetve nem kísért 
áruszállítás (kamionok esetében az elmúlt tíz évben a hatszorosára, konténerek esetében 
háromszorosára emelkedett a szállított áru mennyisége). Jelenleg a közúti tranzit forgalom    
8-9 %-át szállítják ezen a módon. A Ro-Ro forgalomban is több mint hétszeres növekedés 
történt az elmúlt években. A részarány növeléséhez elengedhetetlen a vasúti és vízi kombinált 
árufuvarozási rendszer bővítése az eszköz és az infrastruktúra oldalán egyaránt.  
 
A logisztikai központok korábbi lassú fejlődése az elmúlt 2 évben jelentősen felgyorsult, mára 
kedvező helyzet alakult ki országos viszonylatban. A Budapesti körzetben mindhárom (Dél-
Pest – Soroksár, Csepeli Nemzeti Szabadkikötő, Dél-Buda – Nagytétény) logisztikai 
szolgáltató központ megkezdte működését. Debrecenben (Közép-tiszántúli körzet), 
Záhonyban (Észak-tiszántúli körzet), Sopronban (Nyugat-dunántúli körzet) és 
Székesfehérváron (Közép-dunántúli körzet) jelentős beruházásokkal működnek a központok. 
Szegeden (Dél-alföldi körzet), Miskolcon (Észak-keleti körzet) és Nagykanizsán (Délnyugat-
dunántúli körzet) pedig megkezdődtek az építkezések. A fejlődés ütemében lemaradt 
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területnek tekinthető Győr-Gönyű (Észak-dunántúli körzet), Szolnok (Közép-alföldi körzet) 
és Baja (Dél-dunántúli körzet), de ezekben a városokban is tervezési fázisban van a 
beruházás. 
 
„- a településeket tehermentesítő és elkerülő útszakaszok programjának folytatása” 
 
A környezeti terhelés csökkentését, a települések lakhatóságát javító elkerülő- és 
tehermentesítő utak építése, az évente aktualizált program alapján folyik, melyek egyben a 
regionális és megyei fejlesztési programok részei. Az elmúlt időszakban a legtöbb 
közútfejlesztés elkerülő- és tehermentesítő utak formájában realizálódott, amelyek érintették 
legnagyobb városainkat, a megyeszékhelyek jelentős részét, valamint a jelentősebb 
határátkelőhelyek közelében fekvő településeket. Összesen 41 elkerülő-, illetve 
tehermentesítő útszakaszt adtak át 1998 és 2004 között.  
 
„- a tömegközlekedés minőségének és színvonalának javítása” 
 
A tömegközlekedés térségi feladatait, néhány helyi (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 
Szeged) önkormányzati közlekedési társaságától eltekintve, a Volán és a MÁV járatai látják 
el. Vegyes a kép, hiszen a vasút esetében feltétlen fejlődést jelent az IC vonatok mennyisége 
és szolgáltatási színvonala, valamint az, hogy a fejlesztés az elővárosi közlekedés irányába 
fordult, ahol azonban a vonalak többségénél még nem érezhető érdemi változás. A többi 
tömegközlekedési területen további színvonal-csökkenés történt az elmúlt években, az 
alulfinanszírozottság a menetrendszerinti helyi közlekedésben általános probléma, a járművek 
állapota leromlott. Mindezek ellenére a tömegközlekedés aránya a közlekedésen belül még 
mindig jelentősen (közel a duplája) meghaladja az EU-s értékeket. 
 
„- az Európai Unió közlekedéspolitikájával összhangban a Magyarországon áthaladó 
európai közlekedési folyosókhoz (IV., V., V/C., VII., X/B. számú) kapcsolódó közlekedési 
útvonalak fejlesztése” 
 
Az európai közlekedési folyosók fejlesztése a gyorsforgalmi út- és a vasúti törzsvonali hálózat 
fejlesztésével megegyező feladatokat jelent. Ezek a beruházások a nemzetközi közúti és 
vasúti hálózatokhoz történő kapcsolódást biztosítják. Az 1998 és 2004 között átadott 186 km-
nyi új gyorsforgalmi útszakaszból 11,2 km nem esett Helsinki közlekedési folyosóba (M0 
északi szektor, M30 autópálya Nyékládháza – Emőd szakasz), azaz a megvalósított szakaszok 
94 %-a az európai fő közlekedési folyosók fejlesztését célozta. A megvalósult fejlesztések a 
keleti országrész esetében jelentős mértékben hozzájárultak a régiók és központjaik 
elérhetőségéhez.  
 
Vízgazdálkodás  
 
A vízgazdálkodási alágazat fejlesztése során érvényesítendő prioritások a következők voltak: 
 
 „- a  vízkárelhárítás létesítményeinek fejlesztése” 
 
Domborzati és hidromorfológiai adottságaink miatt az ország bármely területén 
kialakulhatnak vízkárok. A folyók árvizei hazánk területének 23 %-át veszélyeztetik. Az 
ország 148 ártéri övezetének területét 4.181 km – állami tulajdonban lévő – I. rendű védvonal 
mentesíti, melynek egyharmada a Duna-völgyben, kétharmada a Tisza-völgyben található. A 
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védelmi rendszert árapasztók, árvízi szükségtározók és – a fővédvonalakon esetleg kitörő 
vizek megfékezésére – lokalizációs töltések teszik teljessé.  
 
Az eddig elvégzett fejlesztések, erősítések eredményeként az előírt biztonsági 
követelményeknek épített műveink hosszának csak 63 %-a (2480 km) felel meg. Az 
árvízvédelmi fővédvonalak hossza az elmúlt években 4.181 km-re csökkent. A teljes hosszból 
az előírásoknak megfelelő védettséget biztosító védvonal hossza 1998-ban 55%-ot tett ki, 
majd a fejlesztések eredményeként 2003-ra 63%-ra emelkedett. A vízkár-elhárítási 
fejlesztések közül kiemelkedett a Felső-Tisza árvízmentesítése. Az elmúlt évek hatalmas 
árvizeit követően szükséges volt az árvízvédelmi töltések mértékadó árvízszintre és az előírt 
biztonságra való kiépítése.  
 
A síkvidéki vízrendezés fejlesztései mérsékelt ütemben, inkább csak rekonstrukciós jelleggel 
történtek. Az elmúlt évek szélsőséges vízjárásai ismét rávilágítottak az aszálykár elleni 
védekezés szükségességére, ezért jelentős beruházások történtek a Duna-Tisza közi hátság víz 
visszatartása céljából, emellett a térségi vízátvezetéseket biztosító főcsatornák és műtárgyai 
rekonstrukciós munkálatai is folytak. Kidolgozásra került a Vásárhelyi-terv által érintett 
térség terület- és vidékfejlesztési koncepciójának alapelvei, melynek hatásaként 2004-ben 
megkezdődhet az első tározók kialakítása és a nagyvízi mederrendezés. Ezeken túlmenően a 
Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése) szóló 1107/2003. 
(XI. 5.) Kormányhatározat szerint 2004. december 31-ig elkészül a Tisza-térség 
területrendezési tanulmányterve.  
 
„- a vezetékes ivóvíz minőségének javítása” 
 
Az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv teljesítését szolgáló 
hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X. 25.) számú hatályos kormányrendelet foglalja össze. A Kormány 2001-ben 
elfogadta az ivóvízminőség-javító programot és elrendelte folyamatos végrehajtását 
{2060/2001. (IV. 2.) Korm. hat.}.  
 
2006-ig 191 településen kell műszaki beavatkozást végezni az ivóvízminőség javítás céljából. 
A Kohéziós Alapban 2004-2006 között ilyen célra rendelkezésre álló összegből csak 94 
településen lesz lehetőség a beruházásra. A Strukturális Alapból további 20-25 településen 
végrehajtandó beruházás várható, a fennmaradó 65-70 településen végrehajtandó fejlesztések 
támogatására a tárca költségvetésében kell pénzügyi keretet biztosítani. Az önkormányzatok 
részére adandó támogatás jogszabályi előkészítése folyamatban van. 
 
„- az EU ajánlásainak megfelelő szennyvízelvezetési, -tisztítási színvonal elérése” 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program 6 éve alatt el kellett érni a 60%-os csatornázottsági 
arányt, amely 2000-re sikerült (a csatornázott területen élő lakosság aránya 62,9 %).  
 
A szennyvízkezelésre megjelölt határidők az EU-s jogharmonizáció, illetve a csatlakozási 
tárgyalások során jelentősen módosultak, általánosan minden ütemre 10 év derogáció 
jóváhagyásával az alábbiak szerint: 

– 2008. december 31-ig a 10 ezer lakos-egyenérték (LEÉ) feletti agglomerációk 
szennyvízgyűjtő hálózatának kiépítése és a tápanyag-eltávolítást is biztosító 
szennyvíztisztításának megoldása, a kijelölt érzékeny felszíni vizek területein; 
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– 2010. december 31-ig minden 15 ezer LEÉ feletti agglomeráció szennyvíz-
elvezetésének és legalább biológiai tisztításának kiépítése; 

– 2015 december 31-ig minden 2000 LEÉ fölötti agglomeráció szennyvízelvezetésének 
és legalább biológiai tisztításának megvalósítása; 

– 2008. december 31-ig minden 4000 LEÉ feletti, az irányelv hatálya alá tartozó 
élelmiszeripari üzem kibocsátásának megfeleltetése az EU előírásoknak 
(gyártástechnológia, szennyvíztisztítás, stb.). 

 
Az első határidő a Balaton vízgyűjtőjén kijelölt 8 szennyvízelvezetési agglomerációt, illetve 
mintegy 70 települést érint, melyek nagy részben már megfelelnek az elvárásoknak, illetve a 
beruházásuk folyamatban van. A második határidő 126 kijelölt szennyvízelvezetési 
agglomerációt és mintegy 490 települést érint. A program eddig dinamikusan haladt, évi 80-
120 milliárd értékű fejlesztés megvalósulásával, a központi támogatási rendszerek jelentős 
hozzájárulásával. A trend szerint évente 10-12 szennyvíztelep üzembe helyezésével és 
mintegy 100-120 ezer lakos ellátásával lehet számolni. 
 
Az EU-támogatások elnyerése érdekében előkészítésre került néhány nagyobb városunk 
szennyvízkezelési projektje, melynek nyomán Győr (kivitelezés alatt van), Budapest, Szeged, 
Sopron (a pályázati tender értékelése folyik), Kecskemét, Debrecen (tenderkiírás megtörtént). 
 
A vizeink helybentartásának célját szolgálják – a szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK 
irányelvvel összhangban - a talajon/ban való szennyvíz-tisztítás és elhelyezés, azaz a 
természetközeli szennyvíztisztítási módszerek, illetve az egyedi szennyvíz-elhelyezés 
alkalmazásának ösztönzése, támogatása. Ennek érdekében a környezetvédelmi tárca 
különböző kiadványokat jelentetett meg és a támogatási rendszerében évről-évre szerepelteti 
az egyedi szennyvízelhelyezés és a természetközeli szennyvíztisztítás pályázási lehetőségét. 
Az FVM Sapard rendszere több éven át szintén nyújtott támogatást az alternatív 
szennyvízkezelési módszerek alkalmazásához. Jelentős eredményekről azonban nem tudunk 
beszámolni.  
 
A szennyvízkezelés terén kijelölt célokat csak részben és egyenlőtlenül sikerült teljesíteni, 
mivel 

– a csatornaellátottság több mint 60 %-osra emelkedett az országban, melynek 90 %-os 
kihasználtsága következtében mintegy 3,5-4,0 millió ember szennyvize szakszerűtlen 
kerül elhelyezésre jelenleg is, jelentősen veszélyeztetve a felszíni- és felszín alatti 
vizeket, 

– a szennyvíztisztító telepek kihasználtsága 40 % körüli, működésük ebből fakadóan 
nem megfelelő, súlyosan veszélyeztetik a befogadó felszíni vizeket, 

– a nagy tavaink és a nagyobb folyók vízminőségében sikerült javulást elérni, a 
kisvízfolyások esetében azonban – elsősorban a nem megfelelő szennyvíztisztító 
telepek miatt – egyre több panasz tapasztalható. 

 
 
„- víziközmű infrastruktúra területi aránytalanságának mérséklése” 
 
Az ország településeinek közüzemi ivóvízellátása napjainkra teljes körűvé vált (a bekapcsolt 
lakások aránya 91 %). Ennek következtében nagyobb hangsúly fordítódhatott a jelentősen 
elmaradt csatorna-hálózat fejlesztésére. 1998-tól a települési bekötési arány növekedése 
meghaladta a 10 %-ot, a lakásokra vetített közműolló először csökkent 40 % alá (39,2 %).  
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Szennyvízelvezetési agglomerációk, lakos-egyenérték terhelés vizsgálatából megállapítható, 
hogy a lakos-egyenérték terhelés tekintetében a régiók közül kiemelkedik a Közép-
magyarországi régió 29%-os részesedésével, míg a többi hat régió 9-15 %-ot képvisel.  

 
 „- az ivóvízbázisok hatékonyabb védelme” 

 
Az Ivóvízbázis-védelmi Program elsősorban a lakosság hosszú távú, biztonságos és 
egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében, valamint az Európai Unió jogszabályi 
előírásainak figyelembevételével indult (2000/60. EK Víz Keretirányelv, 98/83/EK irányelv 
az ivóvíz minőségéről). 
 
A sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése és fenntartása 
önkormányzati feladat, ezért a Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG) az 
érintett önkormányzatokkal megállapodást kötnek a diagnosztika elkészítésére. A 
diagnosztikai vizsgálatok, központi beruházási program keretében valósulnak meg. A 
diagnosztikai fázis a vízbázisok alapállapot-értékelésével és a biztonságba-helyezési tervvel 
zárul. Ezek alapján kijelölhetők a védőterületek, meghatározhatók a szennyező forrásokhoz 
kapcsolódó beruházási és egyéb feladatok (biztonságba-helyezési fázis), valamint a 
biztonságban-tartás üzemeltetői feladatai. Az egyes vízbázisokon a diagnosztikai vizsgálatok 
több tényezőt figyelembe vevő prioritási sorrend, illetve a költségvetés által évenként 
biztosított fedezetnek megfelelően aktualizált ütemterv szerint indulnak.  
 
A vizsgált időszakban az üzemelő vízbázisok védelmében 2002-ig 288 üzemelő vízbázison 
indultak meg és 156 vízbázis esetében be is fejeződtek a diagnosztikai célú 
eszközbeszerzések. A 288 üzemelő vízbázis a teljes érintett védendő vízkészlet 79 %-át 
foglalja magába, 41 %-uk esetében pedig biztosítottak a védelem műszaki feltételei. A távlati 
vízbázisok biztonságba helyezése során 2002 végéig 58 vízbázison indult el és 47 esetben 
fejeződött be a beruházás. A felszín alatti vizek állapotának megismerésére – a mérő és 
megfigyelő rendszerek bővítésével – megkezdődött a 97 kútból álló monitoring hálózat 
működtetése. 
 
„- az Alföld vízgazdálkodási problémáinak megoldását elősegítő intézkedések meghozatala, 
a talajvízszint süllyedés megállítása és a vízvisszatartás megoldása a Duna–Tisza közi 
homokhátságon” 
 
A központi költségvetésből származó által folyamatosan csökkenő támogatásokhoz igazodva 
a Duna-Tisza közi homokhátságon 2003-ig 70 db vízkormányzó és vízvisszatartó műtárgy 
fejlesztése, rekonstrukciója készült el. A műtárgyakhoz kapcsolódva mintegy 300 km elfajult 
vízfolyás, csatornaszakasz vízszállító-képességének a visszaállítása a medertározási 
lehetőségek kihasználásával, továbbá a vizes élőhelyek kialakításával valósult meg. Elkészült 
a Szeged melletti Fehér-tó rekonstrukciója. A program pénzügyi lehetőségeit befolyásolta az 
1998-2000-es évek szélsőségesen csapadékos időjárása, amikor a vízhiány mellett a belvízi 
problémák is erőteljesen jelentkeztek. 
 
A modellvizsgálatok eredményei alapján a térségben az emberi beavatkozások negatív 
hatásaival szemben a természeti, éghajlati változások a meghatározóak, az emberi 
beavatkozások csupán 15 %-ban játszottak szerepet, amiből arra lehet következtetni, hogy a 
racionális, tervszerű vízvisszatartással a vízhiányból származó problémák csökkenthetők 
ugyan, de meg nem szűntethetők. 
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2002-ben kezdődött és jelenleg is folyik a Duna-Tisza köze területi tározási lehetőségeinek 
vizsgálata, a legjobb adottságú tározók kijelölése a természetvédelmi és a kistérségi igények, 
szempontok figyelembe vételével. 
 
Az Alföld program keretében végrehajtásra került a szennyvíztisztítási program, megtörtént a 
vízgazdálkodási rendszerek vízszétosztási előírásainak aktualizálása, elkészült az Alföld 
vízgazdálkodási fejlesztési koncepciója, mely megalapozta a Vásárhelyi-terv tovább 
fejlesztését. 
 
Energiaellátás 
 
Az energiaellátási alágazat fejlesztése során érvényesítendő prioritások a következők voltak: 
 
„- az energiaellátás biztonságának megőrzése: az egyoldalú importfüggőség mérséklése, a 
primer és szekunder energiahordozói beszerzés diverzifikálása, a stratégiai készletek 
növelése” 
 
Az elmúlt években folyamatosan emelkedett az importált energia mennyisége, melynek 
hatásaként 2001-ben az ország energiaimport-függősége elérte a 72,6%-ot. A gazdaságosan 
kitermelhető fosszilis energiahordozók lelőhelyeinek kimerülése és az energiaigény várható 
növekedése miatt az elkövetkező években Magyarország energia-importfüggősége tovább fog 
növekedni. A ’90-es évek végére megvalósult az energiahordozók importjának 
árliberalizációja. 
 
Az ország villamosenergia-rendszere 1999-től műszakilag együtt üzemel a nyugat-európai 
UCPTE rendszerrel, annak társult tagja. A társulás fő célja volt a biztonságos energiaellátás 
feltételeinek biztosítása. A ’90-es évek első felében létrejött a nyugat-európai rendszer 
kapcsolat a magisztrális hálózatok kiépülésével, azóta jelentősebb hálózatfejlesztés a Szeged 
ellátásbiztonságát szolgáló Sándorfalva – Békéscsaba, valamint a 2004 végére elkészülő Pécs 
ellátásbiztonságát szolgáló Paks – Pécs 400 kV-os vezetékek megépítése volt.  
 
Az ország szénhidrogén-ellátása biztonságos, kellően diverzifikált. Az értékesítést szolgáló 
csővezetéki infrastruktúra jó, tehermentesíti a közúti és vasúti szállítást. A közúti üzemanyag-
forgalmazás széleskörű, jelentős a túlkínálat. Az ország stratégiai biztonsági készlete 
kőolajból meghaladja a három hónapot.  
 
A hazai föld alatti földgáztároló állomások összkapacitása 2002-ben 3,34 milliárd m3-t tett ki. 
A gáztárolók legfontosabb feladata a folyamatos gázellátás biztosítása, a szezonális 
csúcsigények kielégítése, valamint a liberalizált piacon az áringadozások előnyeinek 
kihasználása. Naponta 44,4 millió m3-es igényt tudnak kiszolgálni a hazai tárolók. A 
megnövekedett földgáz felhasználás miatt szükségszerű a földgáztároló- és -szállító 
kapacitások mielőbbi bővítése. Jelenleg a MOL-nál folyik egy 3 millió m3-es bővítés 
kiépítése, amely várhatóan 2005 végére kerülhet használatba.  
 
„- az energiatakarékosság és az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a megújuló 
energiaforrások hasznosításának elterjesztése” 
 
A Kormány 2399/1995. számú Kormányhatározata alapján készült el az energiatakarékosság 
és energiahatékonyság növelésére vonatkozó akcióprogram és ennek végrehajtását szolgáló 
cselekvési program, amely azonban pénzügyi eszközök hiányában komolyabb 
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energiatakarékossági eredményeket nem tudott elérni, ezért átdolgozásra és kiegészítésre 
került.  
 
Az 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban meghatározott tíz évre szóló 
energiatakarékossági program felöleli az üzleti, a lakossági és az önkormányzati szektorban 
megvalósítandó energiahatékonysági programok sorát és kellő figyelmet fordít a megújuló 
energiaforrások további felhasználásának ösztönzésére is. Mindezekre 2000-től kezdődően 
jelentős forrásokat biztosított a Kormány, illetve 2001-től már a Széchenyi Terv keretében 
kerültek meghirdetésre az energiahatékonysági programok. 
 
Létrejött az Energia Központ Kht., amely nemzeti energiahatékonysági programok 
végrehajtásához, az energiahatékonysági, energetikai, környezetvédelmi és egyes 
klímavédelmi feladatok ellátásához nyújt segítséget. Megtörtént a megújuló energiahordozók 
felhasználásának elterjesztését támogató intézkedések előkészítése. Eredményesen működött 
a lakossági energiahatékonyság és -takarékosság pályázati rendszerű támogatása. 

Javuló tendenciát mutat a feldolgozóipar energiahatékonysága, viszont az épületállomány – 
ezen belül a lakáscélú épületállomány is – elavult és energiapazarló. További problémát jelent 
a távhő-rendszerek egyes elemeinek rossz műszaki állapota, amelyek miatt a távhő az ár és a 
szolgáltatások tekintetében nem versenyképes. 
 
A megújuló energiaforrás fejlesztési és a megújuló energiahordozók felhasználási programja 
keretében megvalósult intézkedések: 

– előkészítő tanulmányok, elemzések elkészítése; 
– a bioetanol-biodízel program szakmai előkészítése; 
– új beruházások: szélerőművek (Kulcs, Tési-fennsík, Mosonszolnok), biomasszát 

felhasználó kisvárosi fűtőművek kialakításának megkezdése, fahulladék tüzelésű 
kazán (Budakeszi), a biodízel program keretében 3000 tonna/év kapacitású üzem 
megépítése (Kunhegyes, Mátészalka); 

– fűtési rendszerek korszerűsítése; 
– A Kiotói Jegyzőkönyvben megfogalmazott nemzetközi együttműködési lehetőségeket 

kihasználva, szén helyett az erdőgazdálkodásból származó fa-apríték (biomassza) 
tüzelésének bevezetését előkészítő munkák kezdődtek több hazai erőműben. 

  
Az energiatakarékossági beruházásokat több célprogram kedvezményes hitellel támogatta: 

– az Energiatakarékossági Hitel Alap, amely 61 beruházás megvalósításához nyújtott 
támogatást;  

– az Energiatakarékossági Hitel Program, amely keretében 1997-1998-ban 166 
beruházás jutott támogatáshoz, 2000-ben pedig 84 hitelkérelem kapott jóváhagyást.  

– 2000-ben indult és kiemelkedő eredményeket ért el a hosszú távú 
Energiatakarékossági Program 12 296 db, összesen 7 Mrd Ft értékű pályázatot 
fogadott be, és a Program keretében megítélt vissza nem térítendő támogatásnak 
köszönhetően 2366 TJ/év energia-megtakarítás (56 330 tonna olajegyenérték) 
realizálódott.  

– A SCORE Program demonstrációs és tájékoztató anyagok készítését támogatta. 
– Magyarország részt vett a SAVE II. Energiahatékonysági Programban.  
– 2000-ben megkezdte működését az „Energia Központ” Energiahatékonysági, 

Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht.  
 
A megújuló energiaforrást hasznosító és egyben energiahatékony beruházások által 2001-
2002-ben mintegy 7.200 t/év CO2 kibocsátás csökkentése valósult meg. Az 
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energiatakarékossági programokon keresztül 2000-ben 185 ezer t, 2001-ben 191,5 ezer  CO2 t 
kibocsátás csökkenés valósult meg. Minden tervezett programra azonban nem maradt 
elegendő forrás, így a távhőellátó rendszerek korszerűsítésének programja emiatt nem indult 
be. 
 
„- a környezetvédelmi és területhasználati szempontok érvényesítése” 
 
A környezetvédelmi szempontok érvényesítését a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak, illetve a kötelező 
környezetvédelmi hatásvizsgálatok biztosítják, valamint hasonló célokat szolgál erőművek 
esetében a 73/1996. (V. 2.) Kormányrendelet.  
 
A magyar erőműrendszer-korszerűsítési program keretében Litér térségében, Sajószögeden és 
Lőrincen épült gázüzemű erőmű, továbbá a Csepeli, Debreceni, Újpesti gáztüzelésű erőműben 
valósult meg kapcsolt energiatermelés. Ezen túlmenően számos gázmotort telepítettek 
kapcsolt hő- és villamosenergia termeléssel. Elkészült és üzemel a Mátrai Erőmű Rt. füstgáz-
kéntelenítő berendezése, befejezés előtt áll az Oroszlányi Erőmű felújítása ill. füstgáz-
kéntelenítőjének építése. A Vértesi Erőmű felújítására előkészítő lépések történtek. 
 
„- megyei és regionális energiaellátási koncepciók kidolgozása” 
 
A megyei energiaellátási koncepciók elsősorban a területrendezési tervek elkészítésében 
játszanak fontos szerepet. Jelenleg az ország megyéi közül Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Zala megyékre készült energiaellátási és -gazdálkodási koncepció.  
 
Ezeken kívül megyei, illetve tervezési-statisztikai és funkcionális regionális szinten készültek 
fejlesztési programok megújuló energiaforrások hasznosításai lehetőségeiről (Nyugat-
Dunántúli régió, Balaton kiemelt üdülőkörzet, Győr-Moson-Sopron megye esetében). 
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IV.   A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA RÖVID TÁVÚ FELADATAINAK 
TELJESÍTÉSE 

 
 
1. Az ország nyugati és keleti régiói közötti fejlettségi, életszínvonal és 

életminőségbeli különbségek növekedésének lefékezése, lehetőség szerint 
megállítása 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 
 
„- Északkelet-, Kelet-Magyarország és Dél-Dunántúl bekapcsolása az országos és 
nemzetközi kommunikációs (közlekedési, hírközlési) rendszerek hálózatába” 
 
Az északkeleti országrész közlekedési problémáin javítottak leginkább az elmúlt években 
megvalósult közúthálózat-fejlesztések. Az M3-as autópálya kiépült a Tisza vonaláig, Polgárig 
(a Tisza-híddal), ahonnan az M30-as úton ez év végére bekötésre kerül Miskolc, valamint 
2006-ra a másik két kelet-magyarországi megyeszékhely Debrecen és Nyíregyháza, amely 
jelentős lökést adhat a térség gazdasági és társadalmi felzárkózásának. A gyorsforgalmi 
úthálózatok gazdaságélénkítő hatása, valamint az Uniós elvárások (az M3-as az V. számú 
Helsinki folyosó) indokolják az autópálya továbbépítését, és az ukrán országhatárig történő 
meghosszabbítását.  
 
A Dél-Dunántúl megközelíthetősége az ország keleti feléből jelentősen javult. A korábban 
felújított bajai híd mellett átkelés létesült Szekszárdnál a Dunán (leendő M9), és teljes 
felújításon esett át a dunaföldvári híd is. Gyorsforgalmi út azonban továbbra sem épült ebbe 
az irányba, bár az M7-es továbbépítésével Somogy megye perifériálisabb helyzetben lévő 
térségei kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek a Dunántúl északi, illetve a főváros térsége felé.  
 
Az elmúlt években jelentős vasútfejlesztési beruházás hazánkban csupán a Szlovéniával 
közvetlen összeköttetést biztosító Zalalövő-Bajánsenye útvonalon történt. Kedvezőtlenül 
alakult viszont a keleti és nyugati országrészek vasúti megközelíthetőségét illetően, hogy a 
felújított dunaföldvári hídon megszűnt a vasúti átkelés lehetősége, vagyis az 
elkövetkezendőkben vasúton átkelni a Dunán Budapesttől délre csak Baján lehetséges.  
 
A kilencvenes években a távközlés területén megvalósult fejlesztések magasabb színvonalú és 
területileg kiegyenlítettebb telefonellátottságot teremtettek az országban. Annak ellenére, 
hogy napjainkra a vezetékes-telefon bárhol hozzáférhetővé vált, maradtak területi 
különbségek a keleti és nyugati országrészek között, főként az elmaradottabb Dél-
Dunántúlon, illetve Északkelet-Magyarországon. A vezetékes-távközlés jelentősége (a 
kommunikációs célú használatban) azonban leértékelődik a mobil távközlés térnyerésével, 
amely jelenlegi elterjedtségével (2002-ben 100 háztartásra 84 készülék jutott) minimális 
eltéréseket mutatott a fejletlenebb régiók hátrányára (A vezetékes távközlés uralma a mobil 
távközléssel szemben továbbra is fennáll az adat továbbítás tekintetében).  
Jelentősebbek a területi különbségek a számítógép és Internet-ellátottság, valamint a 
kábeltelevíziózás területén Az elmúlt években a korábban lemaradt északkelet-magyarországi 
megyék is javuló tendenciát mutattak, azonban a keleti országrész hátránya továbbra is 
megmaradt a dunántúli megyékkel és a fővárossal szemben. 
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„- a legsúlyosabb helyzetben lévő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Nógrád) kiemelt kormányzati programjai kidolgozásának és megvalósításának 
felgyorsítása”  
 
Az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi – ahol az egy főre eső GDP értéke nem éri el az 
országos átlagérték 70 %-át – a sikeresebb felzárkózás érdekében az éves költségvetési 
törvények, valamint „A fejlesztési célokat szolgáló állami pénzügyi eszközök területi 
összehangolását, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szerkezetátalakítási program 
megvalósítását, valamint a hátrányos helyzetű megyék fejlesztését segítő kormányzati 
intézkedésekről” szóló 2345/1996. (XII. 11.) Korm. határozat alapján állami többlet-
támogatásban részesültek az 1997-1999. közötti időszakban. E körbe Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék tartoztak. 
 
Az éves többlettámogatásokat a „Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középtávú 
területfejlesztési programjának 1997. évi támogatásáról” szóló 2237/1997. (VII. 29.) Korm. 
határozat, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési 
Program, valamint Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középtávú 
területfejlesztési programjának 1998. évi támogatásáról” szóló 2069/1998. (III. 25.) Korm. 
határozat, továbbá „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és 
Válságkezelési Program, valamint Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
középtávú területfejlesztési programjának 1999. évi támogatásáról” szóló 2104/1999. (V. 5.) 
Korm. határozat állapította meg.  
 
A területfejlesztési többlettámogatások alapvető célja – különösen a legkedvezőtlenebb 
helyzetű megyékben – olyan új beruházások megvalósulásának elősegítése volt, amelyek 
hozzájárulhatnak az elmaradottság csökkentéséhez, a felzárkózás elősegítéséhez. A 
támogatások eredményeképpen a három megyében az 1997-1999. évek között 26 milliárd Ft 
többlettámogatás felhasználásával mintegy 155 milliárd Ft beruházás valósult meg, amellyel 
15.600 új munkahely létesült vagy maradt meg. 
 

A hátrányos helyzetű megyék többlettámogatási keretének összefoglaló táblázata  
(decentralizált támogatások nélkül)    (millió Ft) 

Megye 1996 1997 1998 1999 Összesen 
Borsod-Abaúj-Zemplén   2.550 2.645 3.286 3.899 12.380 
Nógrád - 1.130 1.047 1.208 3.385 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  - 4.059 2.681 3.116 9.856 
Összesen: 2.550 7.834 7.014 8.224 25.622 

 
A felzárkóztatási folyamat felgyorsítása érdekében a 2000. évtől nagyobb többlettámogatással 
folytatódott a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék támogatása, ettől az évtől már Somogy és 
Békés megyék is részesei lettek a programnak. Az öt megye részére a támogatási kereteket az 
éves költségvetési törvények állapították meg, a területfejlesztési tanácsok pedig az egyes 
célelőirányzatokat felügyelő tárcákkal kötöttek megállapodást a keretek felhasználására 
vonatokozóan. A 2000. évben az öt megye részére - a decentralizált keretek nélkül - 9,3 
milliárd Ft többlettámogatás elkülönítése történt meg, 2001-re 10,3 milliárd Ft, 2002-re pedig 
már 11,3 milliárd Ft volt az elkülönített keret, amelynek továbbra is a területfejlesztésért 
felelős tárca adja a legnagyobb részét (több mint egyharmadát).  
 
A 2003. évi költségvetési törvény 57. §-a alapján a Kormány a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkóztatása érdekében 7 megye részére a 2003-2006 közötti időszak fejlesztéseinek 
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elősegítésére – 8 tárca támogatási forrásaiból összesen 24,5 milliárd forintot különített el, a 
következők szerint: 
 

A hátrányos helyzetű megyék többlettámogatási keretének összefoglaló táblázata (millió Ft) 

Megye 2003 2004 2005-2006 2003-2006 
összesen 

 Bács-Kiskun  1 860,0 1 159,8 523,3 3 543,1 
 Békés 1 546,0 927,9 418,6 2 892,4 
 Borsod-Abaúj-Zemplén 2 841,0 1 701,1 767,5 5 309,5 
 Jász-Nagykun-Szolnok 1 546,0 927,9 418,6 2 892,4 
 Nógrád 1 049,0 618,6 279,1 1 946,6 
 Somogy 1 260,0 773,2 348,9 2 382,0 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 702,0 1 623,7 732,6 5 058,3 
7 megye összesen: 12 803,8 7 732,1 3 488,5 24 024,4 

 
A 2003. évi zárszámadási törvény elfogadását követően lehetőség nyílt a Borsodi Ipari 
Szerkezetátalakítási és Válságkezelés Program területfejlesztési célelőirányzat sorára 
átcsoportosított maradvány összegeinek megyék közötti felosztására is, amelynek 
számszerűsítéséről 2004. év elején a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal kötött 
megállapodást a megyékkel.  
 
A legkedvezőtlenebb helyzetű megyék részére biztosított többlettámogatások ellenére 
megállapítható, hogy az azok felhasználásával megvalósított beruházások számottevő 
változást nem idéztek elő a megyék társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásában. A bruttó 
hazai termék tekintetében mind az 5 megyéről elmondható, hogy egy főre jutó GDP értékeik 
nőttek, ennek ellenére az országos átlaghoz viszonyított helyzetük romlott, fejlődésük 
alacsonyabb ütemű, mint a kedvezőbb helyzetű nyugat-magyarországi megyéké. A tartós 
munkanélküliek aránya Békés és Somogy megyékben arányuk nem változott, viszont Borsod-
Abaúj-Zemplénben, Nógrádban, de különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentősen 
növekedett. Annak ellenére, hogy a támogatások hozzájárultak a megyékben zajló beruházási 
tevékenység fellendítéséhez, az egy lakosra jutó beruházási érték tekintetében az öt megyéből 
négy még mindig az országos átlag alatt – a legutolsó helyeken – volt, egyedül Borsod-Abaúj-
Zemplén közelítette meg az átlagot. Békés megye fajlagos beruházási értéke alig érte el az 
országos átlag 50 %-át, Nógrád pedig alig haladta meg a 40 %-ot! Ezek a tendenciák egyrészt 
az eltelt idő rövidségével, másrészt a támogatások alacsony mértékével magyarázható. 
 
Megindultak ugyanakkor olyan pozitív folyamatok, amelyek a jövőben megakadályozhatják a 
leszakadási tendenciákat. Már a vizsgált rövid időszakban sem lebecsülendő a 
többlettámogatásoknak a munkahelyek teremtésére és megtartására, vagy a megyék termelő 
infrastruktúrája kiépítettségének javulása. Megjegyzendő az is, hogy a decentralizált 
többlettámogatások nélkül a megyék helyzete lényegesen rosszabb lenne.  

További fontos pozitívum, hogy a többlettámogatási konstrukció költségvetési törvényben 
meghatározott rendszerének alkalmazásával kialakult a megyék és a minisztériumok közötti 
megállapodásos együttműködési gyakorlat. Bár a források felhasználásának eredményességét, 
hatékonyságát folyamatosan javítani kell, a tapasztalatok már most is jó eséllyel 
hasznosíthatók az EU által szorgalmazott – minisztériumok és térségek közötti – koordináció 
erősítésében, a regionális programkészítés terén nélkülözhetetlen együttműködés javításában. 
„- a területfejlesztési céltámogatáson belül a súlypont áthelyezése a gazdaságfejlesztésre, 
munkahelyteremtésre”  
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A Területfejlesztési Célelőirányzat gazdaságfejlesztési, munkahely-teremtési célokat szolgáló 
támogatásai képezik az OTK céljai között szereplő térségi gazdasági felzárkóztatás 
legfontosabb pillérét. Az egyéb gazdaságfejlesztési célú támogatásokhoz képest ugyanis a 
TFC elosztása esetén a területi szempontok is érvényesítésre kerülnek, amennyiben a 
hátrányos helyzetű kistérségek a támogatások elosztása során prioritást élveznek. 
 
A TFC-ből 1998-2002 között alapvetően az alábbi célokra lehetett támogatást kapni:  

- Munkahelyteremtő és megtartó fejlesztések; 
- Termelő infrastrukturális beruházások; 
- Ipari területek, innovációs központok és inkubátorházak kiépítése; 
- Humán erőforrás fejlesztés; 
- Falusi idegenforgalom fejlesztése; 
- Térségi fejlesztési programok, a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését elősegítő 

programok, valamint a gazdaság fejlődését segítő megvalósíthatósági tanulmányok 
készítése. 

 
A felsorolt célterületek közül a gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést értelemszerűen a 
munkahelyteremtő és megtartó fejlesztések, beruházások; az ipari területek, inkubátorházak, 
innovációs házak kiépítése szolgálta. A termelő infrastrukturális fejlesztések ugyanis 
elsősorban nem gazdaságfejlesztési, hanem településfejlesztési hatásokkal bírnak, hiszen az 
érintett település belterületi infrastruktúrájának fejlesztését szolgálják. A falusi turizmus is 
csak közvetetten, hosszú távon lehet hatással a térség gazdasági potenciáljára leginkább a 
vállalkozási aktivitás ösztönzésén keresztül. 
 

A TFC-n belül az egyes fejlesztési célterületek megoszlása
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A támogatás meglévő, 1998-2002-re vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a 
legnagyobb támogatási volumen minden évben a munkahelyteremtést és -megtartást 
jellemezte, a TFC keret 50-60 %-ával. A munkahelyteremtő és -megtartó fejlesztések 
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egyértelműen a vállalkozásokat célozták. Elsősorban a vállalkozások kapacitás-bővítésére, 
technológiai fejlesztésére biztosítottak forrást bizonyos foglalkoztatási megkötésekkel. Ezek a 
támogatások amellett, hogy a vállalkozói szektor működését, fejlődését segítik, hozzájárultak 
a foglalkoztatottság növeléséhez is. Az inkubátorházak, innovációs központok, ipari parkok 
fejlesztésére megítélt támogatási összeg azonban évről-évre csökkenő tendenciát mutat. 2000-
ben 11 % volt, míg 2001-02-ben csak a TFC 1-1 %-át tette ki.  
 
2003-tól jelentősen csökkent a TFC-ből támogatható fejlesztési területek száma, melyek 
között döntő szerepe maradt a gazdasági fejlődést szolgáló céloknak. Így a TFC 
felhasználásában 2003-2004-ben a munkahelyteremtés és a gazdasági felzárkóztatást szolgáló 
projektek támogatása lesz a legjelentősebb.  
 
„- a hazai és a külföldi működő tőke elmaradott térségekbe vonzása érdekében a jogi, 
gazdasági és műszaki feltételek javítása”  
 
A gazdasági növekedés egyik legmeghatározóbb tényezője a működő tőke jelenléte a hazai 
gazdaságban. Gazdasági szerepét mutatja, hogy a hazai beruházások folyamatosan növekvő 
hányadát biztosítják külföldi tőkéből. A vizsgált időszakban azonban jelentős különbségek 
alakultak ki az ország egyes térségei között a külföldi tőkeállomány ill. a beruházások 
tekintetében. Mind régiók között, mind régiókon belül a tőkeáramlás tekintetében óriási 
különbségek tapasztalhatók, s a leszakadó térségek gyenge versenyképességi pozíciója az 
esetek 90%-ban rögzülni látszik az utóbbi néhány év adatai alapján.  
 
A tőkeáramlásokat alapvetően a piaci folyamatok irányítják, ám tudatos, célzott befektetés-
ösztönzési politikával, a piaci folyamatokkal ellentétes irányba, azaz az alacsony tőkevonzó-
képességű térségekbe lehet terelni a működőtőke letelepedését. A kiegyensúlyozott területi 
gazdasági fejlődéshez éppen ezért különösen fontosak a befektetés-ösztönzés állami eszközei.  

A hazai és külföldi működő tőkének az elmaradott térségekbe való vonzását segítette: 

- a helyi önkormányzatok által nyújtott határozott idejű helyi iparűzési adókedvezmény 
vagy adómentesség;  

- társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. a társasági adóról szóló törvény alapján a 
magas munkanélküliséggel küzdő térségekben és a Vállalkozási Övezetekben az 
infrastruktúra kiépítéséhez és a beruházáshoz nyújtott a beruházás értéke 6 %-nak 
megfelelő társasági adókedvezmény;  

- a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségekben, tartós munkanélküliséggel 
sújtott megyékben 3 milliárd Ft feletti nagyberuházáshoz nyújtott 10 éves 100 %-os 
adókedvezmény.  

 
A területfejlesztési politika rendelkezésére álló szűkös források legnagyobb részét az 
elmaradott térségekben lévő vállalkozások támogatására fordítják. Elsősorban már működő 
vállalkozások fejlesztéseit finanszírozzák munkahelyteremtési vagy -megtartási céllal. Ezzel 
ugyan javítják a helyi vállalkozások életképességét, piaci pozícióját de alapvetően nem 
változtatnak a térség tőkevonzó képességén. 
 
A regionális vállalkozói központok révén ipari parkok, inkubátorházak, innovációs központok 
létrehozását, bővítését, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését támogatják. Az 
ipari parkok támogatása a legjelentősebb a tőkevonzás érdekében e csoporton belül hozott 
intézkedések közül.  
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Szintén külföldi illetve hazai vállalkozók letelepedése érdekében hozták létre és működtetik a 
vállalkozói övezeteket, melyek lényege, hogy a betelepült vállalkozások számos kedvezményt 
kapnak, ill. kedvezőbb körülmények között végezhetik gazdasági tevékenységüket.  

A külföldi működőtőke által megvalósított beruházások megtelepedését elsősorban a 
fogyasztópiacok elérését segítő közlekedési infrastruktúra segíti elő. Határozottan kimutatható 
tőkevonzó hatása van az autópályák és gyorsforgalmi utak továbbépítésének. Ezen kívül az 
ipari parkok fejlett műszaki infrastruktúrája is komoly vonzerőt gyakorol a beruházások 
megtelepedésére. Ugyanakkor a területfejlesztési támogatásokból nagyrészt helyi hatókörű 
infrastruktúra-fejlesztéseket finanszíroznak, melyek az érintett települések gáz-, vízellátását, 
szennyvízhálózatának fejlesztését, illetve járdák, kerékpárutak, belterületi, elkerülő utak 
építését szolgálják. 
 
A tőkevonzás szempontjából az egyik legfontosabb tényező az adott térség munkaerő-piaci 
helyzete, azaz a potenciális szabad munkaerő nagysága és képzettségének színvonala. Ennek a 
fejlesztésére területfejlesztési forrásokból nem jut erőforrás.  A szakképzést, átképzést 
elsősorban a Munkaerőpiaci alap Foglalkoztatási alaprészéből finanszírozzák. 
 
A külföldi tőkeáramlásnak napjainkra lezárult egy szakasza, melyet a hazai piacok 
rendszerváltást követő korai nyitásából fakadó versenyelőny, a privatizáció, az olcsó 
munkaerő jellemzett. A javuló hazai gazdasági teljesítmény, a világgazdaságban a külföldi 
tőke iránt mutatkozó egyre élesebb verseny, új versenytársak megjelenése és az EU 
csatlakozásunk új eszközök, új befektetés-ösztönzési módszerek alkalmazását igényli. 
 
Az uniós tagságból eredően sokkal szigorúbb versenyszabályokhoz kell igazodni a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatási politikát illetően. Az eddigi direkt támogatások 
(adókedvezmények, közvetlen támogatási kifizetések) helyett a közvetett eszközökre kell a 
hangsúlyt helyezni, melyek összhangban vannak az uniós versenypolitikával. 
Ennek megfelelően elsősorban a humán és műszaki infrastruktúrafejlesztésre, a regionális 
vállalkozói központokra, hálózatokra, a külföldi piacokon történő érvényesülést ösztönző, a 
kereskedelmi kapcsolatokat fejlesztő intézményekre kell a hangsúlyt helyezni. A területi 
különbségek csökkentése érdekében pedig koncentráltabb, célzottabb, a helyi adottságokhoz 
igazodó specifikusabb befektetés-ösztönzési tevékenységet kell folytatni. 
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2. Válságban lévő ipari és agrárkörzetek szerkezetváltásának elősegítése 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 

„- az ipari parkok fejlesztését szolgáló célprogram folytatása, a vállalkozási övezetek 
országos hálózata és az ipar beszállítói rendszerei kiépítésének megkezdése, a helyi és 
térségi együttműködésen alapuló kezdeményezések ösztönzése”  
 
Az ipari parkok beruházásait 1996 óta a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), majd 
a központi és a decentralizált területfejlesztési támogatások és az Európai Unió Phare programja 
is támogatta a parkok fejlesztését. A GKM által is támogatott – döntően az alap-infrastruktúrák 
kiépítését szolgáló – 75 projekt közel 21,6 milliárd Ft értékű beruházást valósított meg, 
ehhez a költségvetés és az EU összesen 38 %-os arányban nyújtott támogatást, döntően 
vissza nem térítendő formában. 1996-2002 között 63 ipari parkban 19,3 Mrd Ft értékű 
infrastruktúra beruházás valósult meg, amelyekhez 8,22 Mrd Ft támogatás állt rendelkezésre. 
Az 1998-2002 között támogatást elnyert ipari parkok általában önkormányzati 
kezdeményezésre, térségi gazdaságfejlesztési programként indultak el. Ezek igénybevevői 
főleg a hazai piacra termelő kis- és középvállalkozások, ezért ezek az ipari parkok még csak 
kezdeti fejlődési stádiumban (infrastruktúra kiépítése vagy betelepítés) vannak a szűkösebb 
beruházási lehetőségek miatt. 
2003-ban 165 ipari centrum rendelkezett az ipari park címmel, amelyek viszonylag 
egyenletesen oszlanak meg az ország területén. 141 ipari parkban volt betelepült cég, 2.450 
vállalkozás működik ipari parkban, amelyek 1.256 milliárd Ft értékű termelő beruházással és 
139.000 fős létszámmal 3.430 milliárd Ft értékű terméket állított elő, amelynek 66 %-a 
export. Az ipari parkok összterülete közel 9050 hektár, betelepítettségük a kiépítés ütemétől 
függően változó, de átlagosan 42,7 %.  
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Az ipari parkok gazdasági súlyát jelzi, hogy 2003-ban az ipari parkok vállalkozásai 
alkalmazták az ipari foglalkoztatottak 17,3 %-át, az ipar teljes értékesítési árbevételének 
23,1 %-át, valamint az ország ipari exportárbevételének 28,0 %-át. 
 
 

Mutató 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Az ipari parkok száma (db) 28 75 112 133 146 160 165
Az ipari parkok területe (ha) 2350 4950 6790 7640 8100 8800 9050
Beépítettség (%) 21,5 30,0 34,5 32,9 38,4 40,1 42,7
Betelepült vállalkozások (db) 320 685 980 1495 1760 2152 2450
Betelepülő vállalkozások által 
foglalkoztatott létszám (ezer fő) 27 59 82 110 115 128 139

Betelepült vállalkozások 
beruházása (Mrd. Ft) 166 316 427 662 1003 1264 1256

Betelepült vállalkozások árbevétele 
(Mrd Ft) 619 930 1651 2665 3294 3483 3430

Betelepült vállalkozások export 
értékesítése (Mrd. Ft) 514 698 1281 2211 2560 2596 2270

Exportbevétel aránya (%) 83 75 78 83 78 75 66
 
Az ipari parkok fejlődése, illetve a fejlesztési program jelentős mértékben hozzájárult az ipari 
szerkezet átalakításához, a munkanélküliség csökkentéséhez és a helyi kezdeményezések 
támogatásához. 
 
 

Vállalkozási övezetek 
 
A rendelkezésre álló információk vegyes képet festenek az övezetek jelenlegi helyzetéről. A 
beruházásokat tekintve az Ózdi övezetbe 13 Mrd Ft, míg a Salgótarjáni övezetbe kb. 10 Mrd 
Ft tőkebeáramlás történt. A Békési vállalkozási övezetbe ezen időszak alatt kb. 5,6 Mrd Ft és 
a Barcsi övezetbe 5 év alatt csak 800 M Ft értékű tőkét sikerült letelepíteni.  
 
A tavalyi évben (2003) létrehozták a Vállalkozási Övezet Célelőirányzatot (VÖC), melynek 
célja volt a vállalkozási övezetekben a működési feltételek javítása, a termelő infrastruktúra 
fejlesztése, munkahelyteremtés, és –megőrzés, illetve elősegítése a vállalkozói és befektetői 
tőke beáramlásának. A 2003. évi keret, mintegy 950 M Ft felhasználásra került, amely 
1,3 Mrd Ft értékű beruházás megvalósulását segítheti elő. Jellemzően a munkahelyteremtő és 
– megőrző, illetve a termelő infrastrukturális beruházásokra fordítottak jelentős összeget az 
övezetek.  
 
Az elmúlt években nem változott jelentősen e hátrányos helyzetű térségek társadalmi-
gazdasági élete. Számos övezetben most sem alakult ki jól funkcionáló működtető szervezet, 
nem alakult ki az övezetekre kiterjedő információs rendszer, de még a megfelelő működést 
biztosító jogszabályi háttér sem, ezért az állami támogatás a továbbiakban is nélkülözhetetlen. 
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A Vállalkozási Övezetek Célelőirányzatból megítélt
támogatások célok szerint, 2003

Jelmagyarázat
ipari terület, inkubátorház
munkahelyteremtés, -megőrzés
fejl. programok, pályázatok
termelő infrastruktúra

 
 

A beszállítói rendszerek fejlesztése 
 
Ma Magyarországon kb. 6-8 ezer kis, közepes és integrátor hazai nagyvállalatnak van esélye 
arra, hogy az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szektorban meglévő beszállítói hálózatok tagja 
lehessen. A beszállítói rendszerek fejlesztését a GKM kezelésében lévő ITD Hungary 
Beszállítói Központja végzi, amelynek elsődleges feladata a hazai beszállítói hálózat 
fejlesztése, a beszállító kis- és közepes vállalatok gazdasági teljesítményének és 
versenyképességének növelése az alábbi feladatok végrehajtásával: 

– a hazai kis- és közepes beszállító vállalatok külpiacra jutásának elősegítése, 
nemzetközi és hazai kiállításokon, vásárokon való megjelenésük támogatása; 

– befektetők szervezése a tőkehiányos beszállító vállalatok fejlesztési feladatainak 
megoldásához és a piacbővítésük elősegítésére; 

– rendszeres kapcsolattartás a nagyvállalatokkal, az integrátorokkal és a beszállító 
alvállalkozásokkal, illetve a beszállítói státuszt elérni akaró vállalkozásokkal;  

– a hazai és nemzetközi kapcsolattartás nagyvállalatok és beszállítók között, 
partnerkapcsolatok építése;  

– kiemelt ágazati partnerközvetítés (autóipar, gépipar, elektronika, műszergyártás, ITC, 
textilipar, K+F, logisztika területén); 

– ellentételezési feladatokból (Gripen, Kronsberg) adódó koordináció, regisztráció és 
adatbázis karbantartás. 

 
A Beszállítói Központ kiemelt ágazatai a gépjárműipar; informatika, elektronika, műszeripar; 
gépipar, textilipar, divatipar, turizmus, vegyipar és a K+F. 
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„- a nemzeti agrárprogrammal összhangban komplex vidékfejlesztési programok 
kidolgozása és megvalósításuk elkezdése”  
 
Az EU csatlakozást segítő előcsatlakozási programok keretében a SAPARD program 
kidolgozása 2000-ben megtörtént, kialakult az intézményrendszere és elkezdődött a program 
végrehajtása is a támogatott intézkedések pályázatos meghirdetésével, amelyből mintegy 52 
milliárd forint kerül felhasználásra.  
1999-2001 között az önkormányzatok önkéntes alapon szerveződő vidékfejlesztési társulásai 
kistérségi vidékfejlesztési programokat dolgoztak ki a SAPARD-programban való 
eredményes részvétel érdekében. E programok felülvizsgálata és aktualizálása 2004-ben 
megtörtént. 
 
2001-ben elkezdődött az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire vonatkozó 
tervdokumentumok kidolgozása, melyek az EU tagságunk első tervidőszakára (2004-2006) 
szólóan a hatályos EU vidékfejlesztési jogszabályra (1257/1999. EK Rendelet) tekintettel 
összehangolt célrendszer mentén tartalmazzák az EU által társfinanszírozott vidékfejlesztési 
intézkedéseket. 

 
„- a vállalkozói feltételeket javító komplex tájrehabilitációk folytatása, illetve megkezdése”  

 

A felhagyott bányák rekultivációja, tájrendezése során a 1997-2002 között mintegy ezer 
helyszínen végeztek tájrendezési feladatokat. Az 1999-től rendelkezésre álló támogatási 
adatok alapján a bányászati tájrendezés célra a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok 
célelőirányzatból 1999 és 2002 között 514 projektet támogattak, amelyek 40 %-át tájrendezési 
tervek elkészítésére ítéltek meg. A támogatott projektek 60%-a viszont beruházásként a 
rehabilitált területeken jóléti parkok, védelmi erdők, geológiai bemutatóhelyek és tanösvények 
létrehozását, sport célú és rekreációs területek kialakítását, valamint az elfogadott tervek 
végrehajtását és a tájbaillesztést szolgálta. 

A leginkább érintett térségekben (Dél-Dunántúli uránbányászat által okozott felszíni tájsebek, 
és a Közép-Dunántúli ércbányászati tevékenység által érintett területek) a meddőhányók és 
bányagödrök felszámolására, valamint a zagy- és vörös-iszaptárolókban elhelyezett anyagok 
szakszerű kezelésére jelentős beavatkozások történtek. 

A Dél-Dunántúlon korábban meghatározó szénbányászati tevékenység során meddőhányók 
keletkeztek. A mélyművelésből származó 18 db, összesen 312 ha területű meddőhányók egy 
részének (4 db) tájrendezése még elvégzésre vár. A külfejtésből származó 15 millió m3 
meddőanyag sorsa is rendezésre vár. Az uránérc-feldolgozás maradékanyagainak tárolására 
szolgáló két zagytározóban 20,5 millió tonna anyagot helyeztek el. Eddig 51 ha lefedése 
elkészült és 117 ha lefedése folyamatban van. 

A Közép-Dunántúlon a keletkező vörös-iszap lerakással történő ártalmatlanításához bővíteni 
kell az ajkai vörös-iszap tárolót, ez a jelenlegi helyen megvalósítható. Rekultiválni kell az 
Almásfüzitői vörös-iszap tárolót olyan formában, hogy a környezetszennyezést 
megszüntessék. A MOTIM Rt. az alumíniumiparra vonatkozó 2263/1995. (XI. 18.) 
kormányhatározat szerint a környezetvédelmi kárelhárítási feladatok részletes, 2010-ig 
érvényes költség és ütemtervét 1996-ban nyújtotta be az illetékes felügyelőségre. A terv 
jóváhagyásra került, annak ellenőrzését minden évben elvégezték ill. elvégezik. A MOTIM 
Rt. 2002. 05. 30-ig a mintegy 150.000 tonna/év mennyiségű vörösiszap hulladékát a veszélyes 
hulladékokról szóló mód. 102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet előírásai szerint, 
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ártalmatlanította. A többi vörösiszap-teret a kárelhárítási tervnek megfelelően rekultiválta és 
folyamatosan monitorozza.  

A Bakonyi Bauxitbánya Kft. a Közép-Dunántúl több pontján történő külszíni bauxittermelés 
során a meddőt tájrendezésre használja fel az előírásoknak megfelelően.  

A Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. meddőhányói Úrkút, Kislőd és Ajka településeken 
találhatók. A kislődi, mintegy 600.000 m3-es külfejtésből eredő meddő tájrendezése 
befejezésre került, erdősítése folyamatban van. Az Ajkai ércbányából származó 800.000 m3 
meddő tervezett erdőterület. Úrkút 400.000 m3-nyi meddő erdősített, 600.000 m3 
meddőhányó zagytározójának völgyzáró gátja erdősítés alatt van. 

 
„- országos képző- és átképző programok kidolgozása és beindítása” 

A válságtérségek közül a Borsodi Integrált Szerkezetátalakítási Programban szerepelt az 
alprogram, amely az emberi erőforrás adottságainak komplex felmérését, továbbá a program 
által támasztott követelményeknek megfelelő emberi erőforrás-fejlesztés irányainak 
meghatározására irányuló humán stratégia kialakítását, a vezetők, a tanácsadók, a pénzügyi 
szakemberek, a vállalkozók illetve a szociális szakemberek rendszeres képzését szolgálta.  
 
A válságban lévő térségeket ugyanakkor kevéssé érintették a munkanélküliek képzési 
programjai. A foglalkoztatási támogatások közül inkább a direkt munkahelyteremtés, 
közhasznú foglalkoztatás játszott jelentős szerepet, a fejlettebb térségekben arányaiban 
meghatározóbb volt a szakképzés. Nem segítette a válságtérségek szerkezetváltását, hogy a 
munkanélküliség elsősorban a képzetlen, idősebb rétegeket érintette, mivel az 
iskolarendszeren kívüli szakképzés sajátosságai közé tartozik, hogy a részt vevők között a 
csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve az idősebbek jóval kisebb arányban 
vannak, mint amit a foglalkoztatottak, illetve a munkanélkülieken belüli részarányuk 
indokolna. 
 
Befejeződött a világbanki program megvalósulásaként a munkaerő-piaci képző központok 
kilenc tagból álló magyarországi hálózatának kiépítése, melyek a munkanélküliek és azon 
munkavállalók képzését biztosítják, akinek munkahelye veszélybe kerül. Szakképzést 
folytatnak és szerveznek, tanácsadást és szolgáltatást nyújtanak, közreműködnek a 
szakképzést folytató intézmények szakembereinek továbbképzésben, a szakképző 
iskolarendszerű gyakorlati képzésben, továbbá módszertani és vizsgaközpontként is 
működnek, valamint munkaerő-piaci és pedagógiai szolgáltatásokat nyújtanak.  
 
Az Oktatási Minisztérium 2003-ban három évre szóló fejlesztési programot készített a 
szakiskolák számára, a program alapvető célkitűzése egyrészt azoknak az általános 
készségeknek, kompetenciáknak és ismereteknek a fejlesztése, amelyek az élet során a biztos 
eligazodást segítik, másrészt javítják a munkaerőpiacra való bejutás esélyét.  
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSz) a munkaerőpiaci előrejelzési rendszerében, rövid 
és hosszú távú prognózisaiban kiemelten foglalkozik a szakmák munkaerő-piaci helyzetével, 
különös tekintettel a hiányszakmákra és a regionális igények változásaira, valamint a 
pályakezdő szakképzettek elhelyezésére. Az ÁFSz folyamatosan tájékoztatja az 
iskolafenntartó önkormányzatokat a munkaerőpiaci folyamatokról, a szakképzéssel 
kapcsolatos foglalkoztatási trendekről és a várható igényekről. 

 
 
 
 



 

146 

„- szükség szerinti szociális támogatás biztosítása az átmeneti időszakra” 

1991-ben a Népjóléti Minisztérium kezdeményezésére indultak a szociális válságkezelő 
programok, azzal a céllal, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben 
biztosítsanak többlet támogatási lehetőséget a helyi szociális problémák kezelésére, helyi 
szociális szolgáltatást nyújtó szervezeteknek, elsősorban az önkormányzatok számára. 2001-
től a kistérségi szociális felzárkóztató programok váltották a válságkezelő programokat. A 
szaktárca és a megyei területfejlesztési tanácsok társfinanszírozásban támogatták a hároméves 
programokat. A 2004-ben már 5 régió, 10 megyéjének 16 elmaradott kistérségét érintő, 
programokat a szaktárca és a megyei területfejlesztési tanácsok megyénként és évenként 
megyénként és évenként 100-100 millió forinttal támogatták. 
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3. Települések között az alapvető közszolgáltatások kiépítettségében és 
színvonalában lévő különbségek csökkentésének felgyorsítása 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 
 

„- a területi kiegyenlítés követelményének erősítése az önkormányzati szabályozásban, és a 
kiegyenlítő támogatások decentralizált döntési rendszerének kialakítása”  

 
1998-2004 között nem történt alapvető változás az önkormányzatok finanszírozási forrásai 
tekintetében, a kör nem bővült újabb elemekkel és a meglévő források esetében sem történtek 
érdemi változások. Mind a támogatások elosztása, döntési mechanizmusa, mind a 
jogszabályban meghatározott célterületek ugyanazok maradtak.  
 
Az önkormányzatok támogatásának pilléreit a következő források biztosítják: 

- Normatív támogatások; 
- Központosított előirányzatok; 
- Normatív, kötött felhasználású támogatások; 
- Cél és címzett támogatások (CCT); 
- Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE); 
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások (TEKI). 

  
A felsorolt támogatások közül tehát továbbra is csak a TEKI szolgálja deklaráltan a területi 
kiegyenlítést, ebből a célelőirányzatból ugyanis csak a külön jogszabályban meghatározott 
területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek és a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések részesülhetnek.  
 
Külön jogszabály határozza meg, hogy milyen célterületekre lehet támogatást nyújtani a 
TEKI rendelkezésre álló keretéből: 

- termelő infrastruktúra kiépítéséhez; 
- felszíni vízelvezető rendszerekhez; 
- ipari területek előkészítéséhez; 
- címzett támogatásban részesülő humáninfrastruktúra fejlesztéséhez; 
- turizmushoz; 
- környezet és természetvédelemhez; 
- szociális foglalkoztatáshoz; 
- önkormányzati tulajdonú és alapfeladataihoz kapcsolódó intézmények beruházásaihoz; 
- településrendszeréi tervek készítéséhez; 
- céltámogatásban részesülő beruházások kapcsolódó támogatásaihoz. 

 
E területek fejlesztése révén a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági 
felzárkóztatására van befolyásoló hatással a TEKI. A tényleges térségi felzárkóztatási hatás 
elérését azonban hátráltatja, hogy a TEKI-t erőteljesen szétaprózódott támogatási rendszer 
jellemzi, hiszen a gazdasági folyamatokat, műszaki és humán infrastruktúrát, foglalkoztatást 
egyaránt finanszírozza. A konkrét fejlesztési projektek elemzése tükrében kitűnik, hogy a 
támogatások elsősorban a települések intézmény-, infrastruktúrafejlesztési feladatait, (sok 
esetben felújítási, rekonstrukciós problémáit) oldják fel és az esetek döntő többségébe a 
települési életminőség javításán túlmenően értékelhető térségi hatással nem bírnak. A 
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támogatások volumene tekintetében, a rendelkezésre álló keret szűkössége szintén 
megkérdőjelezi a tényleges felzárkóztatási hatás elérését. 
 
A CÉDE és a CCT esetében a kapcsolódó jogszabályok nem is írják elő területi preferenciák 
érvényesítését a támogatások felhasználása során. 1999-2002 között például a CÉDE felét, a 
címzett támogatások 40 %-át és a céltámogatások 46 %-át fordították területfejlesztés 
szempontjából kedvezményezett térségek, települések fejlesztésére. A CÉDE elosztási 
mechanizmusát tekintve ugyan decentralizált forrás, és így jobban érvényre juthatnak a helyi 
fejlesztési elképzelések, szükségletek, ugyanakkor hasonlóan a TEKI-hez ez az előirányzat is 
elsősorban humán és műszaki infrastrukturális célokat szolgál, erőteljes szétaprózottság 
jellemzi, melyek következtében egyértelműen a jogszabályban előírtaknak megfelelően 
település-fejlesztési célokat szolgál, és nincs térségi hatása. A CCT esetében is csak a címzett 
támogatások bírhatnak térségi hatással, melyek nagy volumenű beruházásokat finanszíroznak, 
melyek hatóköre túlnyúlik egy-egy településen. 

 
„- a címzett és céltámogatások jelenlegi rendszerének átalakítása a támogatási rendszerek 
korszerűsítésével összhangban”  
 
A hazai önkormányzati finanszírozási rendszer egyik legfontosabb elemét a cél és címzett 
támogatások képezik. A normatív önkormányzati támogatásokkal ellentétben ezt a 
finanszírozási forrást pályázati alapon osztják szét a települések között.  
 
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. 
törvényt érintő módosító 1997. évi CXXXI. törvény értelmében a Kormány felhatalmazást 
kapott arra, hogy rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmát és értékelésének 
rendjét. Ennek érdekében készült el a 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, amely részletesen 
meghatározza a tanulmányok általános és ágazati tartalmi követelményeit. Rögzíti továbbá, 
hogy kik jogosultak a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, illetve értékelésére. A 
megvalósíthatósági tanulmány általános tartalmi követelményei közé tartozik, hogy elemezze 
a beruházás szakmai indokoltságát, tartalmazza a környezeti hatások elemzését, a költségek és 
a források bemutatását, vizsgálja az üzemeltetés feltételeit, költségeit és azt, hogy a beruházás 
hogyan illeszkedik a fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz, rendezési tervhez. 
 
Ezen túlmenően a vizsgált időszak alatt sem az elosztási mechanizmus, sem a fejlesztési célok 
tekintetében nem történt jelentős változás a CCT tekintetében.  
 
A főbb fejlesztési célok közé tartozik a címzett támogatások esetében: 

– Vízgazdálkodás 
– Kulturális támogatások 
– Oktatási támogatások 
– Szociális támogatások 
– Egészségügyi támogatások 
– Szennyvízhálózat fejlesztés 

 
A céltámogatások főbb célterületei: 

– Vízhálózat-fejlesztés 
– Szennyvízhálózat-fejlesztés 
– Oktatás 
– Egészségügy 
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– Kommunális hulladék 
– Pincerendszerek, partfalak – veszély elhárítási munkálatok 

 
Az 1999-2002 között rendelkezésre álló források értékelése alapján megállapítható, hogy az 
önkormányzati politika elsősorban a kis és közepes települések fejlesztését szorgalmazta, 
hiszen a település-kategóriánkénti egy főre jutó támogatási összegek tekintetében az 50 
ezer főnél kisebb települések esetében viszonylag kiegyensúlyozott elosztási mechanizmusról 
beszél-hetünk. Az ennél nagyobb városok, noha az abszolút számokat tekintve a legnagyobb 
támogatást kapták, de a fajlagos eloszlás szerint sokkal kisebb a támogatottságuk. 
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A támogatások elosztásánál a jogszabály nem írja elő területi szempontok érvényesítését. 
Nem kell alkalmazni a területfejlesztési szempontból kedvezményezettként kezelt 
térségtípusokat, és differenciált támogatási rátákat sem biztosítanak az elmaradott 
térségeknek. Továbbá a CCT nem tartozik azon előirányzatok közé, melyeknek a hatályos 
költségvetési törvény alapján a legelmaradottabb megyék számára el kell különíteniük egy 
meghatározott keretösszeget. 
 
A CCT területi eloszlása során ennek megfelelően nem érvényesülnek területi 
preferenciák, a hátrányos térségek többlettámogatásának elve, ahogy azt a támogatások 
1999-2002 közötti területi eloszlása is tükrözi. 
 
2004-ig nem alakult ki az állami támogatásoknak egy olyan egységes rendszere, mely 
kiterjedne a cél és címzett támogatásokra, annak elosztási mechanizmusára, nyilvántartási 
rendszerére, és ami alapján össze kellett volna hangolni a CCT-t más állami fejlesztési 
támogatásokkal. 
 
A CCT támogatási területei és a területfejlesztési célokat szolgáló TEKI, valamint a CÉDE 
támogatási célterületei között számos párhuzam, átfedés található, melyek gátját képezik a 
költségvetési források hatékony elosztásának, és rontják a támogatások felhasználásának 
eredményességét, teljesítményét. Az önkormányzatoknak nyújtott támogatások kapcsán 
ugyanis egyértelműen kitűnik, hogy a gyakorlatban keveredik a település és területfejlesztés 
feladatköre. Nincs egyértelműen lehatárolva, hogy mely szakterületek, milyen területi szinten 
képezik a településfejlesztés tárgykörét, illetve melyek bírnak térségi hatással, azaz tartoznak 
a területi politika hatókörébe. 
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A terület és településfejlesztés elkülönítése ugyan számos konfliktus forrása lehet, de már 
rövidtávon is növelheti az állami források felhasználásának hatékonyságát. Ez természetesen 
csak úgy lehetséges, ha az önkormányzatokat érintő állami feladatok esetében meghatározzák 
a végrehajtás optimális területi szintjét (települési önkormányzat, kistérségi társulás), és 
minden területi szint számára megteremtik a felelős működés feltételeit, ill. biztosítják a 
feladatkör, döntési jogkör súlyától függően a szükséges anyagi, humán erőforrásokat. 
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4.  A nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 

„- a kétoldalú kormányközi és az Európai Unió által támogatott: 
- osztrák-magyar határmenti együttműködés folytatása, 
- a már jóváhagyott román-magyar területfejlesztési program megvalósításának 

elkezdése, és középtávú programként való folytatásának előkészítése; 
- a szlovén-magyar, az osztrák-szlovén-magyar, az osztrák-szlovák-magyar és az ukrán-

magyar területfejlesztési együttműködések beindítása”  
 

Az Európai Unió külső határaihoz kapcsolódó térségek felzárkózására indított, alapvetően 
határon átnyúló együttműködéseket támogató PHARE CBC programba 1995-ben 
kapcsolódott be Magyarországon. Az első PHARE CBC program az osztrák-magyar 
határtérségben, 1995-ben indulhatott meg. A program az 1995 és 1999 közötti időszakban 42 
millió ECU támogatást nyújtott a határon átnyúló együttműködésre.  
 
A trilaterális Magyarország-Ausztria Szlovénia program 1,5 millió Euro támogatást irányzott 
elő Magyarországon a Vas és Zala megyékből, valamint Szlovéniában a Muravidéken 
kiválasztott projektek részére – Dél-Burgenlanddal egyeztetett felhasználásra. A 
Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2000 évben vette kezdetét A trilaterális 
Program által támogatott projektek elsősorban a környezetvédelmi és turizmusfejlesztési 
prioritásokhoz kapcsolódtak (pl.: Őrség-Raab-Gorciko és a Kőszeg-Írottkő Naturparkok 
kialakítása), míg a bilaterális, magyar-szlovén Phare CBC Program főként infrastrukturális 
fejlesztések (pl. szennyvízkezelés Csesztregen, az Õrségben, és Tornyiszentmiklós 
térségében) útján kívánja javítani a térségben élők életkörülményeit, valamint csökkenteni a 
területi egyenlőtlenségeket. 
 
A Magyarország-Szlovákia Phare határmenti együttműködési program 1999 évben indult 
Magyarország északi, csaknem 700 km-es határvidékén, viszont már 1995-ben megkezdődött 
a háromoldalú, magyar-osztrák-szlovák CBC Program, melynek keretében jelentős projektek 
valósultak meg. A projektek többsége környezetvédelmi, turizmusfejlesztési, illetve 
humánerőforrás fejlesztési, célokat szolgált. A támogatott beruházások közül is kiemelkedik a 
jánossomorjai hulladéklerakó létesítése, amely több mint 64 község hulladék elhelyezési 
gondjait oldotta meg.  
 
1996-ban indult a bilaterális román – magyar területfejlesztési program 5 millió ECU-vel, 
amely 1997-ben a HU 9705 számú Országprogram részeként folytatódott. A projektek között 
különös hangsúlyt kaptak a vízgazdálkodási, környezetvédelmi fejlesztések A határrégió 
legjelentősebb Phare CBC támogatással megvalósuló beruházásai azonban a magyar-román 
határátkelők, illetve a hozzájuk vezető utak fejlesztései.  
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PHARE CBC programok támogatásainak* megoszlása határszakaszonként 1995–2004 (millió EUR) 
PHARE CBC 
program 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 összesen 

Magyar-osztrák  7 11 14 10 10 10 10 10 82
Magyar-szlovák  1,5 1,5 - 2 2 2 2 2 13
Magyar-román  - 5 4 5 5 5 5 5 34
Magyar-szlovén  - 1,5 - - 2 2 2 2 11
Összesen: 7 16 18 17 19 19 19 19 140

      *A teljes kerethez hozzá kell még számítani az EU külső határszakaszainak fejlesztésére szánt Mo-ra jutó 5,3 Meuro 
összeget is. 

 
A határon átnyúló együttműködéseket támogató Phare CBC programok keretében mintegy 
140 millió Euró (kb. 35 milliárd Ft). felhasználásra nyílt lehetőség a határtérségek 
fejlesztésére. Ebből 1995 és 1999 között összesen 64 millió EUR (mintegy 15 milliárd Ft) 
támogatás került felhasználásra a határmenti térségek fejlesztése kapcsán. 2000 és 2004 
között évente további 19 millió EUR (mintegy 4,7 milliárd Ft) támogatás került jóváhagyásra. 
A program eredményeként – a kézzel fogható közös gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és 
infrastrukturális beruházásokon túl számos euroregionális együttműködés bizonyítja, hogy az 
érintett régiók a határmentiséget már nem a fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő 
adottságnak tekintik.  
 
A nem-Phare államok közötti határon átnyúló együttműködést a Phare CBC egyelőre nem 
támogatja. Mivel az ukrán, a szerb és a horvát határon átnyúló programokat irányító 
intézményi keret és különösen a helyi projekt-fejlesztési kapacitás még nem teljesen működik, 
ezért az Interreg 2002-s intézményfejlesztési programja elsősorban ezekre a határmenti 
régiókra koncentrált. A Phare CBC programokból egyelőre kimaradó határszakaszok közül a 
magyar-ukrán határon az elmúlt években a kisebb volumenű fejlesztéseket a CREDO program 
finanszírozta.  
 

„- a meglévő regionális együttműködések (Alpok-Adria, Kárpátok Eurorégió) hatékonyabb 
kihasználása és új térségi együttműködések (Alföld-Bánát-Vajdaság, Tisza-Maros 
Eurorégió) kialakításának elősegítése”  

 
Az ország 19 megyéje közül 14 tekinthető határmentinek, közülük többen részt vesznek a 
különböző határon átnyúló regionális együttműködési formákban. Az interregionális 
együttműködések elsődleges célja, hogy a térségben lévő infrastrukturális és gazdasági 
fejlesztési programokat összehangolja, a befektetők számára a régiót vonzóvá tegye. 
Természetesen a gazdasági kapcsolatok elmélyülése feltételezi a térségek erősödő kulturális, 
oktatási és tudományos kapcsolatrendszert, nem utolsó sorban a civil kezdeményezések 
szaporodását. 

 Ilyen kezdeményezésnek tekinthető: 
– Alpok-Adria Eurorégió Munkaközösség; 
– West/Nyugat PANNONIA Euroregionális együttműködés; 
– Magyar-Osztrák-Szlovén hármas határmenti együttműködés; 
– Bécs-Pozsony-Győr nagyrégiós együttműködés; 
– Neogradien-Ipoly menti együttműködés; 
– Kárpátok Eurorégió; 
– Szlovák-Ukrán-Magyar hármas határmenti együttműködés; 
– Duna-Tisza-Kőrös-Maros Eurorégiós együttműködés; 
– Nyugat–Romániai régió és Dél-Alföldi régiók együttműködése; 
– Friuli-Venezia Gulia Észak-Olasz régió és Dél-Dunántúli régió együttműködése; 
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– a Duna-Dráva-Száva interregionális együttműködés.  
 

„- az Európai Unió tagállamai válságövezeteinek felszámolása és átalakítása területén elért 
tapasztalatainak átvétele”  
 
Magyarországon először az 1995. évi Borsodi Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési 
programban alkalmazták a programozás és válságkezelés Európai Unió által is preferált 
módját. Ennél a programnál kezdettől fogva az volt a törekvés, hogy abban a PHARE első 
területfejlesztési programja keretében létrejött intézmények játsszanak döntő szerepet. 

Fontos feltétele volt a program sikeres megvalósításának az integrált finanszírozási háttér 
megteremtése. A válságkezelési program finanszírozására országos szintű kísérleti program 
indult, amely modellezni kívánta a területfejlesztés finanszírozásának kívánatos módját. 1995-
ben a Kormány 1,5 milliárd Ft kiegészítő támogatást biztosított, amely alapvetően a 
területfejlesztési, agrárfejlesztési és gazdaságfejlesztési támogatásokat célozta. 1996-ban a 
Kormány tovább növelte a támogatások mértékét és mintegy 2,5 milliárd Ft-ot bocsátott 
decentralizáltan a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Tanács rendelkezésére. 
1996-ban kerülhetett volna sor a PHARE forrás indítására a kormányzati forrás mellett, de ez, 
- miután a kormányzati források nem voltak integráltak - nem valósult meg.  

A program 1996. évi végrehajtásának tapasztalatai alapján a Kormány 1997-re tényleges 
integrált finanszírozást írt elő és egy Borsodi Integrált Program fejezeti előirányzatot nyitott, 
amelyben megjelentek a program végrehajtásában együttműködő tárcák forrásai és egységes 
feltételrendszer alapján került sor a felhasználásukra. Az 1997-ben a 2345/1996. sz. 
Kormányrendelet intézkedett az ún. egycsatornás finanszírozási mechanizmusról és egyben 
2,75 milliárd Ft-ot irányzott elő a programra. Ehhez csatlakozott a PHARE 5 M ECU-ről 
szóló 1995-ös költségvetési programja (kb. 1,1-1,2 milliárd Ft) 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács kiemelt hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a döntés folyamata megfeleljen az EU normáinak: a nyilvánosságnak, a részvételnek és 
az átláthatóságnak. Másrészt a program mérföldkőnek számított abból a szempontból, hogy 
eddig országosan egyedülálló kísérletként modellezte azt, hogy tényleges integrációval 
milyen hatásfokot lehet elérni egy válságtérség fejlődésében. 
 
Szintén Phare források és kétoldalú kormányközi programok finanszírozásával valósultak 
meg olyan tanácsadási és képzési programok, melyek a területfejlesztésben dolgozó 
szakembereknek nyújtottak ismereteket az EU támogatási rendszeréről, projektfejlesztés 
módszertanáról, illetve mintaprojekteken keresztül a tagállamok sikeres fejlesztési 
tevékenységeiről. A képzési programok közül kiemelendő a 2000. évi területfejlesztési Phare 
program részeként megvalósult képzési program, mely keretében az országos szinten 
fejletlenebb Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-Alföldi régiókban összesen kb. 40-50 
ipari park menedzsert és turisztikai fejlesztésekért felelős szakembert képeztek ki.  
 
Az ún. Regionális Felkészítő Program (RPP) szintén Phare támogatással valósult meg 2002-
2003 között. A program részeként olasz szakértők segítették folyamatosan a regionális 
fejlesztési tanácsok és ügynökségek, valamint a partnerszervezeteik munkáját. A tanácsadási 
tevékenység részeként sor került sikeres fejlesztési példák, módszerek bemutatására is. Ezek a 
programok hozzájárulnak a sikeres EU tagállambeli, válságövezetek menedzselésében 
szerzett tapasztalatok megismeréshez.  
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5. Az ország egypólusú településszerkezetének oldása, különös tekintettel a 
piacgazdaság követelményeire 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 

 
„- az innováció térbeli terjedése szempontjából meghatározó centrumok fejlesztésének 
megkezdése”  

 
 
Az OTK által nemzetközi jelentőségű központként meghatározott Budapesten a teljes 
innovációs vertikum jelen van, napjainkban és a jövőben is a legerősebb potenciállal fog 
rendelkezni az országban. A javasolt regionális központok közül Szegeden, Debrecenben, 
Pécsen jelentős K+F kapacitás épült ki és kisebb mértékben, de Miskolc is betölti ezt a 
regionális K+F szerepet. Ugyanakkor Sopron és Veszprém helyett a Közép-, és Nyugat-
Dunántúl elsődleges K+F regionális centruma Győr lett, bár Veszprém kapacitásai is 
jelentősek. Ezek a települések mind rendelkeznek jelentős felsőoktatási intézménnyel, 
továbbá olyan innovációs és technológiai transzfer intézményekkel, mint ipari parkok 
innovációs és technológiai központjai, inkubátorházak. 
 
Az innováció adaptációját elősegítő centrumokként lettek meghatározva a területi 
transzferközpontok: Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Tatabánya, Székesfehérvár, 
Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, Eger, Békéscsaba, Nyíregyháza. Ezekben a városokban a 
K+F elhanyagolható súlyú (kivétel Győr és Székesfehérvár, melyek régiójuk K+F 
központjai), de az új technológiák, eljárások elterjedést segítő intézmények kiépülése 
elkezdődött.  
Az innovációs alcentrumként javasolt Gödöllőn, Keszthelyen és Mosonmagyaróváron - annak 
ellenére, hogy rendelkeznek felsőoktatási intézményekkel - kevéssé alakult ki az innováció 
továbbító szerepkör, elsősorban innovációs intézményi hiányosságok miatt. 
Az innováció terjedését segítő intézmény típusok közül az ipari parkok, innovációs 
központok, inkubátorházak elterjedtek ugyan az országban, azonban eredményességük, 
innováció közvetítő hatásuk nehezen mutatható ki. 
 
Bár az OTK által javasolt innovációs város hierarchia nagyobbrészt kialakult, és a gazdasági, 
piaci folyamatok csak néhány település esetében nem igazolták vissza a neki szánt szerepkört, 
a K+F intézményeket és a termelő vállalkozásokat összekapcsoló, az együtt működés 
szervezeti kereteit megteremtő intézményi struktúra még mindig hiányos, és gyengén fejlett. 
 
„- a vidéki vállalkozási, felsőoktatási és akadémiai szakmai, kutató-fejlesztő bázisok 
együttműködési feltételeinek kialakítása” 

 
Nem volt egységes kormányzati stratégia arra, hogy az egyetemek, kutatóintézetek hogyan 
transzferálják a tudást és a technológiát a termelési területekre és milyen intézményrendszer 
kiépítése szükséges a hatékony kapcsolattartásra, ezért a felsőoktatási intézmények ilyen 
jellegű intézményi háttere nem kidolgozott, nem egységes és sok informális, egyedi elemet 
tartalmaz. 
 
Az egyetemi intézményes innovációs kapcsolatok hiánya a vállalkozások felé elsősorban a 
régiókban érezteti hatását. A tudás - és technológia gyenge terjedéséből következően a 
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jelentősebb kutatóhelyek tudományos eredményei nem tudnak a régióban termék- és 
szolgáltatás-innovációkban megjelenni. 
 
Mind a felsőoktatási intézmények, centrumok, mind a termelői szféra felismerte az 
információs és kommunikációs technológia fejlesztésének fontosságát. Az elmúlt években 
gyors ütemben nőtt az Internet, mint adat és információ továbbító hálózat kihasználtsága, a 
tartalomszolgáltatás, adat és információkezelésnek fejlesztése, az on-line kapcsolatrendszerek 
kialakítása.  

 
„- az Európai Unió tapasztalatainak figyelembevételével a fővároshoz nem kötődő országos 
hatáskörű hivatali és szakmai szervezetek, intézmények vidéki központokba való áttelepítési 
lehetőségeinek vizsgálata”.  
 
A fenti feladat alapvetően közigazgatási, intézményfejlesztési jellegű, megtervezése, 
végrehajtása továbbra sem történt meg. Példaként említendő az Alkotmány Bíróság, melynek 
székhelye az XXXII./1989. törvényben nevesítve Esztergom, azonban Budapesten székel. 
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6. A területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztése 

Ennek érdekében a következő fejlesztési prioritások kerültek meghatározásra: 

„- a területfejlesztési önkormányzati társulások működésének elősegítése”  
 
A kistérség fogalma az 1990-es évektől nyert új értelmet és tartalmat, miután a települési 
önkormányzatok együttműködése révén az alulról építkező regionális politika meghatározó 
eleme lett. A helyi önkormányzatok számára már az 1990. évi LXV. „önkormányzati” törvény 
biztosította a szabad társulás lehetőségét, a folyamat azonban a területfejlesztési törvény 
elfogadását követően erősödött fel.  A kistérségi társulások létrehozása a törvény szerint 
ugyan nem volt kötelező, de mindenképpen célszerű, mivel a társulások képviseleti jogot 
kaptak a megyei területfejlesztési tanácsokban. Ugyanakkor a területfejlesztési társulások a 
megyei területfejlesztési tanácsban való érdekképviseleti funkciójukat csak némi 
identitászavarral tudják ellátni, mivel az 1999. évi törvénymódosítást követően mindössze 3 
hely áll rendelkezésükre az egyes megyei területfejlesztési tanácsokban. A problémát az 
ilyenkor szokásos módszerrel oldják meg a gyakorlatban: a társulások képviselői köre a 
megyei területfejlesztési tanácsokban folyamatosan rotálódik, az éppen kimaradó kistérségi 
vezetőknek pedig tanácskozási jogot biztosítanak. A kistérségi szerveződések 
megalakulásához emellett az indokot sok esetben a külső források, például különféle pályázati 
támogatások (OFA, PHARE), megszerzése jelentette, melyek elnyerését kistérségi 
szerveződések, településszövetségek számára tették csak lehetővé. 
 
Nehezítette az érdemi munkát, hogy a társulások szervezeti rendje kiépületlen, jelentős részük 
nem rendelkezik megfelelő szervezeti, szakmai kapacitásokkal. Ennek legfőbb oka, hogy a 
törvény egyrészt nem szabályozta a területfejlesztési társulással szembeni szervezeti, eljárási 
követelményeket, másrészt nem biztosított garanciákat arra sem, hogy ezek az alulról jövő 
szerveződések a minimális működési feltételekhez hozzájussanak. 
 
A területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása felhatalmazta a Kormányt, hogy rendeletben 
állapítsa meg a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulás mértékét és felhasználásának módját. A felhatalmazás alapján 
került sor a kistérségi megbízottak kinevezésére, akik statisztikai kistérségenként, de a 
társulásokhoz kötődően látják el feladatukat. Az Országgyűlés a 2000. évi költségvetésben 
500 millió forintot különített el a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében, a kormány pedig 
rendeletet fogadott el a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulásról. A 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet szerint a fenti összeg 
szolgálja a társulásoknak szakmai segítséget nyújtó térségfejlesztési-megbízottak hálózatának 
kialakítását és működtetését. Amennyiben egy statisztikai kistérségben több társulás működik, 
úgy a megbízott valamennyi társulás tevékenységéhez kötődően végzi munkáját. Kistérségi 
szinten nincsenek decentralizált források, de a megyék részére decentralizált forrásokból 
pályázat útján a kistérségek is forrásokat nyerhetnek el fejlesztési programjaik 
kidolgozásához, illetve azok megvalósításához. 
 
A hatályos – területfejlesztésről és területrendezésről szóló – 1996. évi XXI. tv. A 
területfejlesztés intézményrendszerét illetően kistérségi szinten az önkormányzati társulásokat 
nevesítette. Mindazonáltal a statisztikai kistérségek száma és területe meghatározott (2003. 
december 31-ig 150, 2004. január 1. óta 168), ugyanakkor a társulásoké – az Alkotmány 
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biztosította szabad társulási lehetőségek következtében – tetszőleges. Ennek következtében a 
kistérségekben 2003. végén mintegy 300 társulás látott el területfejlesztési feladatokat.  

Ezt a problémát oldotta meg a területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása, amely 
rendelkezett az ország egész területét maradéktalanul lefedő, a statisztikai kistérségek 
területével azonos működési területű kistérségi fejlesztési tanácsok létrehozásáról, amelyek 
ellátják a területfejlesztés átfogó, általános kistérségi feladatait. A törvény ennek az 
intézménynek a bevezetésével azonos elvi alapokra helyezi a területfejlesztés különböző 
területi szintjein – országos, regionális, megyei és kistérségi szinten - működő 
területfejlesztési szervek összetételét és működési szabályait is2.  
 
A kistérségi szint Magyarországon nem rendelkezik önkormányzattal, azonban az 
önkormányzatok ma is szervezhetnek olyan társulásokat, amelyek önkormányzati 
közszolgáltatásokat biztosítanak az egész kistérségben. A közszolgáltatások integrált 
megszervezése a forrásfelhasználás szempontjából hatékonyabb, továbbá jobb szakmai 
színvonal biztosítását teszi lehetővé. Ennek érdekében a többcélú kistérségű társulások 
létrejöttét 2004-től jelentős ösztönző rendszer támogatja, amely egyrészt a települési 
önkormányzati közszolgáltatási feladatok kistérség egészét átfogó társulásban történő 
ellátását, másrészt a kistérségi területfejlesztési feladatok biztosítását szolgálja. Az ösztönzött 
társulás eredményezhet ugyan teljes körű lefedettséget, azonban társulásból bárki kiléphet és 
ez instabillá teheti a  kötelező feladatok ellátását.  

 

„- a területfejlesztés központi kormányzati intézményrendszere működési tapasztalatainak 
áttekintése, alkalmassá tenni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény és a 
Koncepcióban szereplő feladatok összehangolt ellátására és irányítására”  
 
A területfejlesztés központi intézményrendszerében az elmúlt öt évben több változás történt. 
1998-ban – 8 év után - a területfejlesztés felügyelete kikerült a Környezetvédelmi 
Minisztérium feladatköréből és átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumba. A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos tevékenységek 
2002.évben a Miniszterelnöki Hivatalba integrálódtak, 2004. január elsejével pedig 
megalakult a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal. Összességében megállapítható, hogy nehéz a regionális politikai kormányzati munkát 
egy ágazat keretei közé szorítani, szerencsésebb az ágazati minisztériumoktól való egyenlő 
távolság és a miniszterelnöki apparátushoz való közelség. 
 
Országos szinten a tárcák területfejlesztéssel összefüggő feladatainak végrehajtása mellett a 
Kormány javaslattevő és koordináló szerveként működő Országos Területfejlesztési Tanács 
(OTT) tevékenysége meghatározó, melyben az érintett tárcák mellett a területi, illetve 
szakmai képviselet is szerepet kap.  
Az Országos Területfejlesztési Tanács működésében is megmutatkozik a koordináció hiánya. 
A működés több éve után sem dönthető el, hogy státusa és összetétele folytán az OTT-nek az 

                                                 
 
2 A törvénymódosítás átfogó és azonos elvi alapokon álló döntéshozatali rendszert vezet be a területfejlesztés 
testületi döntéshozatalának valamennyi szintjén: az Országos Területfejlesztési Tanács, a regionális fejlesztési 
tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és az újonnan alakuló kistérségi fejlesztési tanácsok tekintetében. 
A szabályozás mindegyik szervezeti szintre pontosan meghatározza, hogy mely szervek képviselői rendelkeznek 
szavazati joggal, tanácskozási joggal, napirendhez meghívottként tanácskozási joggal és konzultációs joggal 
(azaz civil szervezetek alkotta fórum véleményezési jogával). 
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ágazatközi koordináció vagy a szektorok és az egyes területi szintek közötti koordináció az 
elsődleges feladata. Ennek oka mindenekelőtt a Tanács – az 1999 évi törvénymódosítással 
jelentősen megváltoztatott összetételében keresendő. Az indokolatlanul felduzzasztott 
Tanácsban kisebbségbe kerültek a térségi szereplők, a régiók is csak formális és nem 
meghatározó szereplői a Tanácsnak. A központi szereplők viszont – a tényleges részvétel 
tükrében – alulképviseltek: a tanácsnak sem rendeltetésénél, sem hatókörénél fogva nem 
sikerült presztízst szereznie a miniszterek körében, így azok csak kivételesen jelennek meg az 
OTT ülésein.  
 
Az Országos Területfejlesztési Tanács szerepét, súlyát a jövőben növeli, hogy a 
területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása rendelkezett arról, hogy a Tanács véleményét a 
területfejlesztést érintő jelentős kormány-előterjesztésekhez ezután mellékelni kell, továbbá 
hogy a tag miniszter képviseletét államtitkár, helyettes államtitkár, vagy államtitkári, helyettes 
államtitkári besorolású vezető láthatja el.  
 
A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása megváltoztatta az Országos 
Területfejlesztési Tanács összetételét is. A kormányzati képviselők között a jelenlegi 
szabályozás a területfejlesztési miniszter mellett és a területfejlesztésért felelős politikai 
államtitkár mellett a Kormány által meghatározott további hét minisztert említi meg. Nőtt 
viszont az önkormányzati érdekszövetségek képviselőinek a száma a korábbi egyről háromra. 
A partnerség elvének érvényesítése érdekében a módosítás a tanácskozási joggal részt vevők 
körébe bevonta az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy 
állandó képviselőjét, illetve a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek 
egy állandó képviselőjét. A további állandó meghívottak körét a Tanács saját ügyrendjében 
határozhatja meg, illetve az adott napirendi pontok tárgyalásán értelemszerűen részt vehetnek 
azon szervezetek vezetői is, amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint. Szintén a 
partnerség elvének érvényesülését szolgálja, hogy mindazon bírósági nyilvántartásba vett 
országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására 
egyeztető fórumot hoznak létre rendelkeznek konzultációs joggal. Az egyeztető fórum 
véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

 

„- az Európai Unióban alkalmazott tervezési, finanszírozási, programkészítési és 
megvalósítási gyakorlat elsajátítása és alkalmazásának bevezetése”  
 
A Phare program keretében a kormány széles körű tanácsadási és képzési programot valósított 
meg, mind nemzeti és regionális szinten is. A központi közigazgatásnak a Strukturális Alapok 
fogadására való felkészülési programja 1999-ben indult az 1998. évi Phare program 
finanszírozásával. A 7,1 millió EUR teljes költségvetési program keretében külföldi szakértők 
nyújtottak segítséget a hazai intézményeknek az EU-támogatással, így az Előcsatlakozási 
programokból és a Strukturális Alapokból megvalósuló fejlesztési programok fogadására való 
felkészülést. A tanácsadást egészítette ki mintegy 1000, a Strukturális Alapok 
menedzsmentjével foglalkozó szakember képzése. A tanácsadási és képzési komponens 
mellett még 3 mintaprojekt is megvalósult a program.  
 
A regionális szervezetek, intézmények felkészítését segítő 5,54 millió EUR költségvetésű 
Regionális Felkészítő program, valamint a főként a Közösségi Támogatási Keret és az 
operatív program tervezését, végrehajtását segítő, 7.6 millió EUR értékben megvalósuló II. 
kormányzati felkészítési program is a fenti célt szolgálta.  
A programok keretében elsősorban tanácsadási, képzési tevékenységek valósultak meg, 
valamint tanulmányutak keretében számos szakember ismerkedhetett meg a tagállami 
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példákkal. A Phare támogatású program mellett kétoldalú olasz, holland kormányközi 
programok is segítették az EU fejlesztési forrásaival kapcsolatos ismeretek elsajátítását. A 
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hazai felhasználási lehetőségével párhuzamosan 
Magyarországon is elterjedt, különösen a projekttervezés tekintetében az EU-ban alkalmazott 
projekttervezési, projektmenedzsment ismertek oktatása a majdani projektgazdák és 
kedvezményezettek számára. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jelentős 
lépéseket tett annak érdekében, hogy a SAKK program keretében állandó, akkreditált képzési 
lehetőséget biztosítson az EU fejlesztési forrásainak kezelésében résztvevő szakemberek 
részére. 
 
A fenti programok szakmai támogatásának is köszönhetően az országban működni kezdett az 
EU fejlesztési forrásainak felhasználásáért felelős intézményrendszer, elkészült a támogatások 
felhasználásának feltételét jelentő Nemzeti Fejlesztési Terv és a kapcsolódó operatív 
programok. Megemlítendő, hogy nemcsak a képzések kertében, de a gyakorlati munkavégzés 
folyamatában az érintett szakembergárda széles ismerteket szerzett az EU-ban alkalmazott 
gyakorlati tervezési, intézményfejlesztési, végrehajtási, ellenőrzési, értékelési feladatokról. 
 

„- az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó cél-, eszköz- és intézményrendszer, 
valamint ezek megvalósítása feltételrendszerének kidolgozás”  
 
A Magyar Kormány az elmúlt időszakban több határozatot fogadott el a Strukturális Alapok 
és a Kohéziós Alappal kapcsolatos felkészülés koordinációjának javítása és a pénzügyi 
eszközök fogadására való felkészülés érdekében. Ennek eredményeképpen: 

– létrehozta a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot a minisztériumok 
közötti koordináció javítása érdekében; 

– meghatározta az egyes pénzügyi alapok felhasználásával kapcsolatos felelősségi 
rendet; 

– előírta az érintett minisztériumokban a tervezőrészlegek megerősítését; 
– kiadta a monitoring rendszer kiépítésére vonatkozó irányelveket; 
– a területfejlesztési törvény 1999. évi módosításával megerősítette a regionális szint 

szerepét, rendelkezett a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletéről, 
valamint a munkaszervezetek létrehozásáról; 

– a területfejlesztési törvény 2004. évi módosításával újraszabályozta a regionális 
fejlesztési tanácsok közhasznú társaságainak (munkaszervezetek) feladatait is. 

 
A kormány a 2307/1998. (XII. 30) számú határozatában rendelkezett a hazai támogatási 
rendszer EU-konform átalakításáról, melynek végrehajtását folyamatosan értékelte és a 
szükséges korrekciókat, intézkedéseket megtette. E szabályalkotási folyamat keretében 
fogadta el a kormány a 1218/2002. (XII. 29.) határozatával a Nemzeti Fejlesztési Terv és az 
operatív programok elfogadásáról és a tervező munka további menetrendjét, valamint a 
végrehajtás intézményrendszerével kapcsolatos időszerű feladatokat, melyben kijelölte a 
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap végrehajtásáért felelős intézményrendszert. 
Az EU Strukturális Alapjaihoz kapcsolódó cél-, eszköz- és intézményrendszer kidolgozása 
megtörtént a Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív programok elkészítésével és az Európai 
Bizottság 2004. évi hivatalos elfogadásával. 
 
„- a területfejlesztést szolgáló állami eszközök koordinált rendszerének kialakítása”  
 
A területfejlesztési politika stratégiai céljainak megvalósulását e szakpolitika horizontális 
jellegénél fogva nemcsak a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok 



 

160 

(Területfejlesztési célelőirányzat, Céljellegű decentralizált támogatások), hanem más ágazati 
kezelésben lévő előirányzatok is szolgálják. A területi egyenlőtlenségek csökkentése 
megkívánja mindezen források összehangolt kezelését.  
 
A Kormány a területfejlesztést szolgáló állami eszközök koordinált rendszerének kialakítása 
érdekében a strukturális tervezés összehangolására és a fejlesztési támogatási rendszer 
átalakítására és működtetésére, - a támogatási rendszerünk EU-konform átalakításáról szóló 
2307/1998. (XII. 30.) Korm. határozat és a támogatási rendszerünk átalakításának soron 
következő lépéseiről szóló 2134/1999. (VI. 11.) Korm. határozat 1-2. pontjai értelmében - 
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Koordinációs 
Bizottság) hozott létre. 
 
A Koordinációs Bizottság hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok: 

- a fejlesztéspolitikában és a fejlesztési támogatások rendszerének működtetésében 
érintett központi közigazgatási szervek fejlesztéspolitikai tevékenységének 
összehangolása; 

- a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésének, valamint a horizontális, az ágazati és a 
regionális strukturális tervezésnek a koordinálása; 

- a fejlesztési támogatások rendszerének átalakításával kapcsolatos javaslatok 
kidolgozásának, az átvilágítási és jogharmonizációs feladatok ellátásának 
koordinációja; 

- a fejlesztési támogatások rendszerét érintő kormányhatározatok és jogszabályok 
megalkotásának előkészítése, illetve más kormányzati intézkedések tervezetének 
véleményezése; 

- a Kormány rendszeres tájékoztatása a fejlesztéspolitika kidolgozása és végrehajtása, 
illetve a támogatási rendszer átalakítása érdekében végzett munka állásáról; 

- a Kormány álláspontjának összehangolt képviseletével kapcsolatos feladatok 
előkészítése a nemzetközi szervezetek (mindenekelőtt az Európai Unió Bizottsága) 
fejlesztéspolitikai és támogatási ügyekben illetékes szerveinél. 

 
A koordináció megteremtése érdekében született további fontos intézkedés a 24/2003. (III. 4.) 
Korm. rendelet elfogadása a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről.  
 
A rendelet hatálya az alábbi előirányzatokra terjed ki: 

- Turisztikai célelőirányzat 
- Vállalkozási övezetek támogatása 
- Kistérségi támogatási alap 
- Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 
- Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 
- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 
- Céljellegű decentralizált támogatás 
- Agrárberuházások támogatása 
- Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás 
- Melioráció és öntözésfejlesztés 
- Vidéki térségek felzárkóztatása 
- Vidéki környezet vonzóbbá tétele 
- Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 
- Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
- Útfenntartás és fejlesztés 
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- Környezetvédelmi alap célfeladatok 
- Vízügyi célelőirányzat 
- Műszaki fejlesztési célelőirányzat 
- Szociális kistérségi felzárkóztatás 
- Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 
- Közmunkaprogramok támogatása 

 
A koordináció megteremtése érdekében a jogszabály felhatalmazza a területfejlesztésért 
felelős minisztert, hogy javaslatot tehet a felsorolt előirányzatok felhasználási szabályaira 
vonatkozóan a területi politika támogatási céljainak az érvényre juttatása érdekében. Ezen 
kívül a kormányrendelet lehetőséget biztosít az előirányzatot kezelő miniszter részére az 
ágazati szakmapolitikai célok és a területfejlesztés szempontjainak együttes 
figyelembevételével az előirányzat pályázati rendszerben felhasználható részéből regionális 
térségi keret elkülönítésére. Szintén e jogszabály teszi lehetővé, hogy a területfejlesztési célok 
megvalósítását szolgáló pályázatoknál a területfejlesztési szempontból kedvezményezett 
térségek magasabb támogatási intenzitásban részesüljenek. A leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek 20 %-kal, míg a hátrányos helyzetűek 10 %-kal növelt összegű támogatást 
kaphatnak. 
 
Annak érdekében, hogy tényleg érvényre jussanak bizonyos területi szempontok a különböző 
ágazati előirányzatok esetében, szükséges a támogatások felhasználásának területi alapú 
nyilvántartása, értékelése. Ennek érdekében született meg a 8001/2004-es TNM közlemény a 
területfejlesztést közvetve és közvetlenül szolgáló támogatási rendszerek és az azok 
segítségével megvalósuló fejlesztésekről készülő értékelések módszertanáról. E módszertan 
felsorolja azokat az előirányzatokat, melyek hatást gyakorolnak a területi folyamatok 
alakulására, és felvázol egy metodikát ezen támogatások területi alapú értékelésére. Ezt az 
értékelést minden évben el kell készítenie az érintett tárcáknak és a Területfejlesztési 
államtitkárság részére kell elküldeniük. 
 
Az említett jogszabályokon túlmenően azonban nem történt meg egy összehangolt, koordinált 
rendszer megteremtése a területfejlesztési politikában. Ennek kialakítását a területfejlesztési 
politika ágazatközi, horizontális jellege teszi indokolttá. A területi hatással is bíró állami 
fejlesztési eszközök esetében a területi politika elveinek, céljainak érvényre juttatása 
jelentősen javíthatja a térségi különbségek problémáját. A területfejlesztési célú 
támogatásoknak szűkös keretük és mozgásterük következtében önmagukban ugyanis nincsen 
szignifikáns hatásuk a területi folyamatok alakulására. 
 
Egy koordinált támogatási rendszer kialakításához első lépésként egy egységes adatgyűjtési, 
nyilvántartási rendszer szükséges a pályázatokról. Így lehetővé válik a párhuzamosságok, 
kapcsolódások feltárása és a pályázatok területi hatásainak értékelése. Ezt követően lehetséges 
egy összehangolt elosztási rendszer felállítása, melyben a területfejlesztési 
kedvezményezettség elvének érvényesítésére nagyobb mozgástér nyílik (területi alapon 
differenciált magasabb támogatási ráták, hátrányos helyzetű térségek preferálása forráshiány 
esetén). Egy egységes, összehangolt támogatási rendszer kialakítása során pedig a Strukturális 
Alapokkal való összhang megteremtése is sarkalatos lépés, annak érdekében, hogy létrejöjjön 
egy optimális kooperáció a hazai fejlesztési források, az uniós támogatások és a hozzá 
szükséges hazai társfinanszírozás között. 
 
„- a Koncepció és a középtávú gazdaságpolitikai program figyelembevételével a központi 
fejlesztési támogatások teljes rendszerét integráló átfogó fejlesztési program kidolgozása”  
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A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) tervezésekor, majd 
a jelenleg folyó végrehajtás során is megfogalmazódott, hogy a Közösségi és a tisztán magyar 
finanszírozású fejlesztési tevékenységek elkülönültsége s az ebből fakadó 
összehangolatlanság gyakran vezet átfedésekhez, s ezzel egyidejűleg az ország számára fontos 
prioritások figyelmen kívül hagyásához. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hatékony 
forrásfelhasználás, a fejlesztések egymást kiegészít õ jellegének megteremtése megköveteli a 
közösségi és a hazai forrásból finanszírozott fejlesztési elképzelések, lehetőségek és források 
együttes tervezését.  
 
A fentiek érdekében a Kormány célul tűzte ki, hogy készüljön el az Nemzeti Fejlesztési 
Tervet is magába foglaló, a tisztán hazai költségvetési és az uniós forrásokat integráló - ezáltal 
a lehetséges szinergiákat teljes mértékben kihasználó - Európa Terv, amely az ország 
középtávú (2007–2013) fejlesztési stratégiai terve. 
 
Ennek érdekében alkotta meg az Európa Terv kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről 
szóló 1079/2004. (VI. 22) kormányhatározatát. A határozat rendelkezik arról, hogy a tervezés 
első elemeként 2005 elejére készüljön el – nemzeti konszenzus igénye mellett – egy hosszú 
távú Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, amelyet az Országgyűlés fogad el. 
 

„- az ország Európai Unióhoz való csatlakozása feltételezett időpontjára a Koncepció 
alapján középtávú területfejlesztési program kidolgozása Nemzeti Fejlesztési Program 
keretében, a 2002-2006 közötti időszakra a Koncepcióban megfogalmazott javaslatok 
figyelembevételével az EU által társfinanszírozható programok rendszerére”  

 
Magyarország 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz, de a Strukturális Alapok és 
a Kohéziós Alap támogatásai már 2004. január 1-től elérhetővé váltak az ország számára. A 
források megszerzése érdekében Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervét 
(NFT), amit 2003. március 30-ig benyújtott az Európai Bizottságnak. Az NFT alapján a 
magyar kormány az ország és a régiók kiegyensúlyozottabb területi fejlődésének 
hangsúlyosabb elősegítése érdekében elkészített a Regionális Fejlesztés Operatív Programot 
(ROP). A programot, az Európai Bizottság a Közösségi Támogatási Kerettel együtt elsőször 
2003. decemberében előzetesen, majd 2004. júniusában – a hivatalos csatlakozás után – 
véglegesen elfogadta. A program az EU költségvetési ciklusához igazodva 2004-2006 között 
valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, valamint a 
központi költségvetés és a helyi önkormányzati, magán források finanszírozásával.  
 
A program átfogó céljának elérése érdekében a fejlesztések figyelembe veszik a régiók eltérő 
földrajzi, gazdasági, természeti adottságait, sajátos kultúráját, településeik jellegét, valamint a 
településhálózatból következő kihívásokat. A ROP elsősorban a régiókon belüli, helyi és 
kistérségi hatású fejlesztésekre koncentrál. Ezek olyan típusú és célú fejlesztések, melyek a 
szubszidiaritás elvéhez igazodva többnyire helyi döntési kompetenciába tartoznak, valamint 
egy adott régió, kisebb térség belső erőforrásainak, ezen belül a természeti, kulturális 
adottságainak fenntartható hasznosítására és a helyi szereplők, kiemelten is az 
önkormányzatok, vállalkozások, oktatási-képzési intézmények, civil szervezetek 
együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázására épülnek. 
 

A program stratégiája az alábbi három célt határozza meg, amelyek mind hozzájárulnak a 
kiegyensúlyozottabb területi fejlődés, mint átfogó cél megvalósításához: 



 

163 

– Természeti és kulturális értékekben gazdag elmaradott térségek belső erőforrásainak 
fejlesztése; 

– Vonzó települési környezet kialakítása és a gazdasági potenciál fejlesztése, tekintettel 
a hátrányos helyzetű kistérségekre; 

– A helyi szereplők alkalmazkodó képességének és együttműködésének fejlesztése; 
 
A programban érvényesülnek az Országos Területfejlesztési Koncepció átfogóan 
megfogalmazható célkitűzései, mint a kiegyensúlyozottabb térbeli szerkezet kialakítása; az 
innováció térbeli terjedésének elősegítése; a különböző természeti és földrajzi adottságú 
térségekben az erőforrások fenntartható hasznosítását biztosító fejlesztéspolitika kialakítása; 
az ország térségeinek bekapcsolása Európa térszerkezetébe.  
Ugyanakkor a területi különbségek mérséklését nemcsak a ROP, hanem az összes operatív 
program is elősegíti az elmaradott régiók megkülönböztetett támogatásával. Külön 
hangsúlyozandó, hogy az innováció térbeli terjedésének elősegítését jelentősen támogatja a 
Gazdaság és Versenyképességi Operatív Program az innovációs létesítmények, valamint a 
Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program az egyetemek fejlesztésével. Az ország 
térségeinek az európai térbe való bekapcsolása alapvetően a háromoldalú határon átnyúló, a 
transznacionális, és az interregionális együttműködéseket finanszírozó INTERREG 
programok révén valósul meg. 
 

„- a Nemzeti Fejlesztési Program kidolgozása során az ágazatok térségi prioritásainak, 
fejlesztési céljainak, továbbá a régiók, a regionális fejlesztési tanácsok által kialakított, 
fejlesztési prioritásainak egyidejű érvényesítése” és a programkészítés során a fejlesztési 
támogatások átlátható, demokratikus, partnerségen alapuló tervezése, az ágazati és térségi 
fejlesztési célok visszacsatoláson alapuló tervezési mechanizmusainak kiépítése” 
 
Az ágazati és regionális fejlesztési célok, prioritások érvényesítési lehetőségeit alapvetően a 
tervezés folyamata, intézményi rendszere határozta meg.  
2001. év elején a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság irányítása mellett 
kezdődött meg az EU Strukturális Alapjai igénybevételéhez szükséges NFT kidolgozása. Az 
FKTB Tervezési Albizottságához kapcsolódóan a terv kidolgozása az NFT Munkacsoport 
feladata volt, amely mellett szektorális munkacsoportok és – a területfejlesztésért felelős tárca 
irányításával – regionális munkacsoport végezte a tervező munka koordinálását. A regionális 
és az ágazati célok összehangolását segítette, hogy a regionális fejlesztési tanácsok elnökei 
2001 elején megalakították a Területfejlesztési Régiók Egyeztetési Tanácsát (TERET). 
A Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív programok tervezése sokrétű, sokoldalú folyamat 
volt, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy számos munkamegbeszélés kísérte a tervezést, 
melyek jelentős részén mind a minisztériumok, mind a régiók szakemberei részt vettek. A 
tervezés folyamatát széleskörű partnerségi egyeztetés kísérte, amely során minden régióban 
véleményezték az NFT és a Regionális Operatív Program elkészült részdokumentumait.  
 
A partnerségi jellegű egyeztetésekre ugyanakkor az is jellemző volt, hogy inkább a tervezési 
kezdeti fázisában valósultak meg, miközben a dokumentumok véglegesítési szakaszában 
számos, az alapkoncepciót nem változtató, de a területi preferenciákat befolyásoló, lényegi 
változtatások történtek egyeztetések nélkül. Ezeket a területi típusú lehatárolásokat 
általánosságban jellemzi, hogy - összhangban az országon belüli területi különbségek 
mérséklésének szándékával - alapvetően a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
kistérségek, vagy a hátrányosabb helyzetű régiók preferálását, vagy kizárólagos támogatását 
jelentették.  
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Miután az operatív programok alapvetően az egész ország területét lefedték, inkább 
ágazatinak, mint regionálisnak mondhatók. Ezért az NFT és az operatív programok 
tervezésénél inkább az volt a kulcskérdés, hogy az ágazati fejlesztési célok mellett a régiók 
miként érvényesítik a saját fejlesztési prioritásaikat. 
 
A tervezés szervezeti rendje kapcsán elmondható, hogy a tervezési szakasz vége felé a régiók 
a minisztériumokkal együtt már részt vettek a tervezés folyamatát koordináló FKTB ülésein. 
A bizottságban a régióknak elvben lehetőségük volt érvényesíteni a véleményüket, de ez a 
gyakorlatban kevésbé sikerült a szűkős határidők és a régiókban a regionális fejlesztési 
tanácsok bevonásával történő hosszabb egyeztetési folyamat miatt.  
 
Az operatív programok kapcsán elmondható, hogy míg a ROP kidolgozásába mindvégig be 
voltak vonva régiók, tagjai voltak a kidolgozását támogató munkacsoportnak, addig a régiók 
jelenléte változó és kisebb mértékű volt a tisztán ágazati jellegű operatív programok 
elkészítése során. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy míg a regionális operatív programot –
szinte teljes konszenzus övezete, addig a régióknak például az ágazati programok 
költségvetésének kialakításában szinte nem volt befolyásuk, ami által a regionális prioritások 
érvényesítése is csak korlátos lehetett. 
 

„- a programtervezés intézményi, személyi és anyagi feltételeinek megteremtése központi és 
térségi szinten, ezzel összhangban a regionális fejlesztési tanácsok munkaszerveinek 
megerősítése az egyes statisztikai-tervezési régiókban”  
 
A területfejlesztési politikát érvényesítő eszközrendszer fontos eleme a területi tervezés. A 
területfejlesztési tevékenység megalapozott megvalósításának, a fejlesztési források hatékony 
felhasználásának feltétele a megfelelően kidolgozott területi tervek (koncepciók, programok, 
rendezési tervek) megléte. 1998-2003 között tovább folytatódott a területi tervezési 
tevékenység kiteljesedése. A legtöbb fejlesztési koncepciót 1997-98-ban fogadták el, ezt 
követően inkább a programkészítés került előtérbe. Az elkészült dokumentumok száma 
alapján egyértelműen a 2000-es év volt a területi tervezés legaktívabb éve, azóta ismét 
csökken az egy-egy évben elfogadott tervezési dokumentumok száma.  
 
A tervek készítését a területfejlesztési támogatáspolitika is ösztönözte. A Területfejlesztési 
Célelőirányzat megyei decentralizált kereteiből egyre nagyobb arányban ítéltek meg 
támogatást térségi fejlesztési programok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére (2002-
ben a megyei támogatások csaknem egy-tizedét). 2000-től előbb a TFC, majd a TEKI is 
támogatta a településrendezési tervek készítését. A regionális fejlesztési tanácsok 1998-2002 
között régiónként 390 millió Ft-ot (1998-ban 60, 1999-ben 130, 2000-ben és 2002-ben 100 
millió Ft) használhattak fel regionális fejlesztési programok kidolgozására. 
 
A tervekben foglalt célkitűzések érvényesülését elősegítette, hogy 2001-től új célként jelent 
meg a megyei, (2002-től a megyei és kistérségi) fejlesztési programokban szereplő 
beruházások támogatása, illetve a megyei tanács határozatában rögzített roma programok 
támogatása. (Utóbbi esetben épp az ilyen programok hiánya akadályozta meg, az ilyen témájú 
pályázatok benyújtását, támogatását). Szintén 2001-től a területfejlesztési PHARE 
programokból kimaradó dunántúli régiók valamint Közép-Magyarország és a Balaton az 
elkészített 3 éves Előzetes Regionális Fejlesztési Programjaik megvalósítására kaptak 
decentralizált forrásokat a TFC-ből. ami szintén a programfinanszírozás irányába tett jelentős 
lépés volt. Ugyanakkor a decentralizáltan átadott állami támogatások felhasználásán túl sem a 
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régióknak, sem a megyéknek, sem a kistérségeknek nincs saját eszköze az egyes 
koncepciókban, programokban foglalt célkitűzések megvalósítására.  
 
A regionális fejlesztési tanácsok mellett minden régióban megalakultak a regionális fejlesztési 
ügynökségek (RFÜ). Az RFÜ-k a regionális fejlesztési tanácsok tulajdonában álló nonprofit 
szervezetek; igazgatójukat a regionális fejlesztési tanács jelöli ki általában nyílt pályázat 
útján. A regionális fejlesztési ügynökségek személyi állományának összetétele és jellege 
régiónként eltérő. A regionális fejlesztési ügynökségeken dolgozó munkatársak száma 
átlagosan 30 fő körül alakul. Az ügynökségek személyi állománya rendszerint mérnökökből 
és közgazdászokból áll, és az ott dolgozó munkatársak csak nagyon kis hányada nem 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel és középfokú nyelvvizsgával. Az ügynökségek személyi 
állománya „fiatal”, abban a tekintetben is, hogy mindenhol alacsony (20-30%) a legalább 3 
éves gyakorlattal rendelkező munkatársak aránya.  
 
A 2004. évi törvénymódosítás a regionális fejlesztési tanácsok közhasznú társaságainak 
feladatait is újraszabályozta. Az ügynökségek kidolgozzák - az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval összhangban - a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, 
illetve a régió fejlesztési programját. Összegyűjtik és feldolgozzák az önkormányzatoknak, 
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit. Kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 
Közreműködnek a regionális fejlesztési tanács által a központi és regionális forrásokra 
benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában; 
pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében. 

 
„- a decentralizált döntési körben működő eszközök arányának növelése”  
 
A források decentralizálása, azaz a döntési kompetenciák alacsonyabb területi szintre történő 
delegálása a területi egyenlőtlenségek csökkentésének egyik legfontosabb eszköze. A helyi 
igényekhez, adottságokhoz igazodva célzott forráselosztással ugyanis eredményesebben lehet 
megvalósítani a területi politika fejlesztési céljait.  
 
A területfejlesztést szolgáló közvetlen pénzügyi eszközökön belül az utóbbi években valóban 
növekedett a decentralizált források nagysága. A Phare-program úttörő szerepet töltött be 
ebben a folyamatban, mivel 1992 óta támogatott egyes hátrányos helyzetű megyéket és 
régiókat. A regionális fejlesztési tanácsok először a 2000-2001-es tükörrégiós programok 
kapcsán, majd 2002-2003-ban az Orpheusz-program keretében kaptak lehetőséget arra, hogy 
a döntési körükbe utalt hazai fejezeti előirányzatokra összevont pályázati felhívásokat 
jelentessenek meg.  
 
A területfejlesztés eszközrendszerének legfontosabb elemeit képező Területfejlesztési 
célelőirányzat és Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elosztása nagyrészt 
decentralizált úton, a megyei területfejlesztési tanácsok közreműködésével történik. Ezek a 
támogatási formák már 1998 előtt is működtek, ugyanakkor e célelőirányzatok 
költségvetésben meghatározott kerete alapvetően nem változott. Ennél azonban fajsúlyosabb 
az a tény, hogy mind a TFC, mind a TEKI a legkisebb keretösszeggel rendelkező fejlesztési 
források közé tartozik, ami nem is változott 1998-2004 között.  
Szintén új elemként tűnt fel a területfejlesztési támogatási rendszerben a Térség- és település 
felzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) és a Kistérségi támogatási alap (KITA) 2003-as 
bevezetése. Ám a következő költségvetési évben meg is szüntették e két új előirányzatot. A 
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TTFC bővítette a decentralizált források körét, aminek felhasználásáról a régiók dönthettek, 
míg a KITA egy új központi elosztású területfejlesztési forrásként jött létre, mely a 
kistérségek felzárkóztatását célozta.  
2004-ben kaphatnak először forrásokat a létrejött kistérségi társulások. Ez az összeg azonban 
többnyire csak a kistérségi társulások működési költségeinek a finanszírozására volt elegendő. 
 

Decentralizáltan elosztásra kerülő területfejlesztési források nagysága,  1999-2004          (millió Ft) 

Megnevezés 1999* 2000** 2001** 2002** 2003* 2004* 
Regionális Fejlesztési Tanácsoknak 
decentralizált keret összesen - - 5 519 6 044 11 800 22 640

- ebből Területfejlesztési célelőirányzat 
(TFC) - - 5 519 6 044 2 400 - 

- ebből Térség- és település-felzárkóztatási 
célelőirányzat (TTFC) - - - - 9 400 - 

- ebből Terület- és régiófejlesztési 
célelőirányzat (TRFC) - - - - - 11 192

- ebből egyéb célelőirányzatok***      11 448
Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak 
decentralizált keret összesen 23 322 24 513 23 608 24 452 19 172,5 16 873

- ebből Területfejlesztési célelőirányzat 
(TFC) 7 322 7 073 6 735 7 579 2 299,5 - 

- ebből Területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás (TEKI ) 10 000 10 900 10 573 10 573 10 573 10 573

- ebből (CÉDE) 6 000 6 540 6 300 6 300 6 300 6 300
Decentralizált területfejlesztési célú 
források összesen 23 322 24 513 29 127 30 496 30 972,5 39 513

* Területfejlesztésért felelős tárca adatai alapján 
** Állami Számvevőszék V-1011-183/2002-03 jelentésének adatai alapján 
***66/2004. (IV.15.) Korm. rendelet alapján az összeg magában foglalja a Belügyminisztérium, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 
valamint a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium egy-egy fejezetének/előirányzatának decentralizált részét. 
  
A többi állami fejlesztési forrásnál a decentralizált források aránya továbbra is nagyon 
alacsony, a forráselosztásra vonatkozó szabályozás (támogatható célok, térségek, támogatás 
mértéke, módja) tartalmi és formai értelemben rendkívül szigorú, nem tesz lehetővé nagyobb 
önállóságot, helyi kezdeményezést. A decentralizált és központi források lényegében azonos 
célterülete és szabályozása nem nyújtott többféle eszközt a fejlesztések támogatásában, 
lényegi különbség a döntéshozók személye volt. Részben ezért, részben pedig mert az 
egymást követő kormányzati ciklusok alatt újra és újra kicserélődő döntéshozói testületek 
nem a hosszú távú, stratégiai változásokat próbálták befolyásolni, hanem inkább gyors, 
látványos beruházásokat fejlesztéseket támogatni, a decentralizált források elosztásánál sem 
az átláthatóság elve, sem a szinergia, sem a koncentráció elve nem érvényesült. 
 
A decentralizáció ugyanakkor nemcsak a területfejlesztési források esetében kívánatos. 
Számos ágazati kezelésben lévő előirányzat jelentős hatást gyakorol a területi folyamatok 
alakulására. Ezeknek a támogatásoknak alacsonyabb területi szintre történő decentralizálása is 
nagymértékben hozzájárulhat a térségi különbségek csökkentéséhez.  
 
Az utóbbi években a szükségesnél ugyan lassabban, de érezhetők a decentralizáció felé 
mutató jelek. Ezek közé tartozik a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék fejlesztése és 
kiemelten elmaradott kistérségeik felzárkóztatása érdekében a hatályos költségvetési 
törvényben felsorolt támogatási célprogramoknak, ill. a Munkaerőpiaci Alap aktív 
foglalkoztatási és képzési alaprészének pályázati rendszerben kihelyezhető előirányzataiból 
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támogatási keretösszeg elkülönítése. 1998-2004 között hétre bővült azoknak a megyéknek 
köre, melyekre érvényes ez a rendszer.  
 
A következő támogatások esnek az elkülönítési szabály hatály alá: 

– Turisztikai célelőirányzat 
– Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 
– Agrárberuházások támogatása 
– Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás 
– Melioráció és öntözésfejlesztés 
– Vidéki térségek felzárkóztatása 
– Vidéki környezet vonzóbbá tétele 
– Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 
– Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
– Útfenntartás és fejlesztés 
– Környezetvédelmi alap célfeladatok 
– Vízügyi célelőirányzat 
– Műszaki fejlesztési célelőirányzat 
– Szociális kistérségi felzárkóztatás 
– Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 
– Közmunkaprogramok támogatása 

 
Több tárca, így a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium kezelésében lévő 
Környezetvédelmi célelőirányzat esetében is jelentős előrelépések történtek a decentralizáció 
irányába. 
 
Összességében tehát elmondható, hogy a hazai fejlesztési forrásoknak csak kis százaléka 
decentralizált valamilyen területi szintre, azon belül is elsősorban megyei szintre. A hazai 
támogatási rendszer alapvetően továbbra is központosított elvek alapján működik. Az utóbbi 
néhány évben kormányzati szinten érezhető a szándék az állami fejlesztési források 
decentralizációjának fokozására, ugyanakkor ennek eredményei jelenleg még alig érezhetők.  
 

„- az átláthatóság és a hatékonyság érvényesítése érdekében az előzetes, a közbenső és az 
utólagos ellenőrzés, illetve hatékonyságmérés beépítése a programkészítésbe”  
 
A területfejlesztési koncepciók, programok és területrendezési tervek tartalmi 
követelményéről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet alapján minden ilyen típusú tervezési 
dokumentumra kötelező elvégezni a társadalmi-gazdasági-környezeti hatások értékelését. Az 
előírások azonban csak igen érintőlegesen foglalkoznak a hatásértékelés elkészítésével, és 
nem szólnak annak tartalmi elemeiről sem. 
 
A jogszabály elfogadása óta eltelt időszak gyakorlatára alapozva elmondható, hogy a hazai 
regionális programok értékelési kultúrája kialakulatlan, a programok társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásainak elemzése módszertani hiányosságokat mutat. A Nemzeti Fejlesztési 
Terv részét képező Regionális Operatív Program (2004-2006) ex-ante értékelése kivételével 
az elmúlt években elfogadott regionális programokhoz nem készült érdemi eredményeket 
felmutató, – a tervezés menetére visszacsatolni, és ha kell azt befolyásolni képes – 
hatásértékelés.  
 
Magyarországon a jelenlegi jogszabályok által előírt hatásértékelések az Európai Unióban 
honos értékelési metódus szerint egyelőre még csak az előzetes értékelés jegyeit viselik 
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magukon. Az ex-ante értékelés tartalmi követelményei alapján viszont csak a várható hatások 
prognosztizálásával foglalkoznak és nem elemzik a program beavatkozási logikáját. 
Ugyanakkor a programokhoz kapcsolódó közbenső és utólagos értékelések gyakorlata még 
nem terjedt el Magyarországon. Ez azonban nemcsak az értékelési gyakorlat hiányosságaira, 
hanem a területfejlesztési programok bizonytalan megvalósítási háttere vezethető vissza. A 
régiók/megyék stratégiai és operatív programjaiból jelenleg hiányzik a reális költségvetési 
háttér, ezért a tervekben, programokban megjelölt célok, intézkedések is utópisztikusak. Amíg 
a területfejlesztési programokban megjelölt intézkedések csak töredéke valósul meg, addig 
nem lehet a program tényleges utólagos hatásairól beszélni. A programokhoz kapcsolódó 
közbenső és utólagos hatásértékelésekre eddig csak a Phare előcsatlakozási programok 
esetében került sor kísérleti jelleggel. 
 

„- az ellenőrzés független, illetve a hatékonyságértékelés - szükség szerinti mértékben 
önálló - intézményrendszerének kialakítása”.  

 
Az ellenőrzés és a hatékonyságértékelés feladatát ellátó monitoring intézmények felállításra 
kerültek. Ennek lépései a következők voltak: 
 

- A 1108/1997. számú kormányhatározat eredményeképpen létrejött a Központi 
Monitoring Bizottság (KMB), valamint az Országos Monitoring Bizottság (OMB); 

- Az 1009/1998. számú kormányhatározat elvben kialakította a háromszintű monitoring 
intézményrendszert, melyben a Központi Monitoring Bizottság (KMB) és az Országos 
Monitoring Bizottság (OMB) jelenti a felső, a Fejezeti Monitoring Bizottságok (FMB) 
a középső, a Területi (regionális) Monitoring Bizottságok (TMB) pedig az alsó szintet; 

- Az 1026/1999. számú kormányhatározat ezt módosította annyiban, hogy a 
programokért felelős tárca nélküli miniszter szintén a monitoring rendszer egyik 
felelőse lett; 

- Az 2307/1998. számú kormányhatározat feladatként fogalmazta meg, hogy ki kell 
dolgozni az uniós támogatási rendszerekkel kapcsolatos monitoring és ellenőrzési 
intézkedéseket;  

- A 2073/1999. számú kormányhatározat a Strukturális Alapokra való felkészülés 
koordinálásáról rendelkezik, míg a 2134/1999. számú kormányhatározat akciótervet 
adott a monitoring rendszer kiépítésére;  

- A 2273/1999. számú kormányhatározat szintén a monitoring rendszer kialakításához 
nyújt iránymutatást (a rendszer elemeinek kiépítése, egységes eljárásrend, 
kritériumrendszer);  

- A 89/2001. számú kormányrendelet rendelkezett a Monitoring Bizottságok 
feladatairól; 2001-ben végül 166/2001 számú kormányrendelet rendelkezett az uniós 
társfinanszírozású programok monitoring és értékelési rendszere kiépítéséről. 

 
A Strukturális Alapok által finanszírozott programok monitoring rendszere a már meglévő 
monitoring bizottsági rendszerre épülve jött létre, melyet a 124/2003 számú az Európai Unió 
által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok 
monitoring rendszerének kialakításáról szóló kormányrendelet határozott meg. A rendelet az 
előcsatlakozási alapokhoz kapcsolódó, azok lezárulásával megszűnő monitoring rendszert és a 
Strukturális Alapok rendszerét egyaránt tartalmazza, bár e két rendszert egymástól 
egyértelműen különválasztja. 
 
A jogszabályok alapján felálltak az előcsatlakozási, hazai és Strukturális Alapokhoz 
kapcsolódó hazai monitoring rendszer alapjait képező bizottságok, de munkaszervezeti 
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hátterük, működésük egyelőre még hiányos. Az előcsatlakozási és a Strukturális Alapok 
monitoring rendszereinek párhuzamos és közel átfedés mentes jelenléte nehezen 
áttekinthetővé, s feltehetően meglehetősen bürokratikussá teszi a rendszert, ami nem segít 
abban, hogy a monitoring bizottságok működése túllépjen a formális és jelentésvezérelt 
jellegen.  
 
A hazai monitoring szervezeti rendszert tovább bonyolítja, hogy az egyes Európai Unió által 
nyújtott támogatások felhasználásában résztvevő minisztériumok is működtetnek monitoring 
egységeket, amelyek feladatai elsődlegesen az adatnyilvántartásra, jelentések készítésére 
terjednek ki. További probléma, hogy az előcsatlakozási, mind a Strukturális Alapokhoz 
kapcsolódó rendszerből teljesen kimaradt a regionális szint.  
 
A hazai támogatási rendszerek figyelemmel kísérése csak említések szintjén szerepel és az 
ezzel kapcsolatos feladatok nem kerültek egyértelműen kijelölésre. E támogatási rendszerek 
nyomon követésének és értékelésének egyik legfőbb akadálya a nem megfelelő 
adatnyilvántartás. Jelenleg még a támogatási rendszerek input adatainak egységes 
nyilvántartása sem létezik, bár az egységes területi támogatási információs rendszer kiépítés 
alatt áll. Több kísérlet történt egy egységes fejlesztéspolitikai információs rendszer 
létrehozására (TeIR, PRIMA, MEMOR, EMIR, OTMR, legutóbb a REMEK). Azon 
túlmenően, hogy hiányzik egy koordinált országos információs hálózat, az egyes szaktárcák 
támogatási nyilvántartásai sem kielégítőek. Programszinten az EU elvárásaiból adódóan a 
legteljesebb nyilvántartás a Phare programokat jellemzi, azonban az eredmények, hatások 
monitoringja és értékelése terén komoly módszertani hiányosságok találhatók.  
 
 
 
 
 



Melléklet a .../2005. (...) számú 
OGY határozathoz 
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ELŐZMÉNYEK 
 
 
Az első Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) az Országgyűlés a 35/1998. (III. 20.) 
számú határozattal fogadta el, mint az ország rendszerváltozás utáni első, átfogó, európai uniós 
elveken nyugvó stratégiai fejlesztéspolitikai dokumentumát. A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezett a területi folyamatok, a 
területfejlesztési politika és az OTK érvényesülésének nyomon követéséről, rendszeres 
értékeléséről és az OTK hatévenkénti felülvizsgálatáról, amely így 2004-ben lett aktuális 
feladat. 

Az 1996. évi XXI. törvény és az Országos Területfejlesztési Koncepció 1998-as elfogadása óta 
eltelt időszak tapasztalatai és a megváltozott körülmények – EU tagság, a változó közösségi 
politikák, új társadalmi-gazdasági kihívások, forradalmi változások az európai térben, a 
fejlesztéspolitikák területi szemléletének erősödése – alapján szükségessé vált az ország 
területpolitikájának megújítása, ennek érdekében a korábbi koncepcióra támaszkodva új 
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) megalkotása. Az EU legfontosabb 
területfejlesztési politikai dokumentuma, az ESDP is ajánlja, hogy a tagállamok 
rendelkezzenek érvényes területfejlesztési stratégiával és az azt megjelenítő legitim 
dokumentummal.  

A koncepció tartalma 
•  Az új dokumentum megalapozását több átfogó elemzés szolgálta, köztük a területi 

folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló Jelentés 
(2001 és 2004), valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról 
szóló szakmai anyag (2004).  

•  A Koncepció meghatározza azt a konszenzuson alapuló területi jövőképet, amely 
rögzíti az ország reálisan megkívánt térszerkezetét ill. területi jellemzőit. 

•  A dokumentum rögzíti a jövőkép eléréséhez vezető, a kiegyensúlyozott területi 
fejlődést biztosító átfogó, hosszú távú területfejlesztési politikai célkitűzéseket. 

•  A koncepció kijelöli az ország egésze szempontjából meghatározó, az egyes 
régiókon átívelő területi célokat. Az „ágazati” szakpolitikák számára 
megfogalmazott területi prioritások a különböző területekért felelős szaktárcáknak a 
területi célok elérésében betöltött szerepét erősítik. 

•  A célok elérését szolgáló intézményi és eszközrendszeri feltételekről, vagyis a 
végrehajtási rendszerről a dokumentum elsősorban alapelveket és bizonyos 
kritériumokat átfogó feladatokat jelöl ki. 

•  A szubszidiaritás és decentralizáció jegyében a dokumentum az ország hét 
területfejlesztési régiójának saját – regionális intézményeik által megfogalmazott – 
koncepcionális céljait rögzíti. 
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I. AZ ÚJ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FUNKCIÓJA ÉS 
ALAPELVEI 
 
Az új OTK célja, hogy kijelölje az ország közép- és hosszú távú területfejlesztési politikai 
célkitűzéseit és prioritásrendszerét, valamint a területi szempontok konzekvens 
érvényesítésének feltételeit, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos, regionális, 
térségi programok kidolgozásához. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési tervezés területi 
kereteit is.  
A területfejlesztési politika az ország fejlesztésével kapcsolatos területi célkitűzések 
konzisztens rendszere, melyet valamennyi fejlesztéspolitikának szem előtt kell tartania. A 
területfejlesztési tevékenység azon fejlesztési beavatkozások csoportja, amelyek közvetlenül 
vagy közvetve területi célokat (pl. területi felzárkózás) szolgálnak, ill. egy adott területegység 
integrált fejlesztését valósítják meg.  
Az új értelmezés szerint a területfejlesztési politika céljainak elérését hat pillér szolgálja: 
a nem csak országos szinten jelen lévő klasszikus területfejlesztési beavatkozások (1), a 
területileg integrált szakpolitikák (2), a területrendezés (3), a különböző területi szintek – 
különösen a regionális szint – fejlesztései (regionális politikák (4), a vidékfejlesztés (5), 
valamint a városfejlesztés (6). 

A koncepció nevében is tükröződik, hogy tartalmában továbbra is elsősorban területfejlesztési 
jellegű, azonban a korábbinál nagyobb mértékben tekint ki a területi politika egészére.  

A dokumentumban megfogalmazott új területfejlesztési politika két, az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált felismerésre épül. A területi célkitűzések nem 
érvényesíthetők, és az ország területileg hatékony működése nem biztosítható olyan 
fejlesztéspolitikai rendszerben, amelyben a területfejlesztés egy, főként csak saját eszközeire 
támaszkodó, mellérendelt szakpolitika a többi között (1); és amely meghatározóan 
központilag, országos szinten hozza meg döntéseit, illetve valósítja meg programjait (2). 

A területfejlesztési politika feladata már nem csupán annyi, hogy szelektíven beavatkozva 
kompenzálja a többi ágazat (politika) és a piaci folyamatok nemkívánatos területi hatásait. A 
megújuló területfejlesztési politika fő funkciója az ország területileg hatékony működésének, 
kiegyensúlyozott területi fejlődésének megteremtése, amely a fejlesztéspolitika 
hatékonyságának biztosítása mellett értelemszerűen irányul a területi leszakadás 
mérséklésére a területi versenyképesség és a fenntartható térségi fejlődés biztosítására. 

Az új megközelítés szerint országos szinten minden tárcától, szakpolitikától megkívánt a 
térségi gondolkodás és a területi szemléletű tervezés, s ebben a területfejlesztésért felelős 
kormányzati szerv területi koordinációs szerepkört lát el. Ugyanakkor a területi célok 
érvényesítésében meghatározó szerepet kapnak a régiók is, melyek az ágazatok 
(szakpolitikák) területi integrálásának és a területi érdekek érvényesítésének elsődleges 
területi szintjét jelentik. 

A hagyományos felzárkóztató területfejlesztési funkciót azonban koncentráltabb formában a 
legelmaradottabb térségekre szűkítve kell működtetni.  

A vidékies (rurális) térségek – mint jellegzetes területi adottságú és problematikájú átfogó 
térségtípus – fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések is a területi célok rendszerének részét 
képezik, ezért a koncepció az integrált vidékfejlesztés szemléletét is ötvözi. A több ágazatot 
integráló, jól lehatárolt beavatkozási területeken érvényesülő, helyi kezdeményezésekből 
építkező vidékfejlesztés a területfejlesztési politika – vagyis a területi típusú 
célkitűzésrendszer – szerves része. A koncepció támogatja a hazai vidékfejlesztés 
kibontakozását (az eddigi, agrárgazdaság által dominált jellegének oldását), ezzel 
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összhangban a vidékfejlesztési programozás fokozatos decentralizálását és a regionális 
területfejlesztési programozással való összhangjának erősítését. 

Az OTK új, ambiciózus megközelítéseinek fontos ösztönzője, hogy a Magyar Köztársaság 
számára az EU-tagság jelentős fejlesztési források elérhetővé válásával új fejlődési 
perspektívát nyitott meg. A bővülő EU-támogatások célirányos és területileg hatékony 
felhasználásával jelentősen gyorsítható a gazdasági fejlődés üteme és mérsékelhetőek a 
társadalmi feszültségek. A hazai stratégiai tervezési rendszer koordinációjához és 
hatékonyságának erősítéséhez a területfejlesztési politika érvényesítése adhat megbízható 
alapokat, mivel a különböző tervekben megfogalmazott fejlesztések mindegyike jól 
meghatározott térhez köthető, különböző szintű térségekben (régiókban, megyékben, 
kistérségekben, ill. településeken) valósul meg, az ott élő polgárok érdekeit szolgálva. Így a 
területfejlesztésnek és területrendezésének az eddiginél nagyobb szerepet kell vállalnia abban, 
hogy az ágazati fejlesztések térben összehangoltabban valósuljanak meg. A fejlesztések 
közötti területi szinergikus hatások kihasználásával és a helyi adottságokhoz, igényekhez való 
igazodás javításával ugyanis az egységnyi ráfordítással elérhető kedvező hatások 
megsokszorozhatók. Ehhez elengedhetetlen azonban, hogy térségi szinten is jól artikulált 
fejlesztési elképzelések legyenek. Az új OTK önálló területpolitikát jelöl ki Magyarország 
számára. A megfogalmazott célok és beavatkozási irányok ugyanakkor megfelelnek az EU 
területi kohéziós politikájának, valamint innovatív és rugalmas területi megközelítésben 
segítik érvényre jutni a lisszaboni és göteborgi irányelveket. 

Az OTK az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (OFK) szoros összhangban készült, 
a két tervdokumentum egymást kiegészíti. Az OTK elsősorban a területi jelenségekre és 
folyamatokra vonatkoztatva értelmezi az OFK fejlesztési elveit, ahol szükséges, ott speciális 
területi elveket is bevezet. Továbbá földrajzilag orientálja az OFK célkitűzéseit, és sajátos 
területi megfontolásokkal gazdagítja azokat. 

A fentiek miatt az OFK mellett az OTK is hatással lesz a 2007-2013 közötti időszak EU 
által társfinanszírozott fejlesztéseinek a megtervezésére: 

•  A koncepció a legkézenfekvőbb hatását az időszak Nemzeti Fejlesztési Tervéhez (II. 
NFT) kapcsolódó regionális operatív programok esetében fejti ki. E programokban 
érvényre kell juttatni az OTK regionális szintű koncepcióit. 

•  A következő fejlesztési ciklus vidékfejlesztési tervezése során (II. Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv) érvényesíteni kell az OTK területi céljait, különös tekintettel a  
vidékfejlesztési ajánlásokra. 

•  Az OTK hatást gyakorol az NFT ágazati jellegű operatív programjainak területi 
koordinációjára is, különösen a koncepció ágazatokra vonatkozó területi prioritásainak 
rögzítése révén. 
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Az új OTK célrendszere 
 
 
 
 
 

Jövőkép 
Területi harmónia

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER  

HOSSZÚ TÁVÚ, ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKAI CÉLOK 

1.  
Térségi 

versenyképesség  
 

3.  
Fenntartható 

térségfejlődés, 
örökségvédelem 

4.  
Területi 

integrálódás 
Európába 

5.  
Decentralizáció és 

regionalizmus  

A
 

L
 

A
 

P
 

E
 

L
 

V
 

E
 

K
 

2. 
Területi 

felzárkózás 

1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség 
2. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 
3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 
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 

5. Határ menti területek együttműködésének erősítése 
6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásai 
7. Területi prioritások a szakpolitikák számára 

KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK 

RÉGIÓK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

 
Regionális területi célok keretei 

 
- Közép-Magyarország      - Dél-Alföld 
- Közép-Dunántúl      - Észak-Alföld 
- Nyugat-Dunántúl      - Észak-Magyarország 
- Dél-Dunántúl       
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Az OTK helye a fejlesztéspolitikai tervezési rendszerben 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapelvek 

A magyar területfejlesztési politika alakítása, illetve a célok elérését szolgáló végrehajtás 
során – az EU és a hazai fejlesztéspolitika Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban (OFK) 
megfogalmazott horizontális elvei mellett – az alábbi területfejlesztési politikai vonatkozású 
elvek illetve területhasználati szempontok figyelembe vétele kötelező:  

Területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei: 

Szubszidiaritás és decentralizáció elve 

A szubszidiaritás elve alapján a területpolitikában egy térség fejlesztését azon a 
legalacsonyabb területi szinten kell kialakítani és végrehajtani, ahol a feladat elvégzéséhez a 
legtöbb információ áll rendelkezésre, és a legtöbb érdek kapcsolódik a feladat 
megvalósításához. Mindez akkor lehet hatékony, ha a gazdasági, társadalmi, politikai 
döntéshozatal is alacsonyabb területi szinteken jelenik meg, így törekedve a fejlesztési 
döntések és eszközök területi decentralizálására.  

Térségi és táji szemlélet elve  
A területfejlesztés nem csak adminisztratív, települési- és területegységeket érint, hanem a 
földrajzi tájak életét is befolyásolja. A tájak a természeti környezeti elemek által 
meghatározott és a társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi rendszerek, 
melyekben az egyes tájalkotó elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és 
állatvilág, társadalom) érintő beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, valamint a 
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helyi gazdasági és társadalmi tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések során a 
beavatkozás célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is 
figyelembe kell venni. A fejlesztési beavatkozásokat a tájak területi rendszereibe integrálni 
kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji adottságokhoz, támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, 
hozzájárulva azok védelméhez és kibontakozásához is. 
 
Az egyes társadalmi-gazdasági tevékenységek más-más térfelosztási egységekben alkotnak 
egységes rendszereket, és más-más területi léptékben kezelhetők optimálisan (pl. a turizmus a 
tájakhoz kötődik, az adminisztráció a közigazgatási egységekhez, a szociális ellátás főként a 
településekhez, stb.). A vonzáskörzetek, tájak, agglomerációk, településhálózati 
szerveződések, közlekedési tengelyek átnyúlnak a belső és külső határokon. Magyarországon 
a NUTS2 szintű régiók önálló identitással, gazdasági-társadalmi rendszerrel kevéssé 
rendelkeznek, sokszor rendkívül heterogén területeket foglalnak magukba. Ezért, bár fontos 
az egységes arculatuk kialakítása és belső gazdasági-társadalmi koherenciájuk fokozása, ez 
nem szoríthatja háttérbe sem a határokon belüli területegységek komplex fejlesztését, sem a 
belső regionális és az országhatáron átnyúló fejlesztési megfontolásokat. 
A területi  tervezés során a régiókon, kistérségeken belüli térstruktúrákra, valamint azok külső 
térszerkezeti kapcsolataira egyaránt kitekintéssel kell lenni, minden társadalmi-gazdasági 
vagy természeti-környezeti szektorban az adott jelenségnek megfelelő térszerveződéssel kell 
tervezni. 
 
Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés 

A területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a globális, európai, 
nagytérségi vagy nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a különböző szintű, és 
helyzetű térségekben. A várható hátrányokat megelőzve, az előnyöket kihasználva 
jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell alkotni, és nem csak a már bekövetkezett 
változásokra fogalmazni meg válaszintézkedéseket. 

A területfejlesztési, térségfejlesztési cselekvések tere, a terület (térség), olyan komplex 
rendszereként értelmezendő, ahol az egyes társadalmi-gazdasági-környezeti alrendszerek és a 
környező (horizontális és vertikális) területi rendszerek közötti harmónia megteremtése 
érdekében koncentrált, de az egész rendszerre ható beavatkozások végezhetők. A területi 
programozás a fejlesztési beavatkozás során (programtervezés, projektkiválasztás és 
projektmegvalósítás) térségi koordinációt biztosít a kívánt hatás érdekében. 

A területi tervezés során az egyes célcsoportokat érintő gazdasági-társadalmi célok eléréséhez 
olyan területfejlesztési tevékenység szükséges, amely a sokszínű partnerségi 
együttműködések révén több termelőágazat kooperációjából, a szolgáltatások, ill. szociális, 
egészségügyi, oktatási, kulturális közigazgatási tevékenységek összekapcsolódásából épül fel. 
Ezek az elemek területi alapon, a beavatkozás terében integrálódnak egymással, koordináltan, 
szervesen, lehetőleg szinergikusan összefonódó akciókat alkotnak.  
 

Hatékonyság és koncentráció elve 

Az OTK a koncentráció érvényesítésére törekszik az állami és a regionális szintű 
fejlesztéspolitikában, a legkritikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás 
érdekében. A területfejlesztési politikában alkalmazandó koncentráció sajátossága, hogy 
gyakran – bár nem minden esetben (pl. gyakori szűkítő paraméter a népesség aránya is) – 
területi alapon is koncentrál, szűkítve a beavatkozási terek földrajzi kiterjedését. A 
területfejlesztési politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis nem az absztrakt 
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gazdasági-szociális „terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban, hanem a földrajzi tér 
egyes vagy típusos egységeiben, tájakban, térségekben. 

Fenntarthatóság, biztonság elve 
A fejlesztési beavatkozások esetében fenntarthatóságot, biztonságot nem csak általában, 
globálisan kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek 
alkotta területi rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve minden 
ágazat irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a mai 
fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a jövő 
generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A fenntartható 
területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamatok nem veszélyeztetik a helyi természeti és 
épített környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülését, az értékhordozó kultúrák 
eltűnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom létfeltételeit. 
 

Nyilvánosság, partnerség elve  

A nyilvánosság és a részvétel a területfejlesztési politikában különös hangsúlyt kap. A 
nyilvánosság területfejlesztési politikai sajátossága, hogy a területi hierarchia legkülönbözőbb 
szintjein és helyein meg tudja szólítani a közvéleményt. 

A területfejlesztés tervezése és megvalósítása során a különböző területi dimenziókban 
(országosan, régiókban, kistérségekben, egyéb térségekben) sok szférát és szektort érintő 
partnerségre kell támaszkodni. A szubszidiaritást igénylő kezdeményezés esetében a 
különböző szintű területi szervek vertikális partnersége szükséges. 

Átláthatóság, monitoring és értékelés elve 

A területfejlesztési tervezés, -végrehajtás nem epizodikus tevékenységek együttese, hanem 
állandó folyamat, mely a térségek társadalmi-gazdasági-környezeti rendszereiben spontán, a 
beavatkozások vagy a globális trendek eredményeiként jelentkező változásokhoz idomul. E 
folyamat visszacsatolásokkal ciklusokba rendeződik, a tervezési, a végrehajtási, és azok 
nyomon követésére irányuló értékelési tevékenységek szünet nélkül, átfedésekkel követik 
egymást.  

 

A térhasználatra vonatkozó horizontális elvek: 
Az OTK érvényesíti mind az uniós horizontális politikai irányelveket (fenntarthatóság, esélyegyenlőség 
biztosítása), mind az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban (OFK) megfogalmazott hazai 
fejlesztéspolitika horizontális szempontjait (az előbbieken túl a biztonság, az alkalmazott információs 
társadalom széles körű kiépítésének elősegítése, a foglalkoztatás növelése). Mindezek mellett az OTK, 
területi szemléletének megfelelően, a fejlesztések területhasználatát érintő horizontális szempontokat is 
bevezet. 

Az OTK és más fejlesztési dokumentumok jövőképének elérését biztosító programok nagy 
hatással lesznek a gazdaság és a társadalom térhasználatára. Annak érdekében, hogy a 
fejlesztési ciklus koncepción túli szakaszai is a jövőkép elérését szolgálják, az OTK horizontális 
szempontokat határoz meg az ország területének, mint fizikai térnek a használatát illetően: 

Az állami támogatással és állami hatáskörben megvalósuló fejlesztések kialakítása, térbeli 
elhelyezése, a terület- és településrendezés, valamint a fejlesztések hatástanulmányainak 
készítése során a fenntartható, hatékony, biztonságos és egyenlő esélyeket nyújtó 
területhasználat megteremtésére való törekvés szükséges. 
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Ennek érdekében az alábbi területhasználati elveket kell érvényesíteni: 

Az erőforrások védelmét szolgáló területhasználat: 
•  A tisztább, természetesebb környezet, egészségesebb és fenntartható társadalom 

érdekében: nem vagy nehezen megújuló helyi erőforrások (pl. termőföld, tájkép, 
természetes területek, kulturális örökség) védelmét szolgáló területhasználat, mely a 
barnamezős területeken megvalósuló fejlesztéseket ösztönzi a zöld mezős 
beruházásokkal szemben, szolgálja a városi-vidéki funkciók térbeli csoportosítását. 

 
Az értékmegőrzést, hozzáférést biztosító térhasználat-szervezés: 

•  A környezettudatos, helyi identitású társadalom és az esélyegyenlőség érdekében 
biztosítani kell a közkincset képező természeti és kulturális értékek, valamint a 
közszolgáltatások és a közérdeklődésre számon tartott rendezvények helyszínének 
fenntartható módon történő elérhetőségét, hozzáférhetőségét, akadálymenetesítését. 

•  A társadalmi-gazdasági folyamatok szervezésével összefüggő sokszor rejtett, 
környezeti és kulturális értékeket (erőforrásokat) degradáló hatások megelőzése 
érdekében: a fejlesztések helykiválasztásának, valamint a területi közigazgatás és 
közellátás szervezésének egyaránt szolgálnia kell a fenntarthatóságot és az 
értékmegőrzést. 

 
A hatékony, fenntartható térségi rendszereket, térségi gondolkodást kialakító 
térhasználat-szervezés: 

•  A hatékony és fenntartható módon tervezhető, kontrollálható, a külső tényezőknek 
kevésbé kiszolgáltatott térségi gazdálkodás érdekében: előnyt kell élvezniük a 
környezetükbe illeszkedő, az anyag, energia, információ és tudás áramlását minél 
hosszabban az adott térségben tartó, a helyi erőforrásokat minél sokoldalúbban 
hasznosító, valamint a városi-vidéki munkamegosztást kibontakoztató 
kezdeményezéseknek. 

•  A tisztább környezet, a felelősségteljesebb és környezettudatosabb társadalom 
érdekében: a fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a lakosság lakó-, üdülő- és 
munkahelyéül szolgáló tájak megismertetéséhez, erősítve a táji, környezeti értékek 
fenntartásával szembeni tudatosságot és felelősséget. 

 
A személy-, anyag- és energiamozgatás, az utazás igényét csökkentő és fenntartható 
módon kielégítő térhasználat-szervezés: 

•  A tisztább környezet, az egészségesebb, a kulturális és szociális szükségleteire több időt 
fordító társadalom érdekében: törekedni kell az utazási kényszer és az utazási idő 
csökkentésére, hasznosítására, valamint a fenntartható és biztonságos utazási módok 
alkalmazására. 

•  A hatékonyabb gazdaság, biztonságosabb, tisztább környezet érdekében: a 
fejlesztéseknek szolgálniuk kell a közlekedés és az áruszállítás környezeti, műszaki, 
közbiztonsági károkozásának, illetve a károkozás kockázatának csökkentését. 
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II. TERÜLETI HARMÓNIA: AZ ORSZÁG TERÜLETI JÖVŐKÉPE 
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A területi jövőkép az átfogó nemzeti fejlesztéspolitika – Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban 
megfogalmazott – jövőképének területi dimenzióját jeleníti meg.  

A megújuló területfejlesztési politika a területi harmónia vízióját mint célállapotot 
fogalmazza meg:  

A cél olyan harmonikus, fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet és 
területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és 
identitással rendelkező térségekben1 szerveződik – köztük mind több európai szinten is 
versenyképes területegységgel, és amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az 
európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó 
közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi 
egyenlőtlenségek. 

A területi harmónia több szinten érvényesül: 

– Magyarország térszerkezeti kapcsolatainak intenzifikálódása, európai 
együttműködéseinek bővülése és hídszerepének fokozatos erősödése révén, harmonikus 
és integráns eleme az európai gazdasági-társadalmi térnek.  

– Az ország egészének harmonikusabbá válása az önmagukat megszervező versenyképes 
régiók és a főváros dominanciáját kiegyensúlyozó, a vidéket2 dinamizáló központok 
jelenléte és a legfejletlenebb térségek felzárkózása révén várható. 

– A különböző térségi szintek egyes rendszerei (régiók, kistérségek, funkcionális térségek) 
maguk is harmonikusan szerveződnek, azaz a helyi táji, társadalmi-gazdasági, kulturális 
adottságokhoz megfelelően igazodnak. Ezáltal a szélsőségeket elkerülve, nagy 
stabilitással viselik a különböző nemzeti és nemzetközi tendenciák negatív hatásait, ill. 
fejlődésre váltják a kihívásokat.  

Az ország társadalmi-gazdasági és környezeti térszerkezetét a területi kohézió erősödésével, 
a területi versenyképesség javulásával és a fenntarthatóság biztosításával az alábbiak 
jellemzik: 

– Az ország szervesen illeszkedik az európai térszerkezetbe, intenzív gazdasági, 
kulturális kapcsolatokkal rendelkezik Közép-Európában és a Balkán térségében, 
különösen a határ menti és a magyarlakta területeken, szervesen kapcsolódik a 
transznacionális és határ menti infrastrukturális hálózatokhoz, valamint 
kezdeményezőként részt vesz a gazdasági, kutatási, kulturális együttműködésekben. 

– Versenyképesebbé válnak és felzárkóznak a régiók. A nemzetközi léptékű, térségek 
közötti versenyben régióink többsége eredményesen szerepel és képes a fejlődés 
erőforrásait, főképp a működő tőkét – elsősorban a magasabb hozzáadott értéket termelő 
kvalifikált munkaerőt foglalkoztató gazdasági tevékenységeket – nem csak vonzani, de 
megtartani is. Ennek révén a régiók többségének gazdasági fejlettsége eléri, a 
foglalkoztatottak aránya pedig megközelíti az EU tagállamainak jelenlegi átlagát, a régiók 
fejlesztési céljaikat egymással összehangolva, a gazdasági, földrajzi, infrastrukturális, 
tudásbeli versenyelőnyeikre alapozva, fenntarthatóan alakítják ki és valósítják meg. 

– Mérséklődnek a területi egyenlőtlenségek mind a régiók, mind a kistérségek szintjén, a 
legelmaradottabb térségek felzárkóznak. 

                                                 
1 E térség fogalom egyaránt jelenti az ország 7 régióját, kistérségeit, vagy bármely más funkcionálisan létező 
területegységet, pl. kiemelt térségeket, adott esetben földrajzi tájakat, agglomerációt vagy akár csak kisebb 
számú térben funkcionálisan összekapcsolt és kooperáló település mikrokörzetét. 
2 Ez esetben a „vidék” fogalmán az országnak a főváros és agglomerációján kívüli területét értjük. 
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– Budapest Közép- és Délkelet-Európa vezető innovációs, üzleti, kulturális és 
turisztikai központja, amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta keresztül hazánk és 
tágabb környezete bekapcsolódjon az európai, ill. a globális gazdasági, kulturális 
vérkeringésbe. Budapest a Dunát, gyógyvizeit, kulturális örökségét birtokba véve Európa 
tíz leglátogatottabb városa közé tartozik, amelyet több regionális és európai kormányzati 
intézmény választ székhelyéül. Budapest és agglomerációjának gazdasági-kulturális súlya 
elsősorban az ország nemzetközi munkamegosztásban való növekvő szerepvállalását 
segíti, és innovációt közvetít az ország térségei felé, melyektől funkciókat és erőforrásokat 
nem elvon, hanem azokat megosztja. 

– Sok központú és kooperáló városhálózat, fejlesztési pólusok jönnek létre. A 
policentrikusság jegyében a főváros dominanciáját az országon belüli térstruktúrában 
kiegészítik a megerősödött innovációs, gazdasági és igazgatási térszervező és dinamizáló 
erővel bíró regionális központok (pólusok). E pólusok olyan központok, amelyek a 
térségükhöz ezer szállal kapcsolódva, a régió- és országhatárokon is átnyúló hatással 
közvetítik az innovációt, és szervezik, ellátják, dinamizálják tágabb régiójukat. Az 
egyetemek és a vonzáskörzetükben székelő vállalkozások e pólusokban együttesen 
regionális tudásközpontokat hoznak létre. A regionális fejlett info-kommunikációs 
technológiák és a kiépült gyorsforgalmi út- és vasúthálózat segítségével és nemzetközi 
kooperációkon keresztül kapcsolódnak az európai térbe.  

A pólusok intenzív kapcsolati rendszerrel rendelkező városhálózatból emelkednek ki. A 
regionális városhálózat tradicionális termelési, kutatási funkciókat hordozó tagjai 
specializált központokat, mások a szűkebb térségüket ellátó központokat alkotnak, 
melyek egymással közvetlen kapcsolatban – immár a fővárostól nem függő – gazdasági 
együttműködési, K+F, szolgáltatási, információs vagy munkaerőpiaci hálózatokat 
alkotnak, és térségeiket is hálózatokba szervezik. A decentralizált hálózatos szerveződés 
eredményeként a főváros orientációjú nemzetközi növekedési tengelyek mellett 
csatlakozó, a határokon is átnyúló regionális tengelyek szerveződnek (pl. Nagyvárad-
Debrecen-Nyíregyháza). 

− Új, intenzív város és térsége viszony alakul ki – környezetükbe integrálódnak a 
városok. A központ-szerepet betöltő városok tágabb környezetükkel intenzív, 
funkciómegosztáson alapuló kapcsolatokat alakítanak ki, és ezzel létrejön a központok és 
környezetük harmonikus szerveződő, egymással szorosan kooperáló integrált rendszere. A 
kisebb városok esetében is kialakul a város-falu minőségileg új viszonya, elmélyül a város 
és környezetében lévő falvak közti funkciómegosztás, melynek a központok magas 
színvonalú elérhetősége az alapja. Fejlettek a térségszervező funkciók, melyek 
kialakításában a helyi kezdeményezések dominálnak – különösen az európai uniós 
tagállamokkal közös határok mentén – a határokon túli területek részvételével.  

− A vidékies térségek új arculata új szerepeket kínál. A vidékies (rurális) térségeket többé 
nem gondjaik fűzik egybe, és nem is a városi problémák befogadó területei. A vidékies 
etnikai és szociális szegregációk oldódnak. A vidékies térségek felértékelődő adottságaikra 
(természeti környezet, zöld területek nagy aránya, a gazdaság és társadalom kismértékű 
környezeti terhelése) támaszkodva, fenntarthatóan és sokoldalúan, új települési funkciók 
megjelenésével fejlődnek. Az ország rurális térségei sikerrel használják ki a tiszta, 
természeti és tradicionális vidékies környezet iránti igény növekedését, amely az 
urbanizáció, motorizáció fokozódásával párhuzamosan jelentkezik, s ehhez kihasználják az 
info-kommunikációs technikák lehetőségeit.  

A vidékies térségek többsége jól együttműködő települései adottságaiknak megfelelő 
életképes mezőgazdasági, idegenforgalmi, ökológiai, pihenő vagy lakófunkciót találnak 
maguknak. Ennek alapja a természeti környezet, az életminőséget javító közlekedési és 
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info-kommunikációs infrastruktúra és a megújult falukép. A települések által közösen 
működtetett alapszintű közszolgáltatások jó minőségűek.  

Az újjáéledő, tradícióikat ápoló vidéki közösségek felismerik egyedi erőforrásaikat a 
fejlesztések során. A természeti és kulturális táji értékeikhez, speciális településszerkezeti 
adottságaikhoz (aprófalu, tanya), nemzeti-etnikai kisebbségeik kulturális örökségéhez 
igazodva, szociális problémáikat orvosolva fenntarthatóan fejlődnek, s a térségben élők 
kölcsönös előnyöket kínáló élénk partneri-, gazdasági kapcsolatot alakítanak ki a 
térségben tartósan vagy ideiglenesen jelenlévő városi eredetű üdülőkkel, ill. lakókkal. A 
térségek önmagukra találásának, fejlődési lehetőségeik felismerésének egyik fontos bázisa 
a helyi identitást és hagyományokat erősítő oktatás. 

Az országos és gyakran nemzetközi szinten is számon tartott, kiemelt táji értékekkel 
rendelkező hazai térségek organikusan, értékeikből táplálkozva, de azokat megőrizve 
fejlődnek. Ezeket a térségeket, valamint a természetvédelem alatt álló és a környezeti 
szempontból különösen érzékeny területeket érintő beavatkozások esetében a 
fenntarthatóság elve különös gonddal érvényesül. 

 
− A területi harmóniát és kiegyensúlyozott területi fejlődést szolgálja a közigazgatás és 

a fejlesztéspolitika. A területi harmónia érvényesülését az ország határain túltekintő, a 
többi szakpolitikába integrálódó területfejlesztési politika, a fenntartható fejlődés és a 
szubszidiaritás elveit érvényesítő decentralizált fejlesztéspolitika és államszervezés 
ösztönzi. 

A fejlesztéspolitika meghatározó szintje a régió, amely önálló forrással rendelkezik a 
fejlesztések megvalósításához. A regionalizmus meggyökeresedik a választott regionális 
önkormányzatok létrejöttével. A források, és a hatalom megosztása szűkíti a központi 
kormányzás mozgásterét és a települési autonómiát, de növeli a régiók és a kistérségek 
szerepét. Az önkormányzatok és a kis- és mikrotérségek közti feladatmegosztás és 
együttműködés eredményeként a közszolgáltatások mindenki számára jó minőségben 
elérhetőek. A közigazgatási és civil szervezetek együttesen képesek a gyorsuló ütemű 
változásokhoz nehezen alkalmazkodók számára segítséget nyújtani. 
Az állami és társadalmi térszervezés új egységeit a területi szemléletűvé váló állami 
fejlesztéspolitika segíti. Az egyes térségek magukra találva, saját elképzeléseken nyugvó, 
sokszínű, a helyi adottságokhoz igazodó fenntartható fejlesztésekkel stabil, gazdasági – 
környezeti – társadalmi tekintetben harmonikus területi rendszerrel sikerrel válaszolnak a 
kihívásokra.  

Az ország fenntarthatósági politikája is területi szemlélettel társul: a térségek saját 
fenntarthatósági elveik mentén fejlődnek. Az országos jelentőségű, meghatározóan 
környezeti eredetű problématérségek fenntartható növekedési pályára állnak: a Tisza-
menti térségek lakóinak életkörülményei a társadalmi, gazdasági és környezeti gondok 
felszámolásával jelentősen javulnak; a Balaton térség magas minőségű turisztikai 
kínálatának kialakítását környezetvédelmi erőfeszítések támogatják, a Duna-menti térség 
fenntartható módon hasznosítja nemzetközi jelentőségű adottságait. A környezetileg 
érzékeny és a védelem alatt álló területek gazdasága a környezeti feltételeknek 
megfelelően alakul, a természeti és kulturális táji értékekben gazdag térségek értékeikre 
alapozottan, azokat őrizve fejlődnek. 
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Az ország területi jövőképében megfogalmazott területi harmónia eléréséhez, illetve a 
kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához hosszabb távra, 2020-ig – az OFK átfogó 
céljainak időtávjával összhangban – öt átfogó célkitűzés érvényesítése szükséges: 
 
(1) Hatékony, a növekedés területi terjedését ösztönző területi struktúra és 
területrendszerenként (régiónként, térségenként) hatékony működés biztosítása, vagyis a 
térségi versenyképesség következetes erősítése az ország egésze szintjén és a régiókon, 
egyéb térségeken belül egyaránt. 
 
(2) A kohézió jegyében az esélyegyenlőtlenséget sértő és a hatékony működést korlátozó 
legsúlyosabb területi elmaradottságok felzárkóztató mérséklése. 
 
(3) Régióinknak, térségeinknek olyan fenntartható, biztonságos rendszerekké kell válniuk, 
amelyek értékeiket, természeti és kulturális örökségüket, erőforrásaikat és belső 
összetartozásukat nem csak megőrzik, de azokat tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a 
természeti-környezeti-kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben biztosítják. 
 
(4) A társadalom, a gazdaság és a fejlesztéspolitika térbeli szerveződése többé nem szakadhat 
meg a határoknál, az ország határokon átnyúló kapcsolatokat épít a Kárpát-medence 
térségében, Közép-Európában és az egész európai térben. 
 
(5) Ma az Európai Unió átlagszintjéhez képest régiónk döntő többsége elmaradott, ezért 
alapvető nemzeti célkitűzés mindegyikük felzárkóztatása. Ehhez hatékony fejlesztéspolitika 
szükséges. A hatékonyság csak úgy biztosítható, ha a fejlesztések a helyi térségi 
adottságokhoz igazodnak, és a különböző fejlesztéspolitikai beavatkozások térségenként 
összehangoltan területi szinergiákat eredményeznek, valamint képesek biztosítani a helyi-
térségi, társadalmi-gazdasági szereplők hatékony bevonását és mozgósítását, a célok elérése 
érdekében. E feltételeket a decentralizált fejlesztéspolitika biztosíthatja. 
 
A hosszú távra megfogalmazott, átfogó célkitűzések érvényesítését az országos területi (IV. 
fejezet) és regionális koncepcionális célok (VI. fejezet) jelölik ki. Az átfogó célkitűzéseket 
érvényesíteni kell az ágazati, horizontális és regionális stratégiák és programok keretében is. 
 

III. 1. Térségi versenyképesség 
 
A globalizáció és az európai uniós integráció elmélyülése révén Magyarország egyre inkább egy 
nagyobb gazdasági-társadalmi tér részévé válik, melyben az egyes területi rendszerek (régiók, 
térségek, települések) fejlődési esélyeit elsősorban versenyképességük határozza meg. A területi 
verseny különböző területi szinteken (országok, régiók, térségek, városok között) és különböző 
erőforrásokért – tőke, vállalkozások, turizmus, képzett munkaerő, közösségi beruházások, térségi 
funkciók – folyik. A területi versenyképesség egy adott térség vállalkozásainak versenyképességén túl 
magába foglalja azt is, hogy az adott térség vonzó mint lakóhely, befektetési (tőkevonzó) helyszín, 
turisztikai célterület stb., és mindenekelőtt alkalmas a térségi funkciók megszerzésére, megtartására. A 
régiók, térségek, települések versenyképessége nem csak vállalkozásaiknak, hanem polgáraiknak, 
intézményeiknek, civil szervezeteiknek sikerességében is mérendő. A versenyben ugyanakkor a 
vesztesek az életképességüket, adott térségek társadalmi-gazdasági funkciójukat veszítik el, s ez 
válságokat, magukra hagyott, kiüresedő (pl. elnéptelenedő) tereket eredményez. 

Alapvető cél, hogy az ország régiói, egyéb térségei és városai versenyképesebbé váljanak, 
ezzel segítve elő Magyarország számára az Európai Unió átlagához való gazdasági-társadalmi 
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felzárkózását. A versenyképes régiókat prosperáló gazdaság, magas foglalkoztatás, tartós és 
fenntartható fejlődés, folyamatos megújulási képesség (innováció) jellemzi.  

A térségi versenyképesség fejlesztésének homlokterében a térségek külső erőforrás vonzó, ill. 
-megtartó képességének és a térségi szereplők versenyképességének együttes erősítése, 
valamint a hatékony területi szerkezet megteremtése áll. A vállalkozások 
versenyképességének javításához a működésüket meghatározó helyi-térségi környezetük (pl. 
telephely; informatikai, közlekedési elérhetőség; pénzügyi, tanácsadási szolgáltatások; 
megfelelő képzettségű munkaerő; közigazgatási szolgáltatások) területileg összehangolt 
fejlesztése szükséges. A lakosság, s főként a képzettebb csoportok vonzásához, ill. 
megtartásához a megfelelő munkahelyek jelenléte mellett élhető lakókörnyezet, pozitív 
térségi imázs, magas színvonalú szolgáltatások, megfelelő kulturális és kereskedelmi kínálat 
szükséges. A fejlesztési források helyi, ill. kistérségi megszerzésének feltétele az aktív, 
rugalmas és hatékony menedzsment, amely képes versenyképes projekteket, pályázatokat 
generálni, megvalósítani, érdekeit a partnerségen alapuló fejlesztéspolitikában hathatósan 
érvényesíteni. A versenyképesség kulcsa a régió/térség szereplőinek együttműködési 
képessége. Éppen ezért a területi alapon szerveződő gazdasági célú együttműködések (pl. 
kutatóintézetek, multinacionális vállalatok, KKV-k és tanácsadó cégek közötti 
együttműködés) ösztönzése kiemelten fontos. 

 

Részcélok: 
A térségi versenyképesség prioritása kettős célkitűzést jelent: 

A.) Az ország egészének versenyképessége érdekében hatékony és a növekedés területi 
terjedését ösztönző térszerkezet megteremtése szükséges a jelentős foglalkoztatást 
és jövedelemtermelést biztosító térségek kiterjesztésével, dinamizálásával 

– a főváros nemzetközi szerepének és az országra gyakorolt húzóhatásának 
erősítése; 

– az ország fejlődését ösztönző olyan regionális központok (pólusok) megerősítése, 
amelyek szervező és megtartóerőt gyakorolnak tágabb régiójukra; 

– policentrikus, együttműködő városhálózat megteremtése, amely képes hatékonyan 
felfűzni az ország térségeit; 

– az ország nemzetközi, illetve a nagyvárosok közti kapcsolatok bővítését szolgáló 
közlekedési elérhetőségének javítása; 

– a jelenleg is és potenciálisan nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerővel 
rendelkező „zászlóshajó” térségekben a vonzerők, szolgáltatások és turisztikai 
infrastruktúra térségileg összehangolt rendszerének, egyedi stratégiák mentén 
történő kifejlesztése és pozícionálása a nemzetközi turisztikai piacon. 

 

B.) Cél a regionális, térségi, helyi programok, fejlesztések során a versenyképesség 
szempontjainak előtérbe állítása. Valamennyi térség, régió fejlesztésekor 
adottságaikra és stratégiáikra építve életképes funkcióik megerősítésére, 
erőforrásvonzó képességük javítására, vagyis relatív versenyképességük erősítésére 
kell törekedni. A fejlődésben elmaradott térségek ehhez nagyobb kormányzati, 
regionális támogatást kell, hogy kapjanak, ily módon a versenyképesség növelése a 
felzárkóztatás eszközévé is válik. Az egyes térségek, régiók eltérő adottságaikból 
adódóan meglehetősen különböző fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek. 
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A versenyképesség főbb térség-specifikus prioritásai az alábbiak: 

– A fejlettebb, jelenleg is jelentős külföldi működődőkével rendelkező térségekben, 
régiókban a magas hozzáadott értéket termelő, magas technológiájú, minőségi 
munkaerőt foglalkoztató gazdasági tevékenységek megtelepítésének ösztönzése; 

– A fejletlenebb, foglalkoztatási gondokkal küzdő régiókban a magas 
foglalkoztatást biztosító beruházások, ehhez kapcsolódó tőkebefektetések vonzása; 

– Aprófalvak, perifériák és egyéb öregedő korszerkezetű térségek 
népességmegtartó, ill. -vonzó képességének javítása vagy számukra új életképes 
térségi (ökológiai-, rekreációs-, lakó-, stb.) funkciók megnyerése ill. megőrzése; 

– Táji-természeti és kulturális értékekben gazdag térségeink hazai, és részben a 
külföldi falusi-turisztikai, üdülőhelyi és egészségturisztikai piacon való 
érvényesülése, ill. lakófunkcióik megerősítése. 

A versenyképességet szolgáló fejlesztendő tényezők köre a különböző adottságok és a 
választott stratégia függvényében térségenként eltérőek, ezért a versenyképesség fejlesztése a 
helyi-térségi adottságokhoz igazodó decentralizált fejlesztéspolitikával biztosítható 
hatékonyan. Az alábbi nyolc tényezőcsoport olyan általános fejlesztendő pillérek, melyek 
az egyes térségek versenyképességi stratégiáinak lehetséges – jóllehet nem kizárólagos – 
eszközkészletét jelentik:  

•  Tudástársadalom építése és az innováció területi terjesztése  
A tudás a legfőbb versenyképességi tényezővé vált. Ezt egyrészt a régió gazdasági struktúrájához 
igazodó képzettségi szerkezet kialakítása, a kutatási, felsőoktatási központok, a tudásközpontok 
megerősítése, azok régión belüli, dinamizáló kapcsolatrendszereinek ösztönzése, valamint az 
információs társadalom területi elterjedésének támogatása biztosíthatja. A tudásközpontok fejlesztése 
a régiók valamennyi érdekelt szereplőjének együttműködését, a források cél szerinti koncentrálását 
igénylik. 

Az információs társadalom által kínált lehetőségek területi terjedésének ösztönzése kiemelten fontos, 
hiszen ennek révén a ma még nehezen megközelíthető perifériális területek lakossága is fokozottan 
bevonható lesz – pl. távmunka révén – a gazdaság vérkeringésébe. 

A megújulás ösztönzése érdekében az innovatív fejlesztési megoldások minden esetben előnyt kell, 
hogy élvezzenek; s a fő feladatokat regionális szinten az innovációt közvetítő intézmények (regionális 
innovációs központok és a hozzájuk tartozó alközpontok) egységes rendszerének kiépítése és a 
regionális gazdaságba történő integrálása jelentik. A tudástársadalom fejlesztésének elsődleges 
beavatkozási szintje a régió. 

•  Az elérhetőség javítása  
Az ország és nagytérségeinek versenyképességét az elérhetőség szempontjából elsődlegesen a 
gyorsforgalmi úthálózat és a nagysebességű, ill. többvágányú vasúthálózat fejlesztése szolgálja 
hatékonyan. A kistérségek szintjén a – főként a periférikus térségek esetében – a versenyképesség 
javításának kulcstényezőjét a mellékúthálózat szűk keresztmetszeteinek felszámolása, a térség 
központjainak jobb tömegközlekedési elérhetősége jelenti. A fizikai elérhetőség mellett kiemelt 
szerepet kell kapnia az információs elérhetőség biztosításának. 

•  Regionális üzleti környezet és szolgáltatások fejlesztése 
A vállalkozói igényeknek megfelelő üzleti környezet megteremtése kedvező lehetőséget biztosít a 
vállalkozásoknak, enyhíti az őket terhelő adminisztratív korlátokat. Az ösztönző üzleti környezet 
legfontosabb elemei a befektetőbarát önkormányzati magatartás, hatékony információs csatornák, 
üzleti szolgáltatások és lehetséges kooperációs partnerek, megfelelő telephelyi kínálat (pl. ipari 
parkok révén) és a vállalkozások működését segítő regionális intézmények. 
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•  Térségi hálózatok ösztönzése és a kis- és középvállalatok regionális fejlesztése 
A helyi-regionális társadalmi és gazdasági szereplők önszerveződése, együttműködése, helyi 
adottságaik felismerése és azok közös, együttes kihasználása jelentősen növeli egy térség 
versenyképességét. Az egy iparágban, egy értéklánc-rendszer mentén szerveződő gazdasági klaszterek, 
a régión belüli beszállítói hálózatok ösztönzése kiemelten kívánatos, hiszen hozzájárulnak a gazdasági 
szereplők versenyképességéhez és ahhoz, hogy a régióba települt nagyvállalatok pozitív kisugárzó 
hatása erősödjön. A KKV szektor versenyképességének régióspecifikus képzésekkel, célirányos 
támogatásokkal történő javítása a regionális gazdaságok stabilitásának kulcskérdése.  

A KKV-k regionális alapú fejlesztésében prioritást kap a piacképes termékstruktúra kialakulásának, a 
vállalkozások exportképességének és kooperációs készségének javítása. 

•  Regionális és helyi menedzsment szervezeti fejlődése, stratégiák ösztönzése 
A versenyképesség érdekében alapvető cél a regionális, kistérségi és helyi vezetés stratégiai 
menedzselési és tervezési készségeinek, valamint a piacorientált versenyszemléletnek az erősítése, az 
együttműködési és innovációs képesség fejlesztése. Módszertani és anyagi eszközökkel ösztönözni 
szükséges a térség szereplőinek érték- és érdekrendszerét összefogó, a helyi adottságokra reálisan 
építő, és az európai, globális kihívásokra megfelelő, hatékony választ adó regionális, helyi stratégiák 
kialakítását. 

•  Regionális és települési marketing-kommunikáció erősítése 
A stratégiailag megalapozott arculatformálás, a kommunikációs és marketing eszközök alkalmazása 
nélkülözhetetlen a befektetések ösztönzésében, a turizmus élénkítésében, a lakossági elégedettség, a 
pozitív megítélés kialakításában és az érdekérvényesítés érdekében egyaránt. 

•  Környezet megóvása és fejlesztése 
A környezet felértékelődő tényező, mely az ott élő népességen keresztül is hat a versenyképességre. A 
települési környezet, befolyásolja az emberek életminőségét, kihat teljesítőképességükre, és fontos 
szerepe van abban, hogy minőségével vonzza a lakosságot, amely nemcsak munkaerőt, de adóbevételt 
és a helyi vállalkozások számára piacot is jelent. A természeti és az épített környezet kiemelt elemei 
(műemlékek, a kulturális örökség tényezői) a turisztikai potenciál szempontjából fontosak. A 
beruházások vonzásában egy-egy térség környezeti szempontból akkor élvez versenyelőnyt, ha olyan 
telephelyekkel rendelkezik, melyek nem elszennyezettek, illetve kiépített környezeti infrastruktúrával 
rendelkeznek. A versenyképesség növelésének az innováció elterjesztésén, a műszaki infrastruktúra 
környezetbarát fejlesztésén, és a vállalati magatartáson keresztül ható elemei a környezetbarát 
technológiák, a tisztább termelési rendszerek, a környezettudatos szervezeti és irányítási rendszerek, 
a környezetbarát közlekedési módok. Utóbbiak a gazdasági versenyképesség növelése mellett az átfogó 
környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével hozzájárulnak a környezeti 
állapot megőrzéséhez és javításához. 

•  Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése  
A turisztikai és rekreációs piacon való eredményes érvényesülés érdekében szükséges a térség 
turisztikai vonzerőihez illeszkedő turisztikai infrastruktúra, és a kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások 
rendszerének térségi szinten összehangolt fejlesztése. Erősíteni szükséges továbbá a különböző 
turisztikai kínálati elemek térségenkénti harmonizálását, hogy a hazai térségek jól kommunikálható, 
versenyképes célterületként jelenjenek meg a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. 

Természetesen nem lehet minden térség egyformán versenyképes, a versenynek időről időre 
vesztesei is vannak és lesznek (olykor a versenyképes térségekben is jelentkezhetnek 
anomáliák), akár olyan mértékben is, ami az országos szint eredményeit veszélyezteti, a 
harmonikus rendszer kialakítását gátolja, így célzott beavatkozásokat kíván. 
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III. 2. Területi felzárkózás 
 
 
A területi célokat szolgáló eddigi intézkedések a piaci alapú, az egyenlőtlenségeket fokozó 
folyamatokat csak mérsékelni tudták, megállítani nem. Ma Magyarországon olyan mértékű területi 
különbségek fordulnak elő, melyek elfogadhatatlan esélyegyenlőtlenséget teremtenek a társadalom 
tagjai számára, egyben a gazdaság fejlődését is korlátozva. Az ország legelmaradottabb térségei az 
északkeleti és délnyugati országrészben összefüggő területet alkotnak, jellemzően nehezen 
megközelíthető, periférikus helyzetűek, és az elmúlt időszakban konzerválták elmaradottságukat. 
Megfelelő beavatkozás hiányában az életkörülményekben kialakuló megengedhetetlen 
egyenlőtlenségek a hátrányos helyzetű térségek leszakadásához, a szegregációs folyamatok 
felerősödéséhez és újabb válságjelenségek kialakulásához vezetnek. 

Az új területfejlesztési politika tudomásul veszi az egyenlőtlen területi (gazdasági) fejlődés 
törvényszerűségét. Ezért a területi felzárkóztatás alapvető célja koncentrált, a társadalmi 
esélyegyenlőség elvét sértő és a gazdaság eredményes működését korlátozó elfogadhatatlan 
területi egyenlőtlenségek, valamint a gazdaság, a vállalkozások hatékony működését 
korlátozó infrastrukturális, szervezési és az emberi erőforráshoz kapcsolódó hiányosságok 
megszüntetésére irányul. A legproblematikusabb, létező egyenlőtlenségek alapján a 
felzárkóztatás legfőbb céljai: 

•  a fejlettségükben tartósan leszakadó térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása, 
főként a Dél-Dunántúl déli szegélye és az északkeleti országrész külső és belső 
perifériáinak dinamizálása; 

•  a térszerkezet túlzott egyközpontúságának oldása; 

•  az alapvető életesélyek feltételeinek (alap közszolgáltatások elérhetősége, víz, villany, 
aszfaltút, stb.) biztosítása az ország valamennyi településén. 

A hagyományos területi kiegyenlítő szemlélettel szemben a felzárkóztatás során is alapvető 
cél az életképes gazdasági, társadalmi elemek megerősítése ill. kialakítása, vagyis e térségek 
relatív versenyképességének javítása annak érdekében, hogy e térségek ne eltartott, hanem 
a támogatások segítségével működőképes térségi rendszerek legyenek. Éppen ezért a területi 
felzárkózást szolgáló központi eszközöket is az adott térséghez igazítva, zömében a térség 
stratégiája mentén, a térség erőforrásainak kibontakoztatását célzó integrált térségi programok 
keretében kell alkalmazni.  
 
Részcélok: 
 
A területi felzárkózás célkitűzés alaplogikája a területileg szelektív, vagyis koncentrált 
beavatkozás, amit a felzárkóztatási szempontból kedvezményezett (elmaradott) térségek 
koncentrált rendszerének intézménye biztosít (ld. V. fejezet). 

Az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségek felszámolása érdekében a felzárkóztatási célokra 
közvetlenül felhasználható (a központi területfejlesztési, ill. regionális) erőforrásokat e 
kedvezményezett térségekbe, a legsúlyosabb egyenlőtlenségek oldására szükséges 
koncentrálni. Az egyéb fejlesztéspolitikai források felhasználása során pozitív 
diszkriminációban kell e térségeket részesíteni az alábbi, legfőbb egyenlőtlenségi problémák 
oldására megfogalmazott részcélok megvalósítsa mentén: 
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•  Túlzottan egyközpontú térszerkezet oldása, a régiók közötti jelentős különbségek 
mérséklése 

Az ország nagyvárosi térstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tenni képes regionális központok hiánya 
évtizedek óta az egyik legnagyobb és az elmúlt időszakban tovább súlyosbodó térszerkezeti 
aránytalanság.  

Az egyközpontú térszerkezet oldása érdekében a közlekedési hálózat transzverzálisabbá tétele, a 
vállalkozások vidéki telephelyválasztásának ösztönzése, a vidéki városok, főképp a regionális 
központok funkcióbővülésének és versenyképességének erősítése szükséges. A vidéki tér 
érdekérvényesítő képességét erősíti a régiók önállóságának fokozása és a regionalizmus 
folyamatainak erősítése is. A harmonikusabb térszerkezet elérése érdekében Budapest nemzetközi 
jelentőségű szerepvállalását biztosítani kell, országon belül azonban az alacsonyabb térségi szintek 
fejlesztése érdekében a főváros hatáskörének csökkentése kézenfekvő feladat. 

A tartósan leszakadó és periférikus térségek gazdasági-társadalmi dinamizálása 
A legelmaradottabb térségek döntő többsége nehezen megközelíthető, számottevő városi központ 
nélküli rurális térség. Éppen ezért a felzárkóztatás alapját e térségek településeinek a városhálózatra 
való hathatós felfűzése, egy új, integrált város és vidéke rendszer megteremtése jelentheti. Ehhez 
mindenekelőtt az elérhetőség rendszereinek fejlesztése és a város-falu feladatmegosztás lehetőségeinek 
elmélyítése szükséges. A városok azon képességét kell ösztönözni, mellyel képesek ellátni tágabb 
környezetüket szolgáltatásaikkal, munkahellyel, míg a falvak esetében a lakófunkció megerősítése, a 
rekreációs idegenforgalmi szerepük fejlesztése a legfontosabb. Ahol nincsen kellő közelségben érdemi 
városi központ, ott ösztönözni kell ilyen központok létrejöttét, ill. megerősödését. 
Elérendő cél az elmaradott térségekben az aktivitás növelése, és a munkahelyteremtéssel járó 
fejlesztések ösztönzése (a legelmaradottabb vidékies térségekben kiemelten fontos terület továbbra is a 
mező- és erdőgazdálkodás – különösen az erdőtelepítés); helyi vállalkozások megerősítése, a térségi 
igényekhez igazodó képzési rendszer megteremtése. A munkaerőpiacról kiszorultak integrálása 
érdekében foglalkoztatás és komplex munkaerő-piaci programok támogatása szükséges. 

•  Helyi (települési, kistérségi) szinten, valamint a főbb településkategóriák között 
jelentkező, az alapvető életesélyek (közszolgáltatások elérhetősége, kommunális 
infrastruktúra) terén fennálló egyenlőtlenségek mérséklése 

Az ország bármely pontján élő állampolgár számára biztosítani kell az alapvető települési 
infrastrukturális feltételek (ivóvíz, villany, szilárd burkolatú út, szennyvíz- és hulladékkezelés stb.) 
rendelkezésre állását és az alapvető közszolgáltatások tömegközlekedéssel elfogadható időn belüli 
elérhetőségét. 
További cél a közoktatás, a kulturális szolgáltatás, a szociális és szakorvosi ellátás, a 
foglalkoztatottság és az elérhetőségi viszonyok kistérségek közötti egyenlőtlenségeinek mérséklése. (A 
különböző méretű központokkal és lakosságszámmal rendelkező kistérségek között ugyanakkor a 
gazdasági teljesítmény, a nagyobb központokhoz kapcsolódó funkciók, stb. tekintetében nem reális 
célkitűzés a különbségek mérséklése). A kistérségek közötti nem kívánatos egyenlőtlenségek 
mérséklése - regionális szinten működő rendszer megvalósulása esetén - elsődlegesen a belső területi 
problémáikra „érzékeny” régiók feladatköre. 
 

III. 3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem 

 
Magyarország földrajzi adottságaiból és átmeneti helyzetéből adódóan európai összehasonlításban is 
különlegesen változatos táji, természeti és kulturális értékekkel, termelési hagyományokkal 
rendelkezik, amelyek jó része egyedülálló állapotban maradt meg. Ezek az értékek speciális táji és 
térségi adottságként az ott élő – a jelen és a jövő nemzedékeket magában foglaló – közösségek, a helyi 
társadalmi csoportok jólétét szolgálva a térségek megújulásának és fejlődésének erőforrásai lehetnek, 
megőrzésük, hasznosításuk azonban csak a fenntartható fejlődés elveire alapozottan biztosítható.  
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A fenntartható fejlődés középpontjában a társadalmi haladás, a szociális alapkérdések megoldása, 
azaz a tág értelemben vett szociális jólét elérése, megőrzése áll: a méltányos életfeltételek, megfelelő 
életminőség biztosítása és javítása mindenki számára, beleértve az egészséghez, az egészséges 
környezethez, a szociális biztonsághoz, a társadalmi kohézióhoz szükséges feltételeket. A társadalmi 
jólét javítását, folytonos biztosítását szolgálja a gazdaság eszközrendszere. A társadalom érdekében, a 
társadalmi-gazdasági tevékenységek során tekintettel kell lenni a természeti környezet, a nem 
megújuló és a feltételesen megújuló erőforrások korlátjaira, a természeti rendszerek eltartó 
képességére, a fenntarthatósági szempontoknak érvényt biztosító közösségekre, a környezet védelme, a 
természet megőrzése tehát kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés szempontjából.  

Az egyes térségi rendszerek nagymértékben támaszkodnak a helyi erőforrásokra, melyek kiaknázása 
így fokozott óvatosságot, fenntarthatósági koordinációt kíván. A gazdaság rendszerszemléletű 
fejlesztése során általában is hangsúlyosan figyelembe kell venni az értékhordozó kultúrák, az 
ökoszisztémák sokszínűségének megőrzését, a környezet és a tájak terhelhetőségét, mivel – az etikai 
megfontolásokon túl – ezek erőforrásokat is jelentenek. 

A fenntarthatóság mindig meghatározott térbeli keretekben– térség, régió vagy földrajzi táj – vagyis 
területi megközelítéssel teremthető meg. Ebből adódóan a területfejlesztés különösen erős hatással van 
a fenntarthatóság megvalósulására vagy ellehetetlenülésére. 

A fenntartható térségfejlődés célja, hogy a fejlődés térségenként oly módon valósuljon meg, 
hogy a környezeti, kulturális és természeti értékek védelme mellett biztosítsa a lakosság 
életminőségének fenntartását és javítását, az életminőség javulását eszközként szolgáló 
gazdaság számára alapot biztosító természeti és kulturális erőforrások harmonikus és 
kíméletes igénybevételét, figyelembe véve a régiók sajátos adottságait, hagyományait, azokat 
helyben értékké alakítva. Az OTK-nak – a hazai fenntartható fejlődés stratégiai 
szempontjaival összhangban – célja, hogy a társadalmi jólét elérése és megtartása érdekében 
folytatott gazdaságfejlesztés a természeti erőforrások javuló hatásfokú felhasználásával, a 
környezetterhelés korlátozásával, csökkentésével menjen végbe. Egyúttal a gazdasági 
fejlődésnek elő kell segítenie – egyéb társadalmi követelmények mellett – a szociális kohézió 
erősödését az ország térségein belül. 

A területfejlesztés célja, hogy a társadalom, a gazdaság és a környezet térbeli – kistérségi, 
regionális, és egyéb térségi szintű – rendszerei környezetileg, szociálisan és gazdaságilag 
egyaránt fenntarthatók legyenek, szolgálva az ott élők – jelen és jövő nemzedékek – 
közösségeinek jólétét, különös tekintettel annak minőségi dimenziójára. A harmonikus 
jövőképhez alapvetően az alrendszerek (társadalmi, gazdasági, környezeti) helyi, térségi 
konfliktusainak kiküszöbölésével járul hozzá, kijelöli a fejlődés kereteit és határait. Bizonyos, 
környezeti tényezők által dominált térségek – pl. természetvédelmi, műemlékvédelmi oltalom 
alatt álló területek – esetében indokolt a környezeti fenntarthatóság szempontjainak előtérbe 
helyezése a társadalmi, gazdasági szempontokkal szemben. 

A fenntartható térségfejlődés olyan térségi specifikumokat figyelembe vevő fejlesztés 
eredményeképpen biztosítható, amelynek alapja az adott térség környezeti, természeti, gazdasági 
és kulturális erőforrásainak értékmegőrző hasznosítása. Ehhez elengedhetetlen a szubszidiaritás 
elvének megfelelően a helyi önfenntartó rendszerek kiépülésének támogatása, valamint a helyi 
társadalom, gazdaság és környezet megújuló-képességének biztosítása.  

 
A fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe vevő területi fejlesztéspolitika alapfeltételei: 

– a környezeti szakpolitikák fokozott integrációja a területi fejlesztésekben, átfogó 
környezetgazdálkodási szempontok és az integrált környezeti tervezés érvényesítése, a 
szakpolitikai irányelvek összhangjának megteremtése a különböző területi szinteken; 
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– egyensúly biztosítása a környezet terhelhetőségét figyelembe vevő gazdaságfejlesztés, az 
épített és a természeti környezet védelme, és a társadalmi kohézió erősítése között; 

– integrált, térségspecifikus fejlesztéspolitika érvényesítése (szektorok, politikák, 
intézményi keret); 

– a helyi közösségi szerveződések, társadalmi, szellemi, kulturális javak helyi erőforrásokra 
alapozott megőrzése és hasznosítása, a lakosság helyben tartása, a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében; 

– a fejlesztések során a táji, környezeti, természeti és egyéb helyi adottságoknak megfelelő 
termelési módok előnyben részesítése, a környezetkímélő termelési, közlekedési 
rendszerek előtérbe helyezése; 

– a fejlesztések során a hagyományos táj- és a határhasználat, a településrendszer, az 
antropogén tájelemek, a műemlékek, a régészeti, történelmi, néprajzi örökség 
fennmaradásának és kibontakozásának biztosítása; 

– a potenciális szennyező forrásként jelentkező szennyvíz és hulladék korszerű technikával 
megvalósuló kezelése, ártalmatlanítása; 

– az öröklött környezetszennyezés felszámolása, kármentesítés; 

– mindezek érdekében a térségek speciális adottságainak teljes körű feltárása. 

A fenntartható fejlődés elveit figyelembe vevő térségfejlesztés csak akkor érheti el a célját, ha 
az ágazatok céljait átszövő és a területi értékekre és adottságokra alapozó 
fejlesztéspolitikaként működik. Ezt biztosítja a részvételi elvű tervezés, amely kifejezett 
sajátossága a területi tervezési rendszereknek, s amellyel biztosítható, hogy a területfejlesztési 
tevékenység a szakpolitikák összehangolása révén megelőzze és kivédje a környezeti 
(természetes és antropogén eredetű) kockázatokat, hosszú távon is életképes és az értékeket, 
megújuló és eltartóképességet figyelembe vevő beavatkozásokat támogasson, valamint a 
térségi és helyi adottságokra építkező munkahelyteremtő, lakosságmegtartó beavatkozásokat 
részesítsen előnyben. Így teremthető meg a fenntartható térségfejlődés érvényesítéséhez 
elengedhetetlen, a nyilvánosság széles körét érintő, közvetlen érdekeltség is. 

A természeti-környezeti, kulturális-társadalmi adottságok területi szerveződése alkotja a tájat, amely nem 
társadalomszervezési, fejlesztési, hanem funkcionális területegység. A táji örökség komplex kategória, több 
területspecifikus természeti, kulturális elemet egyesít magában. A területfejlesztés szempontjából kiemelt 
fontosságú, hogy a táj egységes területi keretet nyújt ezeknek, ez a fenntarthatósági gondolatok terét is 
megadja. Két nagy alapkategóriája: a táji természeti és a táji kulturális örökség a legtöbbször szoros 
kölcsönkapcsolatban áll egymással. 

•  A táji természeti örökség helyi-térségi megőrzése és hasznosítása 
A természeti örökség (a védett és nem védett természeti területek és ezek hálózata, az élő és 
élettelen természeti és táji értékek, élőhelyek, fajok és közösségek, a biológiai sokféleség) az 
ipar, az intenzív mezőgazdaság, a közlekedés és urbanizáció, a tömegturizmus, valamint a 
természeti és antropogén krízishelyzetek hatásainak van kitéve. A hatások kockázatainak 
csökkentése és kivédése, a károk felszámolása a hatékony és a fenntartható fejlődés elveit 
figyelembe vevő térségfejlesztés fontos feladata, mert csak így biztosítható egyes 
térségtípusok táji adottságokra alapozott egyedi fejlesztéseinek eredményessége és a 
biodiverzitás fenntartása. Ezekben hangsúlyos szerepet kapnak a környezetkímélő, természet-
közeli és energiahatékony beavatkozások, amelyek a lakosság életminőségét és egészségi 
állapotát pozitívan befolyásolják. Ezért a területfejlesztés célja különösen: 
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– a táji-térségi illetve helyi identitás erősítése, az ember és táj kapcsolatrendszerének 
újraélesztése, a helyben élők ill. a helyi intézmények környezethez, természethez fűződő 
és jogainak erősítése, kötelességeinek nyilvánvalóvá tétele; 

– a táji értékek, mint számos térség fejlődési erőforrásának természetkímélő használata a 
rekreációs tevékenységek működtetése révén, az ökológiai rendszerek terhelhetőségének 
és sérülékenységének fokozott figyelembevételével; 

– a természeti örökséget veszélyeztető környezeti (természetes és antropogén eredetű) 
kockázatok kivédése integrált fejlesztési programokkal. Az elszennyezett és degradált 
területek rehabilitációjához való hozzájárulás; 

– a természeti örökségre alapozott egyedi fejlesztések megvalósítása – biotermesztés, 
természetközeli gazdálkodási módszerek bevezetése, hagyományos termelési módszerek 
újraélesztése, bemutatása, ökoturizmus, szolgáltató- és bemutatóközpontok, natúrparkok, 
tájházak, környezetvédelmi infrastruktúra létesítésével – a védelmi szempontok és az 
elővigyázatosság figyelembe vételével; 

– az országos ökológiai hálózat kialakításának és fenntartásának támogatása. 

•  A kulturális örökség és a társadalmi identitás helyi-térségi értéknövelő kezelése és 
erősítése 

A táji kulturális örökség – mely magában foglalja az épített, a tárgyi és a szellemi kulturális 
örökséget – közvetlenül vagy közvetetten szellemi vagy tárgyi-anyagi erőforrás, s mint ilyen, 
gazdasági tényező. 

A kulturális örökség a települési, a térségi, a nemzeti és az európai identitás egyik sarokköve, 
az egyik legfontosabb közösségi-kulturális, környezeti és gazdasági jelentőséggel bíró térségi 
erőforrás, ezért a területfejlesztésnek azt integrált, összetett módon kell kezelnie. 
Területfejlesztési szempontból egyaránt fontos a védelme, annak érdekében, hogy hosszú 
távon is erőforrás maradjon, valamint a fenntartható fejlesztése, azaz hogy a fejlesztési 
projektek épülhetnek a benne rejlő erőforrások kiaknázására és örökségi értékeinek 
kiteljesítésére, illetve további örökségértékek generálására. A kulturális örökség megőrzése, 
értékeinek kiteljesítése és a társadalmi identitás térségi erősítése a fenntarthatóság fontos 
tényezői, hiszen a jövő generációja számára őrzik meg a múlt és a jelenkor értékeit, ezzel 
biztosítva a tudás és hagyományok térségi jellegzetességeinek fennmaradását. Ezért a 
területfejlesztés célja különösen: 

– a népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának elősegítése, a 
hagyományos mesterségek felélesztése, értékké alakítása, az ezekre alapozott 
piacteremtés; 

– a különböző településtípusokat és tájakat egyedi arculatúvá tevő építészeti stílusok és 
településkarakterek, településszerkezeti jellemzők, a történelmi városközpontok, 
településközpontok fennmaradásának biztosítása; 

– az UNESCO Világörökség területek egyedi értékeire alapozott turisztikai fejlesztése; 

– a kulturális örökség kisugárzásának erősítése és fennmaradásának érdekében a 
kulturális örökségi láncba szervezhető kulturális örökségi turizmus céltárgyai 
(örökségi értékek és emlékek) védelmének, fenntartható hasznosításának, és az 
oktatási, művelődési és kulturális intézmények kulturális örökségi központokhoz 
történő szerves integrálásának biztosítása; 

– tájképi értékű kulturális örökségi területeken a hagyományos művelési és beépítési 
mód megváltoztatásához kapcsolódó engedélyezés szigorítása; a tájkarakter esetleges 
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megváltoztatása esetén a tájterhelhetőség vizsgálata, a régészeti és műemléki 
szempontok figyelembevétele; 

– a felújítási eszközök koncentrálása a kiemelkedő értékű műemléki magterületek 
erőforrás szerepének elősegítéséért; 

– a hagyományokra építő és a helyi örökségértékek védelmére életre hívott civil 
kezdeményezések támogatása. A lakosság aktivizálása a helyi és térségi érdekérvényesítés 
és döntéshozatal folyamatában. Az épített és természeti környezet megóvására irányuló 
felelősség kialakítása, a történeti környezet erkölcsi avulásának megállítása, az emberek 
attitűdjének pozitív megváltoztatása; 

– a nemzetiségi térségek, települések arculatának erősítése, karakterisztikus nemzetiségi 
kultúrák megőrzése, erőforrás-potenciáljának kialakítása. A helyi és üdülőlakosság 
együttműködéseinek elősegítése. 

•  Az erőforrások fenntartható használatát biztosító fejlesztéspolitika megvalósítása 
A területfejlesztési tevékenység a társadalmi jólét biztosítása érdekében nem hagyhatja 
figyelmen kívül az erőforrások magas szintű védelmét és ezek megújuló képességére épülő, 
hosszú távú használatának biztosítását. Az egyes térségek adottságainak megfelelően 
biztosítani szükséges az erőforrásokhoz való méltányos és a jövő generációk érdekét is 
tekintetbe vevő hozzáférést úgy, hogy az ne veszélyeztesse a rendelkezésre álló erőforrások 
természetes megújulását és a környezet, illetve a környezeti elemek minőségét. Ezért a 
területfejlesztés célja különösen: 

– a helyi anyag és energiagazdálkodási rendszereknek az ökológiai terhelhetőségéhez 
igazodó kialakítása, a körforgás térségben záródó ciklusaival. A környezetileg 
különösen érzékeny és a természetvédelmi területek esetében a környezeti 
fenntarthatóság követelményeinek kiemelt érvényesítése; 

– az elnéptelenedő települések és térségek vonzerejének növelése a lakosság helyben 
maradásának és életminőség-javulásának biztosítása érdekében. A táji és helyi 
adottságok előtérbe helyezésével a megújuló erőforrások és alapanyagok 
hasznosításának ösztönzése, a nem megújuló erőforrások értékmegtartó hasznosítása;  

– az alternatív természeti erőforrások és energianyerési lehetőségek feltárása és 
hasznosítása, az energiahatékonyság és energiatakarékosság javítása, a környezetkímélő 
és természetközeli technológiák és eljárások elterjesztése; 

– a helyi piacok működésének ösztönzése a megújuló alapanyagok felhasználásával és 
ezek helyben történő, értéknövelő feldolgozásával és minőségi termékké való 
előállításával; 

– a környezetileg különösen érzékeny és veszélyeztetett térségekben a környezetintegrált 
területfejlesztés fokozott érvényesítése: mező-, és erdőgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a 
környezet- és természetvédelem összehangolt komplex fejlesztési programjainak 
kialakítása és végrehajtása. Az éghajlatváltozás lehetséges hatásaira való megelőző 
felkészülés, az árvizek, belvizek és az aszályok környezeti elemeket, természeti 
erőforrásokat, népességet és gazdasági javakat veszélyeztető hatásainak megelőzése, az 
esetlegesen keletkező károk enyhítése; 

– a nemzetközi együttműködés fejlesztése a határokon átterjedő és a környezeti elemeket, 
természeti és kulturális erőforrásokat, népességet és gazdasági javakat veszélyeztető 
hatások és kockázatok megelőzésére és kivédésére; 

– az ország minél több térségében fel kell tárni a táji területi rendszerek működését, 
változási tendenciáikat, kataszterbe kell venni a térségek természeti környezet értékeit; 
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– térinformatikai alapú, integrált területi környezeti információs rendszerek hálózatát 
kell felállítani, melyek alkalmasak az EU és OECD igényeknek is megfelelő és 
széleskörű adatszolgáltatásra és kapcsolatuk biztosított más e-közigazgatási, 
területirányítási, területi információs rendszerekhez (pl. TeIR-hez). 

 
 
III. 4. Területi integrálódás Európába 
 
 
A területi tervezés hatóköre az EU csatlakozás után immár nem állhat meg az országhatárnál. Az új, 
nyitott területpolitikának kiemelten kell kezelnie az ország nemzetközi kapcsolataiból (nemzetközi 
integráció), ezen belül különösen az Európai Uniós tagságunkból (európai integráció) adódó 
lehetőségeket és kötelezettségeket, valamint a sajátos földrajzi helyzetből (közép-európai és kárpát-
medencei integráció), ezen belül kiemelten hazánk történelmi fejlődéséből adódó nemzeti 
sajátosságokat és feladatokat is (nemzeti integráció/k).  
Az európai integráció folyamata a magyarság és az európaiság egymást erősítő közösségének, Európa 
és a magyarság, valamint Közép-Európa és a Kárpát-medence újraegyesítésének modern kerete, ahol 
a politikai, intézményi, jogi és területi határok elválasztó jellege mérséklődik, az Unión belüli 
tagállamok között pedig fokozatosan megszűnik. 

Alapvető célkitűzés a magyar területfejlesztési politikában a politikai integráció után immár 
az ország szűkebb és tágabb környezetével (európai, közép-európai és kárpát-medencei) való 
funkcionális integrálódás tudatos és innovatív kiterjesztése időben, térben, mélységben, 
minőségben, hatékonyságban és eredményességében, az ország fizikai bekapcsolása az 
európai vérkeringésbe, valamint az uniós kohéziós, regionális és szakpolitikákkal való minél 
erősebb összhang megteremtése. 

Kiemelten fontos feladat az Európai Uniós integrációból adódó lehetőségek hatékonyabb 
kihasználása és a nemzeti érdekérvényesítés erősítése. Ugyancsak fontos cél az uniós 
kohéziós, regionális és szakpolitikákkal való minél erősebb összhang megteremtése, a magyar 
fejlesztési politika határozottabb érdekérvényesítő képességének megvalósítása, az uniós és 
kiemelten a szomszédos országokkal folytatott aktív partnerség keretében a közösségi 
források minél hatékonyabb felhasználása, valamint az EU fejlesztési és területi tervezési 
gyakorlatából való tanulás hangsúlyozása. Ugyanakkor fontos célunk részt venni az Unióhoz 
a későbbiekben csatlakozó országok felkészítésében. 

Az Európába történő szervesebb beilleszkedés célkitűzése nem korlátozódhat a jelenlegi 
Európai Unió területére. 

Kiemelt feladatként kell kezelni az ország kedvező és sajátos földrajzi helyzetéből és 
adottságaiból adódó lehetőségek kihasználását, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok 
bővítését, valamint a szomszédos országok, kiemelten azok magyarok lakta területeivel 
való különböző szintű és formájú határon átnyúló és határ menti fejlesztési és 
együttműködési kapcsolatok, hálózatok revitalizálását és megerősítését. 
 
 
Részcélok: 
 
A megújuló területfejlesztési politika az európai integrálódás jegyében az alábbi célokat tűzi 
ki:  

 
•  Magyarország integrációja az európai gazdasági térbe főként a transzeurópai 

közlekedési hálózatok hazai fejlesztésével és a nemzetközi kutatási, tervezési 
programokban való intenzív részvétellel 
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Az ország transznacionális együttműködéseit az alábbiak jellemzik: 

– csatlakozás a fejlettebb, nyugat-európai növekedési zónákhoz, 

– a környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztésével logisztikai szerep erősítése a 
közép-európai térségben, 

– tudásátadó szerep és gazdasági befolyás erősítése a délkelet-európai térségben. 
 
Cél, hogy felgyorsuljon hazánk funkcionális integrálódása Európa, különösen Közép-Európa 
gazdasági, társadalmi és infrastrukturális térszerkezetébe, a globális tudás-, információ- és 
innováció-alapú gazdaságba és társadalomba, valamint a nemzetközi kulturális, területi és 
regionális együttműködési folyamatokba. A részcél megvalósulását az alábbi fejlesztési 
feladatok szolgálják: 

– minőségileg magasabb szintű integrálódás az európai magisztrális hálózati 
rendszerekbe (kiemelten transzeurópai és közép-európai infrastrukturális hálózatok); 

– intenzívebb kapcsolódás a nemzetközi, főként európai és közép-európai 
transznacionális terület- és regionális fejlesztési, hálózattervezési, együttműködési és 
fejlesztési folyamatokba (kiemelten a Cadses térség, és egyéb közép-európai 
országok); 

– a különböző területi szintek (pl. települések, régiók), és a területfejlesztési szakmai 
szereplők transznacionális és nemzetközi együttműködési hálózatainak támogatása 
(eurorégiók, klaszterek,”eurocities”, stb.).  

– a nemzetközi migrációs folyamatok tudatos kihasználása (a hozzáadott érték elvű 
befogadás-stratégia mentén szakma- és régióspecifikus letelepítési programok 
kidolgozása) 

 
A magyar siker kulcsa az intenzív nemzetközi együttműködés, ezért minden szinten 
támogatni kell a kölcsönös előnyökön nyugvó nemzetközi területfejlesztési, tervezési, 
kutatási, fejlesztési, innovációs és egyéb társadalmi-gazdasági hálózati együttműködést és 
partnerséget. 

 
•  A határ-menti és határon átnyúló együttműködések lehetőségeinek bővítése a határ 

menti településközi, ezen belül intézményi, vállalkozói, civil kapcsolatok ösztönzésével, 
valamint az EU támogatási programok hatékony felhasználásával 

 
Magyarország központi földrajzi és stratégiai helyzeténél fogva a jövőben – az Európai Unió 
új szomszédsági politikájával összhangban – vezető koordinációs, szervező, információs 
szerepet játszhat a határok megnyílásával egységesülő kárpát-medencei térség fejlődésében, a 
területi integrációt erősítő határ menti, határon átnyúló interregionális és transzregionális 
fejlesztési együttműködések tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.  
A határon átnyúló együttműködések és feléledő kapcsolatrendszerek közép- és hosszú távon 
megteremtik a Kárpát-medencében korábban szorosabb egységet képező régiók, megyék, 
természetes vonzáskörzetek újraéledését, továbbá lehetővé teszik számos jelenleg perifériális 
helyzetben lévő területnek a fejlődési vérkeringésbe való bekapcsolódását.  

A környező országok csatlakozása révén a határok átjárhatósága javul, ami kiváló lehetőséget 
nyújt a hagyományos településközi, gazdasági kapcsolatok újjáélesztésére. A határ menti 
együttműködésekben különös hangsúlyt kell helyezni a kulturális kapcsolatok erősítésére, 
valamint a környezetvédelmi és természeti katasztrófa megelőzési intézkedésekre. 

Elérendő cél, hogy hatékony és eredményes együttműködés keretében több szinten és 
intenzíven kapcsolódó integrált határ menti térségek jöjjenek létre.   
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A részcél megvalósulását az alábbi fejlesztési feladatok szolgálják: 

– közös kárpát-medencei területi tervezési és fejlesztési együttműködések, valamint közös 
stratégiák és fejlesztési programok kidolgozása, megvalósítása, s a határon átnyúló 
fejlesztési feladatokat hatékonyan ellátni képes közös intézményrendszer kialakítása; 

– az egyes határ menti-, valamint a hasonló problémával küzdő térségek összehangolt és 
integrált fejlesztésének biztosítása érdekében transz- és interregionális 
együttműködések, valamint közös fejlesztések hazai támogatásának biztosítása, 
ösztönzése;  

– országhatáron átnyúló fejlesztési és szakmai együttműködések létrejöttének hazai 
támogatása (új térségi együttműködési és fejlesztési formák).  

– a transzferrégiók és kapuvárosok gazdaság- és társadalomszervező szerepének, 
valamint hálózati együttműködési képességének erősítése.   
 

•  A nemzeti integrációk és a nemzetiségi fejlesztési együttműködések elősegítése 
 
A hazai nemzetközi területfejlesztési politikai, ill. -fejlesztési együttműködéseknek a 
következő években kiemelt célja az érintett országok szakmai szervezeteivel szorosan 
együttműködve az anyaországi fejlesztési források és támogatások bevonása és integrálása a 
határon túli kisebbségi területek, különös tekintettel a határon túli magyar lakta területek 
fejlődésébe. Ehhez elengedhetetlen a hazai területfejlesztés szakmai részvétele mellett egy 
eurokonform mintaértékű fejlesztéspolitikai modell (tervezés-programozás-támogatás-
fejlesztés) kialakítása, és ennek keretében a magyar-magyar, határon átnyúló, beavatkozási 
térségenként differenciált, nemzeti fejlesztési programokban testet öltő és fenntartható 
fejlesztési modell működési alapjainak (intézményi, pénzügyi, szervezeti és szakmai) 
megteremtése.  
Magyarországnak emellett kiemelt feladata a hazánkban élő kisebbségek kultúrájának, 
identitásának megőrzése, a gazdasági, társadalmi fejlődésüknek, területi és nemzeti 
integrációjuknak határon átnyúló támogatásának proaktív előmozdítása. Ennek keretében 
megvalósulhat a magyarországi kisebbségek által lakott térségek, települések fejlődésének 
határon túli anyaországi program- és projektalapú támogatása.   
 
A részcél megvalósulását az alábbi fejlesztési feladatok szolgálják: 

– a nemzeti integráció és a nemzeti területfejlesztési együttműködés szakmapolitikai és 
működési alapjainak megteremtése;  

– határon átnyúló nemzeti fejlesztési alapok (pl. gazdaságfejlesztési, befektetési, garancia 
alapok) és a határon túli túlnyomóan magyarok lakta területek integrált térségi 
fejlesztési programjainak a létrehozása (pl. Székelyföldi Operatív Program), valamint az 
integrált projekt alapú támogatások, illetve szakmai támogatás (pl. intézményfejlesztés, 
szakmai, módszertani segítségnyújtás) feltételeinek a megteremtése;  

– a Magyarországon élő kisebbségek által lakott térségek, települések fejlesztése az 
anyaországi támogatások fogadását ösztönző feltételek kialakításával. 
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Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói 

 
 
Jelmagyarázat:          

Növekedési tengely       Főváros, országos központ 
 
Budapest kisugárzó zónája      Fejlesztési pólus 
 
Határon átnyúló vonzáskörzet és városkapcsolat    Alközpont 

 
 
III. 5. Decentralizáció és regionalizmus  
 
 
A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezetű és versenyképes Magyarország 
létrejöttét csak decentralizált fejlesztéspolitika valósíthatja meg hatékonyan. A megújuló 
magyar területfejlesztési politika éppen ezért céljai között határozottan felvállalja az érdemi 
decentralizáció, kiemelten a regionalizmus és a regionális berendezkedés kialakításának teljes 
fejlesztéspolitikát átható ügyét, mint az ország hatékony működésének, fejlesztésének kiemelt 
területszervezési feladatát.  
A területfejlesztési politika határozottan állást foglal az érdemi decentralizáció mellett, mely 
alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy: 

– a területi versenyképesség javításának érvényesítéséhez a helyi sajátosságokra, 
versenyelőnyökre építő hálózati alapon szerveződő ágazati, illetve területi fejlesztési 
célok, programok kidolgozásra és megvalósításra kerüljenek; 

– a területi felzárkózás előmozdításához a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
térségek feltárják belső erőforrásaikat, melyre építve megvalósítják fejlesztési 
célkitűzéseiket; 
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– a fenntartható térségi fejlődés elősegítéséhez a helyi identitásra építve és a természeti, 
kulturális értékek figyelembe vétele mellett formálódjanak az erőforrás-kímélő helyi 
fejlesztési célok és a kapcsolódó eszközök; 

– a nemzetközi együttműködésekben való hatékony és közvetlen részvétel biztosítva 
legyen. 

 
A decentralizáció folyamata kettős területszervezési folyamatot takar, mely az egyes térségi 
szintek között jelentősen hozzájárul a szubszidiaritás elve szerinti, lehető leghatékonyabb 
feladatmegosztás és együttműködés kialakításához. A decentralizáció érvényesítése az ország 
hatékony működése érdekében alapvetően három szinten eredményez fejlesztéspolitikai 
változásokat:  

– országos szinten a decentralizáción alapuló regionális átalakulás érdemi megvalósítása; 

– regionális szinten a kistérségi részvételen alapuló decentralizáció megvalósítása; 

– a települési szint saját fejlesztési forrásainak bővítése. 

 
A decentralizáción alapuló regionális átalakulás az ország számára olyan alapvető, a teljes 
fejlesztéspolitikát átható modernizációs lépés, amely az ország hatékony fejlesztésének és területi 
működésének egyik sarokköve. 

A cél hozzájárulni egy olyan regionális államberendezkedés kialakításához, amelyben az 
önkormányzati alapon szerveződő régiók saját forrásokkal rendelkeznek és a szubszidiaritás, 
partnerség elvét érvényesítve a régió szintjén kezelhető társadalomszervezési és -fejlesztési 
feladatokat önállóan, az országos szakpolitikákkal és fejlesztéspolitikával szoros összhangban 
látják el.  
 
A fejlesztéspolitika elsődleges területi egysége a jövőben az ország hét NUTS2 szintű 
régiója, amelyek a decentralizált fejlesztéspolitikának, az ágazatok területi 
integrációjának elsődleges szintjét jelentik. A hét régió a korábbi tervezési statisztikai 
funkció mellett határozott fejlesztéspolitikai szerepet kap. Növekszik a szerepe az alulról 
jövő kezdeményezéseket hatékonyan megjelenítő, integrált térségi fejlesztéseket 
megvalósítani képes kistérségi szintnek is.  
 
A regionalizáció folyamatát számos tényező motiválja, így:  
 

•  a politika növekvő legitimációs igénye: a hiányzó polgárközelséggel keletkező demokrácia-
deficit kezelésére az EU-ban alkalmasnak tűnt a „Régiók Európája” jelszó megjelenése; 

•  a politikai hatalommegosztás új igénye: regionális szinten megvalósulhat a színesebb és 
eredményesebb hatalommegosztás, így a politikum számára a regionális szint a közhatalom 
gyakorlásának új alternatívájává válhat (regionális kormányzás); 

•  az állam-társadalom viszony újrarendezésének igénye a decentralizáció jegyében: a 
problémák mind összetettebbé válásával a viszony újrarendezésében a kiutat azok a 
módszerek jelentik (fiskális föderalizmus, decentralizálás, dekoncentráció, kooperáció, 
közösségszervezés, partnerség, teljességre törekvő szemlélet, kormányzás, hálózatosodás), 
amelyeket összefoglaló néven regionalizációnak nevezünk; 

•  a gazdaság működésének és a közhatalom gyakorlásának hálózatosodási igénye: egyre 
nagyobb szerepet kap a közhatalmi (államigazgatás, önkormányzati szféra) és a nem 
közhatalmi (társadalmi és gazdasági szféra) szereplők partnerségen alapuló, hálózatos 
együttműködése. Ezt a trendet erősítik a gazdaságszervezés új formái és a modern 
nagyvállalatok szervezeti struktúrája is (hálózatok, klaszterek, virtuális vállalatok); 
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A regionális tervezési és programozási szint megerősítése célszerűvé teszi a közigazgatási 
rendszer átalakítását, a regionális szintű intézményrendszer megerősítését, a meglévők 
működésének regionális szintű koordinálását. Reális célként egyelőre elsősorban a delegált, 
ill. dekoncentrált szervezetek megerősítése és működésük fokozott összehangolása vehető 
számításba. E folyamat végső, távlati célja azonban hozzájárulni a regionális demokrácia 
kiteljesedéséhez, ezen belül is a regionális önkormányzatok megteremtéséhez. A 
területfejlesztési politika legfontosabb szintjei a jövőben a régió, a kistérség és az annál 
kisebb, összetartozó és kooperáló településcsoport lehet. 
Regionális szinten a kistérségi részvételen alapuló decentralizáció megvalósítása a 
területfejlesztési politika hatékony működésének, a hatékony regionális szintű fejlesztésnek és 
a helyi feladatok hatékony szervezésének, irányításának alapfeltétele. A kistérségi szint 
szakmai, szervezeti és pénzügyi megerősítése elengedhetetlen a kistérségi és regionális 
szintű fejlesztési célok, a decentralizált szakmai fejlesztési programok keretei között az 
ágazati fejlesztési célok, valamint az integrált térségfejlesztési programok sikeres 
megvalósításához. 
 
Részcélok: 
 

Az OTK határozottan állást foglal a regionális berendezkedésű államszerveződés és az érdemi 
decentralizáció mellett, melynek legfontosabb letéteményesei: 1. hosszú távon hozzájárulni a 
saját forrásokkal rendelkező regionális önkormányzatok kialakításához, 2. közép- és 
rövidtávon a területfejlesztési régiók megerősítése, továbbá 3. a regionalizmus, a regionális 
hálózatépítés és a regionális partnerség támogatása, valamint 4. a kistérségi szint érdemi 
térségszervezési részvételt biztosító megerősítése. Ehhez mindenekelőtt az alábbi célok 
támogatása szükséges:  

•  Regionális berendezkedésű államszerveződés és érdemi decentralizáció 

A fejlesztéspolitika számára meghatározó fontosságú a regionális önkormányzatok kialakítása és ezzel 
együtt a regionális közigazgatási reform megvalósítása, hiszen egyedül csak a közvetlenül választott, 
törvény által szabályozott feladatkörrel és a feladatok megfelelő színvonalon való ellátását biztosító, 
saját forrással, valamint az ehhez kapcsolódó adókivetési jogkörrel rendelkező regionális 
önkormányzatok tekinthetők legitim és kellő súlyú partnereknek az ágazatokkal és a központi 
igazgatási szintekkel szemben.  
Az önálló regionális szint megerősítése, a regionális önkormányzatok létrehozása annak 
lehetőségét jelenti, hogy legyen általános felhatalmazású és hatáskörű regionális szereplő, 
amelyik legitim módon képviseli a régió polgárainak érdekeit, feladata a régió irányítása és 
fejlesztése, valamint a fejlesztési elképzelések hatékony társadalmasítása, az ágazati 
fejlesztések területi koordinációjának biztosítása. A régió ebben az értelemben  
önkormányzati jogosítványokkal felruházott területi egységgé válik, amely az autonóm 
fejlesztéspolitika megvalósításához önálló finanszírozási forrásokkal rendelkezik, és ezen 
keresztül biztosítja a régió fenntartható gazdasági növekedését, fejlesztését, a térszerkezet 
korszerűsítését, valamint a régión belül a regionális partnerség és szolidaritás elvének 
érvényesülését. 

•  Regionális fejlesztéspolitika, regionális tervezés és regionális programozás  
A regionális fejlesztéspolitika a régiók számára önálló, önmaguk által irányított és felelős 
fejlődést tesz lehetővé. Ez a politika a régiók sajátosságaira épít, az egyes fejlődési 
komponensek, ágazati érdekek helyett az integráltságra és a koordinációra helyezi a 
hangsúlyt, így az nem a régiók számára kialakított, hanem a régiókban működő politika. 
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A részcél megvalósulását az alábbi fejlesztési feladatok szolgálják: 
 

– a régiónkénti önálló regionális operatív programok kialakítása; 

– az önálló regionális fejlesztéshez, tervezéshez és programvégrehajtáshoz szükséges 
jogi, intézményi, szervezeti, pénzügyi, tervezés-módszertani feltételek megteremtése; 

– a regionális fejlesztési tervek megalapozásához, az eredményes végrehajthatóságához 
és a regionális integráció sikeres megvalósulásához a regionális, települési, és 
kistérségi szint hatékony tervezési, fejlesztési együttműködésének a megteremtése 
szükséges. Ezek mellett nélkülözhetetlen a regionális tervezési, programozási, 
fejlesztési és pályázati partnerség biztosítása is; 

– a regionális és ágazati érdekek összhangjának megteremtése az ágazati és a regionális 
politikák, tervek, programok, fejlesztések tervezése és megvalósítása során; 

– a területi intézményrendszer fejlesztése során a dekoncentráció helyett a 
decentralizáció erősítését kell ösztönözni. 

•  Regionalizmus  

A tervezés és a fejlesztés regionális partnerségi rendszere mindenképpen erősítendő, akkor is, 
ha egyelőre nem jönnek létre a regionális önkormányzatok.   
A magyar régiók hálózati versenyképességének (regionális hálózati, intézményi és szervezeti 
versenyképesség) biztosításához meg kell teremteni a hazai régiók hosszú távú regionális hálózati 
együttműködési kereteit, a regionális partnerség szervezeti kereteit, valamint a regionalizmus, az 
integráció, a regionális identitás és a regionális kohézió erősítésének alapjait. A régió irányítási 
testületeinek, hivatali és fejlesztési szervezeteinek, mint hálózati szervező és közvetítő központoknak 
alapvető rendeltetése az egymással, valamint a régió önkormányzataival és egyéb szereplőivel való 
kapcsolatok kiépítése. Ez azért is fontos, mert a régió, mint mesterséges képződmény még nem épül 
igazi hálózatokra, jóllehet ezek kiépültsége a régió erejének igazi záloga.  

A regionális hálózati versenyképesség szervezeti, szervezési megalapozása szempontjából a 
következő elemek fejlesztésének fontossága emelendő ki:  

– stratégiai szövetségek;  
– köz- és magánszektor partnersége;  
– ágazati koordináció;  
– a térségi szereplők bevonása és koordinációja;  
– a közszektor vállalkozói szerepvállalása;  
– a helyi, szakmai és civil szereplők bevonása az aktuális problémák megoldásába;  
– a szinergia támogatása, erősítése, regionális és rendszerintegráció;  
– a belső erőforrásokra támaszkodó, az önerőre is építő, a perifériákról kiinduló 

fejlesztési felfogás és az „alulról építkezés” elve;  
– szervezeti megújulási képesség;  
– a regionális tudat és a regionalizmus erősítése.  

A regionális intézmények feladata ezeknek a képességeknek a katalizálása, a különböző 
fejlesztési források és szereplők integrálása, a hálózatok kiépítésének a segítése. 

•  A kistérségi szint érdemi térségszervezési részvételt biztosító megerősítése 

A kistérség a térségi önszerveződés legfontosabb színtere, ilyen értelemben a szubszidiaritás, 
a decentralizáció és a helyi partnerség meghatározó szintje. A fejlett nyugati példák igazolják, 
hogy az érdemi regionális fejlesztés ott a legsikeresebb, ahol a regionális 
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menedzsmentszervezetek alatt – mellett – kistérségi szinten jó infrastruktúrával, hatáskörrel és 
jövedelemmel ellátott menedzsmentszervezetek, ügynökségek felelnek a kistérségi 
fejlesztésekért. Az integrált térségfejlesztési programok mentén történő fejlesztési elv 
fejlesztéspolitikai érvényre juttatásához elengedhetetlen a kistérségi szint szakmai, szervezeti 
és pénzügyi megerősítése. Jól képzett menedzsment szervezetek nélkül a kistérségi szint 
alkalmatlan a helyi feladatok irányítására, a közszolgáltatások hatékony megszervezésére és a 
fejlesztések, valamint integrált fejlesztési programok kialakítására és megvalósítására. 

 
A részcél megvalósulását az alábbi fejlesztési feladatok szolgálják: 

– kistérségi menedzsment szervezetek felállítása és szakmai, szervezeti, infrastrukturális 
és pénzügyi megerősítése;  

– kistérségi integrált fejlesztési programok készítése; 
– a közszolgáltatási feladatok kistérségi szintű hatékony megszervezése és fejlesztése 

(többcélú kistérségi közösségi központok létrehozása); 
– kistérségi együttműködési kapcsolatok és a belső kohézió, a térségi tudat erősítése.  

 
A decentralizáció érvényesüléséhez fontos, hogy a települések fejlesztési forrásai is 
bővüljenek, annak érdekében, hogy lokális jelentőségű fejlesztésekhez saját forrásokkal, 
pályázataikhoz önerővel rendelkezzenek. 
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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: 
 
IV. 1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség 
 
 
A főváros és elővárosi gyűrű alkotta budapesti agglomeráció az ország legversenyképesebb területe, 
legfontosabb kapcsolódási pontja, amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta keresztül hazánk 
egésze bekapcsolódjon az európai, ill. a globális gazdasági, társadalmi, kulturális vérkeringésbe. 
Számos funkciójából adódóan nem a hazai térségekkel, hanem más, elsősorban közép-európai, 
nagyvárosi térségekkel kell versenyeznie. Budapest nemzetközi versenyképessége, és az ország többi 
régiójával való együttműködésének (kompetencia- és munkamegosztás, elérhetőség, kooperáció, stb. 
révén) hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország egészének, s minden egyes régiójának fejlődési 
pályáját. Az ország legnépesebb, erős elővárosi térséggel rendelkező agglomerációjában 
elengedhetetlen az élhető nagyváros és térsége harmonikus együttműködési rendszerének 
megteremtése. 

Alapvető célkitűzés, hogy a budapesti metropolisz-térség harmonikus együttműködésben, 
nemzetközi gazdasági, kereskedelmi-pénzügyi és kulturális-idegenforgalmi szerepköre révén 
versenyképes nagyváros, a közép-európai térség meghatározó, a kelet-közép európai térség 
vezető szervezőközpontja, a Kárpát-medence gazdasági centruma legyen. Budapest 
térségének információmenedzselési és gazdaságszervezési funkciói révén Nyugat-Európa 
számára a Balkán és részben Kelet-Európa térségének legfontosabb gazdasági kapujává kell 
válnia, páneurópai összefüggésben központi funkciókat hordozva. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy nemzetközi téren is vonzóbb várossá váljon, lakóinak is élhetőbb városi környezetet 
biztosítson. Szintén fontos, hogy szűkebb, kárpát-medencei és országos vonzáskörzetében a 
fejlődést terjeszteni tudó szerves kapcsolatrendszere révén képes legyen megosztani a 
növekedés bizonyos erőforrásait és egyes nagyvárosi terheket az ország többi részével. 
 
Részcélok: 

– Budapest gazdaságszervező, nemzetközi jelentőségű pénzügyi-szolgáltató, K+F 
központ szerepének és az európai gazdaságba való szerves bekapcsolódásának 
megerősítése;  
A transznacionális vállalatok, különösen a pénzügyi és üzleti szolgáltató vállalatok 
közép- és kelet-közép európai, illetve a Balkán és Kelet-Európa térségére is ható 
irányítási-szervezési, K+F központjai megtelepedésének ösztönzése; 

A nemzetközi versenyképesség fokozása érdekében az európai gazdaságba való 
szerves, elmélyült bekapcsolódás kiemelt fontosságú. Ehhez szükséges a közlekedési 
kapcsolatok mellett a szerves gazdasági kapcsolatok kiépülése is. 

– Budapest kapuvárosi szerepének erősítése az Európai Unió és a Balkán, valamint 
Kelet-Európa között; 

Ez egyúttal megköveteli Budapest kiemelkedő szerepét a délkelet-európai térség 
felzárkóztatásában, Bécs hasonló szerepköreinek átvételével, illetve megosztásával. 

– A központi szerephez szükséges infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések 
ösztönzése; 

A metropolisz infrastruktúra fejlesztése a személyforgalom, az információ és 
kommunikáció technológiai, magas szintű üzleti infrastruktúra fejlesztések terén kell, 
hogy leginkább megnyilvánuljon. A logisztika, a közlekedési és a műszaki 
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infrastruktúra fejlesztése során a város tehermentesítése, valamint az ország más 
térségi lehetőségeinek kihasználása, egyes terhes funkciók leosztása fontos, kerülve az 
anyag és energiaáramlás további, túlzott helyi koncentrációját. 

– Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerő-megtartó képességének növelése 
nemzetközi viszonylatban; 

A részcél a helyi, nemzetközi jelentőségű felsőoktatási kínálatra épített organikus 
tudásbázis növelésével, az ország többi tudásközpontjával is szorosan kooperáló K+F 
és kooperációs kutatási aktivitás bővítésével együtt érhető el. 

– High-tech iparágak és a kiemelkedően magas hozzáadott értéket előállító 
tevékenységek ösztönzése; 

– Magas szintű üzleti, IKT és személyi szolgáltatások fejlesztése, melyek révén 
Budapest nemzetközi versenyképessége nagyban javulhat; 

– Nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése; 

Egy világvároshoz méltóan sokszínű, ugyanakkor sajátos helyi erőforrásokra épített 
kínálat megteremtésével, a nemzetközileg is kiemelkedő fürdővárosi szerep és élénk 
kulturális élet újraéledésének ösztönzésével, a térség nagyvárosaival (Bécs-Prága-
Pozsony-Krakkó) kialakított kulturális együttműködés erősítésével; 

– Az élhető város megteremtése, mely a minőségi életet lehetővé tevő egészséges 
lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bővítésén és minőségi 
fejlesztésén alapul. Mindez az elkerülhetetlen nagyvárosi környezeti feszültségek és 
környezetszennyezés csökkentését igényli. Szükséges a funkcióvesztett területek 
revitalizálása, a városon belüli ipari (barnamezők), és lakófunkciójú válságterek 
(slumosodó városrészek, lakótelepek) folyamatos rehabilitációja, funkciókkal való 
megtöltése, illetve a városon belüli és a várost körülvevő zöldterületek védelme és 
lehetőség szerinti növelése; 

– Az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, a 
zöldmezős beruházások és a belterületbe vonások korlátozásával, a főváros körüli zöld 
területek védelmével, ill. növelésével cél egy kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, 
ökológiai és rekreációs „zöld gyűrű” kialakítása. (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-
hegység, Gödöllői-dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík, stb.);  

E gyűrűben biztosítani kell egyrészt a köztes mező- és erdőgazdálkodási zöldterületek 
ökológiai célú hasznosulását, másrészt a főváros számára minőségi rekreációs 
lehetőségek – a fenntarthatóság szempontjaival összhangban álló - széles körét (pl. 
kerékpáros-, vízi-, horgász-, lovassport és turizmus, természetjárás, vízi turizmus, 
stb.), lehetővé téve a jelenleg kevés helyszínen nagy terhelést jelentő kiránduló- és 
üdülőforgalom szétterítését, ezzel összhangban az erdők közjóléti szolgáltatásainak 
bővítését. 

– Harmonikusan működő agglomerációs rendszer megteremtése, fejlesztések 
menedzselése az agglomeráció szereplőinek hatékony együttműködésével; 

A főváros és elővárosi gyűrűjének fejlesztése egységes tervezést igényel, mely a 
kerületi, fővárosi, települési, megyei önkormányzatok, a régió, a közszolgáltatók és a 
társadalmi szervezetek partnerségén alapul. A hatékony végrehajtást is csak 
együttműködő menedzsmenti szervek biztosíthatják. Ezért törekedni kell az összes 
érintett település agglomerációs externáliákat kezelni képes intézményi 
kooperációjának biztosítására. 
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– A kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása, az alközpontok fejlesztése, 
az élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében szükséges, hogy a különböző 
szereplők összehangolt, túlzott területhasználatot kerülő fejlesztései eredményeként az 
agglomerációban élők mind nagyobb aránya számára váljanak településükön ill. a 
szomszédos településeken elérhetővé a munkahelyek, szolgáltatások, csökkentve a 
közlekedési rendszer és a környezet terhelését. 

– Közlekedési kapcsolatok modernizációja, a környezeti szennyezéseket csökkentő 
beruházások támogatása, haránt irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztése, 
forgalomcsillapító, az elővárosi gyűrűvel összehangolt integrált várostervezés 
megteremtése, a környezetbarát közösségi közlekedés előtérbe helyezése az egyéni 
közlekedéssel szemben. Javítani kell a fővároson belüli tömegközlekedést fenntartható 
megoldásokkal, valamint fejleszteni a dunai hajózást, mint potenciális városon belüli 
és agglomerációs tömegközlekedési eszközt. 

– A fővárosi agglomerációnak az országra, annak fejlesztési pólusaira ható 
kisugárzásának erősítése. 

Ehhez a közlekedési és infokommunikációs kapcsolatok megerősítése, a harmonikus 
gazdasági, döntéshozatali, politikai munkamegosztás kialakítása elengedhetetlen.  

 
 
IV. 2. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 
 
Annak érdekében, hogy a fejlődés ne korlátozódjon a főváros térségére, oldódjon a Budapest-központú 
térszerkezet, ezáltal a társadalom és gazdaság hatékonyabb és fenntarthatóbb működése váljon 
lehetővé, szükség van az ország egészének versenyképessé válását katalizáló pólusokra, melyek egy 
harmonikus, policentrikus együttműködő városhálózati rendszer szerves elemei. 

A fejlesztési pólusok funkciója, hogy a fejlődést közvetítsék, ill. kisugárzó erejüknél fogva generálják 
régió- és országhatárokat is átlépő hatóterületeik fejlődését, illetve magas szintű kulturális, 
szolgáltatási és munkahelyi kínálatukkal képesek legyenek régiójuk számára megtartani a 
legképzettebb munkaerőt is. A fejlesztési pólusok legfontosabb szerepe az innováció megjelenítésében 
és terjesztésében van. 

Ezek alapján a pólus tágabb régióját, hatóterét: 

- ellátja olyan speciális szolgáltatásokkal, kulturális kínálattal, stb., amit jelenleg még sok 
esetben csak a fővárosban érhetnek el a vidéki állampolgárok, cégek, intézmények; 

- szervezi gazdasági súlya, döntéshozatali és közigazgatási szerepe, valamint akár lobbiereje 
révén, tágabb régiójához fűződő sokszínű kapcsolatrendszerén keresztül; 

- dinamizálja gazdaságilag, főképp a pólusba települt nagyvállalatok térségben kiépülő 
beszállítói hálózatain, pozitív „árnyékhatásán” keresztül; 

- megtart erőforrásokat, mindenekelőtt a legmagasabban képzett munkaerőt, innovatív 
vállalkozásokat, amelyek eddig jelentős részben a fővárosba vándoroltak. 

A fejlesztési pólusok fejlesztése kettős célkitűzést jelent. Egyrészt maguknak a fejlesztési 
pólusoknak a térségi – innovációs, gazdasági, kulturális, irányítási, kereskedelmi – 
funkcióinak fejlesztését, másrészt a kisugárzó hatásuk érvényesülési feltételeinek – 
elérhetőség, kooperációs kapcsolatok, alközpontok – megteremtését.  
A fejlesztési pólusok megerősítésében kiemelten fontos feladat a döntéshozatali, 
közigazgatási funkcióknak – a decentralizáció folyamatához kapcsolódva – e regionális 
központokba való telepítése. 
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A fejlesztési pólus szerepkör szervezőereje és közvetítő képessége az elérhetőség biztosításán 
keresztül valósul meg, a közlekedési hálózatok (autópálya, nagy sebességű vasút, regionális 
repülőtér) mellett az információs és kommunikációs infrastruktúra, tartalomszolgáltatás (pl. 
szélessávú, biztonságos Internet, széles körű hozzáférés) is fejlett és sokszínű. 

A fenti célok megvalósításához szükség van a fejlesztési pólusok központi funkcióinak 
megerősítésére is. A nagyobb, esetenként több régióra is kiterjedő komplex központok 
mellett, tekintettel a hazai speciális térszerkezetre, szükség lehet kisebb, tematikus 
alközpontok kijelölésére is. Mindezt csak az országos fejlesztéspolitikai célokkal 
összehangolt és régióik fejlesztésébe integrált beavatkozások valósíthatják meg. 

A fejlesztési pólussá válás kritériumai: 
•  Régióját formáló, határon is átnyúló térszervező erővel rendelkezik 
•  Magas szintű K+F és innovációs funkciók jelenléte, ezen belül magas tudás-tartalmú 

gazdasági tevékenységek, széles kínálati palettájú egyetemi képzés jelenléte 
•  A város fejlődése, fejlesztése tágabb régiójában megfogalmazott fejlődési 

szükségletekre is választ jelent 
•  Erős együttműködés tágabb régiójának településeivel, térségeivel 
•  Méretéből adódó társadalmi, gazdasági (helyi piac) és politikai súly 
•  Magasabb igényeket is kielégítő kulturális, szolgáltatási kínálat jelenléte, a 

legmagasabban képzett munkaerőt foglalkoztatni képes munkahelyek nagyszámú 
jelenléte 

Az ország nagyvárosai (Budapest kivételével) jelenleg gyenge gazdasági szervezőerővel bírnak tágabb 
térségükre, kevéssé vesznek részt régiójuk alakításában, éppen ezért mérsékelten hordoznak 
pólusszerepet saját térségükben. Fejlesztési pólusokat csak regionális felelősségét szem előtt tartó, 
régiójával szorosan kooperáló városfejlesztés, gazdasági erőt és innovációt koncentráló piaci 
folyamatok és az innovációs, kulturális és döntéshozatali funkciókat megerősítő központi kormányzati 
politika együttes eredményeként egy a várost környezetével integráló organikus fejlődés alakíthat ki, 
melyet az országhatáron belüli és az azon kívüli nagyobb városok közötti ösztönző verseny és 
együttműködési készség is motivál. 
Hosszú távon a cél, hogy az ország a főváros mellett rendelkezzen néhány komplex fejlesztési 
pólussal. Jelenleg a fejlesztések középtávú idődimenziójában az ország - lakosságarányosan is 
meghatározó - jelentős növekedési pólusai: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr. A 
Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvár és Veszprém funkciómegosztáson alapuló szerves 
együttműködés révén fejlesztési társközpontokként működnek. Cél továbbá egy, a 
jelenleginél intenzívebben kooperáló, kiegyensúlyozott városhálózat megteremtése, 
melyben e pólusok és a nagyobb - megyei jogú – városok, mint regionális alközpontok 
hálózatosan együttműködnek, mely együttműködés különösen a pólusoktól távol eső térségek 
dinamizálására képes nagyvárosok szerepének megerősítése szempontjából fontos. 
 
Részcélok: 
 
Fontos középtávú cél, hogy az ország legnagyobb városai tudatos törekvéssel, ösztönző 
versenyben a fent említett pólus kritériumoknak való megfeleléssel alkalmassá váljanak 
térségüket szervező szerepre, ezért szükséges: 
 
 
A fejlesztési pólusok megerősítése érdekében:  
 

– A felsőoktatási intézmények és a régiók gazdasági szereplői közötti sokrétű 
kapcsolatok erősítése a kölcsönös előnyök alapján, a munkaerőpiac képzési 
igényeinek szélesebb körű kielégítése;  
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– meghatározó és lehetőleg jelentős fejlődési perspektívával rendelkező ágazatokhoz, 
szakterületekhez3 kapcsolódó kutatás-fejlesztési kapacitás bővítése, tudásközpont 
szerepük megerősítése, melyen keresztül törekedni kell a K+F területi 
diverzifikációjának elősegítésére; 

– a pénzügyi, üzleti, menedzsment – tanácsadói, továbbá a közszolgáltatások 
színvonalának fejlesztése; 

– az innovációs transzfer intézmények, szervezetek hálózatának megerősítése; 

– befektetési környezet javítása, proaktív, a magánszféra forrásait is bevonó 
településfejlesztési tevékenység ösztönzése. 

Regionális pólusok és tengelyek

Sopron

Szombathely

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Békéscsaba

Eger

Salgótarján

Kecskemét

Szolnok

Zágráb
Eszék

Szabadka/
Belgrád

Nagyvárad

Ungvár/
Kijev

Kassa

Pozsony
Bécs

Arad

Győr

Pécs

Szekszárd

Debrecen

NyíregyházaMiskolc

Kaposvár

Hódmezővásárhely

Fejlesztési 
alközpontok

Jelmagyarázat

Nemzetközi tengely

Regionális tengely

Fejlesztési
pólus

Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek

Székesfehérvár
Veszprém

Budapest

Szeged

Dunaújváros

Tatabánya

Fejlesztési 
társközpont

Regionális pólusok és tengelyek

Sopron

Szombathely

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Békéscsaba

Eger

Salgótarján

Kecskemét

Szolnok

Zágráb
Eszék

Szabadka/
Belgrád

Nagyvárad

Ungvár/
Kijev

Kassa

Pozsony
Bécs

Arad

Győr

Pécs

Szekszárd

Debrecen

NyíregyházaMiskolc

Kaposvár

Hódmezővásárhely

Fejlesztési 
alközpontok

Jelmagyarázat

Nemzetközi tengely

Regionális tengely

Fejlesztési
pólus

Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek

Székesfehérvár
Veszprém

Budapest

Szeged

Dunaújváros

Tatabánya

Fejlesztési 
társközpont

 
 
A fejlesztési pólusok fenntarthatósága érdekében: 

– kulturális szerepkör megerősítése, a magasan képzett munkaerő számára nemzetközi 
tekintetben is vonzó lakó- és rekreációs környezet kialakítása, komplex kulturális 
kínálat kialakításával és regionális, országos, nemzetközi rendezvények szervezésével. 

– közlekedési kapcsolatok modernizációja, a közlekedési szennyezéseket csökkentő 
beruházások létesítése, forgalomcsillapító intézkedések bevezetése, tehermentesítő 
utak építése, környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése. 

– az erősödő szuburbanizációs folyamatokból adódó társadalmi problémák kezelése 
(agglomerációs feszültségek), a fejlesztési pólusok társadalmilag, illetve fizikailag 
erodálódó, illetve funkcióvesztett belvárosi, átmeneti, lakótelepi területeinek 
revitalizálása (barnamezők rehabilitációja, városi slumosodás megakadályozása, stb.). 

– a fokozott környezeti terhelés ártalmainak csökkentése, a levegő-, és 
zajszennyezés, a hulladék- és szennyvízkezelés problémáinak megoldása, az 
összehangolt zöldfelületi rendszer megteremtése, a városok körüli zöldgyűrűk 

                                                 
3 Pl. Szegeden a biotechnológia; Miskolcon, Győrben a mechatronika; Pécsen a kulturális ipar. 
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létrehozásával, illetve fenntartásával, az agglomerálódó térségekben a környező 
településekkel együttműködve. 

 
Kooperáló térségi városhálózatok 
 
Fontos, középtávon is érvényesítendő célkitűzés a térségi városhálózati kapcsolatok 
fővárostól nem függő hálózatainak intenzifikálása. Ennek érdekében cél: 

– az alközpontok és tengelyek harmonikus rendszere kialakulásának ösztönzése, 
hogy a fejlődés dinamikáját a pólusok hatékonyan tudják térségük felé közvetíteni; 

– a központok és alközpontok régión belüli elérhetőségének javítása a közúti és 
tömegközlekedési viszonyok fejlesztésével; 

– a központok és alközpontok régión kívüli elérhetőségének biztosítása; 

Biztosítani kell a többi fejlesztési pólus, a főváros és a szomszédos országok hasonló 
központjainak magas színvonalú elérhetőségét is (autópálya, nagy sebességű vasút, 
gyorsforgalmi utak, indokolt forgalom esetén regionális repülőtér), valamint a 
nemzetközi magisztrális hálózati rendszerekbe való integrációt. 

– a piac, különösen a munkaerőpiac térségi kiszélesítése érdekében a regionális és 
specializált központok körzetén belül a napi munkába járást lehetővé tevő 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése; 

– magas szintű és színvonalú virtuális hozzáférés megteremtése a modern információs 
és kommunikációs infrastruktúra (pl. biztonságos, szélessávú Internet; széles körű 
hozzáférés) alkalmazásával az fejlesztési pólusokban, pólus szerepet betöltő 
városegyüttes(ek)ben és a specializált központokban. 

 

IV. 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 
 
Távlatilag a perifériáknak, tartósan elmaradott területeknek is esélyt kell kapniuk, hogy hatékony, 
előremutató módon kapcsolódhassanak az ország gazdasági-társadalmi vérkeringésébe, ennek 
jelenlegi hiányát az országos területi rendszer is megsínyli. Felzárkóztatásuk az eddiginél 
koncentráltabb, a helyi adottságokhoz és a külső feltételek teremtette lehetőségekhez jobban 
illeszkedő, valamennyi érintett szakpolitikát átható, koordinált fejlesztéspolitikai erőfeszítést igényel. 

Az elsősorban az északkeleti, délnyugati országrészben koncentrálódó, tartósan elmaradott térségek 
(pl. Cserehát, Ormánság) válsága a különösen gyenge elérhetőség mellett a környezetüket ellátni 
képes érdemi térségi központok hiányából, a népesség kedvezőtlen kor-, ill. képzettségi összetételéből 
és rossz gazdasági szerkezetéből, valamint az erőforrások szűkösségéből (tőkehiány, képzett munkaerő 
elvándorlása) adódik. E térségek társadalmi-gazdasági-fizikai erodálódásnak indulnak, ami vidékies 
slumok kialakulásával fenyeget, melyek a munkaerőpiacról és a városokból kiszorult rétegek 
gyűjtőhelyeivé válnak, népességük térbeli elkülönülése a munkaerőpiacra való visszatérést nagyban 
gátolja. A főként inaktív, eltartott népességgel rendelkező településekben sokszor nem az öregedés, 
illetve elnéptelenedés jelent veszélyt, sokkal inkább a szegregáció, illetve a magas termékenység, ami 
az alacsony iskolázottságú fiatalok magas arányával a szegénység újratermelődéséhez vezethet. A 
kedvezőtlen szociális és gazdasági helyzetből adódóan a lakosság elhanyagolja, sőt gyakran 
kényszerűen feléli az épített, a természeti környezeti és kulturális értékeket. 

Alapvető célkitűzés, hogy a külső és belső perifériális, ill. tartósan elmaradott térségek 
koncentrált kormányzati és regionális támogatással, adottságaikhoz és lehetőségeikhez 
igazított egyedi stratégiáik mentén lemaradásukat csökkentsék, gazdaságilag és 
társadalmilag megújuljanak.  
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Az ország hagyományosan legelmaradottabb perifériális térségei főként a Dél-Dunántúl déli 
területei, az északkeleti országrész kistérségei, valamint az ország belső perifériái. Ezen 
térségek alapvetően a vidékies (rurális) térségek kategóriájába esnek, hiszen az országos 
átlagnál jóval alacsonyabb a népsűrűségük, illetve magasabb az agrárgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya. Felzárkózásuk feltétele, hogy e térségek – harmóniában a 
környezettel – megtartsák erőforrásaikat, mindenekelőtt népességüket, azon belül is 
elsősorban a képzettebb rétegeket, illetve fejlődésükhöz új erőforrásokat (pl. beruházások, 
üdülési funkciók) tudjanak mozgósítani. Ugyanakkor vannak krónikus válsággal sújtott 
urbanizált térségek is (pl. Salgótarján, Ózd térsége), melyek felzárkóztatása térségszervező 
funkciójuk miatt is fontos. A fejlesztéseknek az életképes gazdasági, társadalmi elemeket kell 
megerősíteniük ill. kialakítaniuk, vagyis a felzárkóztatás során is a relatív versenyképesség 
javítása a cél.  

Elmaradott térségek és perifériák

Jelmagyarázat

mutatók alapján a kistérségek
legrosszabb helyzetű harmadába 
tartozó térség
gyorsforgalmi úttól és 
megyeszékhelytől egyaránt 
távol (min 30km) eső területek

gazdasági
társadalmi

A Területi folyamatokról szóló Országgyűlési Jelentés (2005) alapján

A helyi fejlesztési kitörési pontokat, fejlesztési elképzeléseket a helyi környezeti és 
kulturális értékekre építve kell meghatározni, kialakítani, elkerülve az értékek felélését, 
illetve elhanyagolását. A falvak egy része gazdag építészeti, kulturális és természeti 
örökséggel rendelkezik, amelyeknek a megóvása mellett a turisztikai piacon történő megfelelő 
hasznosítása lehetőséget jelenthet az inaktív települések dinamizálására. A természeti és  
épített örökség közmunkaprogramokban történő felújítása lehetőséget teremthet a leszakadó 
falvak népességének munkaerőpiacra történő visszavezetésére és a felújított örökség 
értékeinek hasznosítására. A leghátrányosabb helyzetű vidékies slumokban különös veszélyt 
jelent az épített örökség fizikai erodálódása, az épületállomány fokozatos romlása, illetve a 
szegénység magas foka miatt megélhetési okokból elkövetett természeti környezetrombolás. 
Ezért az elmaradott térségek településszerkezeti adottságait figyelembe véve az alábbiak 
biztosítása szükséges: 

 
Részcélok:  

– a lakosság, különös tekintettel a képzett csoportok helyben tartása érdekében 
foglalkoztatás bővítése a táji, természeti adottságokra építve és fenntarthatóan 
használva ösztönözni kell helyben, illetve a térség-központokban a munkahelyek 
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teremtését, a kis- és középvállalkozások fejlesztését, új vállalkozások indítását, a 
távmunka fokozott ösztönzését valamint a lakosság képzettségi szintjének, 
alkalmazkodóképességének javítását, a képességek fejlesztését; 

– 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; 

– a térségi központokban a környező települések lakói által igénybe vett 
szolgáltatások szükséglet szerinti bővítése és minőségének fejlesztése; 

– a város és vidéke kapcsolat erősítése érdekében a térségi központok elérhetőségének 
javítása (megfelelő minőségű és biztonságú közutak és a napi munkába járást 
lehetővé tevő tömegközlekedés biztosítása); 

– életerős, érdekérvényesítésre képes helyi-térségi közösségek megteremtése, a 
sajátos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének, így sok esetben a társadalmi 
konfliktusoknak a programszerű kezelése; szorgalmazva e térségek természeti, táji 
értékeinek védelmét, a környezeti állapot megőrzését, ill. javítását; 

– a társadalmi problémák kezelése kapcsán az egészséges életmód széles körben való 
elterjesztése, az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének és 
elérhetőségének javítása, valamint a tartós munkanélküliségből következő 
foglalkoztatási, mentális problémák kezelése és közösségszervezési akciókkal, 
hatékony szociálpolitikai háttér megteremtésével, a társadalmi tőke növelése. 

 
 
IV. 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek  
 
a) A Balaton-térség tartós versenyképességének megteremtése a fenntartható térségi 
rendszer kialakításával  
 
A Balaton térségének mint az ország (Budapest után) elsődleges idegenforgalmi célpontjának, és 
kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékének fejlesztése a területfejlesztési politika 
országosan kiemelt céljának tekinthető. A Balaton törvényileg lehatárolt térsége olyan természeti és 
gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. A Balaton a természeti, táji, 
turisztikai, hajózási valamint szőlő-, és bortermelési adottságaira építkező gazdasága révén a 
nemzetgazdaság jelentős tényezője. Az ország turisztikai bevételeinek mintegy harmada képződik a 
területen, ezért – bár önálló tervezési-statisztikai régiót nem alkot – további fejlesztése érdekében 
meghatározó módon kell részesednie a költségvetési forrásokból. 

A Balaton térségének vonzereje a változó kereslet (csökkenő igény a tömegturizmusra, zsúfolt 
üdülőterületekre) miatt, a javuló környezeti állapot ellenére csökken, a turizmus szezonalitása és 
területi koncentrációja viszont nem mérséklődik, így a Balatoni turizmus ebben a formában nem 
fenntartható. 

A térség gazdasági potenciálját, illetve turisztikai vonzerejét alapvetően meghatározó tényezők: a tó 
vízminősége, a környező táj, a gazdag természeti és kulturális örökség és a kiváló, tájjellegű borokat 
adó szőlőkultúra. A térségben eddig megjelent és célcsoportonként rendkívül elaprózott fejlesztések 
döntően a mennyiségi növekedést eredményezték a mértéktartó és minőségi célú irány helyett, 
folyamatosan rontva ezzel a térség vonzerejét, hosszú távú esélyeit. 
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A mindenkori fejlesztésnek tehát a még meglévő táji, kulturális és természeti adottságokat 
tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. 

A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek 
megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak 
szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító 
stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton-
térség jöjjön létre. Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos: 
 

– A fenntartható és versenyképes turizmus feltételeinek megteremtése, az alacsony 
minőségű és alacsony hozzáadott értékű tömegturizmus helyett a térség változatos 
vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú 
szolgáltatások, és különösen a parti sávban a településen belüli zsúfolt térhasználat 
oldása, közösségi terek arányának növelése; 

– A Balaton, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai 
állapotának megóvása és további javítása; 

– A Balaton-térségen belül az eltérő vonzásadottságokra építkező turisztikai kínálat 
területileg differenciált tervezése; 

– A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével 
(kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus, wellness-, 
gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, természetjáró turizmus, téli 
sportok, stb.), ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok kialakítása, megerősítése; 

– A turisztikai forgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, 
nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok 
gasztronómia, stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és 
„értékesítése” a parttól távolabbi településeken; 

– A térség további beépítésének megakadályozása, zöld területek és öntisztuló 
partszakaszok arányának növelése; 

– A tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, az eróziós és 
deflációs hatások mérséklése érdekében erdő- és szőlőtelepítéssel, partfalvédő 
beavatkozásokkal (magaspart és pincevédelem); 

– Az ökológiai egyensúly megőrzése érdekében a nem környezetkímélő 
mezőgazdasági tevékenységek, illetve a Balaton-part terhelésének korlátozása, a 
nádasok védelme, az eróziót, ezáltal a tápanyagok bemosódását is csökkentő 
melioráció megvalósítása, valamint a térség biodiverzitásának megőrzése; 

– Balaton-felvidék aktív tájképvédelme (külterületi beépítés korlátozása, nagy területű 
egybefüggő fakitermelés /tarvágás/ korlátozása, fasorok telepítése, stb.); 

– A természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, 
fejlesztése, természetközeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség 
tradicionális mezőgazdasági termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek 
megőrzése (biogazdálkodás, szőlőtermesztés, kézműipar); 



 44

A Balaton-térség, a Tisza-térség és a Duna-mente

 
– A környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózat fejlesztése a part menti 

zsúfoltság csökkentése és a megközelíthetőség javítása érdekében; 

– Az info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a környezeti és 
fenntarthatósági szempontoknak megfelelően; 

– A kulturális örökség védelmének magas szintű biztosítása, az egyházi, műemléki, 
régészeti és a helyi védettségű épített örökségi értékek integrált védelme keretében; 

– A nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen ökológiai-
hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal 
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása. 

 
b) A Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása 
 

A Tisza-térség integrált fejlesztése a Kormány kiemelten kezelt komplex programjához, a Vásárhelyi 
Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódik. Az árvízi biztonság új típusú eszközökkel történő 
megteremtésén túlmenően az integrált program hivatott biztosítani a térségben, a komplex 
környezetgazdálkodási, terület- és vidékfejlesztési beavatkozások összehangolását, és egy új típusú 
tájgazdálkodás alkalmazását és meghonosítását, a Tisza-menti települések infrastruktúrájának 
fejlesztését a gazdaság versenyképessége, fenntartható fejlesztése és a környezeti hatások hatékonyabb 
kezelése érdekében. Kiemelt szerepet kap a térségben a vízháztartás biztosítása, a vízkészlet-
gazdálkodás javítása és a magas szintű árvízvédelem, melyek a térség harmonikus fejlődésének 
alapfeltételei. 

A 2007-13 közötti időszak fejlesztései által érintett Tisza térség kiemelt kezelését alapvetően 
a következő problémakörök együttes, integrált megoldásának szükségessége indokolja: 

– Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT); 

– az árvíz, belvíz, aszály, vízhiány, és éghajlatváltozás csak integráltan kezelhető a Tisza 
árterén; 
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– a vidékies térségek halmozódó társadalmi-gazdasági hátrányai; 

– EU társfinanszírozással sikeres beavatkozási lehetőség. 

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: 

– a Tisza-menti térség mező- és erdőgazdasági, táj- és vízhasználati rendszerének 
integrált kiépítése, fejlesztése, a kiegyensúlyozott táj- és vízgazdálkodás biztosítása 
és javítása; 

– az árvizek, belvizek és az aszályok hatásainak integrált módon történő 
megelőzése, az esetlegesen keletkező károk enyhítése. A belvíz és aszály elleni 
védekezési igényt tervszerű talaj- és belvízgazdálkodással kell csökkenteni. Az 
érintett szomszédos országokkal együttműködve a Tisza vízgyűjtő területén 
kialakuló esetleges vészhelyzetek (árvíz, belvíz, szennyezések, haváriák) 
kialakulásának megelőzése; 

– a Tisza-térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 
hasznosítása – különös figyelemmel a sajátos alföldi tájképre – a holtágak 
rehabilitációjával és hasznosításával, biogazdálkodással, tájspecifikus 
élelmiszertermékek, valamint a hungarikumok előállításával, a hozzájuk kapcsolódó 
szaktudás, gazdálkodási kultúra és táji, népi, nemzetiségi értékek fenntartásával és a 
foglalkoztatás növelésével; 

– a Tisza-térség agrárgazdaságának átalakítása, mellyel az agrár-környezetvédelmi 
támogatási rendszer célterületévé válik, a területileg differenciált táji és ökológiai 
sajátosságoknak megfelelően. Az ártéri tájrehabilitáció megvalósítása a VTT által 
megnyíló lehetőség alapján. Ennek keretében az ártéri gazdálkodás hagyományainak 
újraélesztése; ökológiai rendszerhez és társadalmi adottságokhoz alkalmazkodó 
sajátos, diverzifikált agrárgazdasági és idegenforgalmi struktúra kialakítása; 

– a Tisza-térség külső elérhetőségének javítása és a perifériális helyzetben lévő 
területeken a belső közlekedési kapcsolatok javítása (vasút, közút, kerékpárutak és 
folyami átkelések bővítése, fejlesztése); 

– Tisza-menti partvonal ökoturisztikai (kerékpáros, lovas, vízisport- és 
termálturizmus) fejlesztése a táj működőképességét nem veszélyeztető alap és 
speciális infrastruktúrák kiépítésével és felhasználásával, előnyben részesítve a 
megújuló erőforrások alkalmazását, valamint a környezetbarát és természetközeli 
eljárások fejlesztését; 

– a Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek – környezeti szempontokat 
integráló – megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt 
(kikötőfejlesztés, hajóépítés felélesztése); 

– foglalkoztatás javítása, az innováció lehetőségeinek előmozdításával, a térség 
tőkevonzó képességének növelésével, a hálózati termelési struktúrák kialakításával, a 
képzési (továbbképzési, szakképzési) programok indításával, gazdasági szereplők és 
tudáscentrumok közös információs hálózatának kialakításával és informatikai 
fejlesztéssel. Mindez a táji és természeti sajátosságok magas szintű 
figyelembevételével. 
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c) A Duna-mente fenntartható fejlesztése 
 
A Duna Európa egyik legjelentősebb vízi útja, egyben a VII. transz-európai közlekedési folyosó. A 
magyarországi Duna szakasz és közvetlen környezete megóvása, rehabilitációja, adottságainak és 
értékeinek jobb hasznosítása hozzájárul a Duna-menti települések biztonságos és fenntartható 
fejlődéséhez, valamint a kelet-közép-európai integrációhoz.  
 
A Duna-mente fenntartható fejlesztése az európai jelentőségű ökológiai, közlekedési tengely 
integrált programokkal történő hasznosítását jelenti, amelyben kitüntetett szerep jut a 
komplex tájgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, területfejlesztési és vidékfejlesztési 
beavatkozásoknak. A fejlesztések alapjaként és a biztonságos működtetés érdekében – az EU 
Víz Keret Irányelvének megfelelően – biztosítani kell a jó ökológiai állapot fenntartása 
érdekében a folyam és mellékágai rehabilitációját, a térség természeti területeinek, tájainak, 
természeti értékeinek, Natura 2000 területeinek és biodiverzitásának megőrzését, és javítani 
szükséges a vízkészlet-gazdálkodási és árvízvédelemi rendszerek hatékonyságát. Az ökológiai 
szempontokkal összhangban lehetővé kell tenni a tájhoz alkalmazkodó, tájba illő terület- és 
vidékfejlesztést, javítani kell a folyami hajózás feltételeit. Ennek érdekében a következő célok 
elérése kívánatos: 
 

– a VII. transz-európai közlekedési folyosó részeként az európai követelményeknek 
megfelelő hajózóút biztosítása, a környezetkímélő közlekedési formák és 
fenntartható, a Duna mente térségei közötti kapcsolatokat javító közlekedési és 
logisztikai rendszerek kialakítása; 

– a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási programok indításával a 
Duna által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az 
ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése; 

– a Duna és környezete által kínált természeti és kulturális erőforrásoknak a 
fenntarthatóság elveire épülő hasznosítása a mezőgazdasági, halászati, erdő- és 
vadgazdálkodási, ökoturisztikai- és infrastruktúra-fejlesztéseknek összehangolásával;  

– a Duna teljes magyarországi szakaszának, kapcsolódó mellékágainak a Víz Keret 
Irányelvnek megfelelő rehabilitációja, a Duna fő-és mellékágai közötti élő kapcsolat 
biztosítása, a vízi környezet fenntartása, védelme és javítása; 

– a Duna-mente természeti területeinek, tájainak, természeti és kulturális 
értékeinek, Natura 2000 területeinek a megőrzése, fenntartása a természet 
önszabályozó működéséhez közelítő állapotok kialakítása, a biodiverzitás 
megőrzése; 

– a vízszennyezés és a vízkárok megelőzése és felszámolása; 

– az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek kiépítése, megerősítése, és 
ezek összehangolása az ökológiai célokkal és a hajózhatósági feladatokkal; 

– az EU Transz-Európai Hálózat fejlesztési koncepciója Duna rendezésre vonatkozó 
előirányzatai alapján a hazai Duna rendezési koncepció kialakítása. A dunai 
államok közötti együttműködésen alapuló vízgyűjtő tervek elkészítése 2008-2009-re; 

– a Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer (DISR) továbbfejlesztése. 
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d) A termálvízkincs integrált térségi hasznosítása 
 
A magyarországi gyógy-, termálvagyon stratégiailag és szakmailag megalapozott komparatív 
előnyökre építő integrált térségi hasznosításához kedvező feltételeket kínál, hogy Magyarország – mint 
"európai gyógy- és termálvíz nagyhatalom" – a világ ötödik legnagyobb és legértékesebb 
termálvízkészletével és rendkívül kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik. 
 
A magyarországi felszínalatti vizek és ezen belül is kiemelten a magyarországi termálvízkincs 
védelme, megőrzése ill. fenntartható és integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési 
politika országosan kiemelt célja és kiemelt területfejlesztési feladata. A hazai termálvízkincs 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztést igénylő és integrált térségi hasznosítását 
szolgáló területei a következők:  
 

– A termál- és gyógyturisztikai helyszínek (kiemelten a nemzetközi, országos és 
regionális jelentőségűek) integrált, térségileg összehangolt és innovatív turisztikai 
fejlesztése minőségi stratégiák és a kínálat differenciálása alapján 
(összetéveszthetetlen kínálati profil megteremtése, célcsoport-orientáció, önálló egyedi 
arculat, márkaképzés, szabadidős kínálat fejlesztése).  
Ennek során szükséges teendők: gyógydesztinációk integrált turizmusfejlesztési 
programjainak és kiemelt projektjeinek a támogatása; tematikus gyógyfürdők 
fejlesztése; gyógy- és termálfürdők felújítása, valamint szolgáltatásainak komplex 
fejlesztése; feltárt, de még nem hasznosított termálvízkincs egészség- és 
gyógyturisztikai hasznosításának elősegítése; térségi turisztikai hálózatok létrejöttének 
támogatása; térségileg összehangolt marketing, értékesítési és információs 
tevékenységek fejlesztése; térségileg összehangolt humánerőforrás fejlesztési 
programok támogatása. 

– A hazai geotermikus vagyonnak mint megújuló erőforrásnak a komplex és 
integrált térségi hasznosítását szolgáló kutatások, innovációk és technológiai 
fejlesztések, valamint a termálvíz felhasználását lehetővé tevő komplex hasznosítási-
szolgáltatási rendszerek – környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő – térségi 
kiépítését (pl. geotermikus erőművek építése) biztosító, ösztönző fejlesztési 
programok és kísérleti projektek támogatása. 

– A hazai termálvagyon komplex (gazdasági-ipari, kommunális és rekreációs-
gyógyászati célú) hasznosítását szolgáló ipari, szolgáltatási, termékfejlesztési és 
kutatási vertikumok, valamint hálózatok létrejöttének a támogatása. 

 

IV. 5. Határ-menti területek együttműködésének erősítése 
 

Magyarország határ menti térségei – az észak-nyugati országrész kivételével – többnyire az ország 
elmaradott, alacsony társadalmi-gazdasági státuszú területei. Ezeknek a perifériális helyzetben lévő 
térségeknek sajátos elhelyezkedésük, az átértékelődő szerepű országhatár jelenléte kitörési pont lehet, 
amennyiben ennek lehetőségeit, mint erőforrást ki tudják használni. Átértékelődnek a lehetőségek az 
ország ún. uniós határai, illetve a többi határszakasz mentén is. 

Uniós csatlakozásunkat követően különösen felértékelődött a határ menti kapcsolatok jelentősége. 
Hazánknak a jövőben az EU új szomszédsági politikájával összhangban vezető koordinációs, szervező, 
információs szerepet kell játszania az egész Kárpát-medence fejlődésében, a határ menti, határon 
átnyúló interregionális és transzregionális együttműködések tervezésében, szervezésében és 
végrehajtásában. Ezek az együttműködések megteremthetik a Kárpát-medencében korábban 
természetes egységet képező régiók, vonzáskörzetek újraéledését, lehetővé teszik az adott területeknek, 
településeknek gyorsabb ütemű felemelkedését. Fontos, hogy ezek az együttműködések ne csak 
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formálisan alakuljanak, hanem valós határokon átnyúló intézményi, vállalati, infrastruktúrafejlesztési, 
munkaerőpiaci együttműködéseket tartalmazzanak, melyeknek célja, hogy integrált határ menti 
térségek jöjjenek létre országszerte.  

 
Az alapvető cél, hogy a felértékelődő határmentiségből, a határ szerepének megváltozásából 
adódó előnyöket – úgy, mint hídszerep, fejlesztési többletforrások, nemzetköziségből adódó 
lokális szinergiák, gazdasági-kereskedelmi lehetőségek – a térségek a megújulás 
erőforrásaként kamatoztatva tudják fejlődésük motorjává formálni. 
 
Részcélok: 

– Az elérhetőség javítása határon átnyúló fő- és mellékút-hálózati fejlesztésekkel, ill. 
tömegközlekedés kialakításával, fejlesztésével; 

– a határon átnyúló kapcsolatok zavartalan működéséhez határátkelőhelyek létesítése 
az átkelőhiányos szakaszokon; 

– összehangolt turisztikai termékrendszer kialakítása; 

– határon átnyúló természet- és környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási 
rendszerek kiépítése (pl. natúrparkok), valamint a katasztrófavédelmi tevékenységek 
összehangolása; 

– a közszolgáltatások szervezésének (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, 
egészségügy, stb.) határon átnyúló megoldásainak ösztönzése; 

– a határ mentén élők egészségügyi ellátásának összehangolása, az egészségturizmus 
közös programokban történő fejlesztése; 

– a vonzáskörzeti kapcsolatok újjáélesztése / kialakítása; 

– speciális kereskedelmi előnyök hasznosítása; 

– az átmenő határforgalommal kapcsolatos logisztikai szolgáltatások kiépítése; 

– közös befektetés-ösztönzés, gazdaságfejlesztés; 
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– a munkaerőpiaci és a képzési rendszerek összehangolása; 

– közös területi tervezés, közös regionális programok, az interregionális és 
transzregionális együttműködések hazai támogatásának biztosítása; 

– tapasztalatok átadása és az együttes programozásban érintett országokkal közös 
intézményi struktúra továbbfejlesztése; 

– a határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való együttműködés 
erősítése, a közös nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök hasznosítása; 

– a határ menti együttműködéseknek ki kell terjednie a Víz Keretirányelv által előírt 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésére, a víztestek jó ökológiai állapotának 
eléréséhez szükséges intézkedési programok meghatározására, a szennyezések 
kialakulásának megelőzésére közös monitoring programok, továbbá riasztási 
rendszer működtetésére. 

 

IV. 6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásai 
 

A rurális (vidékies) térségek fejlesztésében a területfejlesztési politikai fejlesztések kiemelt 
jelentőséggel bírnak, tekintettel a vidékies adottságok és problémák markáns területi jellegére. A 
területfejlesztési politikai fejlesztések közül is kiemelkedik a kifejezetten e térségekre irányuló 
vidékfejlesztés jelentősége, de természetesen e térségek fejlesztései során szerepet kap a 
területfejlesztési politika többi pillére is, sőt néhányuk szintén meghatározó jelleggel bír. Ezért a 
vidékies térségekre irányuló fejlesztések több OTK célban is megjelennek4. 

A jelen területi cél azonban kifejezetten a vidékies térségekkel foglalkozik, és – elsősorban, 
de nem kizárólagosan – ezek fejlesztésével kapcsolatos vidékfejlesztési jellegű célokat és 
beavatkozásokat fogalmaz meg. A célkitűzés szolgálni kívánja a fejlesztések agrárágazatokon 
túlmutató integráltságának és területi szemléletének fokozását, melyet a változó társadalmi-
gazdasági-környezeti igények és az ezekre épülő nemzetközi és hazai szakmai és politikai 
tendenciák indokolnak. Ezért e célkitűzés: 

•  újabb területi szempontokat vezet be a vidékies térségek lehatárolásába, 
•  a vidékies térségek fejlesztésének horizontális céljait fogalmazza meg, és 
•  a vidékies térségeken belül is területi szemléletű orientációt ad a fejlesztéseknek. 

 

A vidékies térségek lehatárolása 
A térségi lehatárolás biztosítja a vidékies térségeket érintő különböző fejlesztéspolitikai 
beavatkozások területi összehangolását és a koncentráció elvének területi érvényesítését. A 
lehatárolás ezáltal orientálja a hazai vidékies térségek számára kiemelkedően fontos uniós 
források felhasználását és más fejlesztéspolitikai (elsősorban területfejlesztési politikai) 
beavatkozásokat is. 

A hazai természeti és településszerkezeti sajátosságok és a lehatárolási módszerek miatt az 
eddig alkalmazott vidékies térség lehatárolások az ország területének szinte egészét felölelik, 
és a vidékfejlesztési programok területi dimenziója gyenge. Az ország európai szintű 
összehasonlításban is kiemelkedően vidékies, így e térségeink kiterjedtsége indokolt. 
Ugyanakkor a vidékies térségek célirányosabb, a helyi szükségletekhez és adottságokhoz 
                                                 
4A területi céloknál kiemelhető az elmaradott és hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában, a környezetileg 
érzékeny országosan kiemelt területek, a határmenti területek és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztésében 
megjelenő vidékies térségi dimenzió. 
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jobban igazodó fejlesztése érdekében célszerű e térségi lehatárolásba és differenciálásba új 
területi szempontokat bevezetni, a vidékfejlesztésnek területfejlesztési politikai koordinációt 
adni. 

•  A jelenlegi térségi alapú lehatárolások területileg gyengén koncentráltak, és túlzottan 
heterogén társadalmi-gazdasági-környezeti adottságú térségeket fűznek egybe.  

•  A homogénebb települési szintű lehatárolás a területi tervezés számára kedvezőtlen, 
mert a statisztikák ellenére a vidékies adottságok és problémák településhatároktól 
függetlenek, és a fejlesztésben a város-vidék viszonylatnak is meg kell jelennie. 

•  A térségi lehatárolás célszerűen kistérségi alapú, ahol beazonosítandók a város-vidék 
viszonytól független fejlesztési irányokkal rendelkező urbanizált központok. 

•  Továbbra is célszerű a nemzetközi és hazai gyakorlat könnyen kezelhető, 
népsűrűségre és népességszámra épülő lehatárolásaiból kiindulni. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni a mezőgazdasági, erdészeti és a természeti területek arányát a 
földhasználatban, valamint a munkaerő-piaci trendeket (mező- és erdőgazdaságban 
foglalkoztatottak arányának változása) is. 

•  A vidékies térségek lehatárolásának újragondolása során a 2007-2013-as időszak 
formálódó európai uniós vidékfejlesztési politikájának vonatkozó iránymutatását is 
figyelembe kell venni. 

 

A fenti szempontok alapján az OTK lehatárolása három vidékies kistérség-kategóriát 
különböztet meg a térség népsűrűsége és a népességszámmal meghatározott urbanizált 
települések előfordulása alapján: 

1. Urbanizált kistérségek: Bennük a vidékies tér néhány, urbanizációval még nem 
érintett zárványszerű vagy a környező vidékies kistérségekkel szomszédos településre 
korlátozódik. Így fejlesztési stratégiáikban a vidékfejlesztés kiegészítő jellegű, nem 
minden esetben jelenik meg. Sok vidékies településük agglomerációs folyamatokkal 
érintett, ahol vidékies értékeket, erőforrásokat őrző és a helyi közösségeket revitalizáló 
beavatkozások szükségesek (nem feltétlen a vidékfejlesztés eszközeire támaszkodva).5 

2. Urbanizált területekkel rendelkező vidékies kistérségek: E kistérségek fejlesztési 
stratégiáiban jelen van a vidékfejlesztés. Ugyanakkor urbanizált központjaik nem 
minden fejlesztési iránya áll közvetlen kapcsolatban a kistérség vidékies tereinek 
fejlődésével vagy a térséghatárokon túlmutató funkciókra irányul (pl. városrész-
rehabilitáció, részvétel nemzetközi hálózati együttműködésekben). E kistérségek 
vidékfejlesztése elsősorban a kistérségek vidékies tereire irányul, illetve támogathatja 
azon, szükségszerűen a központban megvalósuló fejlesztéseket is, melyek hatásai 
többnyire a vidékies kistérségi településeken érvényesülnek (pl. város-vidék 
kapcsolatok, az elérhetőség fejlesztése, térségi gazdasági-foglalkoztatási hálózatok és 
vidékies térségekre irányuló innováció-transzfer, közszolgáltatás-szervezés). Ezért a 
központok városfejlesztési elképzeléseinek harmonizálni kell az őket körülölelő 
vidékies térség arculatával, fejlesztéseivel, a központoknak felelősséget kell vállalniuk 
vidékük iránt. Az urbanizált központ körül itt is megjelenhet agglomerálódó vidékies 
település, településrész, tanyavilág. 

3. Jellemzően vidékies kistérségek: A vidékfejlesztés itt a kistérség egészére irányulhat, 
mint a kistérségi fejlesztési stratégiák meghatározó eleme. E homogénen vidéki 

                                                 
5Az agglomerálódó (rurbanizációval érintett) vidéki települések a jövedelemtermelés és a foglalkoztatás 
szempontjából függőségi viszonyban állnak a közeli városi központok gazdaságával. A gyakran növekvő 
népességük foglalkoztatottsági bázisa a másodlagos és harmadlagos szektorokon alapul. A területhasználat 
alakulására az ipari, kereskedelmi, közlekedési-logisztikai, rekreációs és lakóterületek térnyerése jellemző. 
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kistérségek6 fejlesztése során mindig a kistérségben kell gondolkodni (pl. elérhetőség, 
közszolgáltatás-szervezés, térségi turisztikai fejlesztések, egységes táji karakterű 
falumegújítási programok), a települések elosztott térségi forrásokra támaszkodó 
elszigetelt fejlesztései nem célravezetők. Urbanizált központoktól távoli fekvésük 
miatt a térségek külső kapcsolatainak, elérhetőségének fejlesztése hangsúlyos. 

 
A vidékies térségek fejlesztésének horizontális céljai 
A területfejlesztési politikailag koordinált vidékfejlesztési célokban meg kell, jelenjenek 
olyan törekvések, melyek a vidékies térségeket általában jellemző problémák felszámolására 
irányulnak, illetve a fejlesztések végrehajtásának speciális vidékies térségekben 
érvényesítendő módjait ösztönzik. Ahogy az adottságok minden térségben, térségtípusban 
más jellegűek, úgy a megoldások, a horizontális célok is természetesen térség-specifikus 
adaptációt igényelnek: 

•  A fejlesztések alapuljanak helyi, területi alapú, széleskörű partnerségből építkező 
kezdeményezéseken. Ezért az ezeket generáló, a helyi identitás, a hagyományok és az 
értékek megőrzésére, tudatosítására, felélesztésére irányuló humánerőforrás-fejlesztés 
és közösségszervezés a beavatkozások hangsúlyos eleme. 

•  A fejlesztéseknek foglalkozniuk kell a közszolgáltatások komplex szervezésével, 
valamint a helyi önszerveződés feltételeit nyújtó közösségi terek megteremtésével. 

•  A vidékies térségek felértékelődő belső adottságait (a természeti területek és az emberi 
tevékenységgel kevéssé terhelt környezet magas aránya, kevéssé szennyezett 
környezeti elemek, alacsony népsűrűség és beépítettség, hagyományok, stb.) 
tudatosítani kell a társadalomban, a helyi közösségekben. 

•  A vidékies kistérségek adottságaihoz és problémáihoz igazodó hatékony fejlesztéséhez 
helyben koordinált vidék-, terület- és agrárfejlesztési menedzsment-központokra 
van szükség. 

•  A vidékies térségekben is jelen kell lennie az innováció-transzfer, 
vállalkozásfejlesztés támogatására képes humán és infrastrukturális bázisnak. 

•  A fejlesztések hangsúlyos eleme a szociális, gazdasági, egészségügyi problémákkal 
küzdő, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vidékies szegregációinak oldása, 
egyúttal életkörülményeik javítása. 

•  A fejlesztéseknek törekedni kell a foglalkoztatottság növelésére, mely törekvéseknek 
része az értelmiségi és képzett munkaerő helyben tartása is. 

•  A város-vidék kapcsolatoknak, különösen a vidékies térségek elérhetőségének nagy 
szerepet kell kapniuk a fejlesztésekben (ez a közlekedési infrastruktúrán túl a 
közösségi közlekedésszervezés helyi megoldásait is érinti). 

•  A fejlesztéseknek fenntartható rendszerek kialakulásához kell hozzájárulniuk, a 
helyi társadalmi-gazdasági-környezeti erőforrások minél hatékonyabb és 
értékmegőrző használatára kell épülniük, a jövedelmeket a térségben kell tartaniuk, 
helyi anyag- és energiagazdálkodási rendszerek kialakítását kell elősegíteniük. 

•  A fejlesztéseknek minél nagyobb mértékben egyedieknek kell lenniük, mely 
egyediséget a helyi adottságokra építetett stratégiák biztosítják. 

•  Friss, innovatív, alternatív elemeket tartalmazó fejlesztési gondolatokat és 
megoldásokat kell alkalmazni. Az innováció megjelenhet a csúcstechnológiai 
modernizáció területén (pl. informatikai infrastruktúra és tartalomszolgáltatás) és a 
hagyományos gazdasági tevékenységek (pl. agrárgazdálkodás, turizmus) újszerű helyi 
ötleteinek kivitelezésében. 

                                                 
6 Foglalkoztatottságban a primer szektor súlya többnyire átlagon felüli. A mező- és erdőgazdaság a 
legjelentősebb területhasználó. 
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•  A fejlesztéseket építeni kell a versenyképességhez hatékonyabban hozzájáruló 
kitörési pontokra is, a különböző hiányosságok leküzdésén túlmutatóan. 

•  A hagyományos, primer termelő szektor által dominált funkciók színesítése, sőt sok 
esetben átgondolt funkcióváltás szükséges (pl. lakó-, üdülőhelyi, turisztikai). 

•  A több szektorra kiterjedő fejlesztéseket egymással integráltan kell kialakítani. 

 
 
Sajátos adottságú vidékies térségtípusok fejlesztési prioritásai 
Ez a területi cél nem direkt területfejlesztési beavatkozások kijelölésére irányul, hanem 
elsősorban orientációt jelent, és ajánlásokat fogalmaz meg a regionális, kistérségi tervezés és 
a konkrét fejlesztési programok számára. Az alacsony népsűrűségű vidékies területek 
térségenként eltérő helyi adottságokra épülő diverzifikált fejlődése kiemelt területfejlesztési 
célkitűzés. A szubszidiaritás elve alapján a konkrét térségfejlődési irányok meghatározása a 
régiók, kistérségek és egyéb térségi közösségek kompetenciája. Az OTK olyan fejlesztési 
prioritások meghatározásával segíti e szintek tervezését, melyek jellegzetes, területi 
dimenziókkal bíró vidékies adottságok hasznosítására ill. szintén területi jellegű vidékies 
problémák feloldására irányulnak. 

Így az OTK e célja a vidékies térségek nagy, korántsem homogén területén belül fókuszál a 
sajátos adottságok vagy problémák típusokba rendezett térségeire. Az egyes prioritások 
érvényesítését szolgáló részcélok és konkrétabb beavatkozási területek elsősorban bizonyos 
vidékfejlesztési célok és beavatkozások szerepének kihangsúlyozására, valamint egyéb 
területfejlesztési politikai eszközök (pl. terület- és településfejlesztés, területrendezés, 
területileg integrált ágazati fejlesztések) igénybevételére épülnek.  

Az ajánlott prioritások kisebb területegységekben (kistérségekben, mikrotérségekben, 
térséghatároktól független településcsoportokban vagy településeken) érvényesíthetők. Ezek 
területileg is egymást átfedő földrajzi egységek, melyek – az OTK többi területi céljától 
eltérően – kevésbé a hazai nagyszerkezeti erővonalak mentén, mint inkább a helyi 
adottságokhoz igazodóan jelennek meg. A regionális, valamint a kistérségi szintű 
területfejlesztési programozás, valamint a vidékfejlesztési programozás és kezdeményezések 
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során nevesíthetők e prioritások konkrét terét adó térségek (kis- és mikrotérségek, 
városkörnyékek, tájak településcsoportjai, egyes települések). 

Az alábbiak tartalmazzák a vidékies térségek fejlesztésének prioritásait térségtípusonként, 
valamint a prioritások érvényesítését szolgáló részcélokat és beavatkozásokat (az egyszerűség 
kedvéért e két utóbbi kategória nem különül el, a részcélokat általában az elérésüket szolgáló 
beavatkozások illusztrálják): 
 

a) A természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag területek fenntartható 
fejlesztése  
A természeti, genetikai, kulturális erőforrások, a rekreációs potenciál, vagy akár az identitási, arculati 
elemek tekintetében az ország minden régiójának lényeges erőforrásai a táji értékek által 
meghatározott helyi energiák. A táji értékeket hordozó területek, települések  értékeinek fennmaradása 
gyakran elszigeteltségük, stagnálásuk eredménye. Megújulásukat leginkább elfeledett, háttérbe 
szorított, feltáratlan vagy alacsony hatékonysággal hasznosított értékeik segíthetik. Ezek tudatos, 
fenntartható, helyi fejlesztési kezdeményezéseken alapuló használatát kell erősíteni, ez a nagyobb 
térség, régió érdeke is. 

A táj integráns értékhordozó, komplex kulturális, társadalmi, természeti kategóriát alkot. Bár 
a kiemelt táji értékek általában csak kisebb térségekben jelennek meg és alkotnak 
rendszereket, a régiókra, sőt az egész országra hatással lehetnek kisugárzásuk révén, 
meghatározva, befolyásolva gazdaságuk, társadalmuk arculatát, hozzájárulva identitásukhoz. 

A kiemelt hazai táji értékek, az urbanizációtól, túlburjánzott üdülői infrastruktúrától, intenzív 
mezőgazdaságtól jobbára megkímélt térségekben találhatók. Viszonylagos érintetlenségükből 
kifolyólag az egészséges, kevéssé terhelt természeti környezet iránti rekreációs, turisztikai 
és lakókörnyezeti igény, a hagyományok iránti érdeklődés, a helyi karakterű ökológiai, 
mezőgazdasági, kis- és kézműipari termékek iránti kereslet határozott erősödésével 
mindinkább felértékelődő erőforrássá válnak bennfoglaló térségeik számára. 
A táji értékek térségi hasznosítását ma még számos tényező akadályozza. Ezek közül kiemelhetők a 
következők:  

•   az értékközpontú szemlélet hiányából adódóan az értékek felismerésének hiánya;  
•  az értékek közös jövőképpel és helyi részvétellel megfogalmazott stratégia mentén történő 

megőrzésének ill. fejlesztésének elmaradása;  
•  a fejlesztési források korlátozott, időben és támogatási céljait tekintve esetleges rendelkezésre 

állása;  
•  a helyi térségi társadalom jogainak korlátozása a természeti környezet rekreációs 

használatában;  
•  a helyi és üdülői lakosság partneri közösségeinek hiánya;  
•  a táj és ember kapcsolatának megszakadása;  
•  a környezettudatosság, a térségi és táji identitás fejletlensége;  
•  a közbiztonság problémái;  
•  az elégtelen ökoturisztikai infrastruktúra;  
•  az általános infrastrukturális problémák az urbanizált területektől gyakran távol fekvő 

részeken;  
•  az egyes természetvédelmi területek térségfejlesztéssel való gyér kapcsolata, a kapcsolatok 

kialakításának korlátjai. 
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A fenti akadályok felszámolásával a markáns táji adottságok a helyi identitás kialakításához, a 
helyi közösségek megújulásához, fennmaradásához járulhatnak hozzá, a helyi gazdaság 
motorjává válhatnak. A kuriózum jellegű tájak lehatárolásában fontos szempont a területi 
védettség, de emellett a tájesztétikai és tájökológiai értékek legfontosabb paraméterei 
(domborzat, területhasználat), a helyi gazdasági termelési kultúrák, hagyományok 
jellegzetességei is. 

a-i) Különleges természeti táji értékeket jelenítenek meg az országos és helyi jelentőségű 
védett területek; a nem területileg védett természeti örökséghez tartozó értékeknek otthont adó 
területek. Szintén e kategóriába tartoznak a nem minden esetben védett, de hazánkban csak 
nyomokban előforduló kuriózumot képviselő tájesztétikai értékeket hordozó (hegyvidékek, 
nagy erdőborítottság), valamint az európai szinten egyedülálló tájértéket képviselő (vizes 
élőhelyek, különböző pusztai környezetek) területek.  

Ezeket a területeket az ipar, az intenzív mezőgazdaság, a közlekedés, az urbanizáció, az intenzív 
turizmus, valamint további természeti és antropogén eredetű kockázatok és krízishelyzetek 
veszélyeztetik. E negatív hatások megelőzése, csökkentése, kivédése és felszámolása a hatékony 
és fenntartható területfejlesztés fontos feladata, mert az egyes térségek táji adottságaira alapozott 
egyedi fejlesztéseinek eredményessége csak így biztosítható. A természeti táji értékek 
hasznosítását, egyúttal megőrzését szolgáló fejlesztések sokoldalú, alternatív mező- és 
erdőgazdálkodási, turisztikai, kisipari, energia- és hulladékgazdálkodási tevékenységek 
formájában jelentkezhetnek. 

a-ii) A természeti táji adottságokkal elválaszthatatlan kapcsolatban állnak a kulturális tájértékek. 
Ezeket szintén ápolni és őrizni kell a jelenlegi és a jövő generációk számára, hiszen a kultúra 
helyi sajátosságai, tárgyi emlékei, tájátalakító ereje egyben az ország és Európa 
sokszínűségéhez járul hozzá.  

Az ember által megmunkált, alakított és újrarendezett természet alkotta tájakat kultúrtájakra 
oszthatjuk. A kultúrtájak lehatárolását meghatározó elem lehet a mező- és erdőgazdasági 
művelés jellege (különösen táji termelési kultúrák területe pl. borvidékek, speciális 
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erdőművelési formák), vagy tárgyi műemlékek előfordulása, amelyek általában valamilyen 
vallási, népi hagyományhoz kötődnek (ezek egy része a kulturális világörökségi listán 
szerepel, illetve a jövőben kerülhet fel rá, vagy egyéb védettség alatt áll). Ezek a térségek nem 
csak pontszerűek, hanem térben összefüggő egészet alkotnak. Jelentős megőrzendő kulturális 
sokszínűséget jelentenek az ország magyar és nemzetiségi néprajzi csoportjai (pl.: a 
jászok, palócok, matyók, kunok, hajdúk, barkók, bakonyi svábok, dunai szerbek, gradistyei 
horvátok, tirpákok, stb.) által lakott térségek is. Habár sajátos identitásuk a történelem során 
részben feloldódott, kultúrájuk, szellemi és épített örökségük, tájhasználatuk eltérő mértékben 
fennmaradt és területileg is jól behatárolható. 

Az erőforrások kézenfekvő hasznosítása – a kulturális és örökségturizmus fejlesztése, a 
hagyományok turisztikai, kis- és kézműipari termékké szervezése, ezek piacra jutásának 
segítése – fontos. Az erre alapozott, az értékek (különösen hagyományok) kibontakozását, 
újjáélesztését segítő, ugyanakkor a túlzott koncentráltságot elkerülő fenntartható fejlesztés 
feltételei még nem minden esetben biztosítottak. A világörökségi helyszínek jobb 
menedzsmentje és a különleges, egyedi adottságokra alapozott helyi kezdeményezések 
nemcsak az értékvédelemhez járulnak hozzá, hanem a turisztikai potenciál növeléséhez is. 

a-iii) Bizonyos területeken a területfejlesztésnek különös hangsúllyal kell érvényesítenie a 
környezetintegráltságot, a környezeti alapú fenntarthatóság elveit, de mindez nem mindig 
társul komplex táji értékekkel, a területek által hordozott adottságok nem képviselnek a 
térségfejlesztés irányait dominánsan meghatározó erőforrásokat. 

Ez a megközelítés elsősorban a különböző, környezetileg érzékeny területek (pl. 
környezetföldtani szempontból különösen érzékeny karsztos területek, a talajvízszint 
csökkenésében jelentősen érintett térségek, kisvízgyűjtők és vízrendszerek, különösen a teljes 
egészében hazai területen található balatoni vízgyűjtő stb.), a védett természeti területek, az 
Országos Területrendezési Tervben szereplő területek (pl. Országos Ökológiai Hálózat 
elemei, komplex tájrehabilitációt igénylő területek), az Érzékeny Természeti Területek és a 
Ramsari Területek esetében indokolt. Új tényezőként megjelennek az Európai Unió 
élőhelyvédelmi és madárvédelmi direktíváinak megfelelően lehatárolt Natura 2000 területek 
is. Ez utóbbi területek kijelölése alapvetően megváltoztatta a területi védettség alá került hazai 
természeti területek nagyságát és jellegét. Az EU közösségi jelentőségű területeiként kijelölt 
Natura 2000 területek és a magyar védett természeti területek már az ország területének 
20,6%-át fedik le.  

 

Részcélok, beavatkozási területek: 

– Helyi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása: 

•  A munkahelyteremtést biztosító ipartelepítésben a tisztább technológiákat, illetve a 
legjobb elérhető technikákat és a környezettudatos irányítási rendszereket 
alkalmazó tiszta ipari beruházások ösztönözhetők. 

•  Támogatni kell a kis volumenű helyi energiagazdálkodási, valamint az anyag- és 
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását, melynek során a megújuló 
energiaforrások használata prioritást kell élvezzen. 
Mindez fenntartható módon járul hozzá az infrastrukturális problémák 
enyhítéséhez. 

•  A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének ösztönzése. 
A környezetbarát ökoturizmus nem jár nagyszámú munkahelyteremtéssel, azonban 
az e célra alkalmas, erdőben gazdag hegy- és dombvidéki területeken, történelmi 
borvidékeken, ill. tanyás térségekben kis népességű települések, aprófalvak 
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találhatóak, ezek foglalkoztatási problémáit oldhatja. A tájba illő üdülési funkciók 
átvétele az elnéptelenedő települések kiüresedését is lassíthatja, megállíthatja. 

•  Ökoturisztikai infrastruktúrafejlesztés a térség lakóinak bevonásával. 
Ez az ökoturisztikai tevékenységek ösztönzésének egyik legfontosabb eleme, 
megnyilvánulhat kerékpárutak és kapcsolódó szolgáltatási rendszerek, gyalogtúra-
útvonalak rendszerszerű és tematikus újjáépítésében, természetbarát szálláshelyek 
(turistaházak) rendszerének újjáélesztésében, tradicionális falusi környezetű 
turisztikai szálláshelyek kialakításában. 

•  Ösztönözni kell a közeli vagy távolabbi urbanizált területekről érkező vendégekkel 
való tartós, családias vendéglátói kapcsolatok kialakítását. Így oldható a városi 
lakosság üdülőingatlan hiánya, elősegíthető a rekreációra fordított városi 
jövedelmek Magyarországon, ill. régión belüli felhasználása. 

•  Ösztönözni kell a helyi lakosság és az üdülőnépesség gazdasági és kulturális 
partnerségét. Ez egyrészt közös, táji értékvédő és hagyományápoló értékrendet 
teremt, másrészt a helyi lakosság szolgáltatásainak igénybevétele a térségekben 
tartja a jövedelmet. 

•  Meg kell teremteni az üdülőhelyi funkciókhoz szükséges települési 
infrastruktúrát és közbiztonságot. 

•  Kitörést kínál a turizmushoz kapcsolódó, illetve attól függetlenül is létjogosult, a 
helyi termelési, tájhasznosítási, kézműves kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert 
kihasználó termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése is. 
Támogatandó a helyi tájjellegű mezőgazdasági és ipari termékek, valamint 
szolgáltatások kialakítása, piacra jutása, marketingje, értékesítő-beszerző 
szövetkezeteik, hitelesítő helyi kamaráik szervezése. 

•  Ösztönözni kell az erdők közjóléti, rekreációs, valamint a helyi gazdaságban és a 
szociális viszonyok alakításában betöltött funkcióinak az ökológiai 
szempontokkal egyeztetett biztosítását, kiépítését. 
Az erdőbirtokosok és a rekreációs, szociális (hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 
erdőkiélése), ill. vállalkozói erdőhasználók közötti partnerségi kapcsolatok 
kialakítása az energiaellátást és munkahelyteremtést szolgáló fenntartható és 
hatékony tájhasznosítás feltétele. 

•  Ösztönözni kell – elsősorban szervezett, óvodai, iskolai csoportok, illetve a 
felsőoktatásban és szakképzésben résztvevők számára – a helyi, táji értékek 
bemutatására épülő, a környezettudatos gondolkodást, szemléletformálást szolgáló 
programkínálat kidolgozását (kulturális, turisztikai és erdei iskola programok, 
témanapok, tematikus projektek stb.). Támogatni kell a sok szervezett csoportot 
fogadó, a helyi értékek bemutatását biztosító, oktatást segítő intézmények 
működését. A helyi lakosok, szakemberek, vállalkozások bevonása révén ezek a 
programok rendszeres jövedelmet biztosíthatnak a térségben élőknek. 

•  Integrált, a mező- és erdőgazdálkodási, rekreációs, védelmi igényeket érvényesítő 
vadgazdálkodást kell kialakítani, ösztönözve a helyi érdekeltek, a helyi közösség 
partneri együttműködését, részvételét. 

•  Lehetővé kell tenni, hogy a helyi lakó- és üdülőnépesség hozzáférhessen a táji 
értékekhez, fenntartató tájhasználata vagy kulturális és szociális igényeinek 
kielégítése során, a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok 
érvényesítése mellett. A hozzáférést akadályozó tényezőket – kivéve amelyek 
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környezetvédelmi vagy természetvédelmi jellegűek – fel kell számolni, az érintett 
területek tulajdonosaival partnerségben. 

•  A társadalmi részvételen és széleskörű partnerségen alapuló hazai Natúrpark-
hálózat kialakítását, továbbfejlesztését ösztönözni kell. 
Így e területek a fenntartható területfejlesztésnek (ökogazdálkodás, ökoturisztika), 
a sajátos tájszerkezet kialakításának, a helyi foglalkoztatás erősítésének, azaz a 
fenntartható fejlődés elvére épülő komplex területfejlesztésnek a mintaterületeivé 
válhatnak. 

•  Támogatni kell az építészeti örökség, a népművészet, és a kézműves 
hagyományok és emlékek megőrzését. 
Ez a kulturális örökség fontos részeként a helyi és regionális identitás építésének 
eszközéül szolgálhat. 

•  Elő kell segíteni, hogy a magántőke, a közösségi és magánszféra közötti 
partnerség növekvő szerepet kapjon a kulturális örökség épületeinek és 
tárgyainak helyreállításában, a kultúrtájak megőrzésében, fenntartásában és 
hasznosításában. A hasznosítás feltételeit pontosan meg kell határozni és 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

•  A történelmi és kulturális értékek korszerű bemutatására alkalmas közösségi terek 
kialakítását, a hagyományteremtést és hagyományok felélesztését támogatni kell 
(művelődési házak, könyvtárak). 

•  Világörökségi helyszínek, várak, kastélyok hálózatával partneri együttműködések 
kialakítását elő kell segíteni. 

 

– Helyi humánerőforrás fejlesztés-szervezés: 

•  Erősíteni kell a lakosság aktív részvételén és együttműködésén alapuló helyi 
fejlesztési kezdeményezéseket. 
A helyi kezdeményezéseknek érvényesülni kell az összes részcél elérésére, a 
beavatkozások végrehajtására irányuló tevékenységekben. 

•  Támogatni kell a lakosság különböző csoportjai közötti partneri 
együttműködések kialakítását. A partnerség a helyi kezdeményezések, fejlesztési 
irányok kialakításának feltétele. 

•  Fejleszteni kell a helyi fiatalok és felnőttek élményszerű, informális tanulását 
segítő komplex oktatási-nevelési tevékenységeket, ezek infrastrukturális 
feltételeit. A tevékenységek szolgálják a fenntarthatósági, környezettudatos 
szemlélet elterjesztését, a helyi táji erőforrások megismerését és az ökoturisztikai, 
környezetbarát termelési módszerek, technikák megismertetésén keresztül a 
gazdaságélénkítést is, valamint ösztönzik a tájbarát és fenntartható táji fejlesztési 
kezdeményezéseket, a helyi, táji identitás elmélyítését. 

 
– Környezeti és kulturális szempontú tervezés és tájmenedzsment: 

•  Támogatandók a táji egységek településcsoportjainak gazdaságfejlesztési 
együttműködései és a faluhálózatok kialakítása. 

•  A tájsebek, természetkárosítások rehabilitációját ösztönző fejlesztéspolitikát kell 
érvényesíteni és biztosítani a fenntartható tájhasználatot. 
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•  Ösztönözni kell a természetvédelemmel összhangban lévő mezőgazdasági 
termelés kialakítását. 

•  A tájesztétikai és tájökológiai szempontokat hathatósan kell érvényesíteni a 
mező- és erdőgazdasági tevékenységek és ezek tervezése során, a rendezési 
tervekkel összhangban, az őshonos fajok telepítésének és tartásának ösztönzése 
által is. 

•  A térségek erdőterületeinek természetességét javítani kell, törekedve a tájak 
erdőtömbjeinek összekapcsolására is, így akadályozva és csökkentve az 
erdőterület fragmentációját (nem csak az erdőborítás mennyiségi növelése fontos). 

•  A térségek fejlesztését irányító szervezetek dolgozzanak ki fenntarthatósági 
keretstratégiákat. 

•  A térségek fejlesztését irányító szervezetek minden – a térségeket közvetlenül 
vagy közvetve érintő – fejlesztési kezdeményezést vizsgáljanak meg környezeti és 
fenntarthatósági szempontok alapján. 

•  Figyelembe kell venni a kultúrtáji értékeket a városrehabilitáció, a falumegújítás 
és a településtervezés során. 

•  A kastélyok, kúriák, udvarházak, várak, egyedi (kultúr)táji értékek (hidak, 
emlékhelyek, keresztek, emlékfák, stb.) állagmegóvása, környezetük fejlesztése 
támogatandó a turizmus érdekében. 

•  Támogatandó a táji értékek tűz- és katasztrófavédelmének biztosítása. 
 

b) Tanyás térségek revitalizálása  
Az európai szinten kultúrtörténeti jelentőséggel bíró tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a 
magyar nemzeti örökség fontos részét képező sajátos térszerkezeti struktúra, melynek fennmaradása, 
revitalizációja, fejlesztése nemzeti érdek. A tanyás térségek fontos értéke, hogy potenciálisan 
alkalmasak a fenntartható fejlődés, az integrált, komplex vidékfejlesztés és a multifunkcionális 
mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének megvalósítására. 

A hazai tanyák többsége elveszítette hagyományos funkcióját, ezért válságos helyzetbe került, 
többségük súlyos társadalmi problémák (alacsony életszínvonal, szegregáció, bűnözés) 
színtere lett. A tanyás térségek jelentős részének épületállománya általában elavult, lakossága 
elöregedő, infrastruktúrája fejletlen, ezen belül is az út- és elektromos hálózat rendkívül 
elmaradott, ill. hiányos. A szegregáltabb, a városoktól távolabbi térségekben elhelyezkedő, a 
szegény fiatal bevándorlók által lakott tanyák száma jelentős. A megmaradt, illetve a 
megújuló tanyáknak kisebb hányada folytat érdemi mezőgazdasági termelő tevékenységet. 
Különösen fontos probléma, hogy a tanyák szociális elven történő felzárkóztatása állami 
támogatással aránytalanul nagy költséget jelent. Ugyanakkor a környezeti értékek 
felértékelődése miatt növekszik a potenciális kereslet a tanyák iránt, a gazdálkodók, 
vállalkozók, városi polgárok körében. Ez alapja lehet annak, hogy e térségek megújuljanak és 
új funkciót szerezzenek. A tanyák „második otthon” funkcióján belül a hagyományos 
termelési jelleg (a mezővárosi lakosság a mezőgazdasági idényben a tanyákon élt és 
dolgozott) visszaszorulóban van, ill. térben egyre inkább koncentrálódni fog. Ezt elsősorban 
az üdülési célú kihasználás pótolhatja, fenntartva a gondozott és élő tanyás térségeket. 
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Tanyás térségek

Külterületi népesség száma legalább 200 fő, és aránya minimum 2% (2001)  
 
Alapvető cél, hogy tanyás térségeink zöme megújuljon az alábbi életképes funkciók 
megszerzése ill. megőrzése révén:  
 

– Korszerű gazdálkodó tanyák (főként egyes intenzív, termelési, valamint organikus 
gazdálkodási formák esetében) 

– Üdülő- és lakófunkciójú tanyák (főként városok közelében, illetve táji-természeti 
értékekben gazdag helyszíneken, idegenforgalmi vonzerők közelében) 

– Vendéglátó tanyák (pl. falusi- és ökoturizmus helyszínei, vendégházak, turisztikai 
programok, vendéglők stb.) 

– Megszűnt tanyák esetén művelésbe vonás (birtokrendezés után gyümölcsös telepítés, 
erdőtelepítés, stb. abban az esetben, ha tanyaként nem indokolt a fenntartás) 

A tanyák megújításának alapvetően e korszerű funkciók ösztönzésén, ugyanakkor a tanyák 
által képviselt értékek (hagyományos gazdálkodás, tájfenntartás, épített örökség) megőrzésén 
kell alapulnia, annak érdekében, hogy a tanyavilág ismét élő tér lehessen. 
A tanyák fejlesztése a településfejlesztés során is érvényesítendő, különösen azon kiterjedt 
nagyobb városok tanyavilágában, melyek statisztikailag nem számítanak vidékies területnek. 
 
Részcélok, beavatkozási területek: 

– A tanyákon az új típusú lakó- és üdülőfunkciók egyéb (szervezeti, szabályozási, 
népszerűsítési) feltételeinek megteremtése, melynek során a beépítettség nem 
emelkedik; 

– elérhetőség javítása a köz- és magánszféra közös finanszírozásában; 

– a tanyák ingatlanpiacának átláthatóvá, szabályozottá tétele, a tanyatulajdonosok 
támogatása az értékesítésben; 
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– áttelepülési (betelepülési) esélyek megteremtése; 

– a tanyai rekreációs (ökoturizmus, egészségturizmus, falusi turizmus, lovasturizmus) 
idegenforgalmi vállalkozások támogatása; 

– infrastruktúrafejlesztés az elektromos közműpótló megoldások (alternatív 
energiaforrások) támogatásával, illetve önellátó rendszerek („ökoház” modell) 
kialakításának ösztönzésével; 

– birtok- és üzemviszonyok rendezése, amelyek révén a tanyák körül életképes méretű 
földterületek, versenyképes mezőgazdasági üzemek, családi (farm)gazdaságok 
jöhetnek létre; 

– tanácsadás, a birtok- és üzemviszonyok rendezése, melynek révén a tanyák 
megélhetést vagy a hathatós jövedelem-kiegészítést biztosító, a tájat gondozó, a 
tájhasználatot fenntartó, esetleg új művelési ágakat, művelési módokat alkalmazó 
mező- és erdőgazdasági családi (farm) gazdaságokká alakulhatnak; 

– vízpótlási- és vízvisszatartási integrált fejlesztések; 
– a külterületi, elsősorban telep- és lakóhelyhez kötött környezeti szennyező források 

feltárása és felszámolása, környezetvédelmi felvilágosítás; 

– az érzékeny, sérülékeny, egyedi kultúrtáji értékek (műemléképületek, hidak, 
emlékhelyek stb.) megőrzése és fenntartása; 

– a tanyás térségek adottságaihoz, s a változóban lévő természeti adottságokhoz (pl. 
csökkenő talajvízszint) igazodó, versenyképes agrártermék-struktúra kialakítása; 

– a tanyasi tájgazdálkodásra, a piacképes biogazdálkodásra, és a megújuló 
alapanyagok feldolgozására és helyben értékké történő alakítására alapozott kisipari 
tevékenység feltámasztása; 

– az információs technológiák alkalmazásával a távmunkába való bekapcsolódás 
feltételeinek biztosítása; 

– a tanyák idősödő, rászoruló lakossága szociális és egészségügyi ellátásának 
fejlesztése (tanyagondnoki hálózat fejlesztése), indokolt esetben a belterületre 
költözés támogatása; 

– krízis-intervenciós és személyi szolgáltatások önkormányzati és civil ellátásának 
fejlesztése (szociális gazdaság); 

– tanyasi közösségek, települési részönkormányzatok kialakításának elősegítése. Helyi 
kezdeményezések ösztönzése; 

– a közbiztonság megteremtése; 

– huzamosabb ideig üresen álló tanyák, tanyaközpontok (pl. tanyasi iskolák) 
közösségi, önkormányzati birtokbavételének, és teljes vagy részleges rehabilitációval 
járó hasznosításának ösztönzése. 

 

c) Értékmegőrzés, funkcióváltás és esélyegyenlőség  az aprófalvas térségekben  
Magyarország aprófalvas térségei jellegzetes területi karakterűek, főként egyes hegy- és 
dombvidékeinken fordulnak elő. E térségek aprófalvainak különösen sérülékeny közösségeinek, 
valamint épített és természeti környezeti értékeik megóvása, megfontolt alakítása országos érdek. Így 
kerülhető el, hogy problémáik ne, csak értékeik és lehetőségeik sugározzanak ki a szomszédos 
területekre és bennfoglaló térségeikre, tájaikra; ne hátráltassák más területek fejlődését, de ne 
lehessenek célterületei nagyobb települések társadalmi-gazdasági „problémaexportjának” se. 
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Az alacsony lélekszámú aprófalvak társadalma különösen sérülékeny, e közösségekben 
könnyebben válnak uralkodóvá a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai folyamatok. Ezért e 
térségekben nagyobb mértékben és hamarabb bekövetkező negatív hatásokkal járnak a 
vidékies területek olyan általános problémái, mint az elöregedés, a munkanélküliség, az 
elvándorlás és a vidékies szociális és etnikai szegregációk kialakulását kísérő egyéb 
kedvezőtlen társadalmi jelenségek. A helyzet megoldását nehezíti, hogy számos települési 
funkció, szolgáltatás ellátása a kis népességszámból adódóan nem kifizetődő, nem 
fenntartható. 

Ugyanakkor az apró méret jelenti e települések megújulásának lehetőségét is, hiszen e 
leggyakrabban természet-közeli, nyugalmat sugárzó aprófalvak az urbanizálódó világban 
egyre fontosabb szerepet kaphatnak a turizmusban, a tartós üdülésben, a rekreációban, de 
bizonyos feltételek (elérhetőség) megléte esetén minőségi lakófunkciót is betölthetnek. 

Aprófalvas térségek

500 főnél kisebb lélekszámú települések

A problémák egyik legszomorúbb eredménye a falvak elnéptelenedése. Bár az aprófalvak az 
ország népességégének csak csekély része számára (2003-ban 2,7 %) nyújtanak otthont, a 
hozzájuk tartozó külterületekkel együtt területi kiterjedésük a meghatározóbb; és gyakran 
kiemelkedő táji értékeket hordoznak. Az elnéptelenedés legsúlyosabb következménye a 
hagyományos tájhasználat eltűnése, a természeti és az épített környezeti elemek 
elhanyagoltsága. A Kárpát-medence természeti viszonyai között csak igen lassan alakul ki a 
területre jellemző természetes vegetáció. Ezen időtartam alatt a tájesztétikai értékek rohamos 
romlásával, szomszédos területekre is kiható gyomosodással kell számolni. Az épített 
környezeti elemek pusztulása — az értékvesztés mellett — környezeti és közbiztonsági 
kockázatot is hordoz. 

A problémák másik sajnálatos következménye a hátrányos helyzetű rétegek alacsony 
ingatlanárak által is előidézet szociális szegregációja az aprófalvakban. Ez nem feltétlen jár 
együtt a falvak elnéptelenedésével, sőt az ellen is hathat. Ugyanakkor eredményeképpen a 
kedvezőtlen szociális körülmények és a gyenge infrastrukturális ellátottság következtében a 
társadalmi-gazdasági vérkeringésbe bekapcsolódni képtelen, még inkább leszakadó zárványok 
alakulnak ki. A természeti és épített környezet pusztulása, a szociális feltételekből adódó 
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kényszerű, nem tervezett, így nem fenntartható használat miatt itt is megjelenik. Mindez 
éppen az aprófalvak erőforrását jelentő üdülési-rekreációs vonzerőt erodálja drasztikusan. 
Hasonló okokból kifolyólag közbiztonsági problémák is gyakran előállnak. 

A jelenségek az aprófalvakkal szomszédos területeken is éreztetik közvetlen hatásukat, 
valamint közvetetten is érvényesülnek, hozzájárulva egyes tájak, térségek negatív arculatának 
kialakulásához. 

A fenti negatív jelenségek a helyi társadalmi-gazdasági rendszerek három fő hiányosságára 
vezethetők vissza, és a problémák megoldásai is e három terület köré rendeződnek. 

o Hiányoznak a munkaképes korú lakosság megélhetési feltételei. Fokozott az alacsony 
jövedelemtermelő képességű mezőgazdasági tevékenységekre való ráutaltság, és 
sokszor nem megoldott a helyi alközpontokba való kényelmes napi ingázás. A munkába 
járás mellett a népesség szociális, kulturális egészségügyi, gazdasági igényeinek 
kielégítése is csak költséges egyéni közlekedéssel oldható meg kényelmesen.  

o Az elnéptelenedő települések funkcióváltása, a kézenfekvő üdülőfunkció megjelenése 
gyakran elmarad, a kizárólagosan piaci alapon mozgó, a helyi szereplők által nem 
tervezett ingatlanpiac csak a szegregációk kialakulásához kínál lehetőséget. 

o A településekre vándorlás csak a szegregáció és a körülmények további romlását vetíti 
előre, az így spontán revitalizálódó közösségekben hiányoznak a tervek és a lehetőségek 
a megfelelő életminőség kialakítására. 

Az alapvető célkitűzés, hogy az aprófalvas térségek sajátos – részben apró méretükből adódó 
– adottságaikat kiaknázva új, korszerű lakó-, üdülő-, turisztikai, és ökológiai funkciókat 
szerezzenek, és ezzel tartsák meg, illetve nyerjék vissza életképességüket, szoros összhangban 
épített és természeti környezetük értékeinek megőrzésével és fejlesztésével. 
 
Részcélok, beavatkozási területek: 

− Támogatni kell a munkába járás igényeihez, egyéb lakossági szükségletek 
kielégítéséhez illeszkedő akadálymentes és fenntartható közlekedésfejlesztést 
(például: tömegközlekedés-szervezés, a rentábilis, kis kapacitású alternatív 
tömegközlekedési formák, az elérhetőséget javító kerékpárút-fejlesztések). 

− Lehetővé kell tenni, hogy a szociális, egészségügyi, gazdasági, adminisztrációs 
lakossági igények kielégítését minél kevesebb utazással meg lehessen valósítani, akár 
rendszeres mozgó szolgáltató rendszerek kiépítésének támogatásával, a szociális 
gazdaság különböző formáinak bevezetésével. 

− Ösztönözni kell az önkormányzatok és intézményeik településen belüli és 
településközi együttműködését, sajátos ellátási formák elterjedését és többfunkciós 
intézmények kialakítását (mikrotérségi szinten, táji településcsoportokban, 
faluhálózatokban), hogy a kis népességszám ellenére is kifizetődő és fenntartható 
funkciók váljanak elérhetővé. 

− A településeket a falusi turizmus kiemelt célterületeiként kell kezelni. 

− Mikrovállalkozások indítását és kibontakozását folyamatos tanácsadással is segítő, 
gondoskodó, inkubációs vállalkozásfejlesztési rendszereket kell működtetni. 

− Ösztönözni kell a gazdasági szereplők helyi együttműködését, szövetkezését. 

− Kiemelten szükséges támogatni az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív 
turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrájának és a kapcsolódó szolgáltatások 
kínálatának térségileg összehangolt fejlesztését, az ehhez kapcsolódó vonzerők 
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feltárását és a kapcsolódó marketinget, mindezt határozott, térségi piacstratégiára 
felfűzve. 

− Támogatandó a kis közösségek méretéhez igazodó, megújuló energiaforrásokra 
támaszkodó energiaellátó rendszerek kiépítése. 

− Törekedni kell nagyobb térségi hulladékgazdálkodás rendszereihez illeszkedően — a 
tisztább települési környezet érdekében — a kis közösségek hulladékmennyiségének 
minimalizálására, ezek rendszeres elszállítására, a szerves hulladék helyi 
hasznosítására és rendszeres hulladékszállítás mellett a lomtalanításra is.  

− Informatikai infrastruktúrafejlesztés, teleházak és informatikai képzések indítása. 

− Hangsúlyosan támogatandó a távmunka és a távoktatás, a munkaerőpiaci és 
szakképzési információk, közszolgáltatások virtuális elérhetőségének biztosítása. 

− A térségi marketing keretében ösztönözni kell a helyi ökológiai mezőgazdaságot, 
természetközeli erdőgazdálkodást, a hagyományos kis- és kézműipart, a 
tevékenységek termékeinek marketingjét, piacra jutását. 

− Elő kell segíteni a szabályozott tulajdonosváltást ingatlanpiaci szervezési és 
marketingtevékenységek támogatásán keresztül; az üdülőfunkciók elsősorban a 
meglévő épített környezeti elemeket használják ki, a beépítettség növelése nélkül. 

− Támogatni kell a lakó- és üdülőnépesség partnerségének megteremtését szolgáló 
kezdeményezéseket. Ezáltal megjeleníthető a település közös érdeke, mely 
megnyilvánulhat közös fejlesztési elképzelésekben, de akár a helyi lakosság által az 
üdülők számára nyújtandó karbantartási szolgáltatási együttműködésekben is.  

− Támogatandók a közbiztonság javítását szolgáló helyi civil kezdeményezések (pl. 
polgárőrség). 

− Támogatandó a hátrányos helyzetű népesség jövedelemkiegészítő tevékenysége 
feltételeinek megteremtése (pl. földhasználat biztosítása, települési karbantartási 
munkákban való részvétel). 

− Az aprófalvakba betelepülő hátrányos helyzetű népesség helyi civil szerveződésekbe, 
hagyományőrzésbe való bevonását ösztönözni kell. 

− A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szegregációs folyamatainak helyszínein 
élénkíteni kell a gazdasági-kulturális kapcsolatokat a településeken belül és a 
szomszédos, kedvezőbb helyzetű településekkel és alközpontokkal (pl. közösségi 
szolgáltatási és karbantartási, közterület fenntartási munkák, rendezvények 
szervezésével). 

 

d) Nemzeti kisebbségek értékeinek megjelenítése az általuk lakott vidékies térségek 
fejlesztésében 
A magyar állam kiemelt feladata, a kisebbségek kultúrájának, identitásának megőrzése, a gazdasági, 
társadalmi fejlődésük, továbbá térségi és nemzeti integrációjuk hazai és határon átnyúló 
támogatásának az előmozdítása. A határozott területi karakterrel bíró nemzetiségi településterület 
társadalmi-gazdasági fejlődésének térségi, településszintű támogatása, továbbá sajátos kultúrájának 
felkarolása a gyökereivel tudatában lévő, kulturálisan érzékeny, nyitott és toleráns magyar társadalom 
megvalósulását és a területileg kiegyenlített, versenyképes területi fejlődést szolgálja. 

A területi szemléletű helyzetelemzés nemzetiségi népességre vonatkozó konklúziói indokolttá 
teszik, hogy e téma megjelenjen a területfejlesztés középtávú ajánlásai között. 



 64

Nemzetiségeink jelentős részben vidékies térségekben élnek, ill. a vidékies jellegű, 
nemzetiségi területeken maradt fenn legerősebben a nemzetiségi hagyomány és identitás. Bár 
az ország számtalan pontján élnek nemzetiségek, az egyes nemzeti kisebbségek vidékies 
településterülete határozott területi koncentrációt mutat. Külön kiemelhető, hogy a 
nemzetiségi vidékek gyakran az anyaország határa mentén, vagy annak közelében húzódnak. 
A hazai kisebbségek helyzetének alakulása érdekes kettősséget mutat, amely a regionális, 
térségi fejlesztési akciókat alapjában meghatározhatja. Míg egyrészről átkulturálódás, 
identitásváltozás, örökségvesztés jellemző mindenütt, ahol nemzetiségi jellegű másságok 
egyáltalán megfogalmazódhatnak, addig a saját származás, a "másság" tudata ismét tér- és 
csoportképző erővé válik azokban a tájegységi törekvésekben, ahol a nemzetiségeknek még 
szerepe van, s ahol mindig is szerepe volt (a nemzetiségi identitás tér-és értéktudatot hordoz). 

 
A nemzeti kisebbségek által lakott térségeknek, mint önálló entitásnak nem elsősorban a 
formálisan kijelölt határok adják a létalapját, hanem az a kulturális összetartozás, sajátos 
identitás és kohézió, mely valóban indokolttá, specifikus hozadékokat ígérővé teszi a saját 
jövőképre – a kulturális tradíciókra, a nemzetségi öntudat még megmaradt értékeire, illetve 
az ezekből építkezni képes távlati elképzelésekre – és az endogén fejlesztési potenciálra 
építő térség- és településfejlesztést. E térségek jövőjét illetően is kulcskérdés, hogy 
megvannak-e azok a kapcsolódási pontok és közös célok, melyek legalább perspektivikusan 
szerves együttéléssé tehetik a kulturális azonossággal párosuló földrajzi szomszédságot. A 
kapcsolódás legfontosabb hazai és nemzetközi területei: a társadalmi és személyes, 
kiemelten kulturális együttműködés, továbbá az intézményesült kooperáció, a térségi 
együttműködés és a gazdasági kapcsolatok. 

A kisebbségek által lakott térségek fejlesztésének — a népesség-csökkenés enyhítésére 
vonatkozó nemzeti térségfejlesztési programokon túl — elsősorban a kulturális identitás, a 
kulturális és épített örökség megőrzést, illetve ezek fejlesztését, kreatív hasznosítását, továbbá 
a regionális-lokális önfejlődést lehetővé tevő mechanizmusok erősítését, a közösségek 
endogén életprogramjának a meghatározását, és a dinamikus válaszadó képességet kell 
szolgálniuk. A nemzetiségek által lakott térségek fejlesztésének kiemelt elemei azok a 
társadalom- és gazdaságfejlesztési törekvések, amelyek az endogén fejlesztési potenciál 
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tudatos és innovatív kiaknázását, valamint az anyaországgal való szoros kulturális és 
gazdasági kapcsolatokat (hídszerep, mely gyakran határ menti dimenziókban is 
jelentkezhet), továbbá a térségi, település szintű együttműködéseket célozzák meg. Kiemelt 
cél, hogy a hazai kisebbségi belső peremtérségek a nemzeti kulturális és gazdasági fejlődés 
meghatározó térségeivé váljanak – mint egykoron voltak –, valamint megélhetést és hosszú 
távú életesélyeket nyújtsanak.  

 
Részcélok, beavatkozási területek: 

− A kulturális-nemzeti identitás és a térségi összetartozás-tudat erősítése a közösségi 
térségi, települési kapcsolatok intenzitásának erősítésével, valamint a feladat- és 
célorientált térségi együttműködési kapcsolatok (kiemelten fejlesztési, kulturális, 
gazdasági) intézményesülésének támogatásával; 

− A kulturális, nemzeti összetartozást erősítő kapcsolatok infrastrukturális feltételeinek 
kiemelt támogatása (infrastruktúra minőségi fejlesztése, továbbá a térségi 
megtartóerő fokozása érdekében a modern infokommunikációs szolgáltatásokhoz és 
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása); 

− A közösségi identitás, a térségi kulturális élet erősítése, az anyanyelvi kultúra 
fejlesztése, valamint a kulturális örökséghez kötődő kutatások, fejlesztések 
támogatása; 

− Az értelmiség helyben maradása érdekében kiemelt cél a térségi alapon szerveződő 
nemzetiségi tudás-identitás központok létrehozása; 

− A helyi közösségek térségi, kulturális önszerveződésének és a kulturális 
csereprogramoknak a támogatása az anyaországokkal; 

−  Az érintett országok szakmai szervezeteivel együttműködve kiemelt cél az 
anyaországi fejlesztési források, támogatások bevonása a hazai kisebbségi 
területek, települések fejlődésébe. Új térségfejlesztési kezdeményezés keretében 
meg kell valósítani a magyarországi kisebbségek által lakott térségek, települések 
határon átnyúló, anyaországi forrásokból is finanszírozott program- és projektalapú, 
kiegészítő fejlesztési támogatást biztosító, magyar és eurokonform szervezeti és 
végrehajtási rendszerét (pl. Magyarországi Németek/Horvátok Operatív Programja); 

− Támogatni kell a nemzetiségek önkormányzati, üzleti és civil szereplőinek a létező 
határ menti fejlesztési keretek helyi kezdeményezéseiben, projektgenerálásában, 
hálózatépítésében betölthető szerepének megjelenését, növelését; 

− A térségek, települések népi hagyományaira és egyedi kulturális értékeire épülő 
alternatív örökség-turisztikai kínálat fejlesztése;  

− Az egyedi adottságok megjelenítése a térségi és településmarketingben; 

− A térségi és helyi kulturális örökség megőrzése, valamint a nemzetiségi- és 
néphagyományok hazai és nemzetközi minőségi bemutatása érdekében kiemelt cél a 
térségi örökségközpontok létrehozása; 

− Kiemelt cél a kisebbségek által lakott térségek gazdagságfejlesztése, melynek 
legfontosabb elemei: az endogén potenciál egyedi értékek mentén történő kiemelt és 
innovatív hasznosítása; a térségileg integrált gazdaságfejlesztési (pl. potenciális 
húzóágazatok, örökségipari KKV-k, mikrovállalkozások támogatása, 
termékforgalmazási, értékesítési rendszerek), speciális képzési (pl. nyelvi) és 
foglalkoztatási programok megvalósítása, valamint a nemzetközi (kiemelten 
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anyaországi) és hazai gazdasági, beruházási és térségi, települési együttműködési 
kapcsolatok erősítése. 

 

e) Magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek 
A magas arányban cigány népességgel rendelkező területek segítése sajátos megoldásokat kíván. A 
cigány népesség számának pontos meghatározásával kapcsolatos módszertani problémák ellenére 
kétségkívül megállapítható, hogy e nemzetiségi csoport megjelenése az országban területileg 
koncentrált, hagyományosan Északkelet-Magyarországon, illetve a Dél-Dunántúlon. A 
rendszerváltozást követően felerősödött a cigányság térbeli koncentrációja és vidékies slumokba 
kényszerülése, mivel jelentős része elsőként szorult ki a korábbi ipari központok munkaerőpiacáról és 
a magas megélhetési költségek miatt a városokból. A leszakadó falvakból a magasabb státuszú, 
képzettebb cigány és nem cigány rétegek elvándoroltak, helyükre sokszor a városokból kiszorult 
rétegek költöztek be. A cigány népesség arányának növekedése felerősítette a nem cigány népesség 
elköltözését a leszakadó falvakból, így ezekben a falvakban a népességcsere, az etnikai szegregáció 
felgyorsult. A jelenség gyakran egymás mellett lévő falvakat, egész térségeket veszélyeztet, különösen 
erősítve az etnikai alapú térbeli elkülönülést és ezzel együtt a területi esélyegyenlőség csorbulását.  

A cigányság térségi koncentrálódása a szegregáció erősödésével jár. A társadalmi integrációt 
nagyban gátolja, ha térben elkülönül a cigány népesség. A térségi szegregáció megjelenésével 
a térbeli elkülönülés már nem csak településen belül, hanem települések között is jelentkezik, 
ami nagyobb probléma. Ezekben a térségekben a településközi kapcsolatok erősítése 
elengedhetetlen. 

A magas termékenység, a magas és növekvő gyermekszám és a cigányság alulképzettsége 
miatt különös figyelmet érdemel az oktatás mennyiségi és minőségi fejlesztése. A cigány 
gyermekek minél szélesebb körű, minél korábbi bevezetése az oktatási rendszerbe, illetve az 
iskolázottsági szint növelése megkívánja, hogy megfelelő óvodai és általános iskolai hálózat 
legyen ezekben a térségekben. Ez lehetőséget nyújthat az alulképzettségből adódó 
munkaerőpiaci hátrányok leküzdésére, a társadalmi befogadás erősítésére és az alkotásvágy, a 
kreativitás kifejlesztésére. Ezekben a térségekben a szervezett iskolai és iskolán kívüli 
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alkotómunkára fektetett nagyobb hangsúly serkentheti a gyermekek alkotásvágyát és 
újraélesztheti a saját kultúrát, mely kölcsönös elismerést teremthet cigányok és nem cigányok 
között, segítve a társadalmi kohéziót. A cigány gyermekek iskolarendszerbe való szerves 
bevonásához szükséges a szülők és az iskola közötti kapcsolat javítása, melyet cigány 
származású pedagógusok, pedagógus asszisztensek alkalmazása nagyban segíthet. Az 
elmaradott, magas arányú cigány népességgel rendelkező térségekben cigány szakértők 
bevonásával komplex, integrált programok kidolgozása és alkalmazása szükséges, melyek 
segítik a közösségek önszerveződését, illetve a cigány népesség társadalmi és munkaerőpiaci 
integrációját, és ezzel e térségek elmaradottságának az enyhítését. 

Részcélok, beavatkozási területek: 
– Az óvodai és általános iskolai ellátás minőségi és mennyiségi követelményekhez 

történő igazítása, minél szélesebb rétegek korai bevonása az oktatási rendszerbe és a 
képzettség növelése. 

– A szülők és az iskola közötti együttműködés javítása, a gyermekek iskolai 
sikerességét támogató társadalmi környezet kialakítása, az esetlegesen gyengébb 
teljesítményű hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, lemorzsolódásuk 
megakadályozása. 

– Az alapfokú oktatás ellátásában cigány pedagógusok, pedagógus-asszisztensek 
részvételének erősítése, képzésük és térségben maradásuk ösztönzése. 

– Ki kell alakítani a magasan képzett egészségügyi, szociális szakemberek és 
pedagógusok térségben maradásának és térségbe vonzásának rendszerét. 

– Az alkotómunka, a művészetek, kézművesség szerepének növelése 
iskolarendszeren belül és azon kívül. Az iskolai tanórákon kívüli közösségi 
programokon, szakkörökön való részvétel támogatása. 

– A helyi közösségek önszerveződésének támogatása. 

– A térségi társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a cigányság térbeli 
kirekesztődésének megakadályozása. 

– A cigány népesség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében integrált 
képzési, foglalkoztatási és szociális programok (foglalkoztatáshoz kapcsolt képzési 
programok, szociális ellátások munkaügyi, képzési feltételei). 

– Jövedelemkiegészítő, fenntartható tájhasználat ösztönzése (földprogram, szervezett 
szociális erdő- és tájhasználat). 

– A cigány népesség visszavezetése a munkaerőpiacra, hagyományos és modern, 
alternatív tevékenységek felélesztése, támogatása és a megfelelő közvetítő kereskedői 
hálózat megteremtésének ösztönzése. 

– A szociális- és lakáskörülmények javítása, teleprehabilitációk, és az ebben való 
foglalkoztatás támogatása. 

 

IV. 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára 
 
A területfejlesztési politikai és a regionális célkitűzések elérését csak a fejlesztéspolitikában érintett 
valamennyi minisztérium, ill. kormányzati szerv együttes koordinált tevékenysége biztosíthatja. Ehhez 
a szakpolitikák területi összehangolása, az egyes ágazatok „tértudatossá” válása szükséges. Az 
Országos területfejlesztési koncepcióban rögzített célok érvényesítéséhez szakterületenként 
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megfogalmazódnak azok a feladatok, melyek figyelembevételével a különböző fejlesztési területeken 
megvalósuló politikák hozzájárulhatnak a területi célkitűzésekhez. 
 
1. Befektetésösztönzés 
A vállalkozói befektetések jellemzően valamely térség(ek)ben valósulnak meg, így hatásaik is 
egy térséget érintenek. A befektetők telephelyválasztási döntését befolyásoló tényezők 
jelentős része helyi, ill. regionális jellemző, melyet a regionális intézmények és szereplők 
jobban ismernek, és hatásosabban tudnak befolyásolni. A területi versenyképesség javítását 
szolgáló helyi beruházás-ösztönzés hatékonyságának fokozását e fejlesztések regionalizációja, 
ill. a regionális szintű fejlesztéspolitikai szereplők befektetés-ösztönzési folyamatban 
biztosított intenzív részvétele tudja leginkább elősegíteni. 

– Az állami beruházás-ösztönzés során előnyben kell részesíteni a társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott térségeket ill. a fejletlenebb régiókat.  

– Külön hangsúlyt kell helyezni a fejlesztési pólusokba irányuló tőkebefektetések 
ösztönzésére annak érdekében, hogy e fejlesztési pólusok gazdasági térszervező szerepet 
töltsenek be, ill. innovációs központként hozzájárulnak az innováció térbeli 
terjedéséhez, fokozzák a vidékies pólusok népességmegtartó képességét.  

– Az ország fejlettebb északnyugati területein és a főváros környezetében elsősorban a 
nagy hozzáadott értéket teremtő, kvalifikált munkaerőt foglalkoztató gazdasági 
tevékenységek megtelepedését szükséges ösztönözni, míg a legválságosabb helyzetű 
régiókban elsősorban a nagy foglalkoztatási hatású beruházások kívánatosak. 

– A külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatásának feltétele, hogy 
új erőforrásokat, elsősorban tőkét tudjanak szerezni. Erre a helyi adottságokra építkező, 
tudatos, térségspecifikus fejlesztéspolitika, koncentrált állami támogatáspolitika 
alkalmazása, a helyi kezdeményezések ösztönzése, településközi együttműködések 
mellett nyílik lehetőség. 

– A Balaton térség, a Tisza-mente, Duna-mente a befektetés-ösztönzés szempontjából 
külön figyelmet, speciális „kezelést”, stratégiát igényel, mely elsősorban a természeti 
adottságok megőrzésével, fejlesztésével egyetemben megvalósuló fejlesztéspolitika 
révén nyilvánul meg. Továbbá az ország egészében különösen előnyben kell részesíteni 
az anyag- és energiatakarékos, kis területigényű beruházásokat. 

– Magyarország határ menti térségei – az északnyugati országrész kivételével – többnyire 
elmaradott, alacsony társadalmi-gazdasági státuszúak. Felzárkózásuk szempontjából 
ugyanakkor kitörést jelenthet e földrajzi adottság, a határ menti gazdasági 
kapcsolatok revitalizálási lehetősége. 

 

2. Kis- és középvállalkozás (KKV) politika 
A KKV politika fő célkitűzései közé tartozik a vállalkozások versenyképességének javítása a 
technológiai fejlesztéseken, vállalkozói kultúra fejlesztésén, a piaci pozíció javításán, 
vertikális és horizontális hálózati együttműködések ösztönzésén, ill. az informatikai kultúra 
fejlesztésén keresztül, mellyel nagymértékben hozzájárul a területi versenyképesség 
növeléséhez. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások társadalmi-gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásai 
elsősorban helyi, kistérségi szinten jelentkeznek. Ezért a KKV-k alapvetően fontos szerepet 
játszanak a helyi, térségi gazdaság és társadalom működésében, versenyképességük 
biztosítása kiemelt területfejlesztési politikai cél. A KKV-k fejlesztése csak a regionális 
adottságokhoz igazodva, a vállalkozásokhoz közeli (helyi) ügyintézéssel lehet hatékony. 
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Éppen ezért a KKV-politika támogatás jellegű eszközeit és a KKV-k működését segítő 
intézményeket regionális szinten célszerű működtetni.  

– A KKV-k tőkeellátottságának javítása az egyik legfontosabb célja a hazai KKV-
szektor fejlesztésének, melyben kiemelt szerepet játszanak a regionális 
vállalkozásfejlesztési intézmények. A KKV-k hitellehetőségeinek bővítése érdekében 
szükséges a különböző pénzügyi közvetítők ösztönzése, a kölcsönös érdekeltség 
feltételeinek megteremtése. Ösztönözni kell a köz- és magánszféra együttműködésén 
alapuló projektek megvalósítását.  

– Biztosítani kell a KKV-k információszolgáltatását a vállalkozásfejlesztési 
intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, azok elérhetőségének javítása révén.  

– A társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek esetében 
erőteljesebb ösztönzésre van szükség a versenyképesség növelése, a vállalkozói kultúra 
fejlesztése érdekében. E térségekben kevesebb lehetőség van beszállítói hálózatok 
kialakítására, és az információs gazdaság, információs társadalom tekintetében is 
hátrányosabb a KKV-k pozíciója. 

– A fejlesztési pólusok és regionális alcentrumok gazdasági húzóerejének a KKV-k 
tevékenységén keresztül is meg kell nyilvánulnia a gazdasági térszervező erő 
értelmében. Ehhez e térségek esetében a beszállítói hálózatok, KKV-k közti 
együttműködések, klaszterek kialakítása, a KKV-kultúra, továbbá az innováció iránti 
adaptációs képesség erősítése a cél. Ennek eredményeként jöhet létre magas hozzáadott 
értéket termelő KKV-szektor. 

– Több, speciális adottságokkal rendelkező térségtípus esetén is (agrár-térségek, magas 
arányú cigány népességű térségek, tanyás térségek) a felzárkózás egyik legfőbb 
esélyét a helyi, foglalkoztatást biztosító vállalkozások támogatása képezi.  

– A határ menti térségek számára a földrajzi elhelyezkedés a csatlakozást követően új 
lehetőséget kínál a KKV-k fejlesztése, pozícióerősítése szempontjából a hazai KKV-k 
szomszédos országokban való hosszú távú, tartós jelenléte révén. Ehhez a határon 
átnyúló együttműködések ösztönzése, közös fejlesztéspolitikai akciók lebonyolítása, 
kedvező vállalkozói feltételek biztosítása szükséges.  

– A hazai településhálózat egyik legmeghatározóbb jellegzetessége, hogy a gazdasági 
fejlődés gócpontjait a nagy- ill. középvárosok adják. A kisvárosok, kistelepülések 
„jobb élhetősége”, a gazdasági élet fellendítése, rosszabb esetben beindítása érdekében 
nagyobb állami szerepvállalás szükséges. Ez többlettámogatásban, magasabb támogatási 
ráta biztosításában, ill. a vállalkozások piacra jutási támogatásának, együttműködési, 
hálózatépítési képességének kiemelt finanszírozásában jelenhet meg. 

 
3. Innovációs politika 
Az innovációs fejlesztéspolitikának elő kell segítenie a magyar gazdaság tudásra és 
innovációra alapozott fejlődését, hozzá kell járulnia versenyképességének növeléséhez, a 
minőségi munkahelyek számának növeléséhez. A decentralizációt, a helyi innovációs 
potenciál növelését szolgálja a Regionális Innovációs Ügynökségek megerősítése. Az 
ügynökség feladata, hogy segítse a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított 
regionális innovációs stratégia alkalmazását, az innovációt ösztönző igazgatási és vállalkozási 
környezet kialakítását, szervezze a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködését, 
bővítse a vállalkozások innovációs tevékenységét segítő szolgáltatások választékát.  
 

– Továbbra is fennáll, hogy e szektor döntő mértékű koncentrációja Budapest, és kisebb 
mértékben néhány nagy regionális szerepkörű városban van (Szeged, Debrecen, Pécs). 
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Törekedni kell – Budapestet nem visszafogva – az egyközpontúság oldására, a K+F 
területi diverzifikációjára (kiemelten a Nyugat-Dunántúli, illetve az Észak-
Magyarországi régió K+F terén történő megerősítésére). 

– Az innovációs politikának kiemelten kell kezelnie Budapestet és agglomerációját, 
annak nemzetközi szerepe, és országosan kiemelkedő K+F és innovációs potenciálja 
miatt. 

– Célszerű lenne ugyanakkor, ha a nagyobb innovációs beruházások, mint a 
tudásközpontok kiépítése a fejlesztési pólusokban állami koordinációval mennének 
végbe, míg a KKV-k (melyek a regionális szintű versenyképesség motorjai) támogatása 
régiós szinten működne. Azonban a decentralizációt mindenképpen állami szintű 
ajánlásokkal kell hatékonnyá és területfejlesztési szempontból elfogadhatóvá tenni. Az 
innováció térbeli terjedésére az állami szakpolitika csak akkor lehet hatással, ha 
összhangban van a régiók innovációs helyzetével és céljaival, továbbá az innováció 
terjedése a régiók koordinációjával megy végbe (tehát ha az államilag támogatott 
közvetítő intézmények, központok helyének kijelölését a régiók hajtják végre).  

– A külső és belső perifériákon, az elmaradott területeken, különösen azok térségi 
központjaiban, kiemelten szükséges a KKV-k felé ható innovációt közvetítő 
intézmények létrejöttét kormányzatilag támogatni, mivel ezekben a térségekben ezek 
nem, vagy csak késve jönnének létre. 

 

4. Turizmuspolitika 
A turizmus földrajzi terekhez – régióhoz, térséghez, tájhoz és településhez – kötődik. A 
turisztikai termékelemeknek adott térségen belül kell összehangolt egységet alkotniuk. A 
turizmus hatékony fejlesztését, szervezését és működtetését ezért csak területi elven, 
decentralizált fejlesztéspolitikával támogatva lehet hatékonyan biztosítani. Ezért célszerű, 
hogy a jövőben az állami regionális turisztikai testületek, ügynökségek a regionális fejlesztési 
tanácsokhoz, ill. ügynökségeikhez kapcsoltan működjenek. Célszerű, hogy ne csak a 
marketing, hanem a turizmusfejlesztés és tervezés is a térségi márkanévként is eladható 
földrajzi, ill. néprajzi tájakra és ne adminisztratív egységekre szerveződjön. Szükséges az 
üdülőkörzetek jelenlegi rendszerének és funkciójának felülvizsgálata.  

– Fokozottan szükséges törekedni a területi koncentráció csökkentésére, a turisztikai 
forgalom területi szétterítésére. 

– A hazai üdülés modelljének, ezen belül is a falusi és a vidékies térségekbe irányuló 
öko- és aktív turizmusnak a népszerűsítése alapvető térségfejlesztést (is) szolgáló cél. 

– Alapvető követelmény a vonzerők, szolgáltatások, a turisztikai infrastruktúra és a 
marketing térségileg összehangolt, integrált rendszereinek megteremtése.  

– Budapest és a Balaton esetében a turisztikai versenyképesség nemzetközi 
pozícionáláson alapuló megerősítése szükséges, valamint az, hogy e célterületekhez az 
ország többi térsége is kooperációkon keresztül kínálatával mind intenzívebben 
kapcsolódjon. 

– A regionális és helyi jelentőségű turisztikai célterületek fejlesztése során kiemelten 
fontos a desztináció menedzsment szervezetek felállítása, tematikus ill. térségi 
turisztikai hálózatok kialakítása. Gyógyüdülőhelyek esetében az egészségturisztikai és 
az egyéb idegenforgalmi kínálat térségileg összehangolt fejlesztése, valamint az 
egészségturizmus regionális egységes kínálati rendszerének, klasztereinek kialakítása 
elsődleges. Kiemelt területe a regionális és helyi jelentőségű turisztikai célterületeknek a 
termálvíz kincs hasznosítása. 
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– A táji, természeti és kulturális értékekben gazdag, tanyás és aprófalvas (rurális) 
térségekben az értékek fenntartható módon történő kiaknázása elsődleges feladat. 
Ennek során főként az értékek (vonzerők) társadalom számára ismertté és 
hozzáférhetővé tétele, a tájidentitás és táj- ill. régióspecifikus jellegek erősítése 
szükséges. Éppen ezért a falusi turizmus, ökoturizmus, agroturizmus, a bor- és aktív 
turizmus kiemelten fejlesztendő. E térségekben a turisztikai, üdülőhelyi funkciók 
megerősödése jól szolgálhatja a társadalmi-gazdasági megújulást, a helyi identitás 
erősödését és az elmaradott, illetve esetenként funkciójukat vesztett térségek 
dinamizálását. Fontos azonban, hogy a fejlesztések olyan fenntartható turizmust 
ösztönözzenek, melynek hasznait – a helyi lakosok és a vendégek, üdülők közötti 
partnerségen alapulva - túlnyomórészt az ott élők élvezik. Ehhez az elmaradott 
térségek fokozott támogatást kell, hogy kapjanak. A perifériális kistérségekben 
különösen fontos az e-turizmus fejlesztése, lehetőségeinek kihasználása. 

– A határ menti térségek turisztikai fejlesztése során kiemelt feladat a kétoldalú szakmai 
és kulturális kapcsolatok intenzívebbé tétele, közös térségi turisztikai kínálat kialakítása, 
valamint a közös marketing. A nemzeti kisebbségek által lakott térségekben 
kiemelten fontos a térségek, települések népi hagyományaira és egyedi kulturális 
értékeire alapuló alternatív örökség-turisztikai kínálat megteremtése (pl. térségi 
örökségközpontok). 

– A Duna-mente és a Tisza-térség területén a vízi és ökoturizmus ösztönzése. 

 

5. Foglalkoztatáspolitika 
A foglalkoztatottság területi különbségei összefüggenek a gazdaság teljesítőképességével, 
befolyásolják a lakosság jövedelmi viszonyait, életkörülményeit. Jelenleg Magyarországon 
még a foglalkoztatás szempontjából relatíve kedvező helyzetű térségek, régiók is számos 
munkaerő-piaci problémával küzdenek, melyet regionális szinten kezelni kell. Az ágazati 
szinten megvalósuló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a területi szempontokat, és 
törekedniük kell arra, hogy azok az egyes kistérségek, régiók szintjén is a foglalkoztatás 
bővítését szolgálják, így leginkább a területi versenyképesség növeléséhez, a területi 
felzárkózáshoz és a fenntarthatóság érvényesítéséhez járuljanak hozzá. A jelentős területi 
különbségek miatt mindenképpen indokolt a döntések, támogatások megyei, regionális szintű, 
jelenleg is működő decentralizált gyakorlatának folytatása.  

– A külső és belső perifériákon, elmaradott térségekben valamint a vidékies (rurális) 
térségekben a foglalkoztatottság növeléséhez elengedhetetlen a fizikai elérhetőség 
növelése, a munkalehetőséget biztosító térségi központokba való ingázás lehetőségének 
támogatása. Emellett a távmunka különböző formáinak támogatása elsősorban a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők számára teremthet lehetőséget a helyben 
maradásra, javítva az aprófalvak népességmegtartó képességét. A munkahelyteremtés és 
megtartás támogatása mellett a gazdaság igényeihez igazodó átképzés fejlesztése 
kiemelten kezelendő. Az alacsony aktivitási ráta miatt különösen fontos cél az inaktívak, 
a tartósan munka nélkül lévők visszavezetése a munka világába. A munkavállalásnak a 
szociális, lakhatási és egészségügyi problémákból fakadó nehézségeit egyaránt 
figyelembe kell venni, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások koordinációján 
alapulva. 

– Fontos a régiók gazdasági igényeihez igazodó munkaerő-kínálat biztosítása, modern 
ismereteket nyújtó át- és továbbképzések kialakítása, a szakképzés és a gazdaság 
közötti kapcsolatok erősítése. 
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– A területi partnerség, párbeszéd intézményeinek fejlesztése, a helyi koordináció 
megerősítése, a helyi erőforrásokra és lehetőségekre építő, széles körű partnerségen 
alapuló kezdeményezések támogatandók.  

– A fejlesztési pólusokban bizonyos ágazatokban már a munkaerőhiány jelei 
mutatkoznak. Ennek enyhítésére szükséges az átképzési programok fokozott 
támogatása, az oktatás, a képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése, valamint az 
inaktívak bevonása a munkaerőpiacra, a foglalkoztathatóságuk javításával, valamint a 
család és a munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások elérhetővé tétele révén. 
A fejlesztési pólusok munkaerőhiányát, illetve a városkörnyék munkanélküliségét 
enyhítheti az ingázási lehetőségek javítása. Emellett szükség van a munkahelyteremtés 
ösztönzésére is.  

– Az elmaradott térségekben, illetve a Balaton és Tisza térségben és egyéb, a 
természeti és kulturális örökségben gazdag településeken a helyi adottságokra és 
hagyományokra építkező, értékeket teremtő és bemutató képzéssel integrált 
foglalkoztatási programok javíthatják a térség népesség- és munkaerő-megtartó 
képességét, a fenntarthatóság érvényesüléséhez is hozzájárulva. 

 

6. Oktatáspolitika 
Az oktatás szerepe meghatározó a térségi fejlődésben. Az oktatás, képzés szerkezetének helyi-
térségi gazdasági igényekhez történő igazítása, a népesség képzettségi szintjének emelése 
növeli az egyes térségek versenyképességét, javítja a foglalkoztatottságot. Az oktatás, mint 
alapvető társadalmi szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférhetőségének javítása, döntő szerepű 
az életszínvonal térségi különbségeinek mérséklésében. Az ország térszerkezetének 
modernizálásában, a térségi fejlesztésben, továbbá a K+F-háttér illetve az innovációk 
terjedése szempontjából kiemelt szerepe van a felsőoktatási kutatóhelyeknek. Az 
oktatáspolitikai célok megvalósítása során a többi „humán” ágazattal való szoros 
együttműködés nagyon fontos a térségi fejlődés érdekében. 

– Az alapfokú oktatás ellátási problémái a településrendszerrel vannak összefüggésben. 
Az aprófalvas térségekben a csökkenő gyereklétszám miatt egyre nehezebb az óvodák, 
általános iskolák fenntartása. Ugyanakkor különösen a magas arányú cigány 
népességgel rendelkező vidékies térségekben az oktatási rendszer fejlesztése előtt 
kihívások állnak: egyrészről a növekvő mennyiségi igény, másrészről a cigány 
gyermekek társadalmi integrációjával összefüggő szocializációs feladatok. Ezekben a 
térségekben a szolgáltatások hozzáférhetőségét a falugondnoki hálózat fejlesztésével, a 
kistérségi együttműködés erősítésével, iskolabuszok és innovatív megoldások 
támogatásával kell javítani (pl. utazó pedagógusi hálózat). A térségek önmagukra 
találásának, fejlődési lehetőségeik felismerésének a legjobb eszköze a helyi identitást és 
hagyományokat is erősítő oktatás. Ezért fontos, hogy az alapfokú képzésben nagyobb 
helyet kapjanak a helyi-regionális identitástudatot erősítő helyi-térségi ismeretek. 

– A középiskolai ellátás kapacitásainak, infrastrukturális (különösen az 
infokommunikációs infrastruktúra) feltételeinek, a továbbtanulásra való felkészítés 
hatékonyságának javítása elsősorban a külső és belső perifériákra, elmaradott 
térségekben fontos. Itt ugyanis a középiskolai kapacitások hiányosak, a továbbtanulási 
mutatók a legrosszabbak. Az elsősorban kistérségi szinten jelentkező térségi 
esélykülönbségek mérsékléséhez hozzátartozik a kollégiumi ellátás feltételrendszerének 
javítása is. 

– A szakképzés területén a szakképzési programok gazdasági igényekhez való igazítása, 
a vállalkozásokkal közösen megvalósítandó képzési programok kifejlesztése a 
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legfontosabb feladat. A leszakadó térségek gondjait nagymértékben oldhatja népességük 
képzettségének a helyi igényekhez illeszkedő átalakítása, színvonalának emelése. A 
gazdaságilag fejlett térségekben jelentős szakemberhiány van, amely gátja a további 
fejlesztéseknek. Az iskolarendszerű szakképzés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
az élethosszig tartó tanulás elvének érvényesítése érdekében a felnőttképzési programok 
kialakítására, illetve az e-learning feltételeinek megteremtésére és az ehhez szükséges 
intézményrendszer fejlesztésére. 

– A Budapest-vidék különbség elsősorban az oktatás legfelső szintjén jelentkezik. Ezért 
fontos a regionális tudásközpontok megerősítése, infrastrukturális fejlesztése, az 
igényekhez igazodó képzési kínálat kialakítása, a vállalkozásokkal és a K+F szektorral 
való együttműködés fejlesztése. Szükséges a szervezetileg megvalósult felsőoktatási 
integráció tartalommal való megtöltése, több egyetem közös regionális képzéseinek 
kialakítása. 

 

7. Kulturális politika 
A kulturális politika magában foglalja a közkulturális infrastruktúrát és tudástőkét 
(közművelődési, közkönyvtári, nyilvános muzeális gyűjteményi, közlevéltári), a művészeti és 
az audiovizuális szakmai területek tevékenységét, szervezeteit, alkotásait, valamint az 
ingatlan (régészeti és műemléki) kulturális örökség védelmével és fejlesztésével kapcsolatos 
közfeladatok ellátását. 

A kulturális örökség egyfajta kulturális „hozzáadott értékként” közvetlenül vagy közvetetten 
humán vagy gazdasági erőforrásnak számít. Területfejlesztési szempontból egyaránt fontos a 
védelme, annak érdekében, hogy hosszú távon is erőforrás maradjon. Fontos továbbá a 
fenntartható fejlesztése, azaz, hogy a fejlesztések épülhetnek a benne rejlő erőforrások 
kiaknázására és örökségi értékeinek kiteljesítésére, illetve további örökségi értékek 
generálására. A kulturális örökség fenntartása, bemutatása hozzájárul a regionális 
identitástudat erősítéséhez.  

A belső erőforrások dinamizálása érdekében regionális szinten szükséges a kulturális örökség 
feltárása, olyan komplex fejlesztési programok megalapozásaként, amelyek integráltan 
kezelik az egyedi örökségvédelmi értékeket és feltárják a kapcsolódó térségi turisztikai és 
egyéb hasznosítási lehetőségeket, és ezekre összetett fejlesztési kínálattal reagálnak.  

– A hazai világörökségi területek jobb menedzsmentjének támogatása, és a különleges, 
egyedi adottságokra alapozott helyi kezdeményezések támogatása a turisztikai potenciál 
növelése és az értékvédelem érdekében. 

– A műemlékekben és egyéb jelentős kulturális örökségi értékekben gazdag regionális 
központokban és középvárosokban, és az ilyen értékekkel sűrűn rendelkező 
térségekben a kultúra tárgyi emlékeinek és a szellemi örökség megóvásának, valamint a 
tágabb térségekre való kisugárzása érdekében az építészeti és kulturális értékek 
fennmaradásának biztosítása, a muzeális gyűjtemények fejlesztése, a kultúraközvetítő és 
–teremtő szerep és a turisztikai potenciál erősítése. 

– A vidékies térségekben a hagyományos termelési módokat fenntartó, egyedi gyártású, 
vagy kis szériában készülő minőségi kézműves termékeket előállítók támogatása, a 
hagyományos kismesterségek, népi mesterségek, népművészet és népi iparművészet, a 
tájfenntartó gazdálkodási módok, a tájspecifikus élelmiszertermékek és hungarikumok 
fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó szaktudás, gazdálkodási kultúra és a táji, népi, 
nemzetiségi értékek fenntartása, és az alternatív jövedelemforrások biztosítása 
érdekében. 
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– Elsősorban az elmaradott és a táji értékekben gazdag térségekben a történelmi és 
kulturális értékek korszerű bemutatására alkalmas közösségi terek kialakítása, a 
hagyományteremtés és hagyomány felélesztés támogatása, valamint a kastélyok és 
várak állagának megóvása és környezetük fejlesztése a turizmus érdekében. 

– A belső erőforrások dinamizálása érdekében regionális szinten szükséges a kulturális 
örökség feltárása, olyan komplex fejlesztési programok megalapozásaként, amelyek 
integráltan kezelik az egyedi örökségi értékeket és feltárják a kapcsolódó térségi 
turisztikai és egyéb hasznosítási lehetőségeket, ezekre összetett fejlesztési kínálattal 
reagálnak.  

A művelődés, a műveltség fejlesztése csökkenti az életminőség területi egyenlőtlenségeit. 
Intézményrendszerének fejlesztése a turisztikai ágazat fejlesztésére és a kreativitás fejlődésére 
is hatással van, elősegíti a területi versenyképesség javulását. Hozzájárulhat továbbá a 
regionális identitás erősítéséhez, a regionalizmus erősítéséhez, valamint a nemzeti és 
nemzetiségi kulturális örökség megőrzésével a fenntartható fejlődés biztosításához.  

– A kistelepüléseken, különösen az elmaradott kistérségekben a könyvtárak, művelődési 
intézmények, múzeumok, teleházak infrastruktúrájának, programjaiknak koordinált 
fejlesztése szükséges a helyi közösségfejlesztés, a népességmegtartás érdekében. Az 
öregedő népességű térségekben különösen nagy kihívást jelent az időskorúak 
aktivitásának megőrzése. A művelődési intézmények kisebb településeken is kiépült 
hálózata lehetőséget kínál az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzésre. Ez a kulturális, az 
oktatás-, és a foglalkoztatáspolitika közti koordinációt is indokolja, továbbá 
közösségszervező potenciálja pedig segítheti a helyi közösség kohézióját és a település 
megújuló képességét, javítva versenyképességet. 

– A fejlesztési pólusokban és regionális alközpontokban, megyei jogú városokban az 
intézményrendszer további elemei közül a megyei könyvtárak, színházak, művészmozik 
hálózatát szükséges kiemelten kezelni. A művelődés intézményrendszerének 
sajátossága, hogy részben piaci alapon, illetve nagyvárosokhoz kötődően működik. 
Különösen az intézményrendszer magasabb szintjein (mozi, színház) meghatározó 
Budapest-vidék különbségnek a mérséklését kell szorgalmazni. 

– A magas arányban cigányok lakta térségekben a fiatalok kreatív nevelése, az 
alkotásvágy újraélesztése az oktatáspolitikával közösen, de az iskolarendszeren kívül is 
fontos, mely e térségek újraéledését segítheti. 

 

8. Szociálpolitika 
A szociálpolitika jellegéből adódóan szorosan összefügg a területpolitikával, hiszen 
célkitűzése a társadalomban meglévő egyenlőtlenségek mérséklése és az esélyegyenlőség 
megteremtése. Népességmegtartásra gyakorolt hatásán keresztül kedvezően hat a 
versenyképesség, a környezet, a kulturális és épített örökség fenntarthatóságára.  

A szociálpolitika sajátossága, hogy az ellátórendszer az önkormányzatokhoz kötődik, így 
irányításában, finanszírozásában elaprózott. A fejlesztések hatékony végrehajtása és 
elérhetőségének javítása érdekében alapvető erősíteni az intézményrendszer működésének, 
fejlesztésének, a többi humán ágazattal való szoros együttműködésének koordinációját, 
valamint a szociális szolgáltatások on-line alapú fejlesztését, használatának elterjesztését. 

Törekedni kell az intézményfejlesztés, térségi szociális programok, források regionális szintű 
kezelésére. 

– A fejlesztési pólusokban és nagyobb városokban elsősorban a szuburbanizációs és 
dezurbanizációs folyamatok felerősödésével együtt járó slumosodás (fizikai és 
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társadalmi erodálódás) és a lakóhelyi szegregáció problémáira kell választ adni. A 
leromló belső városrészekben a szociális problémák (munkanélküliség, inaktivitás, 
bűnözés) nagyobb igényt jeleznek a szociálpolitikai megoldásokra. Jelentős problémát 
jelent ugyanakkor a városokból kiszoruló alacsony státuszú népesség szegregációja, 
mely vidékies slumok kialakulásához vezet, ahol a társadalmi problémák koncentráltan 
jelentkeznek és egyre sürgetőbb beavatkozást igényelnek. A városon belüli népesség, 
illetve a városból kiszorulók szegregációja gyakran összefüggésben van az etnikai 
hovatartozással, így a nagyvárosokon belül, illetve a városokon túl, falvakban gettók 
alakulnak ki, melyek problémáinak kezelése komplex programokkal oldható csak meg.  

– Jelentős problémát jelent az aprófalvas térségek, külső és belső perifériák, 
elmaradott térségek elöregedése, elnéptelenedése, fogyatékos emberek magára 
maradása, illetve egyes térségekben a fiatalok magas arányával a szegény rétegek 
újratermelődése. Ez utóbbi különösen jelentős veszély a magas arányú cigány 
népességgel rendelkező térségekben. A szociális intézményi hálózat kiépítése és javítása 
elengedhetetlen, azonban a probléma kezelése önmagában a szociális intézményekkel 
nem oldható meg, ehhez más szakpolitikákkal együtt, közösen kell megoldást találni. 
Fontos továbbá a falugondnoki és tanyagondnoki hálózat fenntartása és 
továbbfejlesztése, az aprófalvas, illetve tanyás térségek szociális alapellátásának 
fejlesztése az esélyegyenlőség erősítése érdekében. 

– A szociálpolitikai intézkedéseknek elsősorban a hátrányos helyzetű térségekre kell 
koncentrálnia. Ezekben a térségekben (elsősorban Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Dunántúl és belső perifériák) az országos szinthez képest magasabb arányban 
jelentkeznek a szociális ellátások iránti szükségletek. A térségi problémák kezelése 
szintén fontos a területek népességmegtartó képességének növelése érdekében, hiszen 
összefüggő területek elöregedése és az elvándorlás komolyan veszélyezteti mind az 
életminőség különbségeinek mérséklését, mind a terület versenyképességét. Egyes 
területek, illetve települések öregedése növeli a szociális ellátórendszer iránti igényt, így 
az öregedő népességű területeken önmagában is növelni kell az időseket érintő szociális 
ellátás színvonalát, hogy a szociális ellátáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség 
elve érvényesülhessen. Az ország egészére jellemző kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok (elöregedés) mellett az ország elmaradott perifériáin a gyermekek és fiatalok 
(elsősorban romák) átlagot meghaladó aránya igényli a gyermek- és ifjúsági, 
családvédelmi szolgálatok fejlesztését, ilyen célú programok végrehajtását. 

 

9. Egészségpolitika 

Az egészségi állapot mint a humán erőforrás meghatározó eleme, elsősorban a területi 
versenyképesség növeléséhez járulhat hozzá, és pozitívan hat az elmaradott térségek 
felzárkózási esélyeire. A területi elvek érvényesülése az egészségpolitikában a területi 
felzárkózást is segíti, ugyanakkor ez a hatás kölcsönös, hiszen a kimagasló társadalmi-területi 
különbségek önmagukban is egészségrontó hatásúak. Az egészségi állapot területi alakulása 
összhangban van a területi fejlettségi szinttel, így az urbanizáltabb területeken az egészségi 
állapot kedvezőbb képet mutat, ugyanakkor a nagyvárosokban egyre nagyobb veszélyt 
jelentenek az urbanizációból adódó környezeti ártalmak, mindenekelőtt az egyre növekvő 
levegő- és zajszennyezés.  

A legalacsonyabb státuszú, alacsony jövedelemszintű területek népessége egészségi 
állapotukat tekintve is kedvezőtlenebb helyzetben van. Az egészségi állapot összefüggésben 
van a népesség korösszetételével is, ezért az öregedő térségekben az egészségügyi 
ellátórendszer iránti igény is fokozottan jelentkezik.  
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Az egészségpolitikában különösen fontos, hogy a problémák az emberekhez legközelebbi 
szinten, hatékonyan kerüljenek megoldásra. A szolgáltatások szervezését a településhálózat 
mentén, a kistérségi különbségek mérséklésére irányuló fejlesztéseket regionális szinten 
célszerű koordinálni. Alapvetően egyes koordinációs feladatoknak kell országos hatáskörben 
maradnia, mint az egységes informatikai rendszer felügyelete, illetve a népegészségügyi 
programok kidolgozása és koordinációja, valamint az országos intézetek fejlesztése. 

– Az egészségi állapot javításában a legfontosabb a megelőzés erősítése. Ennek érdekében 
alapvető fontosságú egyrészt az egészséges, mozgásgazdag életmód 
feltételrendszerének, szükséges infrastruktúrájának, másrészt a jól működő, korszerű 
egészségügyi alapellátásnak az elérhetősége. Ezért fontos a háziorvosokkal, valamint 
nem-orvos szakemberekkel való ellátottság javítása a külső és belső perifériákon, 
elmaradott térségekben, különösen a magas arányú cigány népességgel rendelkező 
és tanyás térségekben. Az egészséges életmódra nevelés kulcsfontosságú, melyhez 
szükséges a több ágazatot (oktatás, művelődés, szociális ágazat, stb.) átfogó helyi 
együttműködések ösztönzése. Kis- és mikrotérségi szinten szükséges olyan többcélú 
kistérségi közösségi központok kialakítása, amelyek a helyi szükségletekhez igazodva 
alap- és szükség esetén felvilágosító, tanácsadó és egészségfejlesztő szolgáltatásokkal 
segíthetik a megelőzést. Lehetőséget nyújtanak továbbá a helyi problémák komplex 
megoldásában, a humán szakterületek közötti szorosabb együttműködésben a megelőzés 
(pl. családvédelem, oktatás), a rehabilitáció, a szociális alapellátás továbbfejlesztése (pl. 
fogyatékos emberek önálló életvitelének segítése) területén. 

– A szakorvosi ellátás színvonalának növelése mellett javítani kell annak kisebb 
településekről történő elérhetőségét is, melyet segíthet szakorvosi szűrőbuszok 
üzemeltetése, különösen az öregedő térségekben, ellátatlan aprófalvakban, tanyás 
térségekben, magas arányú cigány népességgel rendelkező területeken. 

– A területi esélyegyenlőség szempontjából kiemelkedően fontos a sürgősségi ellátás 
elérhetőségének kiegyensúlyozott térszerkezetben történő fejlesztése, a mentőhálózat 
sűrűségének javítása a rossz elérhetőségű területeken. 

– Regionális szinten elérendő cél a progresszivitási szintekhez igazodó, korszerű 
egészségügyi struktúra kialakítására és befogadására alkalmas feltételrendszer 
megteremtése, amely a lakossági ellátás szükségletei teljes skálájának biztosítására 
lehetőséget ad. A fejlesztési pólusok esetében az egészségügyi ellátórendszer és az 
egészségipar komplex, egymásra épülő fejlesztésének összehangolt tervezése 
szükséges. 

– Szükséges régiónként olyan centrumok kialakítása, amelyek igen magas technológiai 
színvonalú szolgáltatásokat, korszerű diagnosztikai eljárásokat és ellátási formákat 
tehetnek elérhetővé minden régióban. Ezeket a magas színvonalú regionális központokat 
a területi szükségletekhez igazodó területi általános és szakkórházak egészíthetik ki. 

 

10. Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás 

A rendelkezésre álló környezeti és természeti javak eltérő minősége és mennyisége, a 
természeti értékek területi védettsége meghatározza, hogy egy-egy térség milyen előnyökkel 
és hátrányokkal kapcsolódhat be a piaci folyamatokba. A turisztikai potenciál és a területi 
versenyképesség, elsősorban a vidékies térségekben, hangsúlyozottan függ a helyi 
adottságoktól. Az életminőséget jelentős mértékben befolyásolja a lakókörnyezet és a 
természeti környezet állapota. A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elősegíti az épített 
környezet komfortosabbá tételét, a természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a 
lakosság egészségi állapotának, életminőségének javulásához, a társadalmi-területi 
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különbségek mérsékléséhez. A nemzetközi integráció során nagy szerepe van a határmenti 
térségek közötti környezeti, természetvédelmi és vízügyi együttműködéseknek, amelyek 
hozzájárulnak a Kárpát-medence integrált fejlődéséhez, a környezeti katasztrófák 
megelőzéséhez, a közös civil kezdeményezéseken keresztül a kultúrák együttműködéséhez. 

A fenntartható térségfejlődés ösztönzése érdekében a természetvédelem terén fokozottan 
szükséges a biológiai fajvédelem és biodiverzitás szempontja mellett a táji, tájökológiai 
szemlélet erősítése, a természeti elemek térbeli rendszerét megjelenítő tájak, mint terület-
specifikus értékek védelme, a tájvédelmi körzetek körének bővítése. A Nemzeti Parkok 
működtetése és fejlesztése során az érintett régió(k) intézményeivel szoros partnerség 
megvalósítása szükséges. 

A regionális és ágazati tervekben, programokban különös hangsúlyt kell fektetni a sajátos 
adottságú térségtípusok speciális fejlesztésére. A tervek és programok stratégiai környezeti 
vizsgálatánál hangsúlyosan kell figyelembe venni a térségek egyedi sajátosságából következő 
eltérő társadalmi, gazdasági és környezeti adottságait, eltartóképességüket és a hatásokkal 
szembeni eltérő érzékenységüket.  

– A policentrikus városhálózat érdekében a fejlesztési pólusok és regionális alközpontok 
környezeti infrastruktúrájának fejlesztése, a környezet védelmét szolgáló közművekre 
való lakossági rácsatlakozások ösztönzése, a tömegközlekedés fejlesztése, a 
városrehabilitáció és a városi környezetminőség javítása, a környezetbarát 
energiatermelő rendszerek elterjesztése. A fejlesztési pólusokat összekötő tengelyek 
mentén a levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, természetvédelmi szempontok kiemelt 
figyelembe vétele az úthálózat-fejlesztés és közlekedésfejlesztés során. 

– A nagyobb városok körül szerveződő agglomerációkban és agglomerálódó 
térségekben az ökológiailag fontos, településeket és településrészeket elválasztó 
zöldfelületi rendszer és e rendszer elemeinek helyet adó zöldterületek védelme és 
fejlesztése, a terjeszkedő jellegű területfoglalás korlátozása, a közlekedési rendszerek 
összehangolása, a közlekedés káros hatásainak csökkentése, a környezeti infrastruktúrák 
fejlesztése, a helyi védettségű területek zavartalanságának biztosítása és a 
beruházásoknál a környezeti szempontok kiemelt figyelembevétele, a zöldmezős 
beruházások korlátozása. 

– A vidékies térségekben a fenntartható tájhasználat kialakítása érdekében a 
természetvédelemmel összhangban lévő mező- és erdőgazdasági termelés feltételeinek 
megteremtése, a tájesztétikai és tájökológiai szempontok érvényesítése, az őshonos 
fajok telepítésének és tartásának ösztönzése, az erdőterületek természetességének 
javítása, a helyi értékeket hasznosító és táji adottságokhoz igazodó hagyományos és 
környezetbarát gazdálkodási módok felélesztése és elterjesztése. 

– A tanyás térségekben a gazdasági, társadalmi, környezeti állapot felmérése, a megújuló 
erőforrásokra alapozott egyedi megoldású, alapvető infrastruktúrák költséghatékony és 
környezeti szempontból előnyös és indokolt kiépítése. A táji adottságokhoz igazodó 
környezetbarát gazdálkodási módok elterjesztése és ezek technikai és technológiai 
feltételeinek biztosítása. 

– Az elmaradott, zömmel aprófalvas térségekben a lakosság helyben maradását 
biztosító, a helyi adottságokra alapozott környezetbarát termelési struktúrák kialakítása, 
az egyedi megoldású környezetkímélő infrastruktúrák és szennyvízkezelő rendszerek 
kiépítése, a környezeti állapot további romlásának megelőzése, lehetőség szerinti 
fejlesztése. A gazdag építészeti, kulturális és természeti örökség megóvása és a 
turisztikai piacon történő megfelelő hasznosítása. 
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– Az ipari szerkezetváltás által érintett településeken a barnamezős területek 
hasznosításának (kármentesítés, rehabilitáció) előtérbe helyezése a zöldmezős 
beruházásokkal szemben, azok településszerkezeti problémáinak orvoslása érdekében a 
környezet állapotában bekövetkező további romlás megakadályozása, anyag-, terület- és 
energiatakarékos, minőségorientált beruházások előnyben részesítése. 

– A táji értékekben gazdag területeken és a védett természeti területeken a természeti 
és táji sajátosságokra alapozott környezetbarát és minőségi turizmus fejlesztése, a 
fogadó, látogató központok, bemutató helyek, tanösvények, oktató központok és erdei 
iskolák fejlesztése, natúrparkok kialakítása. A Natura 2000 területeken a gazdaság és az 
infrastruktúra természetvédelmi szempontú átalakítása, a területhasználat során az 
ökológiai magterületek és folyosók kiemelt védelme, a környezetbarát termelési 
rendszerek kialakítása. 

– A határmenti térségekben a határon átnyúló természet- és környezetvédelmi, ökológiai 
gazdálkodási rendszerek kiépítése a két és többoldalú nemzetközi tervezési és fejlesztési 
együttműködési lehetőségek jobb kihasználása. 

– A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok (ár- és belvizek, valamint aszályok) káros 
hatásait fenntartható módon, térségek vagy vízgyűjtők szintjén integráltan kell kezelni: 
az eddigi árvízi-belvízi és aszály elleni védekezést talaj- és belvízgazdálkodással kell 
felváltani (különösen a felszíni vizektől távol fekvő területeken); ehhez kapcsolódóan a 
folyóvölgyekben (a kisebb vízfolyások mentén is) az árvízi kockázatot is csökkentő 
vízvisszatartási lehetőségeket kell kialakítani. 

– A természeti katasztrófáktól (árvíz, belvíz, aszály) fenyegetett nagytérségekben 
(Tisza-térség, Duna-völgy, Duna-Tisza köze) és a környezeti szempontból 
veszélyeztetett határmenti térségekben (Szigetköz, Ormánság) integrált ágazatközi 
fejlesztési és rehabilitációs programok kidolgozása és végrehajtása, a komplex táj- és 
környezet-rehabilitáció, a víz- és tájgazdálkodás, illetve az ár- és belvízvédelem 
érdekében. A kiemelten érzékeny karsztos térségekben a víz- és vízbázis-védelem 
szempontjainak megfelelő szennyvízkezelő és hulladékgazdálkodási rendszerek 
kiépítése és a területhasználatból fakadó környezeti kockázatok minimalizálása. A 
szervezett hulladékgyűjtésbe kapcsolt lakások arányának növelése Észak- és Dél-
Alföldön, a Duna-Tisza közén és a belső perifériás kistérségekben, a korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszerek és a kapcsolódó infrastrukturális ellátó rendszerek 
kiépítése.  

– A hulladék és szennyvízkezelési rendszerekhez kapcsolódó, új, innovatív 
környezetvédelmi technológiák elterjesztése a fejlesztési pólusokban, nagyvárosokban 
és regionális alközpontokban. A szennyvíztisztító és elvezető kapacitások fejlesztése 
Észak- és Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, a Duna-Tisza közén és a belső 
perifériás kistérségekben. Az ivóvízminőség-javító programok végrehajtása elsősorban 
az Alföld és a Dél-Dunántúl érintett településein. 

– A Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, 
a nem környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek korlátozása, a 
természetvédelemre, a táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, a 
Balaton-part terhelésének korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése, a nádasok 
védelme, az erózió csökkentése, a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a környezeti 
szempontoknak megfelelő közlekedési hálózat fejlesztése a part menti zsúfoltság 
csökkentése érdekében. 

– A Duna völgyben a vízi környezet fenntartása, védelme és javítása, a fenntartható 
vízgazdálkodást és az integrált közösségi vízpolitikát figyelembe véve. A Duna fő- és 



 79

mellékágai közötti élő kapcsolat biztosítása, ökológiai rehabilitációja (ártéri és holtág 
rekonstrukciók és védett természeti területek rehabilitációja). A vízszennyezés és a 
vízkárok megelőzése és felszámolása, a vízminőség és az ivóvízbázisok védelme, a 
környezetvédelmi infrastruktúrák (a szennyvíztisztítás és a hulladékgazdálkodás 
rendszereinek) kiépítésével, az illegális hulladéklerakók felszámolásával. A 
Dunakanyarban a tájkép, az egész Duna-völgyben a partok és a magaspartok védelme. 

 
11. Informatika - hírközlési politika 
Napjainkban, amikor a tudás, az információ jelentősen felértékelődött, az információs 
társadalom tényezőinek (infrastruktúra, tartalom, készség) minőségi és mennyiségi alakulása 
alapvetően befolyásolja az ország, a régiók, a települések fejlettségét, gazdaságuk 
működésének hatékonyságát. A szakpolitika az egész társadalom fejlesztése szempontjából 
céloz meg egyes társadalmi csoportokat, intézményeket, személyeket. Ebből következően a 
szakpolitika részéről az ország egész területére általános igény az infokommunikációs 
infrastruktúra, és az ahhoz kapcsolódó tudás és készségek fejlesztése. A fejlesztési 
stratégiában azonban érvényesülnie kell az ezekben a tényezőkben meglévő területi fejlettségi 
különbségek figyelembevételének. Az IKT fejlettséget tekintve a keleti országrész gyengébb 
pozíciója - a tapasztalható fejlődés ellenére - továbbra is megmaradt.  

– A fejlett hálózati és infokommunikációs infrastruktúra, a tartalom és szolgáltatások 
magas színvonala egyes térségekben illetve településtípusokban piaci alapokon sokkal 
később, vagy egyáltalán nem alakulna ki. Cél tehát, hogy az ágazati fejlesztéseknél a 
támogatási kritériumrendszer kedvezzen az ilyen típusú térségeknek és településeknek. 
A területi felzárkózást elősegítve a külső és belső perifériákban, elmaradott 
térségekben, és egyes speciális adottságú térségtípusok esetében, és a kisebb 
népességszámú településeknél (0-15000 fő) kiemelt prioritású területeként kell kezelni: 
az IKT-hoz kapcsolódó infrastruktúrákat (biztonságos, szélessávú hozzáférés), továbbá 
az infokommunikációs technológiák használatához szükséges készségeket (digitális 
írástudás).  

– A gazdasági versenyképesség fontos tényezője - az információs társadalom 
szempontjából - a hatékonyan fejlesztett és alkalmazott digitális tartalom és információ, 
illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A regionális tudásbázisok 
erősítéséhez járulhat hozzá, a tartalom és szolgáltatás fejlesztések során a fejlesztési 
pólusok (melyek egyben tudásközpontok is) figyelembe vétele, illetve priorizálása, így 
azok hatékonyabban dinamizálhatják, szolgálhatják ki elektronikusan környezetüket. 

– A területirányításhoz kapcsolódó informatikai rendszerekben be kell vezetni a 
térinformatikai alkalmazásokat. Ez szolgálja a polgárbarát, hatékonyabb e-
közigazgatást, valamint segítheti a különböző ágazati igazgatási adatok, környezeti, 
társadalmi, gazdasági statisztikai adatok egységes, területi alapú integrációját.  

 

12. Közlekedéspolitika 

A közlekedéspolitika a területi célkitűzések érvényesítésének egyik legfontosabb eszköze, 
éppen ezért alakítása során a területfejlesztési politikai és az erre épülő területrendezési tervek 
és előírások messzemenő figyelembevétele szükséges. A közlekedéspolitika feladata, hogy 
elősegítse a fenntartható fejlődést, javítsa az életkörülményeket, valamint a térségi 
megközelíthetőséget a társadalmi mobilitás és a versenyképesség fokozása érdekében.  

A területi felzárkózás elősegítése, a területi versenyképesség, valamint az életminőség 
egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében a különböző térségi szinteken eltérő fejlesztéseket 
kell alkalmazni, azonban minden szintnek prioritása az elérhetőség javítása.  
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– A nagytérségi elérhetőség javítása érdekében különösen fontos a Dél-dunántúli és az 
Észak-alföldi régió bekapcsolása az ország gyorsforgalmi úthálózatába, egyúttal a 
transzverzális irányú úthálózat fejlesztése a dunántúli és alföldi régiók, illetve az 
ország északi és déli részei között. 

– Nagytérségi szinten prioritást élvez a régiók belső elérhetőségének javítása, valamint 
a meglévő közúthálózat szakszerű karbantartása. 

– Megyei, kistérségi szinten legfontosabb a megyeszékhelyek, illetve kistérség 
központok elérhetőségének javítása, elkerülő, tehermentesítő utakkal. 

– Települési szinten időszerű, hogy a zsáktelepülések (ahol indokolt) még hiányzó – 
hálózati kapcsolatait megteremtõ – összekötő útjai megépüljenek. 

– Célszerű felülvizsgálni az országban meglévő több tízezer kilométernyi földút-hálózat 
szerepét, melyek kedvező átjárhatóságot és megközelíthetőséget biztosíthatnának a 
vidék települései között. 

– A regionális szinten megvalósuló kerékpárúthálózat-fejlesztést célszerű komplex, 
integrált fejlesztés részeként (turizmus, marketing) megvalósítani. 

– A helyi és helyközi tömegközlekedés javítása, fejlesztése a környezetbarát közlekedési 
módok előtérbe helyezésével, ahol lehetséges, a tömegközlekedési igények vasúti 
közlekedés felé orientálása elsőbbséget élvez. 

– A főváros és az agglomerációs gyűrű között megvalósítandó fejlesztés: a 
tömegközlekedési módok átjárhatóságának biztosítása. 

– A vasúti fő- és mellékvonal-hálózat, valamint a regionális mellékvonalak jelentős 
részének a kiszolgáló létesítményekkel együttes fenntartása és korszerűsítése. 

– A kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek megteremtésével (terminálok 
építése, vasúti járművek beszerzése, az ún. bi- és trimodális logisztikai központok 
hálózatának kialakítása) a vasúti áruszállítás kedvezőtlen helyzetének javítása. 

– A vízi közlekedés előnyeinek kihasználásához szükséges az elavult járműpark 
korszerűsítése, a hazai kikötőhálózat EU-normáknak megfelelő kialakítása. Nagyobb 
folyóinkon és tavainkon a sport és rekreációs feltételek megteremtésével kell a 
turizmus céljait szolgálni.  

– További regionális repülőterek kialakítása valósuljon meg, melyekkel 
megteremtődhetne az ország főbb gazdasági-társadalmi központjainak kedvező 
elérésének lehetősége bel- és külföldről egyaránt. 

 

13. Energiapolitika 
Az állam elvi irányítási, orientálási és szabályozási feladatokat tölt be a privatizált 
energiagazdálkodók körében, a társadalom energiaellátása érdekében viszont kifejezetten 
szabályozó szerepet lát el az egész ország területén. Az energiaágazat így a társadalmi-
gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek kompenzálásával, az esélyegyenlőség 
javításával közvetlenül részt vesz a térszerkezet alakításában. 

– Az ország környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak értelmében a 
2008-2012-es időszakra hazánk (az 1985-1987-es bázisévhez viszonyítva) 6%-kal 
csökkenti az üvegházhatású gázok, 50,5%-kal az SO2 emissziót, 17%-kal az NOx (az 
1990-es bázisévhez viszonyítva) kibocsátást. 2010-re hazánk az összes 
energiafelhasználáson belül a megújuló energiafelhasználás részarányát 5,5-6%-ra 
tervezi növelni. EU-direktíva (2001/77/EK) alapján a villamosenergia-felhasználáson 
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belüli a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia részarányát a 2003. évi 
0,77%-ról 3,6%-ra kell növelni. 

– EU-követelményként valamennyi régióban el kell végezni a megújuló energiaforrások 
mennyiségi és szerkezeti felmérését, és megtervezni az alkalmazás menetrendjét, 
melynek kapcsolódása a környezetvédelmi és agrárfejlesztési elképzelésekhez – a 
szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és vidékfejlesztési szempontok figyelembe 
vételével – mindenképpen indokolt. 

– A régiók részesítsék előnyben azokat a megújuló energiaforrásokra (pl. termálvizek) 
épülő fejlesztéseket, melyek egyéb környezeti állapot javulást is eredményeznek. 

– Az energetikai célú növénytermesztés elterjesztésének felgyorsítása, a 
mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú felhasználási módszerének 
kidolgozására, és az erdőtelepítésekkel növekvő erdei biomasszában lévő lehetőségek 
további kiaknázására helyezendő a hangsúly, a háttér infrastruktúrákkal egyetemben. 

– Fokozni célszerű az ország biomassza-előállítását, melyre az alábbi térségek 
alkalmasak leginkább: 
•  a szántóföldi növénytermesztés alól kivont területek, 
•  a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAkP) erre alkalmas területei. 

– Az ország alföldi részein található tanyás térségek megújuló energiaforrással történő 
ellátása kiemelt feladat. 

– További támogatás biztosítása a lakás- és házfelújítási programokhoz az 
energiahatékonyság, energiamegtakarítás fokozása érdekében. 

 

14. Agrárpolitika és agrár-vidékfejlesztés 
A hazai agrárium problémái a vidékies térségi struktúrák harmóniájának hiánya (szociális, 
demográfiai, gazdasági téren) jelentős mértékben közös, a területi fejlődésbe ágyazottan 
szervezett fejlesztésekkel orvosolhatók. Mindez összhangban van a fokozatosan területi 
dimenziókkal gazdagodó közösségi agrárpolitika vidékfejlesztési törekvéseinek erősödésével 
is. Az agrárpolitikának ezért szerepet kell vállalnia a vidék felzárkóztatásában, 
szerkezetátalakításában és a fenntartható tájközpontú fejlődés megvalósításában. Ennek 
érdekében erősíteni kell az agrárgazdaság eddig elhanyagolt területi jellegét, komplexitását az 
összes agrárgazdálkodási ágra, és a kapcsolódó agrár-ipari vertikumra, szociális, táji 
dimenziókra kiterjedően.  

– Az adottságokhoz illeszkedő optimális tájhasználat, a biodiverzitás és a tájökológiai 
változatosság (mozaikosság) megőrzése érdekében szükséges az agrárgazdaság 
multifunkcionális jellegének a helyi környezeti fenntarthatóság megteremtésében 
betöltött szerepének fokozása, a környezetkímélő technológiák használatának, a 
biomassza, mint megújuló energiaforrás hasznosításának erősítésével. 

– A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv zonális törekvéseit is integráló regionális jellegű, a 
területfejlesztési politika kiemelt térségeinek fejlesztési programjaiba illeszkedő speciális 
környezet- és tájgazdálkodási programok kidolgozása és megvalósítása szükséges. 

– Erősítendő a vidékfejlesztési programozás decentralizációja, lehetővé kell tenni, hogy a 
jövőben a változatos hazai természeti és társadalmi-gazdasági adottságokhoz jobban 
illeszkedő regionális vidékfejlesztési programok készülhessenek. 

– Különösen az aprófalvakban, tanyás térségekben indokolt olyan, a gazdasági 
diverzifikációt, a humánerőforrás-fejlesztést és a településmegújítást célzó integrált 
vidékfejlesztési programok végrehajtása, melyek elősegíthetik a belső erőforrások és a 
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gazdaság dinamizálását, a népesség megtartását, az életminőség javítását. A 
népességmegtartás érdekében indokolt a foglalkoztatás és a jövedelemtermelés 
biztosítása.   

– A tájegységenként diverzifikált agrárgazdaság kialakítása érdekében szükséges 
tájspecifikus minőségi termékek, valamint a földrajzi áruvédjeggyel, egyéb minőségi 
tanúsítvánnyal rendelkező egyedi termékek, továbbá a hungarikumok előállításának és 
értékesítési csatornáinak fejlesztése. Alternatív, fajlagosan nagyobb jövedelemtermelő 
képességű bio-, illetve ökotermesztés és termékeit feldolgozó kis üzemek támogatása. 

– A terület- és földhasználatot igazítani kell a termőhelyi adottságokhoz, különös 
tekintettel egy racionálisabb birtokstruktúra kialakításának lehetőségére, valamint a 
településszerkezeti sajátosságokra (pl. tanyás gazdálkodás).  

– Erősíteni kell a helyi jellegű vertikális integrációkat a feldolgozás, felvásárlás, tárolás és 
raktározás területi koncentrációjának kiegyenlítettebbé tételével, a termékpályák 
kialakításával. 

– A Duna-mentén és a Tisza-térségben a fenntarthatóság elveire épülő területhasználat 
kialakítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint a turizmus 
egymást erősítő és kiegészítő elemeinek erősítésével és összehangolásával, a tőkevonzó 
képesség és a foglalkoztatás növelésével; 

– Az erdészet fokozódó vidékfejlesztési szerepvállalásának elősegítése különösen azon 
térségekben, településeken fontos, ahol az erdészet a mezőgazdasághoz mérhető szerepet 
tölt be a területhasználatban vagy a helyi gazdasági és szociális rendszerben. Az erdő 
helyi adottságokhoz illő, komplex megközelítésű, az erdőtelepítésen túlmutató használatát 
(szociális, rekreációs, esztétikai, erdőgazdasági) is szorgalmazni kell. 

– A helyi tervezésben, fejlesztésekben történő közösségi részvétel erősítésének feltétele a 
megfelelő helyi szakemberhálózat biztosítása, fejlesztése (pl. vidékfejlesztési menedzser 
és falugazdász-hálózat). 

 

15. Lakáspolitika 
A lakáságazat a gazdasági szféra egyik dinamikus összetevője, ugyanakkor a lakásviszonyok 
alakulása a területi társadalmi egyenlőtlenségek egyik fontos tényezője, áttételesen összefügg 
a szociális-egészségi viszonyok területi egyenlőtlenségeivel. A lakáspolitika elemei, 
mindenekelőtt a pénzügyi támogatások, a hitelezés bizonyos területi folyamatokat, a 
migrációt, a települések fejlődését és belső átalakulását, a településrendszer egészének 
átrendeződését befolyásolhatják. A lakáspolitika területi elemei elsősorban települési szinten 
fogalmazódnak meg, ezért a fejlesztési programokat kistérségi és települési szinten kell 
megvalósítani. 

– A fejlesztési pólusok, alközpontok térségeit élénk, dinamikus lakásépítés, valamint 
extenzív területhasználat és infrastrukturális lemaradások jellemzik, ezért itt a 
lakásépítés területi kontrollja, a túlzott beépítettség megakadályozása, az 
infrastrukturális beruházásokkal való összhang megteremtése a cél. 

– A hagyományos városi lakóterületek épület- és lakásállományának felújítása, 
korszerűsítése és lepusztulásának megakadályozása a cél, mely kedvezően hat a 
társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságra, és az épített környezet megóvásán 
túl a korszerűsítések a környezeti terhelést is csökkentik. A felújítások, fejlesztések 
elsősorban komplex rehabilitációs programok segítségével valósulhatnak meg 
hatékonyan.  Ez nem jelentheti a korábbi lakosság teljes kicserélődését, az alacsony 
státuszú slumok áthelyeződését a városok más pontjára vagy vidékre. 
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– A műszaki és társadalmi szempontból meglehetősen homogén városszerkezeti 
képződmények, a lakótelepek esetében kiemelt jelentőségűek az energiagazdálkodási 
programok, egyes esetekben a társadalmi kirekesztődés elleni, valamint a 
lakásfenntartási támogatási programok.  

– A lakhatási költségek csökkentése érdekében elengedhetetlen a korszerűtlen távfűtési 
rendszer korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése. A nagyvárosokban 
különösen fontos a lakáshoz jutás feltételeinek megteremtése, a lakástulajdon-szerzés 
mellett fontos a bérlakások építésének, szociális bérlakás-programok, fiatalok 
„fecskeházának” támogatása. 

– A hajléktalanság sürgető, komplex megoldást igényel, hiszen lakáspolitikai 
vonatkozásán túl szociálpolitikai, egészségpolitikai, alapvető etikai és emberi jogi 
kérdés. E feladat a nagyvárosokban, mindenekelőtt Budapesten belül koncentráltan 
jelentkezik. 

– Azokban a térségekben, településeken, ahol a hátrányok halmozódása, a társadalmi 
erózió mutatható ki, elsősorban a külső és belső perifériákon, elmaradott 
térségekben, illetve a magas arányú cigány népességgel rendelkező területeken a 
szociális-egészségügyi követelményeknek nem megfelelő településrészek gyakran a 
korábban felszámolt telepek nyomán termelődtek újjá, telepesedésnek indultak 
hagyományos falusi lakóövezetek is, sok esetben egész falvak lakáskörülményei váltak 
telepszerűvé. E problémák kezeléséhez átfogó szociálpolitikai és foglalkoztatási 
programok folytatása szükséges, nem oldható meg pusztán pénzügyi eszközökkel. 

– Az elöregedő, elnéptelenedő falvak jelentős részében gyakorlatilag nincs lakásépítés, a 
meglévő lakásállomány pusztul. Itt elsősorban a település új funkciójának megtalálása 
szükséges, de nem kerülhető el a fenntartás és korszerűsítés minimális szinten történő 
megoldása sem. 

 
 
16. Biztonságpolitika  
A rendvédelmi, a tűz- és katasztrófavédelmi szervezetrendszer, infrastruktúra fejlettsége 
közvetlen hatást gyakorol a versenyképesség, az ipari-gazdasági fejlettség, a közlekedés-
fejlesztés, a környezet- és természetvédelem területeire egyaránt, jelentősen befolyásolva az 
emberek biztonságérzetét meghatározó életminőséget. 
Az épített és természeti környezet, az emberi élet és az egészség megóvásának elsődleges 
eszköze a megelőzés. E körben szükséges a korszerű veszélyelemezési, kockázatértékelési 
módszerek bevezetése, a lakosság biztonsági kultúrájának növelése, az előrejelzés, a 
monitoring és riasztórendszerek létrehozása és üzemeltetése, a bűnmegelőzés és bűnüldözés 
speciális területi prioritásainak megfogalmazása és a mindenki számára biztonságos környezet 
kialakítása érdekében az Egyetemes Tervezés alkalmazása.  
A mentő- és tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek 
infrastruktúrájának – diszlokációjának – fejlesztésével a veszélyhelyzetek, katasztrófák 
károsító hatása megelőzhető, jelentős mértékben csökkenthető.  
 

– Biztosítani kell, hogy az országos és regionális fejlesztési programok szerves részei 
legyenek az adott fejlesztéshez szükséges biztonsági infrastruktúra-fejlesztési elemek 
is.  

– Szükséges a mentő-tűzvédelmi, katasztrófavédelmi lefedettség javítása annak 
érdekében, hogy a beavatkozó egységek a riasztástól számítva legfeljebb 15-20 percen 
belül kiérkezzenek a helyszínre.  
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– A természeti katasztrófáktól (árvíz, belvíz, aszály, erdőtűz) fenyegetett térségekben 
az előrejelzési, monitoring és riasztórendszerek működési feltételeinek biztosítása, a 
veszélyelemezési, kockázatértékelési módszerek bevezetése, fejlesztése, a védelmi 
rendszerek megerősítése, a szomszédos országokkal való együttműködés erősítése.  

– A dunai hajózás biztonságának megteremtése, közlekedésszervezési és 
infrastruktúrafejlesztési eszközökkel. A határmenti térségekben (a határok 
átjárhatóságának biztosítása mellett) a hazai és nemzetközi bűnözés csökkentése, a 
megelőzési tevékenység erősítése. Az elmaradott, súlyos társadalmi-gazdasági 
feszültségekkel küzdő térségekben az átlagnál nagyobb arányú személy elleni 
bűncselekmények megelőzése bűnmegelőzési programok keretében, 
közösségfejlesztéssel, civil szervezetek bevonásával.A turisztikailag leginkább 
preferált térségekben (Budapest, Balaton-térség) elsősorban a vagyon elleni 
bűncselekmények megelőzése, a távközlési és informatikai rendszerekkel, a személyi 
állomány és a járműállomány fejlesztésével. A bűnügyileg leginkább fertőzött 
nagyvárosi agglomerációkban az átlagnál nagyobb vagyon elleni, illetve közterületi 
bűnözés visszaszorítása. 

– A környezetre veszélyt jelentő iparral rendelkező térségekben a nukleáris és kémiai 
biztonság magas szintű biztosítása érdekében a települési védelmi intézkedési tervek 
elkészítése és végrehajtása, a kockázatkezelési, -megelőzési és kárelhárítási rendszerek 
karbantartása és fejlesztése szükséges. 
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Hosszú távú, átfogó célok ► 1. Térségi 
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Európába 5. Decentralizáció, regionalizmus 
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Befektetés-ösztönzési politika              
KKV politika              
Innovációs politika              
Turizmuspolitika              
Foglalkoztatáspolitika              
Oktatáspolitika              
Kulturális politika              
Szociálpolitika              
Egészségpolitika              
Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás              

Informatika - Hír és távközlési politika              

Közlekedéspolitika              
Energiapolitika              
Agrárpolitika és agrár-vidékfejlesztés              
Lakáspolitika                    
Biztonságpolitika                     

              
Az OTK átfogó céljai és a szakpolitikák számára javasolt területi prioritások kapcsolata. A sötétkék cellák erős kapcsolatot; a világoskék cellák közepesen 

erős kapcsolatot jeleznek; üres cella: nincs kapcsolat. 
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Országos területi célok 2013-ig 
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Befektetés-ösztönzési politika                           

KKV politika                           

Innovációs politika                           

Turizmuspolitika                           

Foglalkoztatáspolitika                           
Oktatáspolitika                           
Kulturális politika                           
Szociálpolitika                           
Egészségpolitika                           
Környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás 

                          

Informatika - Hír és távközlési politika                           
Közlekedéspolitika                           

Energiapolitika                           

Agrárpolitika és agrár-vidékfejlesztés                           
Lakáspolitika                           
Biztonságpolitika                           

              
Az OTK országos területi céljai és a szakpolitikák számára javasolt területi proritások kapcsolata. A sötétkék cellák erős 

kapcsolatot; a világoskék cellák közepesen erős kapcsolatot jeleznek; üres cella: nincs kapcsolat. 



 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. A TERÜLETI CÉLOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY- ÉS 
ESZKÖZRENDSZER FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 
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Az elsődleges alapvető követelmény, hogy az eszköz- és intézményrendszert csak a 
kitűzött célok elérése érdekében, annak eszközeként szabad és kell létrehozni, ill. 
működtetni. Ebből adódóan a megváltozott célok, az új területfejlesztési politika új 
szervezeti, intézményi és finanszírozási megoldásokat igényelhet, amely nem csak a rendszer 
bővítését, de adott esetben egyes rendszerelemek megszüntetését, a rendszer újraépítését is 
szükségessé teheti.  

Az eszköz- és intézményrendszer fejlesztése során az új területfejlesztési politikai 
célkitűzések mellett, a másik alapvető érvényesítendő szempont az Európai Unió 
szabályaihoz és gyakorlatához való igazodás, amely kötelező keretfeltételeket jelent.  

Nemcsak a szűkebb értelemben vett területfejlesztési intézményrendszer, de a stratégiai 
tervezésre építő fejlesztéspolitika egészében erőteljesebben kell érvényesíteni az új 
funkcionális tartalommal bíró területfejlesztési politika szempontjait, különös tekintettel 
annak horizontális jellegére.  

V. 1. Szubszidiaritás, hatékonyság és partnerség: az intézményrendszer 
egészét meghatározó követelmények  

A területfejlesztési intézményrendszer felépítésének, működésének meg kell felelnie a 
demokratikus normáknak, valamint hatékonyan kell szolgálnia a területfejlesztési politikai 
célok elérését. Ehhez az intézményrendszert az átlátható struktúra, az egyes területi szintek 
egyértelműen meghatározott funkciója és feladatköre, valamint jól lehatárolt felelősségi 
körök, kompetenciák kell, hogy jellemezzék. 

Az intézményrendszer hosszú távú fejlesztési irányai között a területfejlesztési beavatkozások 
hatékonyságának növelése érdekében a koordináció és a decentralizáció együttes erősítése 
jelenti a legfontosabb prioritást. A területfejlesztési intézményrendszer egyes szintjein a 
munka- és hatáskörmegosztásnak a szubszidiaritás elvén kell alapulnia. Figyelembe véve 
azonban a korlátozott szakmai és pénzügyi erőforrásokat, a területi tervezésre és 
forráselosztásra feljogosított területi szintek számát ésszerű határok között kell tartani. 
A területfejlesztési politika országos céljainak, eszközeinek meghatározása, a működési 
keretek szabályozása, s a területi döntéshozók számára a megfelelő orientáció megadása az 
országos, központi szervek feladata. 
Az intézményrendszer felépítésében, az egyes területi szintek egymáshoz való viszonyában a 
partnerség elvének kell érvényesülnie, amely biztosítja a szándékok, érdekek és pénzügyi 
források integrációját, és amelynek eredményeképpen az erőforrások hatékonyabb 
kihasználása válik lehetővé. A finanszírozásban, a fejlesztési programok elbírálásában olyan 
mechanizmusokra van szükség, amelyek indirekt módon késztetik a regionális fejlesztési és 
területfejlesztési tanácsokat a partnerségen alapuló konszenzus kialakítására. 

A területfejlesztési intézményrendszer társadalmi beágyazottságának előfeltétele a széleskörű 
nyilvánosság, azaz megfelelő módon történjék a közvélemény tájékoztatása az adott 
intézmény tevékenységéről, döntéseinek indokoltságáról. 

Szükséges ugyanakkor az átláthatóság (transzparencia) biztosítása is, melynek érvényesülnie 
kell: egyrészt az intézményrendszer makrostruktúrájában – azaz az intézményi struktúra 
világos felépítésében –, valamint annak hatékony, eredményes és szinergikus 
együttműködésében; másrészt a rendszert alkotó egyes intézmények átlátható és hatékony 
szakmai működésében.  

A területfejlesztési intézményrendszer működtetésénél a folyamatosságot és a stabilitást, 
mint alapelvet mindenképpen érvényesíteni kell.  
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Ugyanakkor egy olyan rugalmas intézményi struktúra szükséges, amelyben továbbra is tere 
van az alulról jövő kezdeményezéseknek, kooperációknak.  

Fontos a területfejlesztés intézményei esetében is az alap- és magkompetenciák 
hangsúlyozása, az intézményi szerepvállalás átgondolása: a jövőben a közszférának és a 
területfejlesztésnek is önkorlátozónak kell lennie, mindenekelőtt ott kell beavatkozni, ahol a 
piac ezt nem teszi meg.  

V. 2. Koordináció és kooperáció: a területfejlesztés országos szintje  

A területi célkitűzések megvalósításában különböző mértékben bár, de valamennyi 
szakpolitikának megvannak a feladatai. A területfejlesztési politikai célok elérése, a területi 
szempontok megerősödése érdekében országos szinten megkívánt minden tárcától a 
tértudatos gondolkodás és tervezés. Alapvető követelmény, hogy a kormányzat teljes 
fejlesztéspolitikai tevékenységének hatásos területi koordinációja megvalósuljon, továbbá 
az ország területi folyamatainak, a programok területi hatásainak a nyomon követése, 
értékelése megtörténjen. 
Az OTK által kijelölt decentralizált fejlesztési modellben az országos (központi) 
területpolitikának négyes funkciója kell, hogy legyen: 

– A szűkebb értelemben vett központi területfejlesztés, mely az ország egésze szintjén 
jelentkező legsúlyosabb térszerkezeti feszültségek oldását célozza, beavatkozása 
területileg szelektív és erősen koncentrált; 

– A területfejlesztési politika céljainak érvényesítése a szakpolitikákban, azok 
programjaiban, a szakpolitikák területi koordinációja; 

– A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló, regionális és kistérségi szinten 
működő intézmények tevékenységének koordinálása, minőségbiztosítása, munkájának 
szakmai támogatása, minőségbiztosítása; 

– a területfejlesztési politika kialakítása és érvényesítése az Európai Uniós 
együttműködésekben, az ország területi folyamatainak, a programok területi 
hatásainak nyomon követése, értékelése. 

 
Ahhoz, hogy a területfejlesztési politika országos szinten a fenti hármas funkciót 
maradéktalanul be tudja tölteni, szükséges a területfejlesztési politika kialakítása és 
érvényesítése az Európai Uniós együttműködésekben, biztosítani kell hosszabb távon is a 
területfejlesztési politika megfelelő súlyú kormányzati képviseletét, valamint az intézményi 
struktúra stabilitását. A fenti feladatok ellátását országos szinten a területfejlesztési törvénnyel 
összhangban az alábbi szervezetek biztosítják: 

– Országgyűlés; 

– Kormány – hosszabb távon is biztosítani kell a területfejlesztési politika megfelelő 
súlyú kormányzati képviseletét, ami segítheti a koordinációt, komplex 
gondolkodásmódot, a decentralizáció folyamatát; 

– Országos Területfejlesztési Tanács; mint szakmai érdekegyeztető fórum kell 
működnie a térségi és ágazati célkitűzések összhangjának megteremtése, az egyéb 
társadalmi-gazdasági szereplők érdekérvényesítése érdekében; 

– a területfejlesztésért felelős minisztérium vagy országos hatáskörű hivatal – feladatai 
megfelelő színvonalú ellátásába – bevonhatja a felügyelete alatt tevékenykedő állami 
tulajdonban lévő kiemelten közhasznú társaságokat. 

Az országos kormányzati feladatok mellett a helyi és különböző területi szintek, kiemelten a 
régiók és kistérség játszanak meghatározó szerepet a területfejlesztési politikában.  
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V. 3. A decentralizált fejlesztéspolitika színtere: a régió 

Regionális szinten a dokumentumban megfogalmazott célok érvényesítése érdekében rövid- 
és középtávon a következő három cél megvalósítása szükséges: 
 
A.) A regionális demokrácia feltételrendszerének megteremtése 
A hosszú távú cél a regionális szint önállóságának megteremtése, melynek eredményeként – a 
régiók európai chartájával összhangban – olyan regionális önkormányzatok állhatnak fel, 
melyek törvény által szabályozott feladatkörrel és a feladatok megfelelő színvonalon való 
ellátását biztosító saját forrással rendelkeznek. Ez a fontos cél csak a közigazgatási reform 
részeként jöhet létre (ld. 5. átfogó cél), ám ehhez már középtávon (2008-10-ig) döntést kell 
hozni felállításukról, hogy az új közigazgatási rendszer működéséhez szükséges szabályozók 
és működési feltételek kialakításával, a régiókban elkezdődhessen a tervezési folyamat a 
következő fejlesztési időszakra (2014-20). 

 
B.) A regionális szint fejlesztéspolitikai szerepének megerősítése 
 
Rövid távon is szükséges a fejlesztéspolitikában a regionális szint döntési felelősségének 
növelése, szervezeti és intézményi versenyképességének megteremtése.  
A régióknak az országos szint mellett a fejlesztéspolitika (tervezés, programozás) elsődleges 
színtereivé kell válniuk. Ennek megvalósítása érdekében a 2007-13-as tervezési időszakra 
vonatkozóan kiemelt feladat a tervezésben, a programozásban és a végrehajtásban a régiók 
jogszabályokkal is megerősített egyenrangú részvételének a biztosítása, valamint az önálló 
regionális tervezéshez és végrehajtáshoz szükséges (intézményi, pénzügyi, jogi, szabályozási, 
tervezés-módszertani) feltételek megteremtése.  
Célok: 

•  A régiónkénti önálló regionális tervezéshez és program-végrehajtáshoz szükséges 
feltételek megteremtése.  

•  A regionális fejlesztés szervezeteinek nemcsak az önálló regionális fejlesztési tervek, 
koncepciók és a régiónkénti önálló fejlesztési programok kialakításában van 
meghatározó szerepük, hanem be kell vonni őket az ágazati, a térségi és a fejlesztési 
pólusok, tengelyek fejlesztéséhez kapcsolódó tervek, stratégiák, programok, 
prioritások, támogatási célok kialakításába, valamint a települési tervek, 
stratégiák véleményezésébe is.  

A fentiekben megfogalmazott célok – már középtávon történő – érvényesítéséhez rövidtávon 
(2005-2006-ban) szükséges intézkedéseket és döntéseket hozni. A regionális szintű 
fejlesztéspolitika határozott érvényesítése érdekében a már középtávon megerősödő és 
átalakuló regionális fejlesztési, tervezési-programozási, pályázati és végrehajtási 
intézményrendszert hosszabb távon is fenn kell tartani, természetesen igazodva az újonnan 
alakuló regionális önkormányzati rendszer feltételeihez. 

 
C.) A regionalizmus, a regionális hálózatépítés és partnerség előmozdítása 

A hálózatos gazdaság és társadalom működéséből következő új intézményi, versenyképességi 
tényezőcsoport – a régiók szervezetei és intézményei közötti kapcsolatok jellege, a közös 
célkitűzés intézményesülésének lehetősége, a helyi ösztönzők, a kollektív döntések 
előkészítése, a társadalmi konszenzus – azt jelzi, hogy a helyi és a regionális fejlődés sikere 
már nem csupán szűk gazdasági szempontokon múlik, hanem a területi növekedésben 
érdekelt szereplők szoros minőségi koalíciójától, hatékony intézményes partnerségétől és 
együttműködésétől is függ.  



 91

V. 4. Megyei szint szerepének átalakítása a fejlesztések koordinációjára 

A megyei szint esetében indokolt az Európai Unión belül elterjedt azon alapelvet alkalmazni, 
mely szerint az egyes országok múltbeli hagyományait tiszteletben tartva a NUTS-3 szint 
működtetése is fennmarad, hiszen számos funkció megtartása és működtetése továbbra is ezen 
a szinten indokolt. Hosszabb távon, ha megvalósul a közigazgatási reform és a megyék 
önkormányzati szerepe megszűnik és helyettük regionális önkormányzatok szerveződnek, a 
megyék területfejlesztési feladata is regionális szintre kerül. Ebben az esetben a megyei 
önkormányzatok hivatalai, tervezési egységei, ill. területfejlesztési tanácsainak 
munkaszervezetei, a regionális ügynökségek, ill. hivatalok területi egységévé válhatnak. 
 
A megyei szintnek a jövőben két - egymást nem kizáró - funkciója lehetséges: 

– „Közszolgáltató megye”: Markáns közigazgatási reform elmaradása esetén is 
indokolt a megyék szerepét úgy meghatározni, hogy el lehessen kerülni a régióval 
való párhuzamos feladatvégzést és az azonos kompetenciákat. A megye alapvető 
feladata a megyei szinten működtetett közszolgáltatások ellátása és az ehhez 
kapcsolódó intézményfenntartás. Ezt egészíti ki fejlesztési szempontból a kistérségek 
koordinálása és összefogása. Javasolt, hogy a megyék bevonásra kerüljenek a 
kistérségi, megyei szintű és a helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó 
közszolgáltatások hatékony, racionális ellátásának támogatására vonatkozó programok 
lebonyolításába. 

– „Fejlesztéspolitikai integrátori szerep”: A megyék fejlesztéspolitikai szerepei az 
alábbiak lehetnek, melyek a regionális önkormányzatok megalakulása után is a régiók 
területi egységeit alkotó megyei területi szinthez kapcsolódhatnak: 

– A helyi önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatási és 
pályázati rendszerhez kapcsolódó támogatáskezelési feladatok;   

– Kistérségi koordinációs és regionális szakmai közreműködő szervezet szerep; 

– Az Operatív Programokhoz kapcsolódóan végső kedvezményezetti szerep ellátása 
a kistérségi szintnél lényegesen nagyobb léptékű fejlesztések esetén; 

– Közreműködés a regionális programok tervezésében és végrehajtásában; 

– A jelenlegi önkormányzati rendszer hosszabb távú érvényben maradása és a 
megyék fejlesztéspolitikai szerepének fennmaradása esetén rendezni kell a 
megyei területfejlesztési tanácsok és a megyei önkormányzatok közti 
kompetencia- és felelősség-megosztást. Amennyiben a megye is részesül 
decentralizált forrásokból, abban az esetben megfontolandó, hogy a források 
elosztása, a fejlesztéspolitikai döntéshozatal a közvetlenül választott, s éppen ezért 
erős legitimitással rendelkező megyei önkormányzat kompetenciájába kerüljön. 

 

V. 5. Kistérségi szint megerősítése a program alapú integrált fejlesztések 
biztosításával 

A kistérség a térségi önszerveződés legfontosabb színtere, ilyen értelemben a 
szubszidiaritás, a decentralizáció és a helyi partnerség meghatározó szintje. A kistérségi 
együttműködések elsődleges fejlesztéspolitikai feladata, hogy biztosítsa a kistérségi szintű 
tervezést, térségi léptékben integrált projektek megvalósulását, a helyi szint érdekeinek 
összefogását és képviseletét. Mindezek mellett a kistérségek szerepe fontos az esetenként 
elaprózott önkormányzati feladatellátás partnerségen alapuló hatékonyabb megszervezésében 
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is. Figyelembe kell venni, hogy a térségi programok kialakítása nem mindig a statisztikai 
kistérségek területéhez kapcsolódik. 

A kistérségek a programok kedvezményezettjeiként az integrált kistérségi fejlesztések, 
projektcsomagok végrehajtása révén valósítják meg a kistérségi fejlesztési tervben kitűzött 
célokat. Minden statisztikai kistérségben a legitim kistérségi fejlesztési tanácsként működő 
testületnek – mely elfogadja a kistérség fejlesztési tervét, programját, fejlesztési irányait – 
erősíteni kell a fejlesztéspolitikában betöltött szerepét, súlyát. A rugalmasan szerveződő 
térségi kezdeményezések (önkéntes társulások, civil és vállalkozói hálózatok stb.) lehetnek 
azok a lehetséges kedvezményezettek, akik a regionális (országos) forrásokra pályázva a 
kistérség programjában, stratégiájában foglaltakat megvalósítják.  

A jövőben indokolt a kistérségi szint szakmai megerősítése, növelve tervező, forrásszerző és 
programmenedzselő tevékenységük szakmai színvonalát, hatékonyságát.  

Ennek érdekében cél, hogy minden kistérségben olyan menedzsment szervezetek, 
„térségfejlesztési műhelyek” jöjjenek létre, ahol a jelenleginél koordináltabb formában 
működhetnének a térségi fejlesztésében közreműködők, térség- és vidékfejlesztési 
menedzserek, falugazdászok, falu- és tanyagondnokok, stb., ezáltal ösztönözve a térségi 
fejlesztési kezdeményezéseket, a projektek generálását.  

Fontos, hogy a kistérségek szintjén a vidékfejlesztési, területfejlesztési és egyéb területi elvű 
tervezés és fejlesztés ne párhuzamos folyamatokat jelentsen, hanem egységes területi (térség) 
tervezésbe, ill. térségfejlesztési rendszerbe integrálódjon.  
 

V. 6. Országosan kiemelt térségek és tématerületek fejlesztésének 
koordinálása  

A régiók határait átlépő speciális területi feladatok megoldására, ill. egyedi térséget érintő 
területi célkitűzések érvényesítésére az Országgyűlés országosan kiemelt térségeket jelölhet 
ki. A területfejlesztési törvény a Balaton kiemelt üdülőkörzet térségére (Balaton Fejlesztési 
Tanács) és a Budapesti agglomeráció (Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács) esetében 
írja elő kötelező fejlesztési tanács felállítását. A tanácsok feladata az érintett regionális, 
térségi és ágazati szereplők együttműködéséhez alapot biztosítani, továbbá elősegíteni a 
partnerségen alapuló stratégiai tervezés és a helyi igényekhez igazodó forrásfelhasználás 
megvalósulását. Az OTK-ban három országosan kiemelt térség – a Duna-mente, a Balaton- 
és a Tisza-térség – került kijelölésre (a Budapesti Agglomerációval kapcsolatos kérdések a 
III.1. célnál és a Közép-magyarországi Régiónál kerülnek tárgyalásra.) 

Olyan speciális térségek – pl. nemzeti parkok – esetében, melyek egységes fejlesztési, 
esetleg szabályozási kezelést igényelnek, esetleg több régiót érintenek, törvényi előírás nélkül 
az érintett régiók, megyék, kistérségek önkéntes partnerségen alapuló térségi fejlesztési 
tanácsot hozhatnak létre az ún. regionálisan kiemelt térségek integrált fejlesztésére. 

A fentieken túl az érintett térségekre a speciális és az Európai Unió támogatásával nem 
finanszírozható feladatokra a kormány önálló térségi programot indíthat. A kiemelt térségi 
programok megvalósítását segítő — és alapvetően koordinációs, tervezési, monitoring, 
értékelési és kisebb mértékben program-, projektmegvalósítási feladatokat ellátó — 
munkaszervezet az intézményi sajátosságokhoz igazodva, mind a fejlesztési tanács, mind a 
területfejlesztésért felelős kormányzati szervezet irányítása keretében működhet. Országos 
léptékű területi koordinációt igényel a termálvízkincs térségi kiaknázása is. 

A kiemelt térségek összehangolt fejlesztésének eredményes véghezviteléhez a következő 
szempontokat kell figyelembe venni: 
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– Meg kell teremteni az eszközöket, hogy a kiemelt térségi programok az egyes 
érintett régiók fejlesztési dokumentumaiban integráltan szerepeljenek, így legyen 
biztosított, hogy e térségek európai uniós források fogadására is alkalmassá váljanak. 

– Ezekre a térségekre, amennyiben a törvény a térséget nevesítve előírja, kötelezően 
létre kell hozni térségi fejlesztési tanácsot, amely munkaszervezetén keresztül látja 
el feladatát, és kötelezően figyelembe veszi az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióban lefektetett alapelveket, célokat, prioritásokat. 

– A kiemelt térségek intézményeiken keresztül az érintett régiók és kistérségek, 
érintett szaktárcák partnerségét jelenítsék meg. 

– A kiemelt térségek tervezésének és fejlesztésének a helyi-térségi szereplők, az 
érintett régió(k) és – az országos érdekek jelentőségétől függően – a központi 
kormányzat kiegyensúlyozott partnerségén kell alapulnia. 

– A kormányzat speciálisan felmerülő térséghez kötött problémák megoldására térségi 
intézményrendszer létrehozása nélkül is kezdeményezhet és megvalósíthat kiemelt 
nagytérségi programokat. A térségi fejlesztési tanács létrehozása nem feltétele a 
kiemelt státusz fenntartásának, a kiemelt fejlesztés országos koordinációval is 
biztosítható. Országos koordináció esetén azonban létre kell hozni egy konzultatív és 
döntés-előkészítő fórumot (Bizottság), valamint egy térségi programirodát, amely a 
fejlesztési program végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével kapcsolatos 
teendőkért felelős.  

– Amennyiben egy kiemelt kezelésű térségben a kitűzött célokat sikerült elérni, ill. a 
kiemelt kezelés, a fejlesztési források koncentrált kihelyezése, az irányítás speciális 
allokációja okafogyottá vált, felül kell vizsgálni a térség státuszát és indokolt esetben 
meg kell szüntetni azt. Ennek megfelelően az országos területfejlesztési politikai célok 
teljesülésének vizsgálati eredményeitől függően lehetőség van új kiemelt térségek 
létrehozására. 

V. 7. Egységes, iteratív tervezési rendszer: a területi tervezés megújítása  
 
A fejlesztési eszközök hatékonyságának növelésében kulcsszerepet tölt be a különböző területi 
szinteken megvalósuló tervezés. A tervezés feladata, hogy az eredmények és folyamatok értékelése 
alapján, az érintett szereplők egyéni stratégiáinak összefogásával kijelölje, ill. korrigálja a 
célkitűzéseket. A tervezés ugyanakkor a célok elérését biztosító eszközök kijelölésével megalapozza a 
fejlesztési eszközök hatékony felhasználását. 
A tervezés egységes rendszerének megteremtése olyan alapvető követelmény, amely a teljes hazai 
fejlesztéspolitikai gyakorlatnak, így a területi fejlesztések eredményességének is sarokköve. 
 
V.7.1. Egységes országos és területi tervezési rendszer 
 
A hatékony és célszerű területfejlesztési politika működtetéséhez szükség van az országban 
zajló tervezési tevékenységek olyan átfogó szabályozására, amely rögzíti, hogy milyen típusú 
és szintű terveket, kiknek, milyen tartalommal és eljárási rendben, illetve végrehajtási 
eszközrendszer birtokában kell megalkotnia, s ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.  
 
Az egységes tervezési rendszerben az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
rögzítettekkel összhangban egyértelműen meg kell határozni az országos, regionális, megyei 
és kistérségi tervezés kompetenciáit, valamint az egyéb speciális, területfejlesztési politikai 
célokból adódóan kiemelten kezelendő területegységekkel kapcsolatos tervezési feladatokat, 
valamint ezek viszonyát a többi területi tervhez. 
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Fontos követelmény, hogy a szabályozás kellő mozgásteret biztosítson az „alulról” jövő 
(bottom up) tervezési kezdeményezéseknek, melynek meg kell teremteni az 
intézményrendszeri feltételeit is. A tervezés folyamatában a vertikális és horizontális 
koordináció egyaránt nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a legitim tervdokumentumok 
betöltsék funkciójukat.  
 
A tervezési rendszer szabályozásában fontos biztosítani annak követelményét, hogy az 
operatív programok, kiemelt projektek és valamennyi állami-közösségi fejlesztési 
tevékenység a stratégiai – koncepcionális tervekhez igazodjon. 
 
A hazai tervezési gyakorlatnak célszerű az EU-finanszírozású programokon túlmenően is az 
uniós tervezési rendszert, kifejezéstárat és eljárásrendet a hazai sajátosságok 
figyelembevételével átvenni. Ugyanakkor az uniós források tervezését is a hazai tervezési 
rendszer szerves részeként kell kezelni és az uniós forrásoktól független vagy azokon 
túlmutató tervezési dokumentumokra való kitekintéssel kell programozni. 
 
A fellendülő térségi tervezési tevékenység egységességének biztosításakor fontos feltétel a 
tervezési rendszernek keretet adó közös térségi értékrend kialakítása. Ehhez a tervezési 
tevékenységek mozgásterét szabályozó fenntarthatósági keretstratégiák kidolgozása 
szükséges nem csak országos szinten, de kifejezetten az egyes térségekre vonatkozóan, a helyi 
adottságokhoz igazodóan, mely a fenntarthatóságon túl más horizontális irányelveket is 
rögzíthet (pl. esélyegyenlőség, biztonság, örökségvédelem). A keretstratégia egyrészt olyan, a 
térségi fenntarthatóság megteremtéséhez szükséges vertikális célokat rögzít, melyeknek helyet 
kell kapniuk a célok témáját és az adott térséget érintő tervekben, másrészt a fenntartható 
fejlődést biztosító horizontális célokat, melyek minden, a térséget érintő fejlesztési 
tervdokumentumban rögzített célba beépülnek. A keretstratégiák kiindulópontját a térségi 
tervezési rendszer vizsgálati és értékelési alapjai – különösen a stratégiai környezeti 
vizsgálatok és az ex-ante értékelések –, valamint az integrált környezeti tervezés adják. E 
tervezési eljárások széles legitimitását a szakmai és lakossági nyilvánosság számára 
biztosítani kell, hogy valóban közös, a tervezésen is túlmutató hatású térségi értékrendet 
képviselő tervezési rendszerelemek legyenek. 
 
V.7.2. Regionális tervezés 

A fejlesztési tervek, programok országos szintje mellett a tervezés, programozás 
legfontosabb területi szintje a régió, amely azonban épít a kistérségi és megyei szintű 
tervezésre. Az ország középtávú fejlesztési irányait meghatározó és megújuló Országos 
Területfejlesztési Koncepcióval, az Országos Területrendezési Tervvel, valamint a II. 
Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a regionális fejlesztési tanácsoknak meg kell 
határozni a közép- és hosszú távú regionális fejlesztési terveiket. A tervezési folyamatban az 
egyes térségi programok egymásra épülnek. A regionális szinten készülő közép- és hosszú 
távú fejlesztési programokba integrálni kell a megyei és kistérségi fejlesztési programok 
célkitűzéseit is, a regionális tervezésnek határozott területi szemlélettel kell rendelkeznie. 

A fejlesztéspolitikában a programozás elvének érvényre jutása befolyásolja a régiók tervezési 
feladatait is. A középtávú regionális fejlesztési programok alapján a regionális fejlesztési 
tanácsok évente meghatározzák az abban foglalt feladatok éves ütemezését és pénzügyi tervét, 
amelyek megvalósítását tisztán a nemzeti támogatási rendszer szolgálja. Az adott évi 
fejlesztések megvalósítása érdekében a Kormány a regionális fejlesztési tanácsokkal 
megállapodást köt. A programokhoz ki kell dolgozni azokat az indikátorokat (mérőszámokat), 
amelyekkel mérhető a program megvalósítása, a támogatások felhasználásának hatékonysága. 
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A regionális tervezés megalapozását szolgálják az OTK-ban megfogalmazott régiós 
koncepciók, valamint a régiók területi tervezését kötelezően orientáló, az OTK-ban 
megfogalmazott országos területfejlesztési politikai célok.  

A regionális fejlesztési tervek megalapozásához és a regionális integráció sikeres 
megvalósulásához meg kell teremteni a regionális és a térségi (különösen a kiemelt- és 
kistérségek), települési szint hatékony tervezési, fejlesztési együttműködését, valamint a gyors 
információáramlás biztosítását, továbbá ösztönözni kell a komplex, integrált fejlesztési 
programok készítését és megvalósítását. 

A régióknak intenzíven be kell kapcsolódniuk a vidékfejlesztési tervezés, programozás 
folyamatába, előkészítve a lehetőségét annak, hogy a jövőben a vidékfejlesztési tervezési és 
megvalósítási tevékenységek fokozatosan szintén regionális szinten valósuljanak meg. 

A terv és a programozás végigviteléhez szükséges a tervezési intézményrendszer, a 
partnerségi együttműködések kiépítése és a tervezéshez szükséges forrás, valamint a 
szabályozási feltételek biztosítása. 

 
V.7.3. Ágazati (szakpolitikai) és területi tervezés összhangjának megteremtése 
 
Egy adott területrendszer (térség) fejlődését az adott térség kompetenciájába utalt fejlesztési 
eszközökön túl a különböző nemzeti szintű szakpolitikák fejlesztési, szabályozási 
tevékenysége is döntően meghatározza. Az egyes területi szintek tervezési kompetenciáinak 
tisztázásán túlmenően éppen ezért szükséges annak biztosítása, hogy adott területen 
(régióban, kistérségben) megvalósuló fejlesztések egymás hatásait erősítsék és szinergiát 
alkossanak. Alapvető követelmény ehhez, hogy az ágazati (szakpolitikai) és a területi 
tervezés – az alapvető koncepcionális célkitűzések meghatározását követően – egymással 
szoros koordinációban valósuljon meg. Ahhoz, hogy a területi tervezés a különböző 
szakpolitikákhoz tartozó központi kormányzati fejlesztési eszközökre reálisan építhessen, 
szükséges az adott régiót érintő kormányzati fejlesztési kötelezettségvállalások tartós, 
szerződéses jellegű rögzítése. 

 
V.7.4. Egységes területi tervezés: a rendezési és fejlesztési tervezés összhangja 
 
A területfejlesztési politika, ill. adott területegység fejlesztési céljait a fejlesztési 
koncepcionális (stratégia) és operatív (program) tervezés, valamint a rendezési típusú tervezés 
együttesen kell, hogy biztosítsa. 
 
Ennek alapvető kritériuma a területrendezési és a fejlesztési vonatkozású stratégiai területi 
tervezés szorosabb összekapcsolása, annak érdekében, hogy az egyes területrendszerek 
(területegységek) céljait a fejlesztési és a területhasználat-szabályozási eszközök egymással 
szinergiát eredményezve szolgálják.  
 
A tervezési rendszerekben a rendezési tevékenység megkezdését minden esetben meg kell 
előznie legalább koncepcionális szintű és előrehaladott fázisban lévő fejlesztési 
tevékenységnek. A fejlesztési koncepciókban vagy horizontális elveket szolgáló 
keretstratégiákban rögzíteni kell a térségi fizikai térhasználatát, térszervezési irányelveit, 
melyet a rendezési tervezésben szintén érvényesíteni kell.  
 
A rendezési tervek készítése koncepcionális ill. stratégiai célokhoz kell, hogy igazodjon, míg 
a fejlesztési programok kialakítása során a rendezési tervek figyelembevétele, illetve a két 
tervezés iteratív, kölcsönös formálása szükséges. A két tevékenységet – az európai 
gyakorlatot követve – egységes területi tervezési tevékenységbe szükséges integrálni, melyre 
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az operatív programozási tevékenységek közvetlenül épülnek. A rendezési tevékenység 
szorosabb integrálása a területfejlesztési politikába azért is kiemelt fontosságú, mert a 
környezeti értékek, természeti erőforrások hatásos és racionális védelme, a térhasználati ill. 
térszerkezeti feszültségek feloldása a területfejlesztési politika prioritásai közé tartoznak, 
kezelésük azonban főként rendezési eszközökkel biztosítható. A fejlesztési koncepció és a 
rendezési terv érvényesítése során folyamatos visszacsatolások biztosítása szükséges. 
 
A tervezési rendszer összhangjának biztosítása érdekében a rendezési és fejlesztési 
tevékenység szakmai és kommunikációs hátterét egységesíteni kell. Ennek érdekében a 
rendezési tevékenységek során, különösen a térségi rendezési tevékenységek során, a műszaki 
területi tervezői szakmai munkát sokszínű szakmai háttérrel rendelkező területi és környezeti 
tervezői szakértői csoportoknak kell támogatni. 
 
V.7.5. Partnerség és kommunikáció a tervezésben 
 
A tervezés során a folyamatok elemzésén túl növekvő mértékben kell támaszkodni az adott 
térség érdekcsoportjait, illetve sajátos értékeit megjelenítő szereplők elvárásainak 
összefogására. Éppen ezért gondoskodni kell arról, hogy a területi tervezés folyamatában a 
partnerség elve a valódi participáció révén hatékonyan érvényesüljön, nem pusztán utólagos 
szakmai, társadalmi egyeztetéseket jelentve. 
 
A partnerség és a bevonás, – csakúgy, mint az átláthatóság és legitimitás – erősítése 
fokozottan szükséges a területrendezési tervezés esetében is. 
 
V.7.6. Szakmai megerősítés 
 
Indokolt a tervezés szakmai kapacitásainak erősítése. A területfejlesztési szakértők, tervező 
intézmények mellett a közigazgatásban is szükséges a stratégiai szemléletű területi 
tervezéshez szükséges készségek erősítése. Különösen a régiókban indokolt a tervezés 
jelentősebb létszámú szakmai apparátusának kiépítése, és fontos a tervezési folyamatba 
bevont regionális szereplői kör felkészítése is a tervezői partnerségben való részvételre. 
 
Az ágazati tervezési szakértők, tervező intézmények, közigazgatási egységekben is meg kell 
ismertetni a terület- és regionális stratégiai tervezés szemléletét. Fontos, hogy a 
területfejlesztési és -rendezési tevékenységek végrehajtásáért felelős munkakörökben 
dolgozóknak is legyenek területi tervezési ismeretei, amelyben hangsúlyt kell kapjanak az 
integrált, környezetintegrált, fenntarthatósági megközelítések, a helyi adottságokra és 
értékekre építkező területi szemléletű tervezési elemek. Ösztönözni kell a tervezési és a 
végrehajtási ismeretek, a különböző fejlesztési szintek (programok, projektek), területi 
szintek, területi és ágazati tervezők közötti kommunikációt, tapasztalatcserét. 
 
A tervezési szakmai kapacitások megteremtésének érdekében erősíteni kell a területi 
tervezési szakemberek képzését, nagyobb hangsúlyt fektetve a stratégiai tervezésre és 
menedzsmentre, a társadalmi-gazdasági és ökológiai-természettudományi, valamint a területi 
(regionális) elemzési ismeretek integrált alkalmazására.  
 
A sokszínű képzettséggel bíró szakembergárdára támaszkodó területfejlesztési és 
területrendezési tevékenységek egységes szakmai jellegét erősíteni kell, képzési irányelvek, 
szakértő útmutatók, ajánlások rendszerének kialakításával, természetesen a hazai 
viszonyokhoz adaptáltan. Diverzifikálni kell a területi tervezői feladatokat ellátó szakmai 
hátteret. A területi tervezés minőségi színvonalát garantáló és javító egységes országos 
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rendszer kialakítása szükséges, mely eljárási, módszertani, képzési és szakértői akkreditációs 
elemekkel is rendelkezik. Fontos megteremteni annak feltételeit, hogy a tervezési 
tevékenységek teljes ciklust alkossanak a nyomon követés, a rendszeres értékelés és a 
tervezés információs igényét kielégítő alkalmazott területi kutatások, vizsgálatok folyamatos 
megvalósításával. 
 

V. 8. Programozás és koncentráció: a finanszírozási rendszer  
 
Az állami fejlesztéspolitika célkitűzéseinek, stratégiai céljainak a megvalósítása a fejlesztési politika 
finanszírozási rendszerének eredményességén, hatékonyságán múlik elsősorban. A valós igényekhez 
igazodó, reális költségvetési keretek között mozgó, folytonosságra, fenntarthatóságra építő 
finanszírozási rendszer az eredményes, hatékony fejlesztéspolitika záloga.  
 
V.8.1. A finanszírozási rendszer továbbfejlesztéséhez szükséges általános követelmények  
 

– A decentralizált költségvetési források arányának további növelése, a területi-
települési saját források bővítése: 

A szükségletek felmérésére, regionális, kistérségi és helyi szintre delegált fejlesztési és 
működtetési feladatokat – a méretgazdaságosságra alapozva – a szubszidiaritás jegyében kell 
kijelölni, és biztosítani kell a hozzá szükséges fejlesztési és működtetési forrásokat. A 
fejlesztési forrásokat a régiók közötti felosztás során a fejlettség és a népességszám egyidejű 
figyelembevételével szükséges meghatározni. 
 

– Programfinanszírozás megvalósítása: 
A hatékony és a célokhoz elvezető fejlesztéseket csak a cselekvéseket, beavatkozásokat a 
különböző területi szinteken rendszerszerűen összehangolva megvalósító - szisztematikus 
célrendszerre épülő - programszerű fejlesztés, és az ehhez kapcsolódó programfinanszírozás 
eredményezhet. A programfinanszírozás lényege a több évre szóló regionális programterv 
alapján lebonyolított, a célokhoz igazodó rendszerszerű fejlesztésfinanszírozás. A 
programfinanszírozás középpontjában a regionális program áll.  
A regionális programban szereplő célok, fejlesztési igények alapján lehetőség szerint 
szerződéses formában célszerű rögzíteni a kormányzat részéről a régióba irányuló 
fejlesztéseket. Ez biztosíthatja a régiók folytonosságon alapuló fejlesztésfinanszírozását.  
 

– Átlátható, összehangolt támogatási rendszer kialakítása 
•  Össze kell hangolni az egyes szaktárcák támogatási rendszereit mind időben, mind 

támogatási területeit és pályázati feltételeit tekintve egyaránt; 
•  Szükséges a társfinanszírozáson felüli hazai fejlesztési források elosztási 

mechanizmusának is az uniós rendszerhez való igazítása; 
•  Egységes, közérthető, egyszerű, nyilvános pályázati nyilvántartási rendszert kell 

kialakítani a kedvezményezettek hatékony információellátása érdekében; 
•  Stabil és „ügyfélbarát” pályázati rendszereket kell működtetni, lehetőség szerint 

több körös kiválasztási rendszer működtetésével. 
 

– Az uniós forrásokból finanszírozott programok komplementereként működő 
támogatási rendszer kialakítása 

Mind a regionális finanszírozású programok, mind az ágazati pályázatok esetében biztosítani 
kell a hazai támogatások és az uniós források közötti összhang megteremtését oly módon, 
hogy a hazai támogatási rendszer komplementer rendszerként működjön a Strukturális 
Alapokból finanszírozott támogatások mellett.  
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– Önálló, a közérdek irányában elkötelezett, hatékonyságra törekvő – a működési 

finanszírozástól elkülönülő – térségi fejlesztésfinanszírozási rendszer 
megteremtésének ösztönzése 

•  Az államháztartás reformja során törekedni kell arra, hogy a helyi 
önkormányzatok, kistérségi, regionális fejlesztési tanácsok feladataik súlyával 
megegyező mértékben részesedjenek az államháztartás bevételeiből. Ez jelentősen 
növelné a különböző területi szintű intézmények önállóságát, fejlesztési 
lehetőségeit, illetve a magasabb összegű társfinanszírozással elkötelezettebbé és 
felelősebbé válnának az állami támogatással megvalósuló projektek irányában. 

•  A fejlesztési és üzemeltetési feladatokat egyértelműen le kell határolni, a 
kapcsolódó pénzügyi folyamatokat elkülöníteni. Az adott területi szinten 
koncentrálódó (önkormányzati, kistérségi, regionális) fenntartási, üzemeltetési 
feladatokhoz biztosítani kell a szükséges forrásokat.  

•  A túlzottan redisztributív, „elkényelmesedett”, alacsony hatékonyságú, fölösleges 
kapacitásokkal működő fejlesztésfinanszírozási rendszer ellenében, egy a saját 
források maximális képződésében, az optimális forráshasznosításban érdekelt 
fejlesztéspolitikai rendszer kialakítását kell ösztönözni. 

•  Az előbbiek tükrében a hazai támogatáspolitikának kiegészítő jellegűnek, a saját 
forrásképződést elősegítőnek kell lennie, annak érdekében, hogy csökkenjen az 
állami szerepvállalás, beavatkozás súlya. A hazai fejlesztéspolitika minden 
szintjének szereplőit önálló kezdeményezésekre, felelősségvállalásra kell 
ösztönözni, szemben azzal a magatartással, amely kizárólag az állami 
segítségnyújtásra, iránymutatásra támaszkodik. 

– Döntés-előkészítés hatékonyságának javítása: 
•  A projektkiválasztásnál a program céljaihoz való illeszkedés szempontjait 

előnyben kell részesíteni.  
•  A pályázati döntéshozatali folyamat egésze során érvényesíteni szükséges a 

fenntarthatóság elvét. A hatékonyság javítása érdekében a pályázatok elbírálása 
során a pénzügyi fenntarthatóságnak, a beruházás hosszú távú 
működőképességének, az elért állapotváltozás hosszú távon történő fenntartásának, 
ill. a beruházás révén várható társadalmi-gazdasági és környezeti hatások 
bemutatásának hangsúlyosabb szempontként kell megjelennie. 

– Forráskoncentráció 
A hazai támogatáspolitikán belül, és különösen a területfejlesztési politika kezelésében 
lévő források esetében hangsúlyozottan szem előtt kell tartani a koncentráció elvét 
mind földrajzilag, mind beavatkozási területek szerint. Speciális területi koncentrációs 
követelmény, a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek pozitív 
diszkriminációja.  

 
V.8.2. Területi felzárkóztatás szempontjából kedvezményezett, társadalmi-gazdasági 
szempontból elmaradott térségek 
 
A területi felzárkóztatás célkitűzésének hatékony érvényesítése érdekében szükség van arra, hogy a 
különböző típusú, fejlesztést szolgáló erőforrások koncentráltan irányuljanak az ország 
legelmaradottabb térségeibe. Ezt a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódóan leginkább hátrányos 
térségek, mint a területi felzárkóztatás kedvezményezett térségeinek a kijelölése és fejlesztéspolitikai 
pozitív diszkriminációja biztosítja. 
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A kedvezményezett térségek többlettámogatása a kifejezetten felzárkóztatási célú 
programok mellett a többi szakpolitika számára is kötelezettség. 
 
E kedvezményezett térségek fejlődésének irányait az adott kistérség, illetve az azt magába 
foglaló régió fejlesztési tervei az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban 
jelölik ki, e célok elérését azonban a direkt módon területfejlesztési jellegű eszközök, az 
ágazati szakpolitikák és a regionális, ill. decentralizált források többlettámogatásai fokozottan 
biztosítják. A decentralizált források mértékének régiónkénti meghatározásakor e 
kedvezményezett térségek jelenlétét figyelembe kell venni.  
 
A területi felzárkóztatás szempontjából kedvezményezett területek típusai:  

a) Fejlettségben elmaradott térségek 
b) Fejlettségben súlyosan elmaradott térségek 

 
a) Fejlettségben elmaradott térségek 

 
E térségtípusban a legfejletlenebb kistérségek, maximum az ország lakosságának 30%-át 
magába foglaló köre kerül kijelölésre. 
Az alapvető cél, hogy a térségek fejlődését potenciálisan befolyásoló valamennyi 
szakpolitika, ill. fejlesztéspolitika eszközei fokozottan irányuljanak e térségekbe.  
 

b) Fejlettségben súlyosan elmaradott térségek 
 

A fejlettségben elmaradott térségek körén belül – ugyanazon módszertan alapján lehatárolva – 
a legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező térségek a súlyosan elmaradott 
térségek közé tartoznak. E térségtípusba az ország népességének összesen maximum 10%-
át magába foglaló kistérségek tartoznak. A súlyosan elmaradott térségek rendszerének 
alapvető célja azt biztosítani, hogy a kifejezetten felzárkóztatási célú kormányzati ill. 
regionális programok és intézkedések pénzügyi eszközei a leginkább válságos helyzetű 
térségek problémáját koncentráltan orvosolják. A központi területfejlesztési források 
jogszabályban meghatározott része kizárólag e térségekben kerülhet felhasználásra. 
A kedvezményezett és kiemelt térségekre vonatkozó konkrét kötelezettségeket az OTK-ban 
foglaltak alapján 3 évente, a legfrissebb elérhető mutatók figyelembevételével 
jogszabály(ok)ban kell meghatározni. Az elmaradott és súlyosan elmaradott térségek 
lehatárolásához a társadalmi-gazdasági tényezők azon körét kell figyelembe venni, melyek az 
adott időszakra leginkább jellemző, leginkább káros egyenlőtlenségeket jelenítik meg.  
 

V. 9. Visszacsatolás és átláthatóság: a fejlesztéspolitikai monitoring és 
értékelési rendszer 
 
A fejlesztéspolitika hatékonyságának javítása, az átláthatóság, a döntés-előkészítés 
színvonalának emelése érdekében szükséges a területi szemléletet egyértelműen érvényesítő 
monitoring rendszer kialakítása. Ez az eredmények, hatások folyamatos nyomon követésén 
keresztül lehetővé teszi a fejlesztéspolitikák ill. a területi politika teljesítményének értékelését, 
és ezáltal nagymértékben hozzájárul a fejlesztéspolitika hatékonyságának és átláthatóságának 
javításához.  
 
A nyomon követést és visszacsatolásokat biztosító rendszer három alapeleme:  
 

– Fejlesztéspolitikai eszközök és programok monitoringja 



 100

– A területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) folyamatok monitoringja 
– Értékelések 

 
A fejlesztéspolitikai rendszerek monitoringja a fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó 
adatok és információk gyűjtését, rögzítését végzi, program- és szakpolitikai szinten egyaránt. 
Célja a végrehajtás gyors visszacsatolásainak, ellenőrzésének biztosítása, és az értékelési 
tevékenység adat- és információigényének megteremtése. A rendszerszerű, ciklusokba 
rendeződő fejlesztéseket megfelelő információs rendszerekkel, térinformatikával és 
intézményi háttérrel támogatott olyan országos monitoring rendszernek kell kiszolgálnia, 
amely valamennyi regionális, állami és nemzetközi, illetve közösségi támogatással 
megvalósított beruházásra, támogatásra kiterjed. A területi politika monitoring tevékenysége 
további sajátos elvi elvárásokat támaszt:  

– Adatok és információk pontos lokalizációja – E monitoring rendszer területiségének 
biztosítása érdekében – mely megkülönbözteti a többi, pénzügyi elszámolást szolgáló 
információs rendszertől – hangsúlyosan kell kezelni a források felhasználási, azaz a 
beruházások megvalósítási helyének pontos feltüntetését. A rendszernek alkalmasnak 
kell lennie arra, hogy ne csak programonként, időszakonként, hanem 
területegységenként (település, kistérség, megye, régió, egyéb speciális térségek) is 
összesíthetők legyenek az információk; 

– Adatok és információk komplexitása – A támogatási és beruházási összegek mellett 
rendszerszerűen nyomon követi és nyilvántartja a projektek keretében létrejött 
közvetlen (output) és közvetett eredményeket és a projekt mérhető közvetlen hatásait. 
Mindezt leginkább a megfelelő szakmai háttérrel programozott indikátorok mentén; 

– Információs rendszer – A rendszer kialakításának alappillére egy olyan monitoring 
információs rendszer, mely az ágazatok közötti együttműködésre építve egységes és 
területi szemlélettel rendelkező struktúrában tartalmazza az érintett támogatások körét.  

– Intézményi feltételek – Kedvező, ha a sokszínű adat- és információforrásra épülő 
területi monitoring rendszernek létezik egységes és önálló irányítása, felelősségi 
viszonyai, felügyelete, mely a törvényi háttér alapján az előcsatlakozási és strukturális 
alapokhoz is kapcsolódik. 

– Adatok – A programtervezés során elvárt a megfelelően kifejező és gyűjthető, területi 
dimenzióval is rendelkező indikátorok meghatározása, melyekre a monitoring 
tevékenység is támaszkodhat. A monitoring rendszer által gyűjtött adatoknak a 
legszélesebb körű nyilvánosságot kell biztosítani.  

A területi társadalmi-gazdasági folyamatok, a környezeti és fizikai térszerkezet állapotának 
monitoringja is nélkülözhetetlen a területpolitika célok érvényesülésének megítéléséhez, a 
hatékony döntéshozatal támogatásához, a célkitűzések és az eszközrendszer 
továbbfejlesztéséhez ill. korrekciójához. A területpolitika fejlesztéseinek értékelése során e 
tevékenység eredményei szolgálnak viszonyítási alapul, értékelésük egyúttal a területi 
társadalmi-gazdasági folyamatok értékelése is. E tevékenység kiterjed az ágazatai fejlesztések 
területi hatásainak értékelésére is. 
A monitoring, értékelési és a környezeti vizsgálatok szakmai színvonalának emelése, a 
háttéradat-ellátottságuk javítása érdekében a Területi Információs Rendszert (TeIR) 
alkalmasabbá kell tenni e tevékenységek kiszolgálására. Tartalmát, elemző funkcióit 
fejleszteni kell, szélesebb körű és egyszerűbb hozzáférhetőségét kell biztosítani az akadémiai 
és közigazgatási szféra és a nyilvánosság számára, valamint alkalmassá kell tenni más hazai 
és nemzetközi területi információs rendszerekkel való kapcsolatra. 
 
A rendszerszerű fejlesztésekben a monitoring tevékenység által gyűjtött adatokat az értékelés 
hasznosítja, strukturálja, analizálja, és konklúziói által végső soron visszacsatolást biztosít a 
fejlesztési ciklusok bezárásaként. Ez egy erősen célorientált vizsgálat, mely támaszkodik az 
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alkalmazott regionális és területi kutatások eredményeire. A végrehajtást megelőző előzetes, 
középidős és utólagos értékelések biztosítják a programozási cikluson belüli és azon 
túlmutató, a koncepcionálást, programozást is befolyásoló és segítő tervezési módszerek 
beépülését a soron következő programozási ciklusba. Ennek megfelelően az értékelés kiterjed 
a területi tervezés folyamatának, tervdokumentumának értékelésére (így az OTK 
megvalósulásának, ill. a térségi, regionális programoknak az értékelésére is), valamint a 
területfejlesztés és általában a területi tervezés tervezési és végrehajtási intézményrendszerére 
is. 

A területpolitikai fejlesztések értékelésekor az alábbi elvek érvényesítése szükséges: 
– Az értékelések területi szemlélete alapelvárás minden fejlesztés értékelésekor. A 

területi szemlélet megjelenhet az értékelések során a helyi területi rendszerek 
adottságainak figyelembevételében vagy a kifejezett regionális hatások kimutatásával. 
Hatványozottan jelentkezik ez az igény az előzetes értékelések esetében. 

– Az értékelésekkor fokozottan érvényesíteni kell a partnerség elvét, a 
kedvezményezettek, a menedzsment, a donorok bevonását. 

– Az értékelést folyamatorientáltan, a partnerek és szakértők közötti kommunikáció 
által segített közös felismerésen, tanulási folyamaton keresztül kell érvényre juttatni, 
az értékelési jelentés szerepe ennél gyakran kisebb jelentőségű. 

– Az értékeléseket igazítani kell az uniós gyakorlathoz, az értékelési folyamatok 
összehasonlíthatósága érdekében. 

– Az értékelésben részt vevő szakértői szervek színvonalával szemben kiemelten magas 
elvárásokat kell támasztani, mert ez az egész területi politikai szakmai háttér 
erősítésének záloga. 

– Az uniós tendenciákkal összhangban a mielőbbi visszacsatolást biztosító 
értékelésekre (előzetes és középidős) különös hangsúlyt kell fektetni. Az előzetes 
értékeléseknek is a programozás minél korábbi fázisaiban el kell kezdődnie. 

– Rendkívül fontos az értékelések hasznosításának garanciája mind a döntéshozók 
körében, mind a közvélemény tájékoztatásának tekintetében.  

– Kiemelendő, a többi értékeléstől elütő az előzetes értékelések szerepe. E folyamatot a 
jövőben jobban szervezve, megfelelő anyagi és időkeretek között lefolytatva, a 
programozás egyik legfontosabb részfolyamataként kell kezelni, a programozás 
általános színvonalának javítása érdekében – például az indikátorok (különösen a helyi 
jellegű ill. területi) kiválasztásában. 

– Különös gonddal kell ügyelni a középidős és utólagos értékelések során a növekvő 
források miatt az eddig csak módszertani kísérletként folytatott valódi 
területfejlesztési hatásértékelésekre. Eddig ugyanis a beruházásokat tartalmazó 
területfejlesztési programok esetében főleg csak output- és eredményértékelésnek volt 
realitása, ugyanakkor a hatások területi jellegének kiértékelése a jövőben kiemelten 
fontossá kell váljon. 

– Az értékelés folyamatát szakértői és partnerségi közegben, legitim módon kiválasztott, 
a legégetőbb értékelési kérdések megválaszolása köré kell koncentrálni. 
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VI. A RÉGIÓK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 
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VI. 1. Regionális fejlesztések keretei 
 
Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok 
fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező 
keretek következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, határozzák meg a 
prioritásaikat és intézkedéseiket. 
 
A területfejlesztési politika új szemléletéből és alapelveiből táplálkozva a regionális szintű 
fejlesztési tervezésnek a hatékony és eredményes regionális programok megvalósítása 
érdekében meg kell erősödnie. A regionális fejlesztési tervezésben valamennyi, az OTK-ban 
megfogalmazott elv érvényesítendő. Kiemelten fontos a valós térszerveződések 
figyelembevétele, mivel a jelenlegi régióhatárok gyakran nem igazodnak sem társadalmi, sem 
gazdasági, sem környezeti területi rendszerekhez. A regionális fejlesztési tervezésben is be 
kell vezetni területi célokat, és az ágazati jellegű intézkedéseket is térségi-települési szinten 
differenciálni kell. 
A régió szintű területi stratégiai tervezés nem csak azokra a fejlesztési beavatkozásokra terjed 
ki, melyek regionális szinten végezhetők a leghatékonyabban (vagyis regionális fejlesztési 
kompetenciát jelentenek), hanem a régió valamennyi fejlődési folyamatát számba vevő 
tervezésként kell, hogy megvalósuljon. Az így megfogalmazott célok érvényesítését részben a 
régió saját kompetenciájába utalt fejlesztési eszközök révén (regionális operatív program) 
részben pedig — az országos (ágazati) operatív tervezéssel történő iteráción keresztül — az 
országos programok révén lehet biztosítani.  

A regionális kompetencia, amely a regionális operatív programok tartalmát jelöli ki az adott 
fejlesztési környezet függvénye, partnerség keretében, a fejlesztések gazdái közötti (pl. régiók 
és ágazatok, régiók és kistérségek) egyeztetések során kell kialakítani. 

Az országos területi célok közül egyesek kezelése a regionális fejlesztéspolitika, másoké a 
központi fejlesztéspolitika részeként hatékonyabb. Ez utóbbi esetben azonban figyelembe kell 
venni e célokat a regionális fejlesztési célok kialakításakor, és hozzájuk kapcsolódó, a 
fejlesztési hatásaikat erősítő, szétterítő intézkedéseket kell előirányozni. 

Regionális szinten összehangolandó térségi kiemelt fejlesztési tématerületek 

Ösztönözni kell a funkciókat megosztó, együttműködő térségek fejlesztését. Ennek 
érdekében a különböző térségek versenyelőnyeikre építve és a piaci lehetőségeket kihasználva 
alakítsák ki fejlesztéspolitikájukat. Térségükben ösztönözzék új munkahelyek teremtését, új 
vállalkozások indítását, letelepedését, valamint a meglévő vállalkozásaik működési 
környezetének a javítását. A fentiek érdekében minden térségnek a sajátos identitását, 
kultúráját is figyelembe véve kell megtalálnia azt a gazdasági ágazatot, tématerületet, 
amelynek fejlesztésére koncentrál.   
Az egyes térségek fejlesztési céljainak, a kompetenciák megosztásának meghatározásakor 
szükséges a városoknak a környezetükkel, illetve a vidékies területekkel való 
együttműködésének, így a város–vidék kapcsolatának a figyelembevétele.  

A területi alapon szerveződő gazdasági hálózatos együttműködések kialakítása különösen 
fontos a következő szereplők között: 

- vállalkozások, ezen belül a multinacionális vállalatok és a kis- és 
középvállalkozások, 

- egyetemek, innovációs és kutatóintézetek, valamint 
- az együttműködések kialakítását segítő, közvetítő szolgáltatók, ügynökségek. 
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A fejlesztéseknek a régiók által meghatározott kisszámú legversenyképesebb, 
exportképes és fejlődő ágazatra kell koncentrálnia. Az együttműködések ösztönzésén túl 
támogatandó az érintett szereplők eszközeinek, infrastruktúrájának, technológiáinak 
modernizálása, alkalmazottainak képzése, új vállalkozások indításának az ösztönzése, illetve a 
közvetlenül nem megtérülő beruházások, kutatási programok támogatása. Az 
együttműködések célja, hogy javítsa a vállalatok termelési, működési hatékonyságát, és 
hozzájáruljon a magasabb hozzáadott értékű (jövedelmezőbb) termékek előállításához. 
 
Szükség van továbbá a helyi piacra termelő mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítására a hálózatos együttműködésük támogatása révén. A regionális 
gazdaság versenyképességének további alapvető feltétele, hogy kialakuljon egy olyan, a 
kistérségi szinten is jól szervezett képzési intézményrendszer, amely figyelembe veszi a 
gazdaság igényeit, és legalább megyénként integrálja a szakképzés, felnőttképzés 
intézményrendszerét. 
 
A kompetenciák megosztása nemcsak a gazdaság fejlesztése, hanem a közszolgáltatások 
hatékony és racionális ellátása miatt is fontos. A területi szempontú feladatmegosztás 
meghatározásakor figyelembe kell venni a regionális szintre irányuló decentralizációs, illetve 
a kistérségi szinten megindult koncentrációs folyamatokat. A közfeladatok racionális 
megszervezése és az intézményrendszer fenntartható fejlesztése mellett támogatni kell – a 
civil szféra bevonásával – képzési, szociális ellátási, tájékoztatási, szemléletváltási programok 
megvalósítását is. Ezen túl szükség van a kistérségekben a közszolgáltatások hatékonyabb 
megszervezését segítő belső közlekedési hálózat, és a tömegközlekedés fejlesztésére egyaránt. 
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Országos területi célok 2013-ig 
Dél-Alföld Dél-

Dunántúl 
Észak-
Alföld 

Észak-
Magyar-
ország 

Közép-
Dunántúl 

Közép-
Magyar-
ország 

Nyugat-
Dunántúl 

 Versenyképes budapesti metropolisz-térség               

 Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése Szeged Pécs Debrecen  Miskolc  
Székesfehérvár-

Tatabánya-
Veszprém 

  Győr  

 Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása               

Balaton térség tartós versenyképességének 
megteremtése a fenntartható térségi rendszer 

helyreállításával 
              

Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása               

A Duna-mente fenntartható fejlesztése               

Országos 
jelentőségű 

integrált fejlesztési 
térségek és 

tématerületek 
A termálvízkincs integrált térségi hasznosítása               

 Határ menti területek együttműködésének erősítése (EU külső 
határ) 

(EU külső 
határ) 

 (EU külső 
határ) 

(EU belső 
határ) 

(EU belső 
határ) 

(EU belső 
határ) 

(EU belső 
határ) 

A természeti táji és kulturális táji értékekben gazdag 
térségek értékeire alapozott fejlesztések               

Tanyás térségek revitalizálása               

Értékmegőrzés, funkcióváltás és esélyegyenlőség az 
aprófalvas térségekben                

Nemzeti kisebbségek értékeinek megjelenítése az 
általuk lakott vidékies térségek fejlesztésében               

 Rurális (vidékies) 
térségek területileg 
integrált fejlesztési 

prioritásai 

Magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek               

           
Az országos területi célok érvényessége az egyes régiókban.   A színezett cellák a szín tónusának sötétedésével erősödő kapcsolatot jeleznek; 

üres cella: nincs kapcsolat. 
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VI. 2. Régiók fejlesztési céljai 
 
A regionális fejlesztési ügynökségek koordinációjával, a régiók szereplőivel partnerségben 
megvalósult tervezési folyamat eredményeként az alábbi — a régiók fejlesztési irányait 
kijelölő — koncepcionális célkitűzések kerültek megfogalmazásra. 
 
I. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 

 
JÖVŐKÉP 
 
A régió közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a természeti 
értékek, és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasználásával megalapozza a 
szilárd, versenyképes gazdaság alapjait, és mindehhez színvonalas életkörnyezetet és 
életlehetőséget biztosít. 
 
A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG  

•  A régió közelítése a potenciális (fejlett és feltörekvő) piacokhoz városhálózati 
együttműködés keretében (Szeged, mint fejlesztési pólus komplex fejlesztése, a többi 
megyeszékhely fejlesztése régión belüli fejlődési alközpontként, logisztikai központok 
és nemzetközi elérhetőség fejlesztése); 

•  Bio- és egészségipari kutatások (kutatóhelyek, szellemi potenciál és pénzügyi források 
biztosítása a biotechnológia és a kapcsolódó élettudományok területén, a szellemi 
központok kutatási eredményeinek alkalmazása); 

•  Gazdasági szerkezetváltás (mezőgazdaság versenyképessé tétele, a bio-agrárgazdaság 
meghonosítása, az élelmiszeriparban a termelői, értékesítési hálózatok kialakítása, 
marketing tevékenység ösztönzése, gépipari és feldolgozóipari beruházások 
ösztönzése); 

•  KKV-k támogatása és üzleti környezetük javítása (beszállítóvá válás elősegítse, 
technológia transzfer, innovációk elterjedésének elősegítése, info-kommunikációs 
technológiák széles körű alkalmazása, hálózatok, klaszterek létrejöttének ösztönzése, 
tudásintenzív és inkubációs szolgáltatások színvonalának javítása); 

•  Egészségipari szolgáltatások fejlesztése (gyógyturizmus és a kapcsolódó 
szolgáltatások, szakemberképzés minőségi fejlesztése; gyógyvizek minősítése, 
gyógyászati és rehabilitációs központok fejlesztése, szálláshelybővítés támogatása; a 
régió fürdőfejlesztési programjának folytatása a meglévő fürdőhelyekhez 
kapcsolódóan; új, regionális turisztikai programcsomagok, tematikus turisztikai 
útvonalak kialakítása) 

•  A folyóvölgyek és holtágak komplex turisztikai hasznosításának kifejlesztése és 
intézményesítése (a lovas-, kerékpár-, vízi-, öko- és falusi turizmus feltételeinek 
javításával); 

•  Humánerőforrások fejlesztése (a képzés, szakképzés összehangolása a munkaerőpiaci 
igényekkel, átképzés, munkaerőpiaci képzés fejlesztése regionális szintű egyeztetéssel, 
felsőoktatás célzott és összehangolt fejlesztése). 

 
A VIDÉKFEJLESZTÉS TÉRSÉGEINEK FELZÁRKÓZTATÁSA 
•  Kistermelői hálózatok kialakítása, kiemelten a helyi hungarikumok előállítása terén;  
•  Termékfejlesztés megvalósítása az élelmiszeriparral és a gyógyszeriparral összefogva; 
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•  Kézműves szakmai képzések és a kézműves termékpaletta fejlesztése;  
•  Szociális helyzet javítása a szolgáltatások színvonalának növelésével és infrastrukturális 

fejlesztésekkel.  
•  Életminőség javítása, alternatív foglalkoztatási lehetőségek. 
 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

•  A városközpontok rehabilitációja, a kulturális értékek és népi hagyományok védelme;  
•  Környezetkímélő infrastruktúrák, termelési és fűtési technológiák, korszerű energetikai 

rendszerek elterjedésének és az alternatív energiaforrások hasznosításának ösztönzése; 
•  Környezetbarát energiahasznosítás, közlekedés- és környezetbarát technológiák 

alkalmazása; 
•  A régió nemzetközi és logisztikai szerepkörének kiépítéséhez szükséges közlekedési és 

informatikai feltételek megteremtése. A periférikus, félperiférikus térségek 
elérhetőségének javítása; 

•  Vízgazdálkodási, vízminőség-, természet-, környezet-, és katasztrófavédelmi 
együttműködések fenntartása és fejlesztése. 

  
A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 
•  Fejlesztési pólus és regionális alközpontok, policentrikus városhálózatok 

o Szeged nemzetközileg is versenyképes régióközponttá alakítása, mely képes az 
innováció fogadására és terjesztésére; 

o A dinamikusan fejlődő Kecskemét, valamint a Békéscsaba-Békés-Gyula városcsoport 
innováció-vezérelt fejlődésre képessé tétele az elérhetőség javításával, a városok 
logisztikai hálózatba szerveződésével; 

o Karakterisztikus fejlődési potenciállal rendelkező térségek dinamizálása. 
•  Környezeti szempontból érzékeny térségek integrált fejlesztése: Duna térség 

fenntartható fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a Duna-Tisza közi Homokhátság komplex 
fejlesztése, valamint a Tisza térség komplex fenntartható felzárkóztatása és ehhez 
kapcsolódóan a Körösök völgye integrált fejlesztése. 

•  Tanyás térségekben a halmozottan hátrányos helyzet enyhítése (a tanyagondnoki 
rendszer továbbfejlesztése, a szociális és egészségügyi ellátás javítása; a hagyományos 
növénytermesztés, a külterjes állattartás és a kapcsolódó kézműves szakmák fejlesztése, a 
vidékies térségekbe irányuló turizmus és az aktív turizmus feltételeinek kialakítása). 

•  Határ menti területeken a negatív társadalmi és gazdasági folyamatok megállítása, a 
népességmegtartó képesség növelése, a határon átnyúló kapcsolatok, 
együttműködések ösztönzése (a keleti és déli szomszédos országok, mint potenciális piac 
adta lehetőségek kihasználása, a gazdasági, társadalmi, kulturális és innovációs 
kapcsolatok erősítése). 

 
 
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. 
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A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
MAGAS KÖRNYEZETI MINŐSÉGŰ MODELLRÉGIÓ KIALAKÍTÁSA 

•  Természeti környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása (ipari szerkezet 
átalakulásával kialakult barnamezős, valamint katonai területek rehabilitációja; az 
érzékeny és védett területek ökológiailag fenntartható használata); 

•  Kiegyensúlyozott térszerkezet és térségi munkamegosztás kialakítása (a 
településkategóriáktól elvárható köz- és gazdasági szolgáltató funkciók ellátása, 
fejlesztése; Pécs régión belüli közvetítő szerepének erősítése, a térség- és 
településközpontok elérhetőségének és a települési környezet minőségének radikális 
javítása.). 

HELYI ADOTTSÁGOKRA ÉPÜLŐ VERSENYKÉPES GAZDASÁG 

•  Innovatív környezeti ipar és energetika (KKV-hálózatok összekapcsolása a régió 
egyetemein és kutatóközpontjaiban (Pécs, Kaposvár, Paks) működő tudásbázisokkal; a 
megújuló energiakészlet fenntartható felhasználásának támogatása); 

•  Piacorientált kreatív és kulturális ipar (a régió szellemi potenciáljának kihasználása az 
egyetemi városokban, és sajátos néprajzi adottságokkal rendelkező területein); 

•  Élettudományi bázisra épülő egészségipar (Pécs – orvostudományi és Kaposvár – 
élelmiszer-tudományi kutatására épülő vállalkozói szektor támogatása, a gyógyvizek, 
klimatikus üdülőhelyek infrastruktúrájának fejlesztése);  

•  Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok (élelmiszeripar, gépipar és 
fémfeldolgozás, elektronika, textil- és bőripar, faipar) és a turisztikai kínálat (pihenő-, 
gyógy- és wellness-turizmus, kulturális turizmus, aktív és falusi turizmus) által termelt 
hozzáadott érték növelése. 

 
STABILIZÁLÓDÓ NÉPESSÉGSZÁM ÉS ERŐS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS 

•  A lakosság egészségi állapotának javulása; 
•  Hátrányos helyzetűek (etnikai alapon diszkriminált cigány származású lakosság, illetve az 

aprófalvas és jelentős szegregációval bíró területek lakossága) és inaktívak munkaerőpiaci 
reintegrációja; 

•  Piacképes tudásszint (a felsőfokú oktatás piac- és gyakorlatorientáltságának növelése; a 
régió felsőoktatási intézményeinek kutatási potenciáljára alapozva piacképes innovációs 
szolgáltatások nyújtása a vállalkozások számára). 

 
A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 
o Fejlesztési pólus (Pécs és agglomerációja) közigazgatási, egészségügyi, tudományos, 

oktatási, kulturális, idegenforgalmi funkcióinak megerősítése, valamint az innováció 
fogadására és terjesztésére képessé tétele; 

o A regionális növekedési zónák (Kaposvár és Szekszárd térsége valamint a Balaton-part) 
innováció befogadására, az innováció-vezérelt fejlődésre és specializációra képessé tétele, 
illetve a régióban hagyományosan jelen lévő iparágak és a turizmus versenyképességének 
erősítése; 

o Karakterisztikus fejlődési pályára állítandó vidékies térségek (a régió többi térsége) 
gazdaságának stabilizálása, foglalkoztatási helyzetének javítása; 

o Duna-völgy komplex fejlesztése (magaspartok, ökológiai rendszerek, vízminőség és az 
ivóvizbázisok védelme, a Duna átjárhatóságának biztosítása hídépítéssel, integrált 
turisztikai fejlesztések megvalósítása, az árvízvédelem és ártéri gazdálkodás feltételeinek 
megteremtése, a szennyvíztisztítás és a hulladékgazdálkodás fejlesztése). 
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III. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 
 
JÖVŐKÉP 
 
Az Észak-alföldi régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható 
erőforrásaira támaszkodóan, hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságával, az 
értékek megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt 
élők számára. 
 
A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
I  A RÉGIÓ STRATÉGIAI HELYZETÉRE ÉS HUMÁNERŐFORRÁSÁRA ÉPÍTŐ VERSENYKÉPES, PIACVEZÉRELT ÉS 
INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁG TOVÁBBFEJLESZTÉSE („DINAMIKUS RÉGIÓ”)   

•  A régió gazdasági potenciáljának fejlesztése, logisztikai szerepkörben rejlő lehetőségek 
kiaknázása Záhony, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Biharkeresztes térségében; 

•  A régió elérhetőségét biztosító interregionális kapcsolatrendszerek fejlesztése;  
•  Regionális tudásbázis kialakítása, fejlesztése, a kapcsolódó infrastrukturális háttér 

biztosítása elsősorban Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon. 
II. A RÉGIÓ TERMÉSZETI, TÁJI ÉS KÖRNYEZETI RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA, A KÖRNYEZETI ÉS 
KULTURÁLIS ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA, A KÖRNYEZET ÉS A KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG ÉRTÉKKÉNT VALÓ KEZELÉSE („ÖKO-RÉGIÓ” ) 

•  A régió környezeti állapotának megóvása és fejlesztése, a környezeti adottságokra és a 
kulturális örökségre épülő környezetbarát turizmus feltételeinek javítása, a helyi 
természeti, táji, kulturális értékek, vonzerők (Hortobágy, Tisza, Tisza-tó, NATURA 2000 
területek, Szatmár, Bereg, Jászság, Nagykunság stb.) védelme, a régió lakossága számára 
biztonságos és egészséges környezet biztosítása; 

•  Megújuló és alternatív energiaforrások fenntartható és növekvő arányú használata. 
III. A RÉGIÓBAN AZ EGÉSZSÉGES ÉLET LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSA, A KAPCSOLÓDÓ POTENCIÁL 
HASZNOSÍTÁSA („EGÉSZSÉGES RÉGIÓ”) 

•  A lakosság egészségi állapotának javítása;  
•  A régió termálvíz-készletére alapozott komplex egészségvertikum megteremtése, gyógy- , 

egészség- és ökoturisztikai hálózat kialakítása az Észak-magyarországi régióval közösen. 
IV. A RÉGIÓ VERSENYELŐNYEIRE ALAPOZOTT PIACVEZÉRELT ÉS INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT AGRÁRVERTIKUM 
KIALAKÍTÁSA („AGRÁR-RÉGIÓ”)  

•  A régió adottságaihoz igazodó korszerű termelés kialakítása, a mezőgazdasági termékek 
versenyképességének növelése, az agrár- és élelmiszeripari termékek logisztikájának és 
marketingtevékenységének ösztönzése a kapcsolódó K+F háttér fejlesztésével. 

 

V. A RÉGIÓ TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK MÉRSÉKLÉSE ÉS A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE, A 
FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE ( „ESÉLYTEREMTŐ ÉS FELZÁRKÓZÓ RÉGIÓ”) 

•  A periferikus területek bekapcsolása a régió fejlődésébe, a térségi központok térszervező 
erejének növelése; 

•  A vidékies térségekben élők és hátrányos helyzetűek életminőségének és életesélyeinek 
javítása, magas arányú cigány népességgel rendelkező elmaradott térségekben a 
társadalmi, munkaerőpiaci integráció erősítése, alternatív jövedelemszerzést biztosító 
gazdasági tevékenységek támogatása; 

•  A sajátos alföldi településszerkezet települési értékeinek és arculati elemeinek megőrzése, 
revitalizációja, települési környezet fejlesztése. 
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A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 

•  A regionális fejlesztési pólus és az alközpontok (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok), 
valamint az innovációs tengelyek mentén a tőkevonzó és megtartó képesség növelése, a 
logisztikai adottságok erősítése, az innovatív, magas hozzáadott értéket előállító, magas 
képzettségű munkaerőre támaszkodó versenyképes gazdaság kialakítása és fejlesztése, a 
munkaerőpiacok összehangolása, a szolgáltatások kölcsönös igénybevétele és ennek 
érdekében az elérhetőség javítása; 

•  Az innovációk átvételére és továbbítására alkalmas, dinamizálható kis- és 
középvárosokban (Mátészalka, Hajdúszoboszló, Karcag, stb.) a térszervező erő 
növelése, a népességmegtartó erő fokozása, a társadalmi-gazdasági-kulturális vonzerő 
növelése, az elérhetőség javítása, az ipari parkok, inkubátorházak fejlesztése, a 
tömegközlekedés fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, szerkezetátalakítás; 

•  A Tisza-mentéhez kapcsolódó térségek felzárkóztatása és fejlesztése, sajátos, integrált 
komplex fejlesztési lépések keretében (helyi gazdaságfejlesztés, víz- és tájgazdálkodás, 
környezetvédelem, turizmus, vidékfejlesztés); 

•  A periférikus és hátrányos helyzetű térségekben a versenyhátrányok feloldása, a térségi 
centrumtelepülésekhez való kapcsolódás erősítése, integrált felzárkóztatási és 
munkahelyteremtő programok beindítása, a helyi termelési hagyományokra épülő 
iparágak megerősítése, továbbá az oktatási, egészségügyi, szociális és a kulturális, 
közművelődési ellátás infrastrukturális és humán feltételeinek megteremtésére, a térségi 
alapon szervezett közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a vonzó települési 
környezet és a biztonsági szolgáltatások fejlesztése, örökségvédelem;  

•  Ukrajnával és Romániával szomszédos határmenti területeken a nemzetközi 
együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, kétoldalú gazdasági, kulturális, 
környezetvédelmi tevékenységek közös fejlesztése. 

 
 
IV. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 
 
JÖVŐKÉP 
A régió célja olyan társadalmi–gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja regionális 
versenyképességünket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan 
illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión 
belül mérsékli, vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket. 
 
A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
A „TECHNO-RÉGIÓ”:  A VERSENYKÉPES GAZDASÁG MEGTEREMTÉSE 
 
Cél az ipar és a szolgáltatások területén a gazdasági teljesítőképesség növelése, azon 
húzóterületek kijelölése, melyek biztosíthatják a régió hozzáadott érték termelésének jelentős 
mértékű növelését. 
•  A régió jövőbeni gazdasági szerkezetét domináló két gazdasági ág (mechatronika, 

vegyipar) fejlesztése; 
•  Erőteljes technológiafejlesztés a húzóágazatokon kívüli ipari és szolgáltatási területeken 

is; 
•  A környezetvédelmi ipar meghonosítása, új preventív technológiák kifejlesztése és az 

alternatív energiabázisok térhódításának elősegítése, a régió barnamezős területeinek 
rehabilitációja;  
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•  A megújuló energiaforrásokon alapuló energiaipar kialakítása; 
•  A kreatív, innovatív régió arculat kialakítása, a tudásalapú tevékenységek előtérbe 

helyezése, a Miskolci Egyetemre és más felsőoktatási intézményekre építve a K+F 
potenciál fejlesztése, az oktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek kapcsolatainak 
erősítése; 

•  A regionális logisztikai hálózati rendszer kialakítása a leendő mezőkövesdi repülőtérre 
alapozva. 

 
REGIONÁLIS TURISZTIKAI HÁLÓZATI RENDSZER KIALAKÍTÁSA AZ ÉSZAK–ALFÖLDI  RÉGIÓVAL KÖZÖSEN 

Cél a versenyképes és nemzetközileg is meghatározó súlyú turisztikai régió kialakítása; 
•  A regionális turisztikai klaszterek létrehozása a turisztikai infrastruktúra, attrakciók és 

fogadókapacitás fejlesztésével. A kulturális turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, 
termál-, wellness- és speciális egészségügyi turizmus, aktív turizmus, ökoturizmus 
vonzásadottságainak kihasználása; 

•  Közös regionális klaszter központ létrehozása az Észak-alföldi régióval; 
•  Turisztikai szolgáltatás-fejlesztés; 
•  Humánerőforrás-fejlesztés (idegen nyelvi, idegenforgalmi, informatikai, kommunikációs 

képzés és átképzés). 
 
A MINŐSÉGI ÉLET FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE 
Cél a harmonikus és környezetvédelmi szempontból is fenntartható fejlődésre alkalmas 
településhálózat megerősítése, a városok közötti regionális funkciók praktikus felosztásával; 
•  A versenyképes nagyvárosokban, illetve az azok együttműködése révén fejlődő gazdasági 

körzetekben elsősorban a gazdasági innovációs és tudásközpont-szerep megerősítése, a 
regionális igazgatási és kulturális szolgáltatás fejlesztése, az egymás közötti és régión 
kívüli elérhetőséget jelentősen javító főúthálózat fejlesztése; 

•  A tudás, az innováció átadására képes városokban és vonzáskörzeteikben alapvető feladat 
az innováció és tudásbefogadó képesség erősítése, a kistérségi gazdasági funkciók 
fejlesztése, a fizikai és virtuális elérhetőség javítása, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása; 

•  A leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekben a szolgáltató városok és 
vonzáskörzeteik fejlesztésének feladata, hogy csökkenjenek a társadalmi és területi 
különbségek, nőjön a foglalkoztathatóság, mérséklődjenek a jövedelem-egyenlőtlenségek, 
csökkenjen a kirekesztődéssel fenyegetett tartósan szegények száma. Ebből eredően 
szükséges a kistérségi közszolgáltatási funkciók megerősítése, kistérségi döntéshozatali és 
igazgatásszervezési szerep bővítése, kistérségen belüli fizikai elérhetőség javítása, 
virtuális elérhetőség megteremtése és a foglalkoztatás jelentős növelése. 

 
A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 
•  A régió mind külső, mind belső határai nyitottabbak legyenek a megyék, kistérségek 

közötti horizontális társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a határmenti 
együttműködések jobb kihasználása érdekében;  

•  A régió szegregációval sújtott, különösen a magas arányú cigány népességgel rendelkező 
térségeiben a társadalmi kohézió elősegítése; 

•  A határmenti és hegyvidéki területek aprófalvas térségeiben a térségi központok 
funkcióinak megerősítése, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, a turisztikai 
potenciál kiaknázása; 

•  A folyók és hegyvidéki vízfolyások áradásaival sújtott területeken integrált védekezési és 
víz-, valamint tájgazdálkodási programok kidolgozása. 
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V. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
 
JÖVŐKÉP 
 A Közép-Dunántúl, mint európai szinten versenyképes régió az innováció régiójává válva 
magtérségként meghatározó szerepet tölt be a hazai modernizációban. Mindez az innováció, a 
megújulás régión belüli kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők életminőségének 
folyamatos javításával párosul. 
 
A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚL, MINT VEZETŐ HAZAI INNOVÁCIÓS TÉRSÉG 
A régió prosperáló nagyvállalatai mellett a hazai és nemzetközi környezetben versenyképes, 
elsősorban KKV-in alapuló régiós gazdaság innováció-orientált fejlesztése. A fejlett területek 
gazdasági dinamizmusának kiterjesztése az elmaradott térségekre. Komplexen értelmezett 
innovációs törekvések végrehajtása a turisztikai vonzerőkkel rendelkező és az 
agrártérségekben (a termelési és szolgáltatási tevékenységek minőségének emelése, 
modernizációja, diverzifikálása). 
 
A RÉGIÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGÚJULÁSÁT SZOLGÁLÓ MINŐSÉGI HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 
Összehangolt humánerőforrás és foglalkoztatási fejlesztések, ezekkel kompatibilis innovatív 
szociális ellátórendszerek kialakítása. A felsőoktatással rendelkező városokban 
(Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Komárom, Esztergom, Pápa) a 
felsőoktatási K+F humán kapacitások, közép- és felsőfokú szakképzési, felnőttoktatási 
rendszerek fejlesztése.  
 
VONZÓ, FENNTARTHATÓ ÉLETMINŐSÉG MEGTEREMTÉSE 
A környezetvédelmet, az infrastruktúrát, a közlekedést és az információs társadalmat érintő 
életminőség-fejlesztés a régióban: a kiemelkedő karsztvízkincs-készletének védelme, a 
természeti értékek fenntartható turisztikai hasznosítása, a fenntartható agrárgazdasági 
fejlesztések, a környezeti infrastruktúra fejlesztése, a part- és vízrendezés különösen a régió 
állóvizei esetében, valamint a települések hálózatos fejlesztése, egyúttal az elérhetőségi 
kapcsolatok javítása és az információs infrastruktúra fejlesztése. 
 
HATÉKONY REGIONÁLIS KAPCSOLATOK ÉS ARCULATI RENDSZER 
 
A regionális és a régión belüli kistérségek közötti együttműködések elindítása és fenntartása 
kiemelt cél, külön figyelemmel a külföldi vagy akár más magyarországi régiókkal való közös 
együttműködések sikeres megvalósítására, amit kiegészít a helyi közigazgatási szint 
felkészítésére a régiós területfejlesztés egyéb szereplőivel való együttműködésre, valamint a 
regionális identitás fejlesztése.  
 
A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 
 
•  A fejlesztési társközpont funkciót betöltő városegyüttes (Székesfehérvár, Veszprém) 

fejlesztése. A régiószervező központ Székesfehérvár nemzetközi szinten is versenyképes, 
a technológiai innovációk fogadására és terjesztésére képes nagyvárossá fejlesztése; 

•  A legfontosabb regionális alközpontok (Dunaújváros, Tatabánya, Veszprém) és az 
agglomerálódó-urbanizálódó térségek szolgálhatják a régiószervező központtal való 
funkció- és munkamegosztást segítő innovációs környezet megteremtését, a K+F 
alkalmazások és az adaptív KKV-k elterjedését, valamint terei a felsőoktatás-
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fejlesztésnek. E fejlesztésekhez kiváló alapokat nyújthatnak logisztikai és humánerőforrás 
tartalékaik is; 

•  A régió növekedésre, specializációra képes középvárosainak (Bicske, Esztergom, 
Komárom, Mór, Ajka, Pápa, Tata) innováció fogadására és térségük dinamizálásának 
közvetítésére alkalmassá tétele. Az idegenforgalmi vonzerőkkel rendelkező városok és 
térségük (régi királyi városok: Esztergom, Tata, Székesfehérvár, Veszprém, valamint 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Gárdony) turisztikai és kulturális versenyelőnyeinek 
kihasználása. A városhálózaton belüli elérhetőséget javító észak-déli és kelet-nyugat 
irányú hiányzó közlekedési kapcsolatok fejlesztése. A régió fővároshoz közeli 
nagyvárosainak alkalmassá kell válniuk Budapest funkciókoncentráló hatásának az 
ellensúlyozására, és lezárására; 

•  A régió speciális táji adottságaik alapján kiemelt térségei elsősorban idegenforgalmi 
térségek, ill. a fenntartható vidékfejlesztés térségei: 

 A régió területére eső balatoni térségek (északi part és a Balaton-felvidék) és a Duna-
kanyar érintett területének az új minőségi idegenforgalmi szempontokat és a sajátos 
adottságaikat szem előtt tartó fejlesztését a szomszédos területekkel és az országos 
fejlesztési célokkal összhangban kell megvalósítani, a környezeti fenntarthatóság 
szigorú érvényesítésével; 

 A Velencei-tó és Vértes térsége a tó és a mögöttes középhegységi térség ökológiai 
stabilitásának fenntarthatóságát, környezetvédelmi feladatok összehangolásán alapuló 
fejlesztést kíván, melyek kiemelt része a turisztika; 

 A régió magasan erdősült hegy- és dombvidéki területei fenntartható fejlesztésének 
része a falusi és aktív turizmus, ökológiai alapú mezőgazdaság, helyi jelleggel bíró 
termékeket előállító mikrovállalkozások, többcélú integrált és fenntartható 
erdőhasználat. 

•  További kiemelt térségeink: 
 Az M4-M8 tengely régiónkra eső 8-as főút térsége, elsősorban közlekedés- és 

gazdaságfejlesztési jelentőséggel bír;  
 Az Ister-Granum kisrégió és a Vág-Duna-Ipoly eurorégió együttműködés a Közép-

Dunántúl határon átnyúló fejlesztési lehetőségeit kínálják fel. 
•  A szocialista iparosítás gazdasági, szociális és környezeti örökségével küzdő térségekben 

– mint a Dunántúli-középhegység „Energiatengelye”, illetve a Komárom-Esztergom 
közötti Duna menti ipari települések – elsősorban az ipari szerkezetváltásra, a beindult 
pozitív folyamatok erősítésére, valamint a még meglévő környezeti károk felszámolására 
kell helyezni a hangsúlyt; 

•  A leszakadóban lévő vagy stagnáló, elsősorban agrár hagyományú Kisbér, Sümeg, 
Tapolca, Aba, Adony, Ercsi térségében, ill. a dél-mezőföldi térségekben a gazdasági 
tevékenység diverzifikálása, az alternatív jövedelemszerzési módok, és az ökológiailag 
fenntartható agrárgazdálkodás kereteinek megteremtése jelenthet kiutat, de törekedni kell 
az előnyös mezőgazdasági térségek fokozott versenyelőnyének kihasználására is. 

 
 
VI. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ – A KREATÍV RÉGIÓ 
 
A Közép-magyarországi régió stratégiai célja, hogy a minőség elvein nyugvó, élhető, az itt 
élők számára egészséges, lakó és munkakörnyezetet biztosító, ugyanakkor a fenntarthatósági 
kritériumokat gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítő, kreatív 
térség legyen. Nemzetközi vezető szerepe a Kárpát-medence fő szervező erejét jelenti. A 
tudásalapú emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés az üzleti szolgáltatásokra, a kutatás-
fejlesztésre, a kulturális és szabadidő gazdaságra koncentrál. 
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A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
A RÉGIÓ GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
 
Szerkezetében és térstruktúrájában harmonikus, stabil gazdaság kialakítása 

•  KKV-k versenyképességének növelése, elsősorban a technológia-intenzív 
iparágak, az üzleti és informatikai szolgáltatások, a kulturális gazdaság, a turizmus 
és szabadidő-gazdaság, a környezetvédelmi ipar, kutatás-fejlesztés, innováció 
területén, klaszterek, beszállítói hálózatok ösztönzésével; 

•  Budapestnek az európai városhálózatban betöltött szerepének erősítése, a határon 
átnyúló regionális funkciók, a vállalati regionális központok jelenléte, az üzleti 
szolgáltatások, és az innováció fejlesztésével; 

•  a gazdasági fejlettség területi különbségeinek mérséklése; 
•  tudásváros-tudásrégió pozíció javítása érdekében az innovációs és adaptációs 

készség, a kommunikációs infrastruktúra fejlesztése és a K+F-„tudásipari” központ 
szerep erősítése;  

•  a turisztikai és szabadidős kínálat bővítése és színvonalának emelése, a 
kiaknázatlan elemek (gyógyfürdők, területileg kiegyensúlyozatlan szolgáltató 
rendszer, hiányos marketing) aktivizálásával; 

•  a kulturális gazdaság feltételeinek javítása, egységeinek fejlesztése. 

A munkaképes korú lakosság gazdasági aktivitásának növelése 
•  hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésének 

támogatása; új típusú foglalkoztatási lehetőségek (pl. e-munka) megteremtése; 
•  az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az akadálymentesítés felgyorsítása; 
•  humán erőforrás fejlesztése, az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatás, 

színvonalának fejlesztésével és a képzési struktúra munkaerő-piaci igényekhez 
történő igazításával. 

 
TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE 
 
Humán közszolgáltatások színvonalának fejlesztése 

•  A meglévő szolgáltatások színvonalának emelése, új humán szolgáltatások 
bevezetése; 

•  az esélyteremtő oktatás fejlesztése a munkaerő-piaci esélyek javításáért;  
•  új, innovatív humán szolgáltatások létrehozásának támogatása a szakember-

ellátottság javítására, helyenként a szakmai színvonal emelése. 

Humán közszolgáltatások infrastruktúrájának területi összehangolása 
•  az egészségügyi, szociális, kulturális közszolgáltatások elérhetőségének és 

színvonalának területi összehangolása, igazítása a szuburbanizáció demográfiai 
változásaihoz elsősorban az agglomerációs övezetben; 

•  az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézmények infrastrukturális 
állapotának javítása (rekonstrukció, technikai eszközök, berendezések); 

•  az „alkonygazdaság” fellendítése, a növekvő arányú idős népesség kulturális, 
rekreációs, közösségi aktivitásának megfelelő szolgáltatások, lehetőségek 
biztosítása, életminőségének javítása. 

 
ÉLHETŐ RÉGIÓ MEGVALÓSÍTÁSA 
 
Természeti- és épített környezet védelme és fejlesztése 

•  A régió környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése; 



 115

•  Környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a régió társadalmának minden 
szintjén; 

•  A természetes zöldfelületi egységek, vízbázis-védelmi területek védelme, az ezek 
közötti természetes kapcsolat, zöldfelületi rendszer kialakítása és megóvása; 

•  A város- és település-rehabilitáció felgyorsítása, a slumok felszámolása; 
•  Települési és kerületi (al)központok fejlesztése, revitalizálása, szolgáltatások, új 

funkciók megtelepedésének ösztönzése („Főutca-program”); 
•  A Régióban elérhető rekreációs lehetőségek bővítése, a kulturális, sport és a 

regenerálódást segítő programok szélesítése. 

A közösségi közlekedés fejlesztése, környezetkímélő közlekedési rendszer erősítése 
•  Új – elsősorban haránt-irányú – közlekedési kapcsolatok kiépítése, Budapesten 

belül és kívül egyaránt, 
•  A közösségi közlekedés versenyképességének növelése, intermodális 

csomópontok fejlesztésével, a levegő- és zajszennyezés csökkentése érdekében; 
•  Az alternatív közlekedési módok kihasználhatóságának elősegítése. 

 
Az együttműködések ösztönzése, a kommunikáció, a partnerség, az adat és 
információszolgáltatás elősegítése minden átfogó cél eléréséhez elengedhetetlen. 
 
A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI 
 
 A Közép-Duna Völgy komplex fenntartható fejlesztése (összehangolt zöldfelületi 

rendszer, a városkörnyéki rekreáció tereinek megteremtése, szennyvízkezelési, vízbázis- 
és árvízvédelmi feladatok, vízi közlekedés); 

 M0 gyűrű sávja (mint az agglomerációs „interface”) fenntartható fejlődésének segítése; 
 Termál klaszter létrehozása; 
 Kiegyensúlyozott, többpólusú térszerkezet megteremtése Budapest és agglomerációs 

társközpontjai között; 
 Budapest belső területeinek revitalizálása; 
 Duna-Tisza közi rurális térségek felzárkóztatása;  
 Ipoly-mente fejlesztése.  

 
 
VII. NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
 
JÖVŐKÉP 
Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, amely 
európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és kommunikációs tengelyek aktív 
formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott kapcsolatára építve Magyarország – 
gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújuló – zöld jövőrégiójává válik. 
 
A RÉGIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI 
 
AZ ÖT ORSZÁGOT ÖSSZEKÖTŐ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NEMZETKÖZI ÉS BELSŐ ELÉRHETŐSÉGÉNEK 
JAVÍTÁSA   

•  Az észak-déli gazdasági, innovációs és közlekedési tengely teljes megvalósítása (az észak-
déli közúti és vasúti tengely, illetve a kelet-nyugati közlekedési tengelyek fejlesztése);  

•  Regionális multimodális logisztikai hálózat (Győr-Pér-Gönyű, Nagykanizsa, Sármellék) és 
a regionális közlekedési szövetség létrehozása; 
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•  A jelentős terhelésű főútvonal-hálózat, valamint a térségi jelentőségű mellékutak és határ 
menti utak fejlesztése, korszerűsítése. 
 

PANNON GAZDASÁGI KEZDEMÉNYEZÉS A REGIONÁLIS GAZDASÁGI SZERKEZET MEGÚJÍTÁSÁÉRT 

•  Az innovációra épülő (a magasabb hozzáadott értéket előállító, magasabb képzettségű 
munkaerőt alkalmazó) fejlesztések ösztönzése. Térségi innovációs és technológiai 
központok hálózatának kiteljesítése (kiemelten Győr, Szombathely, Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg és Sopron erősítésével); 

•  A régió kulcságazataiban (autóipar, gépipar, az elektronikai és kommunikációs ipar, faipar, 
környezeti iparágak, tudásipar) a modern hálózati együttműködési formákra építve 
(klaszterek) a beszállítói kapcsolatok erősítése, az érintett KKV-k fejlesztése, 
modernizációja; 

•  Integrált térségi gazdasági együttműködéseket, új vállalkozások és beruházások létrejöttét, 
valamint ezeket támogató és ösztönző térségi szervezetek fejlesztése. 

 
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI EMBERKINCSÉRT – A HUMÁN KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK, AZ INTÉZMÉNYI 
GYAKORLAT, VALAMINT A KÖZIGAZGATÁS MEGÚJÍTÁSA 
•  Regionális és helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és 

ellátási rendszerek), hálózati elvű és minőségi fejlesztése, a civil szférát is hatékonyan 
integráló megújítása; 

•  Az egészségügyi intézmények infrastruktúrájának és információs hálózatának fejlesztése és 
a regionális egészségügyi és szociális ellátó rendszer modernizálása, szolgáltatásinak 
tartalmi és területi bővítése; 

•  A Nyugat-Pannon információs társadalom fejlesztése, kiteljesítése, a régió oktatása 
innovációs potenciáljának növelése. 
 

ÉLETTERÜNK AZ ÉLŐ ÉS MEGÚJULÓ NYUGAT-DUNÁNTÚL – KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS, A KÖRNYEZETI 
TUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 
•  Nagytérségi hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési rendszerek, valamint egyedi 

szennyvízkezelési programok megvalósítása; vízgazdálkodási, árvízvédelemi és 
tájrehabilitációs programok támogatása (Szigetköz, Fertő-tó környéke, Rába, Balaton, Kis-
Balaton, Mura mente), felszíni és felszín alatti vizek védelme;  

•  Megújuló energiák hasznosítását és energia-megtakarítást eredményező komplex és 
többlépcsős regionális fejlesztési programok és projektek támogatása; 

•  Területileg integrált ökoturisztikai kínálat kialakítása, a biológiai sokféleség megőrzése, 
valamint a környezeti tudatformálás erősítése. 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAMOK RÉVÉN  
Cél a központi funkciók (kiemelten a gazdasági, kulturális, oktatási, igazgatási) hatékony és 
kiegyensúlyozott, az öt nagyváros egyedi helyi adottságaira épített és városhálózati elvű 
megerősítése a régióban. A közép- és kisvárosok bázisán a minőségi közszolgáltatásokhoz való 
kiegyensúlyozott hozzájutás megteremtése és a foglalkoztatás bővítése, valamint a helyi, 
térségi erőforrások mozgósításával életképes jövedelemszerzési lehetőségek bővítése a belső 
periférikus, aprófalvas térségekben. 
 
A PANNON ÖRÖKSÉG MEGÚJÍTÁSA - AZ ÉPÍTETT ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEINKÉRT 

•  A klaszter alapú együttműködésben a termálvízkincs hasznosításához kapcsolódó új, egyedi 
arculatú egészségturisztikai és rekreációs fejlesztések, beruházások ösztönzése; 

•  A régió turisztikai intézményrendszerének megújítása (desztinációs menedzsment 
szervezetek felállítása); a pannon kulturális fesztiválok 10 éves programjának 

•  A műemléki értékekre építve szükséges a kastély, vár hálózat fejlesztése, hasznosítása és a 
történelmi belvárosok rekonstrukciója. 
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A RÉGIÓ TERÜLETI CÉLJAI  

A Nyugat-dunántúli Régió – az európai közlekedési és gazdasági tengelyek aktív részeseként – 
az erősségorientált, policentrikus hálózati térségfejlesztés mintarégiója. Kiemelt területi céljai: 
•  Észak-déli gazdasági, innovációs és közlekedési tengely fejlesztése; 
•  Középvárosi központtal rendelkező kistérségek és alcentrumok erősségorientált, integrált 

fejlesztése; 
•  Elmaradott és többnyire természeti értékekben gazdag aprófalvas és speciális adottságú 

térségek, belső és külső perifériák felzárkóztatása és endogén fejlődésének előmozdítása. 
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FOGALOMMAGYARÁZAT 
 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz kiegészítő jegyzékként kapcsolódik a dokumentumban használt 
speciális fogalmak magyarázata. A fogalommagyarázat célja, hogy az OTK-ban felmerülő szakkifejezések 
értelmezését megadja, megkönnyítve azok megértését és célszerű alkalmazását. Elsősorban azokra a fogalmakra 
koncentrál, melyek magyarázata hiányos a magyar szakirodalomban, vagy az OTK eltér az általában használatos 
értelmezésektől. Amennyiben a szövegben szereplő fogalom a glosszáriumban nem szerepel, úgy a magyar 
nyelvű szakirodalomban általában fellelhető értelmezés az irányadó. 

 

Agglomeráció: olyan összeépült településegyüttes, melyben egy központi város és az azt körülvevő térség, 
elővárosi gyűrű között különösen szoros kapcsolat van, a foglalkoztatottak nagy arányban ingáznak az 
agglomeráció központi városába (policentrikus agglomeráció révén városaiba). Az agglomerációkat általában 
magas népsűrűség, gazdasági aktivitás jellemzi. Magyarországon a legkiterjedtebb agglomeráció Budapest 
térsége. 

Agrár-vidékfejlesztés: az EU Közös Agrárpolitikájának második pillére, a vonatkozó uniós rendeletben 
meghatározott intézkedésekre kiterjedő tevékenységek megnevezése. Hazánkban a vidékfejlesztés támogatási 
szakpolitikai ágával szinte teljes egészében megfeleltethető. Elsősorban területfejlesztési politikai koordináció 
révén válhat a vidékfejlesztési politika szerves részévé. 

Aprófalu: 500 főnél kevesebb népességű település. 

Átfogó cél: a területfejlesztési politika azon fejlesztési célja az OTK-ban, mely elérése elsősorban hosszútávon 
biztosítható, az ország egész területi rendszerére hatással van. Az átfogó célok csoportjainak elemeire épülnek az 
egyes területi célok. 

Autonóm energiagazdálkodási rendszerek: a vezetékes energiahálózatoktól független, kis teljesítményű 
energiaellátó létesítmények és módszerek, amelyek elsősorban a megújuló energiaforrások hasznosítására 
alapoznak. A helyi adottságoktól függően alkalmasak kisebb közösségek energiaigényének költséghatékony 
módon történő teljes fedezésére, illetve kiegészítő energia kinyerésére és szolgáltatására. 

AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program; az első Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív 
programja. A koordinálásáért felelős kormányzati szerv a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium. 

Beavatkozási területek: a célok, részcélok elérését biztosító beavatkozások. Nem teljes körűen rögzítettek, 
leginkább csak a megvalósításban nélkülözhetetlen elemekre terjednek ki, felsorolásuk bővíthető. A vázolt 
tevékenységek különböző ágazatok és területi szintek kompetenciáit érinthetik, szabályozási, pénzügyi, 
közösségszervezési eszközök használatára utalhatnak. A stratégiai és operatív tervezési fázis programjainak 
intézkedéseibe épülhetnek be. 

Biogazdálkodás: ld. organikus gazdálkodás. 

Biogeográfiai régió: növényzeti és éghajlati tulajdonságok alapján meghatározott régió. Az EU 15 korábbi 
tagállamán belül hat biogeográfiai régiót jelöltek ki (boreális, kontinentális, alpin, atlantikus, mediterrán, 
makaronéziai). Magyarország csatlakozásával a régiók sora egy új, Magyarország teljes területét lefedő pannon 
régióval egészült ki. A pannon biogeográfiai régióban számos védendő olyan faj és élőhelytípus, ún. 
„pannonikum” található, amely a korábbi tagállamok területén nem fordul elő. Ezek élőhelyeit Magyarországnak 
is szakmai szempontok alapján, önállóan kellett meghatároznia a Natura 2000 területek kijelölésével.  

Egyedi tájérték: épített vagy természetes objektum, mely elsősorban nagy tájképi jelentőséggel bír, de a táj 
ökoszisztémájában is szerepe van. Pozitív esztétikai tartalommal járul hozzá a tájak sajátos karakteréhez. Lehet 
természetes eredetű vagy az ember által alakított, szakrális vagy rekreációs tevékenységekhez, tradicionális 
tájhasználathoz, kötődő. Példák: famatuzsálemek, fasorok, sziklafalak, kőtengerek, felhagyott kisméretű 
kőfejtők, barlangok, felszíni karsztos formák, források, kisterületű vízborítás, gyepfoltok, földtani és talajtani 
feltárások, régi útjelek, keresztek, emlékhelyek, kőrakások, kőfalak, sövények, kutak, hidak, történelmi utak és 
ösvények, romok, gazdasági- és lakóépületek, stb. 

Értékekhez való hozzáférés: a térségek táji vagy kulturális értékeinek megközelíthetősége és fenntartható 
használata. (1) Ez jelenti a táj és a kulturális örökség értékeinek (pl. erdők, természetes vízpartok, egyedi 
tájértékek, műemlékek) megszemlélésének és rekreációs használatának lehetőségét ott, ahol ezt szigorú 
természetvédelmi korlátozások nem akadályozzák. (2) Ezek az értékek gyakran a tradicionális fenntartható 
tájhasználat alapjai is (pl. turizmusszervezés, erdei termékek gyűjtése, víz és nyersanyag lelőhely), ilyen irányú 
használatuk is biztosítandó. A hozzáférés biztosítása a tulajdoni viszonyoktól független, az állami területek 
kezelőinek is felelőssége van e téren. 
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Érzékeny Természeti Területek: olyan extenzív művelés alatt álló területek, amelyek a természetkímélő 
gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség 
fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálják. E területek, különleges, illetve 
sérülékeny természeti, környezeti értékekkel bírnak, és ezek megőrzése speciális gazdálkodási rendszer 
alkalmazását, rendszabályok, technológiai előírások betartását kívánja meg a gazdálkodótól. A gazdálkodó ezen 
előírások betartása esetén normatív, föld alapú, vissza nem térítendő támogatásban, a gazdálkodása kedvező 
környezeti teljesítményeiért nyújtott kifizetésben részesül. 

Faluhálózat: elsősorban falvak (esetleg tanyák, településrészek, kisvárosok) nagyobb térségi, esetleg országos 
hálózata, egy-egy speciális témával (pl. biogazdálkodással, kisebbségekkel, néprajzi csoportokkal) kapcsolatos 
fejlesztések vagy turisztikai fejlesztések, kapcsolódó innovációs tevékenységek koordinálásának kerete. 

Fejlesztési pólus: olyan nagyváros, melynek funkciója a fejlődés közvetítése, régió- és országhatárokat is átlépő 
hatóterülete fejlődésének generálása, régiója számára a legképzettebb munkaerő megtartása. Ennek megfelelően 
hatóterét ellátja magas szintű szolgáltatásokkal, kulturális kínálattal, speciális termékekkel; jelentős súlya van a 
gazdasági, közigazgatási kapcsolatrendszerben és döntéshozatalban; nagyvállalatai kiterjedt beszállítói hálózatuk 
révén szervesen beépülnek a helyi gazdaságba, elősegítve térségük fejlődését. A pólust dinamikus, innováció-
orientált ágazatok egész komplexuma jellemzi. A jelenlévő magas szintű egyetemi oktatás, kutatás-fejlesztési 
tevékenység, a magas színvonalú infokommunikációs infrastruktúra és a kvalifikált munkaerő nagy aránya miatt 
tudásközpont szerepe van. A nemzetközi szakirodalomban a közlekedésből átvett hub (csapágy) jelöli 
településhálózat azon köztes, regionális központjait, melyek feladata saját térségük fejlődésének elősegítése. 

Fejlesztéspolitikai monitoring és értékelési rendszer a fejlesztéspolitika eszközrendszerének egyik eleme. 
Célja a fejlesztési célú beavatkozások végrehajtásáról, eredményességéről történő visszacsatolás. Ebből 
következően a döntés-előkészítés egyik legfontosabb eszköze, mely a hazai fejlesztéspolitika hatékonyságának 
javítását, átláthatóságának fokozását szolgálja. Alapvetően három elemből épül fel: (1) a fejlesztéspolitika 
eszköz- és intézményrendszerének monitoringja; (2) területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) folyamatok 
monitoringja; (3) értékelések készítése a monitoring adatok alapján. 

Fenntartható térségfejlődés: a fejlődés térségenként úgy valósul meg, hogy a környezeti, kulturális és 
természeti értékek védelme mellett biztosított a lakosság életminőségének fenntartása és javítása, az életminőség 
javulását eszközként szolgáló gazdaság számára alapot biztosító természeti erőforrások harmonikus és kíméletes 
igénybevétele, a régiók sajátos adottságai, hagyományai figyelembe vételével és azoknak helyben értékké 
alakításával együtt. Megvalósításához elengedhetetlen a szubszidiaritás elvének megfelelően a helyi önfenntartó 
rendszerek kiépülésének támogatása, valamint a helyi társadalom, gazdaság és környezet megújuló-képességének 
biztosítása. 

Földhasznosítás (földhasznosítás): Elsősorban az EU által támogatott vidékfejlesztési tervek esetében 
előforduló terminus. A területhasználattól eltérően elsősorban a nem beépített területekre, kiemelten a 
termőterületekre vonatkozik, így annak alkategóriájaként is értelmezhető (bár a valóságban gyakran 
szinonimájaként használt). Tipizálása a mezőgazdasági művelés jellege esetében nagyobb felbontású, mint a 
területhasználaté (megkülönböztet, az egyes művelési formákon belüli kategóriákat nem csak a termelt 
növények fajtái, de azok változatai vagy extenzív-intenzív művelésük szerint is). A földhasznosítás az angol 
„land use” terminus fordításaként jelent meg a vidékfejlesztési szakmában, de meg kell jegyezni, hogy az angol 
kifejezést jobban takarja a hagyományosan is használt, tájföldrajzi eredetű területhasználat szakkifejezés. 

Földtani közeg és a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területek: az antropogén eredetű szennyezésre 
különösen érzékenyen reagáló környezeti elemekkel, földtani képződményekkel rendelkező térségek (pl. 
karsztvízben gazdag karsztos területek, felszín alatti vízbázisok) ahol az ipari, mezőgazdasági, közlekedési és 
kommunális eredetű diffúz és pontszerű szennyezések különösen veszélyeztethetik a környezet állapotát. 

Harmonikus területrendszer: olyan területrendszer, melyben az egyes alrendszerek (természeti, társadalmi, 
gazdasági) kapcsolata harmonikus, azaz a kapcsolatok, kölcsönhatások konfliktusszegények. Egy-egy ágazati 
szakpolitika az alrendszerek egy-egy szegmensének hatékony működését próbálja megvalósítani, ám ezek térbeli 
együttesét a területfejlesztési politika igyekszik harmonizálni: a harmonikus területrendszerek kialakítása 
(országban, régióban) a területfejlesztési politika legfőbb célja, mely a különböző konfliktusok (pl. 
környezetszennyezés, munkanélküliség) feloldása és megelőzése révén valósulhat meg. A különböző térségek 
egymásba illeszkedése igényli a területrendszerek harmonikus egymásba illeszkedését.  

Határmenti fejlesztés: országhatárok mellett illetve annak közvetlen közelében lezajló a társadalmi, gazdasági 
és környezeti területi folyamatok figyelésén és értékelésén alapuló tervszerű beavatkozási, fejlesztési irányok és 
intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása különböző szintű, nem egyszer a határ menti 
partnerek által közösen előkészített térségi fejlesztési tervek, programok és projektek keretében. 

Helyi anyag- és hulladékgazdálkodás: a települési önkormányzatok, helyi közösségek által megszervezett, és 
az anyag és energiatakarékosság szempontjait figyelembe vevő környezetvédelmi rendszer. 
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Helyi energiagazdálkodás: az egyes (kis)térségek helyi adottságaikhoz igazított energiagazdálkodását jelöli. 
Stratégiai energiatervezési szemléletet feltételez, törekszik a minél nagyobb fokú autonóm térségi 
energiarendszerek kialakítására, elsősorban a megújuló és az alternatív energiaforrásokra támaszkodva. 

Helyi-térségi identitás: az embereknek vagy közösségeknek a helyi-térségi adottságokon, a kulturális és a 
társadalmi-gazdasági élet helyi-térségi jellegzetességein, közösségi tradíciókon nyugvó és ezek mentén kialakuló 
azonosságtudata. 

Horizontális szakpolitika: olyan szakpolitika, melynek szempontrendszerét és elveit az összes ágazati politika 
integrálja és érvényesíti. A területfejlesztési politika is horizontális szakpolitika, mert szemlélete megjelenik az 
egyes ágazati szakpolitikákban.  

Horizontális szempontok: olyan elvek, melyeket a programozás és tervezés során minden fejlesztési irány, a 
tulajdonképpeni fejlesztési célok kialakításában és elérésében érvényesíteni szükséges. E szempontok áthatják 
mind a tervezést, mind a megvalósítást. A területfejlesztési politika fejlesztési alapelveitől eltérően, elsősorban 
nem módszertani jellegűek.  

Infokommunikáció: a társadalom információ közlését, adatcseréjét szolgáló szegmense (és az ehhez használt 
informatikai és kommunikációs technológiák, eszközök, szolgáltatások együttese), mely a hírközlésen, 
kommunikáción túl digitális adatforgalmat is bonyolít. 

Integrált vidékfejlesztés a vidékfejlesztést integráltan több, az agrárágazaton határozottan túlmutató gazdasági 
szektor fejlesztésével, és szociális aspektusok figyelembe vételével megvalósító tevékenység. Az integráció 
alapját a terület, a vidékies térség jelenti. A kifejezés utal a környezetintegráltságra is, a helyi környezeti 
alrendszer adottságaira alapozott fenntartható fejlesztésre és értékmegőrzésre. Az integrált vidékfejlesztés a 
területfejlesztési politikai célok érvényesülését szolgáló egyik legfontosabb pillér. 

Kapuváros (gateway city): olyan nagyváros, mely kaput nyit a térsége felé és közreműködik a kívülről érkező 
fejlődési dinamika továbbsugárzásában. Az innováció, a fejlődési dinamika átadásából a kapuváros maga is 
profitál. Elsősorban nemzetközi léptékben használatos fogalom, ezt a szerepet veheti át Budapest Bécstől a kelet-
európai térség felzárkóztatásában. A településhálózat köztes, regionális központjait, melyek feladata saját 
térségük fejlődésének elősegítése, csapágyvárosnak (hub) nevezzük. 

Kedvezményezett térség-típus rendszer: a szűkebb értelemben vett központi területfejlesztési politika 
megvalósításának egyik legfontosabb eszköze. E rendszerbe a kistérségi szintű, a társadalmi - gazdasági 
fejlettségben elmaradott területek tartoznak. A területfejlesztési politika ezen eszköze az ország egésze szintjén 
jelentkező legsúlyosabb térszerkezeti feszültségek oldását célozza, a területileg szelektív és erősen koncentrált 
beavatkozások révén. A meghatározott módszertan alapján lehatárolt kedvezményezett térségekbe kell 
koncentrálni - a pozitív diszkrimináció elvének értelmében - a területfejlesztési források legnagyobb részét, hogy 
ilyen módon csökkentsék ezek társadalmi, gazdasági elmaradottságát. A társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott térségek speciális módszertan – különböző területi folyamatok alakulását jelző mutatók – alapján 
kerülnek lehatárolásra. E csoporton belül két kategória kerül elkülönítésre: (1) a fejlettségben elmaradott 
térségek a legfejletlenebb kistérségek (maximum az ország lakosságának 30%-át foglalják magukba); (2) a 
fejlettségben súlyosan elmaradott térségek a legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező 
kistérségek (összesen az ország lakosságának 10%-át tehetik ki). 

Kistérség: (1) statisztikai területi egység, az európai statisztikai rendszerben LAU 1 szint (korábban NUTS 4). 
(2) Több település funkcionális együttműködéseként önkormányzati társulások formájában létrejött terület, mely 
nem követi szükségszerűen a statisztikai kistérségek határait. 

Környezeti alrendszer: a területi rendszer (területi struktúrák), környezeti tényezője, a többi alrendszer 
(társadalmi, gazdasági) fizikai hordozója (élővilág, földfelszín, domborzati és talajadottságok, klimatikus 
viszonyok, felszíni és felszín alatti vizek, művi környezet elemei). 

Környezetintegráltság: olyan szempontok beépülése a fejlesztési tevékenységek körébe, melyek a térségek 
környezeti alrendszerei adottságainak messzemenő figyelembe vételét biztosítják. Mivel a fejlesztések 
környezeti hatásainak figyelembe vétele az alacsonyabb térségi szinteken nagyobb biztonsággal történik, ezért a 
környezetintegráltság e szinteken magasabb fokú. A vidékfejlesztés esetében pedig, mivel a tárgykörét jelentő 
vidékies térségek területi rendszerében a környezeti alrendszer szerepe meghatározó, a környezetintegráltság 
szinte teljes körű. 

Közjóléti erdőhasználat: az erdészeti szakmai eredetű kifejezés az OTK-ban az egyes társadalmi igények (pl. 
rekreáció, egészségmegőrzés és javítás) kielégítésére irányuló erdőhasználatot jelöli. 

Közösségi terek: adott település lakossága, az egyes emberek közti társas interakciók színterei, a napi/heti 
szabadidőigény kielégítésében szerepet játszó intézmények, helyek összessége; pl. közparkok, 
vendéglátóegységek, színház, mozi, sportpálya. 
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Kulturális táji érték: a táj azon eleme, amely a kultúra tekintetében jelentős mértékben meghatározó, leginkább 
történelmi, esztétikai, régészeti, néprajzi vagy antropológiai szempontból. A kulturális táji értékek a természeti 
táji adottságokkal szoros kapcsolatban állnak, gyakran belőlük táplálkoznak, s így együttesen a természeti táji 
értékekkel az ember által megmunkált, alakított és újrarendezett természet alkotta kultúrtájakba rendeződnek. 

Kultúrtáj: mező- és erdőgazdaság által művelt terület, vagy olyan összefüggő terület, ahol valamilyen tárgyi 
műemlék található a természeti környezet nagyobb, összefüggő részén, amely általában valamilyen vallási, népi 
hagyományhoz kötődik. Ezek a térségek nem csak pontszerűek lehetnek, hanem térben összefüggő egészet 
alkotnak. 

LEADER+: a korábbi LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale; Akciók 
közötti kapcsolat a rurális térségek gazdaságfejlesztéséért) uniós közösségi kezdeményezés, az Unió 
vidékfejlesztési politikájának egyrészt egy önálló fejlesztési tengelyeként jelenik meg, másrészt, mint módszer 
alkalmazása javasolt a szakpolitika többi fejlesztési tengelyének megvalósítása során. A LEADER megközelítés 
alapja a jól körülhatárolt vidékies területegységek fejlesztésére irányuló helyi fejlesztési stratégiák 
megtervezésére és megvalósítására szerveződő szektorok közötti, valamint önkormányzati, üzleti és civil 
partnerek együttműködésére épülő alulról szerveződő kezdeményezéseket jelöli. 

Megújuló energiaforrások: olyan energiaforrások, melyek hasznosítása során nem csökken a forrás, és a 
későbbiekben ugyanolyan módon termelhető belőlük energia. A megújuló energiaforrások közé tartozik a 
napenergia, a szélenergia, a különböző formában megjelenő biomassza (pl. szalmabrikett, fa, állati eredetű 
trágya), a geotermikus energia és a vízenergia. A geotermikus energia kivételével a felsoroltak közvetlen vagy 
közvetett módon a nap energiájából származnak. A geotermikus energia a Föld mélyében zajló radioaktív 
folyamatokból származik.  

Mikrotérség: néhány településből álló, földrajzilag összefüggő térség, mely a települések közötti szoros 
gazdasági, társadalmi, kulturális hasonlóságon és kapcsolatokon alapul. A hivatalos formában való megjelenése 
társulás, települési önkormányzatok szövetsége, melynek kialakulását a közös lokális érdekek és a közös 
feladatmegoldás felismerése motiválja. 

Natura 2000 hálózat: az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket - az 1979-
ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) és annak módosítása (97/49/EK) végrehajtásaként 
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv 
(43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természet-megőrzési területeket - foglalja magába. A Natura 2000 
területekre vonatkozó részletes magyar szabályozást a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A magyar 
Natura 2000 területek mintegy 1,95 millió hektárra  terjednek ki. Ennek közel felét teszik ki a már védett 
természeti területek. A magyar Natura 2000 területek közül 55 különleges madárvédelmi terület, 62 különleges 
természet-megőrzési terület, valamint 406 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület.  

Natúrpark: meghatározott térségben létrejött integrált térségfejlesztési és természetvédelmi funkciójú szervezet. 
Jellegzetesen alulról szerveződő, a térségi aktorok (magánszemélyek, társadalmi szervezetek, az érintett 
önkormányzatok és a területi közigazgatási szervek) együttműködéséből kialakuló, hálózati alapon működő 
területi egység, rendszerint magas arányú védett természeti területtel, amelynek turisztikai potenciálja jelentős. 
Létesítésének célja a jellegzetes kultúr-, és természeti táj megőrzése, a természet és környezet védelme és ennek 
fenntartható turisztikai hasznosítása. Ennek érdekében alkalmazott intézkedések a táji értékekkel történő 
értéknövelő, organikus, hagyományos természetbarát gazdálkodás meghonosítása, erősítése; valamint a 
kézműipar támogatása, az ökoturisztikai és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, a környezeti nevelés és 
tudatformálás, valamint a települések közötti kooperáció erősítése és e tevékenységek érdekében a pályázati 
tevékenység.  

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: a 2253/1999. Korm. határozat rendelkezése alapján 2002-ben 
indult program. A program legfontosabb törekvése olyan mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, amely a 
természeti erőforrások fenntartható használatán, a természeti értékek védelmén, a tájpotenciál fenntartásán, a jó 
minőségű és egészséges termékek előállításán alapul, olyan gazdálkodási rendszereket létrehozva, amelyek 
munkát és megélhetést biztosítanak az e területtel foglalkozó népességnek. 

NUTS rendszer: (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques, Területi Statisztikai 
Egységek Nómenklatúrája) az európai regionális társadalmi-gazdasági folyamatok elemzésére és a regionális 
politikájának támogatására létrehozott területi egységek statisztikai rendszere, melyet a 1059/2003 számú 
határozatával az Európai Parlament és a Tanács erősített meg. A korábbi öt helyett három, a népességszám 
szerint meghatározott szint jelenik meg a NUTS rendszerben. Magyarország NUTS 1 szinten három régió került 
kialakításra (Dunántúl; Közép-Magyarország; Alföld és Észak), NUTS 2 szintű a hét tervezési-statisztikai régió, 
NUTS 3 szintnek a megyerendszer felel meg. A NUTS 3 szint LAU (local administrative unit) egységekre 
bontható fel. A LAU 1 szintet nem minden tagállam alkalmazza, Magyarországon a kistérségnek felel meg. A 
települési szint LAU 2 besorolást kapta minden tagállamban. 
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Organikus gazdálkodás: vele azonos értelemben használatosak a biogazdálkodás, biológiai gazdálkodás, 
ökologikus gazdálkodás kifejezések is, de a gazdálkodási mód hivatalos megnevezése "ellenőrzött ökológiai 
gazdálkodás". Hivatalosan (140/1999. (IX.3.) Korm. rendelet) az ökológiai gazdálkodás a mezőgazdasági 
termelés 2092/1991/EGK rendelet szerinti sajátos módja, melynek jelzésére a terméken az „ökológiai” 
megkülönböztető jelölést kell alkalmazni; valamint ellenőrzés és tanúsítvány tartozik hozzá. Lényegében 
természetes anyagokra és erőforrásokra alapozott (alternatív) mezőgazdasági termelés, amely az ember és 
környezete közötti harmonikus kapcsolaton alapszik. Célja a környezetet szennyező anyagok kiküszöbölése, s 
így egészséges, mérgező anyagoktól és vegyszermaradványoktól mentes élelmiszer előállítása. Főbb ismérvei: 
helyi erőforrások felhasználása, szerves hulladékok hasznosítása, energiatakarékos művelés, szintetikus vegyi 
anyagok használatának visszaszorítása, végső célként az önfenntartó gazdaság működtetése." (Forrás: Láng 
szerk. 2002. Környezet- és Természetvédelmi lexikon, Akadémia Kiadó, Budapest) 

Országos Ökológia Hálózat: az Országos Területrendezési Terv által meghatározott, a természeti, 
természetközeli területek, valamint védett természeti területek és védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított 
biológiai kapcsolatainak egységes elnevezése. 

Országosan kiemelt térségek: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény felhatalmazása alapján 
az Országgyűlés által kijelölt fejlesztési térségtípus. A koncentráció, a szubszidiaritás és decentralizáció, 
valamint az integrált fejlesztés elveit érvényesítve országosan kiemelt olyan térség lehet, amely hangsúlyos 
fejlesztése országos érdek, kiemelt kezelése régiókon átnyúló, illetve a régiók feladatkörét meghaladó feladat, és 
amelynek fejlesztése a speciális, többgyökerű megoldandó problématerületek miatt, komplex ágazatközi 
együttműködést igényel. Az OTK országosan kiemelt térségként kezeli a budapesti agglomerációt, a Balaton-
térséget, és a Tisza-térséget. 

Ökológiai gazdálkodás: ld. organikus gazdálkodás. 

Ökoturizmus: a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti 
területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, 
hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népességet társadalmi, gazdasági 
előnyökhöz juttatja. Komplex megoldási lehetőséget kínál a védett természeti területek kezelői számára a 
természetvédelmi értékek fenntartásával, a turizmus és a helyi erőforrások megújításával, a vendégforgalom 
ellenőrzött keretek között. Főbb jellemzői a kiscsoportos jelleg, a helyi társadalomnál jelentkező haszon. Az 
ökoturizmus gyűjtőfogalom alá sorolható turizmustípusok a falusi~, vízi és vízparti~, aktív~ egyes vállfajai, 
valamint a természeti turizmus. Utóbbi a természeti környezetben található flóráról/faunáról, természetes és 
kultúrtájról szerezhető élmények összességét, informális tanulás lehetőségét a védett természeti és kulturális 
adottságok védelme mellett biztosító sajátos turisztikai programok köreként értelmezhető. 

Ökoturisztikai infrastruktúra: a tágabb értelemben vett ökoturizmushoz mint turizmus típus-csoporthoz 
kapcsolódó, a turisztikai programok és szolgáltatások igénybevételét lehetővé tévő vonalas és pontszerű 
infrastruktúra-rendszerek összessége, például kerékpárutak és kapcsolódó szolgáltatások, gyalogtúra útvonalak, 
pihenőhelyek és turistaházak, falusi turizmus szálláshelyei, stb.. 

Prioritás tengely: az EU vidékfejlesztési politikájának irányait jelölő kifejezés (angolul priority axes). 

Prioritás: tervezési szakkifejezés, a célok elérését szolgáló programok kiemelt szándékait, a későbbi 
beavatkozási területeit csoportosítva tartalmazza. A területfejlesztési prioritások komplexek, átfogóan több 
ágazati intézkedést jelenítenek meg, kifejezetten egyes térségekre vagy térségtípusokra is irányulhatnak. 

Programozás: összehangolt eszközöknek helyzetértékelés alapján meghatározott célrendszer által kijelölt 
rendszere. Maga a program tulajdonképpen egy terv és egy fejlesztési költségvetés együttese, mely az uniós 
támogatások, és a kapcsolódó nemzeti hozzájárulások felhasználását szabályozza. Lényeges eleme, hogy nem 
éves, hanem hosszabb távú tervezésen alapul, kapcsolódva ahhoz, hogy 1988 óta az EU költségvetését, a 
strukturális és (1993-tól a) kohéziós alapokból folyósított támogatásokat programozási periódusokra határozzák 
meg. A programozás alapvető funkciója tehát, hogy vezérfonala legyen az adott periódus EU támogatási 
politikájának.  

Ramsari területek: a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről 
szóló, az iráni Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak módosításai alapján kihirdetett 
területek. Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez, és jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhellyel rendelkezik, melyek összterülete 179 958 hektár. 
Régió: (1) a hétköznapi fogalomhasználatban a területegység, térség, vidék, övezet, táj, körzet szinonimája. (2) 
A területi tudományokban a régió lehatárolt térrész, a környezetétől bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági 
tényezők révén elkülönülő területi egység, általában a nemzeti és a települési szint között; a térség fogalmától a 
konkrét határvonal, a regionális kohézió, valamint a regionális identitástudat és regionális intézményesülés révén 
lehet megkülönböztetni. (3) A regionális politikában az ország és a település közötti – leggyakrabban az ország alatt 
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közvetlenül lévő – területi szint (regionális szint) egysége, mely lehet közigazgatási (választott vagy delegált 
képviselettel) vagy nem közigazgatási (statisztikai, tervezési) funkciójú egység. 

Regionálisan kiemelt térségek: olyan speciális térségek – pl. nemzeti parkok, kiemelt üdülőkörzetek, 
környezeti szempontból veszélyeztetett térségek – amelyek egységes fejlesztési, esetleg szabályozási kezelést 
igényelnek, több régiót érintenek, és törvényi előírás nélkül az érintett régiók önkéntes partnerségen alapuló 
együttműködésével biztosítható integrált fejlesztésük. 

Regionális kohézió: a régiók szintjén zajló társadalmi és gazdasági szerveződés erősödése, amely e térségekben 
soktényezős társadalmi-gazdasági összefonódást, s így kohéziót hoz létre. A folyamat erősítheti a régió politikai, 
társadalmi, gazdasági szervezetei és lakossága körében a régióhoz való kötödést, a regionális identitás 
kialakulását, erősödését. A területfejlesztésben fontos cél egy-egy régión belül a kohézió erősítése a régió minél 
harmonikusabb területi rendszerének kialakulása végett. 

Részcélok: a koncepcióalkotási tervezési fázis szakkifejezése, az OTK-ban az átfogó, ill. a területi célokhoz 
tartozó célkitűzések, melyek megvalósítása a köztük lévő szinergiával támogatottan biztosítja az adott cél 
elérését. A céloknál kevésbé komplexek, csak egy vagy néhány ágazati fejlesztést ölelnek fel, vagy kifejezetten 
az egyes ágazati fejlesztések közötti területi koordinációra irányulnak. 

Rurális térség: ld. vidékies térség 

Rurbanizáció: a vidékies térségek településeinek alvóvárossá, elővárosokká válása. 

Slumosodás: az angol eredetű slum szóból eredő kifejezés a fizikai és társadalmi környezet erodálódásának 
folyamatára utal, melynek eredményeképp leromlott fizikai állapotú lakókörnyezetben leginkább szegény 
rétegek telepednek le. Elsősorban városi probléma, de falvakban, vidékies térségekben is megjelenik. 

Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV): a projekt feletti fejlesztési tervezési szintek (politikaalkotás, koncepció, 
stratégia) környezetintegráltságát (részben környezeti hatásértékelését) biztosító tervezési módszer. 
Elterjedésének jelentős lendületet ad az EU SKV direktívája (2001/42/EC), mely a tervek (a használt angol plan 
kifejezés hazai megfelelője a koncepció szavunk is) és programok szintjére irányul, a környezetvédelmen 
túlmutató fenntarthatósági szemlélettel bír, és az átlátható döntéshozatalt támogató módszerként is értelmezett. 

Szegregáció: társadalmi folyamat, melyben a különböző társadalmi rétegek és etnikai csoportok lakóhelye 
térben elkülönül, az egyes társadalmi csoportok térben koncentráltan helyezkednek el. 

Szuburbanizáció: a népesség és tevékenységek (ipar, szolgáltatások) városközpontból a város környéki 
településekre történő költözésének folyamata. Leghangsúlyosabban a népesség központból való kiáramlása 
jelentkezik, de a gazdasági funkciók esetében is megfigyelhető e folyamat. Magyarországon a legerőteljesebb 
szuburbanizációs folyamat Budapest térségében jelentkezik. 

Táj (földrajzi): tudományos értelemben jellemzően a természeti környezettel foglalkozó tudományok 
(természetföldrajz, (táj)ökológia, erdészet, vagy akár a tájföldrajz, regionális földrajz) által használatos térbeli 
alapkategória: a földfelszín azon darabja, amely a tájalkotó tényezők kölcsönhatásainak eredményeképp 
vizuálisan is elkülöníthető sajátos arculattal rendelkezik. A táj egyik legjellemzőbb tulajdonsága az egyediség és 
a határok átmenetisége. Az antropogén tevékenység által gyökeresen átformált tájakra bevezették a kultúrtáj 
fogalmát. 

Tájhasznosítás: a táj által kínált erőforrások (talaj, ásványkincsek, energia, esztétikai érték, tevékenységek 
elhelyezése) helyi társadalom általi használata. 

Tájökológia: a tájakat, mint területen szerveződő egyedi ökoszisztémákat, ezek anyag és energiaáramlásait 
területi szemlélettel vizsgáló, tervezés során felhasználható térkategóriákat képző (pl. ökológia folyosó, gát) 
tudomány. 

Tájökológiai szempontok: a tájökológia szempontokat érvényesítő tervezésben megjelennek a tájökológia által 
használt térkategóriák (pl. ökológiai folyosók; ökológiai gátak; vízgyűjtők, mint az anyag és energiaáramlás és 
körforgás alapegységei; táji ökorendszer, mozaikos tájhasználati mozaikok, szigetek) és ezek rendszerei. A 
tájökológiai szemléletű tervezés figyelemmel van a tervezés tárgyát képező területi rendszerek által érintett táji 
rendszerekre: olyan megközelítéseket alkalmaz, melyekben a természeti tényezők által meghatározott táji 
rendszerek meghatározzák a társadalmi és gazdasági folyamatok lehetőségeit, illetve levezeti azok táji rendszerre 
gyakorolt hatásait. A területi alrendszereket tájalkotó tényezőként kezeli. 

Tanya: meghatározóan alföldi térségeinkre jellemző külterületi szórványtelepülés, a lakófunkció mellett 
hagyományosan jelentős mezőgazdasági szereppel, illetve egyre erősödően turisztikai, rekreációs funkcióval. 

Távmunka: infokommunikációs technológiákra épülő otthoni foglalkoztatási forma (e-munka). A 
területfejlesztés és a fenntartható térségfejlődés szempontjából fontos foglalkoztatási forma, mely nem csak 
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bizonyos társadalmi csoportok (elsősorban az elsődleges munkaerőpiacról kiszoruló csoportok), hanem speciális 
térségek (aprófalvak) foglalkoztatási problémáinak felszámolását szolgálja. 

Településcsoport: a kistérség kiterjedésénél kisebb, több települést érintő területi szerveződés. A 
településcsoportok a kistérségi határokon is átnyúlhatnak, sőt olykor a települési közigazgatási határoktól is 
függetlenek, így pl. a tanyák magányos településeinek részvételével kialakuló csoport benyúlhat nagy urbanizált 
városi központok külterületére is. 

Tengely: fejlett nagyvárosok (pólusok), térségek között kialakuló, gazdaságilag dinamikusan fejlődő övezet, 
sáv, melynek alapja nagy forgalmú közlekedési útvonal, ahol új telephelyek nyílásával (üzemek, logisztikai 
központok stb.) intenzív gazdasági tevékenység bontakozik ki. A tengely társadalmi, gazdasági szempontból 
kiemelkedik környezetéből, települései a tengely révén kapcsolódnak a dinamikus gazdasági hálózathoz. 
Gyakorta az autópálya-hálózatokat tekintik a tengelyek kialakuláshoz szükséges alapnak. 

Természeti tájérték: természeti környezet elemei által megjelenített, a tájak ökológiai rendszereinek működését 
biztosító vagy az egyediséget megjelenítő érték. 

Térhasználat: a területhasználat, valamint egyéb mobil (térhasználat-szervező) elemek (a társadalmi-gazdasági 
térbeli mozgások, területi szabályozások) alkotják a térhasználat kategóriáját. 

Térség: a földrajzi tér része, mely valamely társadalmi-gazdasági ismérv alapján lehatárolható; a különböző 
társadalmi térkategóriák, területi egységek (régió, megye, kistérség, agglomeráció, településeggyüttes stb.) 
összefoglaló elnevezése. 

Térségfejlesztés: a területfejlesztés azon része, amely egy konkrét térség fejlesztésére irányul, vagy valamely 
funkcionális területegység fejlesztésére koncentrál. Ilyen térségek lehetnek például a régió, megye, kistérség, 
kiemelt térség, stb. 

(Térségi) fenntarthatósági keretstratégia: egy terület összes fejlesztésének alapját képező tervdokumentum, 
mely meghatározza az adott térség fenntarthatósága érdekében megvalósítandó vertikális célokat, valamint 
ágazatonként típusokba rendezett horizontális szempontokat a fejlesztések számára (a területi tervezés számára is 
elveket határoz meg). 

Térségi örökségközpont: a nemzetiségi, etnikai és néprajzi csoportok kultúráját, hagyományait, a térség 
történelmét, társadalmi és gazdasági viszonyait személtető látogatóközpont és bemutatóhely (ún. örökségkapu). 
Feladata a térségi és helyi identitás, illetve kulturális örökség megőrzése, ápolása és a sajátos térségi-helyi 
nemzetiségi és folklorisztikus örökségértékek integrált szemléletű és modern - látogatómenedzsment, valamint 
infokomunikációs - eszközöket is felhasználó élményszerű feldolgozása, valamint hiteles és minőségi 
bemutatása. A helyi kulturális örökséghez kapcsolódó kutatási és ismeretterjesztési tevékenységén túl a helyi-
térségi kultúrán alapuló önszerveződéseket, térségfejlesztési kezdeményezéseket segíti. 

Térségtípus: hasonló adottságokkal rendelkező, vagy fejlődési esélyeiket jelentősen befolyásoló problémákkal 
küzdő térségek csoportja. Az OTK a kifejezést a vidékies térségek esetében használja. Az egyes térségtípusok 
hasonló beavatkozásokat igényelnek. E kategóriák nem kizárólagosan határozzák meg egy-egy terület jellegét, 
egymással fedésben lehetnek. A megjelenésük jellemző dimenziója a kistérség vagy a településcsoport. 

Térszerkezet, területi struktúra: a térbeli objektumok és a közöttük lévő kapcsolatok, viszonyok alkotta, 
működőképes rendszer, összetett térkategória, melynek értelmezését és leírását erősen determinálja a közelítés 
módja, szemlélete. A regionális kutatásokban leggyakrabban a térségek lehatárolt térrészekre bontásával, s 
általában egy-egy kiemelt jellemző szerinti értékelésével, térképezésével feltáruló („regionális”) egyenlőtlenségi 
és rendezettségi sajátosságok összessége. 

Térszervezés: a társadalmi és gazdasági tevékenységek tudatos térbeli szervezése és szabályozása, a 
térhasználat egyik formája. A térszervezés területfejlesztési politikai szempontból leginkább a területi szintek 
kialakítását, és – a dekoncentráció, decentralizáció útján – a különböző döntések, tevékenységek közöttük 
történő elosztását jelenti. Alapvetően felülről irányított folyamat, így – ebben az értelemben – 
megkülönböztethető a fogalom a társadalmi, gazdasági szereplők önkéntes döntésein alapuló, alulról jövő 
kezdeményezéseitől, azok térbeli szerveződéseitől, mely során szintekbe nem rendezendő térségek alakulnak ki. 
Megfelelő térszervezés nélkül a területfejlesztés sem hatékony. 

Területi dimenzió, területi szempontok: A társadalom és a gazdaság jellemzően ágazati dimenziójával, 
tevékenységével, szemléletével szemben, vagy annak komplementereként, a különböző szférák együttes, 
komplex térbeli megjelenését, azoknak csak a földrajzi  térben érzékelhető, leírható, elemezhető kölcsönhatásait 
kiemelő közelítési mód, szemlélet. A területfejlesztés a különböző területi kutatásokra alapozva e szemléletet 
követi és próbálja a maga eszközeivel érvényre juttatni.  

Területrendszer, területi rendszer: a különböző természeti, társadalmi, gazdasági objektumok (térelemek) 
különböző szervezetett rendszereinek térbeli együttes megjelenése, egy adott területen történő egymáshoz 



 125

kapcsolódása, komplex rendszere. Adott térség, területegység (régió, megye, kistérség, stb.) és az ezt alkotó 
környezeti/társadalmi/gazdasági alrendszerek, illetve ezek kapcsolatainak összessége. A területfejlesztés területi 
rendszernek tekinti a funkcionális mikro- és kistérségek, agglomerációk társadalmi / gazdasági / politikai / 
környezeti elemeinek egy területegységen belüli kapcsolatrendszerét is. A területi rendszer harmonikus 
fejlődésének kritériuma, hogy az országos szint alatti területi szinteken való szerveződés minél nagyobb teret 
kapjon a közeljövőben (összefüggésben a regionalizmus, decentralizáció célkitűzéseivel). 

Területfejlesztés: (1) átfogóan, mint szakpolitika és tevékenységi rendszer az országra, valamint térségeire 
kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű 
beavatkozási irányok meghatározása; továbbá a rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók 
és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, 
érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben. (2) Szűkebb értelemben, mint fejlesztési tevékenység azon 
fejlesztési beavatkozások és kapcsolódó tevékenységeik köre, amelyek kifejezetten (elsődlegesen) területi 
célkitűzéseket szolgálnak, amelyekkel a közösségi szféra tudatosan hat a különböző tevékenységek, jelenségek 
térbeli megoszlására ill. működésére, vagy egy adott területegység (régió, megye, kistérség) több szakterületet 
átfogó, integrált fejlesztését valósítják meg.  

Területhasználat: az OTK-ban a térhasználat részeként értelmezett kifejezés. Az ország területének 
felhasználási kategóriáit jelöli. Elsősorban a települések nem lakott területeinek használatára vonatkozik, a 
jellemző gazdasági ágazatok szerint tipizál. Az agrárágazaton belüli tipizálása általában kisebb felbontású, mint a 
földhasznosításé (ez alól csak bizonyos tematikus jellegű területhasználati tipizálás lehet kivétel), de szerepel 
benne külön szántóföldi művelési, gyep- és legelőgazdálkodási, erdőgazdálkodási, valamint bányászati, ipari, 
közlekedési kategória. 

Területi célok: az OTK egy-egy konkrét térségre, vagy térségtípusra irányuló céljai, melyek az érintett területek 
fejlesztésén keresztül közvetve befolyásolják az ország területi rendszerét. E célok bizonyos átfogó célok 
elemeire épülnek, egyúttal azok elérését segítik középtávon. 

Területi szint: a földrajzi tér (pl. ország) horizontális térfelosztásával létrejött egyenrangú területegységek 
rendezett halmaza. Egy térség több területi szintre tagolódhat (pl. kontinens országokra, régiókra, vagy egy 
ország régiókra, megyékre, kistérségekre), a regionális politika körébe az országos szint alatti, közigazgatási, 
tervezési, statisztikai területi szintek a fontosak. 

Területi tervezés: a területi tervezés a tervezésen belül helyezhető el, sajátosságaként a más szakpolitikák 
tervezési tevékenységéhez képest a területi (térbeli) dimenzió megjelenése emelhető ki. Részei a regionális 
(országos) tervezés és a településtervezés. Maga a területi tervezés a stratégiai tervezési ciklus egészének 
(helyzetértékelés, jövőkép-alkotás, cél- és prioritás-meghatározás, stratégiai és operatív tervezési lépések, 
visszacsatolás, értékelés, monitoring) a térség/település jövőbeni útjának, integrált rendszerként való 
továbbfejlesztésének meghatározásában való felhasználása. A tervezés során integráltan kezelendő a 
térség/település, mint társadalmi, gazdasági entitás; illetve ezek fizikai kerete. A területiség, mint dimenzió, a 
különböző szakpolitikai (ágazati) tervezésekben is megjelenik, azonban a területi tervezés során a térbeliség 
(mint a társadalom, gazdaság, környezet térségenként szerveződő rendszere) a meghatározó, az elsődleges 
szempont. A tervezési tevékenység során kialakítandó céloknak, feladatoknak tükrözniük kell a térségi/települési 
közösség akaratát; a lakosságot tájékoztatni kell a fejlesztés résztvevőinek döntéseiről, a tervezési folyamat 
konkrét lépéseiről.  

Területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei: a területfejlesztési politikai tervezés és a végrehajtás során 
érvényesítendő, elsősorban módszertani jellegű elvek. A horizontális szempontoktól eltérően érvényesítésük nem 
fogalmazható meg önálló horizontális célként. 

Területfejlesztési politika: az ország fejlesztésével kapcsolatos területi aspektusokkal jellemezhető célkitűzések 
összefüggő legitim rendszere.  

Tervezés: általánosságban a jövő tudatos alakításának eszköze, olyan jövőorientált gondolkodásmód, melynek 
során a tervezők tudományos és módszertani ismeretek alapján szervezik meg a cselekvéseket és a 
megvalósítást. A tervezés kifejezést a koncepció során olyan tevékenységek és ezek eredményeként létrejött 
dokumentumok esetében használjuk, amelyek egy tervezési folyamatra, több részből álló (helyzetértékelés, 
jövőképalkotás, cél- és prioritás-meghatározás, stratégiaalkotás, operatív programok kialakítása, stb.) írott 
dokumentum(ok) kialakítására vonatkoznak.  

Tervszerződés: a Kormány és régiók közötti szerződéses megállapodás, mely biztosítja a regionális programok 
és ágazati tervek összhangjának finanszírozási oldalát, gyakorlati megvalósítását. A tervszerződés - a regionális 
program alapján, tekintettel az ágazati fejlesztési tervekre - több évre előre rögzíti, hogy az adott régió a 
költségvetésből számára milyen fejlesztési területekre, célokra, milyen tárcától származó és mekkora 
nagyságrendű forrásokat fordíthat. Ez által megvalósulhat a régiók folytonosságon alapuló 
fejlesztésfinanszírozása. 
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Urbanizáció (urbanizáltság): (1) mennyiségi ismérv: városodás (városodottság) – a városok és városlakók 
számának, arányának növekedésének folyamata (állapota) (2) minőségi ismérv: városiasodás (városiasodottság) 
– a városokra jellemző városkép, életforma, fogyasztási szokások terjedésének folyamata (elterjedtsége). 

Városrehabilitáció: településrészek komplex megújítása, melyben az épített környezet felújításán és 
fejlesztésén túl a zöldfelületek, a társadalmi és gazdasági környezet fejlesztését is jelenti, a városrész új 
funkciókkal bővülhet. 

Védett természeti területek: jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt 
természetvédelmi oltalomban részesülő) földterületek. Típusai: nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület és ex lege (a törvény erejétől) védett természeti területek, melyek közül természeti 
emléknek minősülnek a források, víznyelők, kunhalmok és földvárak, míg szintén ex lege oltalom alá tartoznak a 
lápok és a szikes tavak. 

Vidékfejlesztés: a vidékies térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak értékelése alapján a helyi 
adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek részvételével formálódó programok és beruházások 
meghatározása és megvalósítása. Lényegében a helyi erőforrások azonosításán, feltárásán, mobilizálásán 
keresztül megvalósuló kisléptékű térségfejlesztés. Megközelítésében átlagon felüli szerepet kap a fejlesztések 
környezetintegráltsága, a környezeti alrendszernek a vidékies területi rendszerekben betöltött meghatározó 
szerepe miatt. A vidékfejlesztés a területfejlesztési politikai célok érvényesülését szolgáló egyik legfontosabb 
pillér, mely a vidékies térségek fejlesztésére koncentrál. 

Vidékies slum: falvakban, vidékies térségekben jelentkező fizikai és társadalmi erózió, melyben településrészek, 
sőt teljes települések válnak leromlott állapotú, szegények lakta terekké. 

Vidékies (rurális) térség a jellemző vidékies adottságokkal (pl. alacsony népsűrűség és beépítettség, természeti 
környezet nagy aránya, kevéssé terhelt környezet) és jellemző vidékies problémákkal (pl. elvándorlás, 
elöregedés, funkcionális központoktól való távoli helyzet, gyenge infrastrukturális ellátottság, nehézkes 
elérhetőség, a mezőgazdasági foglalkoztatottak nagy aránya, alacsony termelékenység) rendelkező terület. 
Lehatárolásuk és fejlesztésük során figyelembe kell venni, hogy az egyes problémák és adottságok nem 
egyöntetűen jelentkeznek, térségenként és térségtípusonként igen változatos képet mutatnak. 

Világörökség: az UNESCO 1972-ben határozott az emberiség számára kiemelt jelentőségű értékek védelméről 
és létrehozta a Világörökség Bizottságot, melyhez 172 ország csatlakozott. Az egyetemes jelentőségű értékek 
listáján 8 magyarországi látványossági helyszín szerepel (Dunapart és Budai várnegyed; Andrássy út - Hősök 
tere- zsinagóganegyed; Hollókő; Aggtelek: Baradla barlang; Hortobágyi NP; Pannonhalma: bencés főapátság; 
Pécs: ókeresztény sírkamrák; Fertő tó; Tokaji borvidék). 

Vonzáskörzet: egy térelem – település (általában város) vagy intézmény, szolgáltató egység stb. – körül 
lehatárolt térség, melyben egy vagy több társadalmi, gazdasági mozgás, áramlás konkrét céllal az adott térelem 
felé irányul (ingázó munkaerő, vásárolni vagy éppen eladni bejárók stb.). A regionális kutatások során 
leggyakrabban a városok vonzáskörzetét szokták kijelölni, mely azonban többféle is lehet a különböző ismérvek 
alapján (munkaerő-piaci, oktatási, kulturális stb.), emiatt nehéz ma már egy város általános (több tényezős) 
vonzáskörzetét konkrétan lehatárolni. Az agglomerációtól az áramlásokban résztvevő kevesebb tényező, ezek 
ritkább gyakorisága és ebből eredően a vonzáskörzet akár nagyobb hatósugara különbözteti meg (pl. egy 
fővárosnak több szempontból az ország a vonzáskörzete). A körzet fogalmától abban különbözik, hogy itt a 
mozgást kiváltó racionális ok önkéntes döntésen alapul (áruház vonzáskörzete, szemben pl. a földhivatal 
körzete). A területfejlesztésben a vonzáskörzet a térszervezés révén kap főleg jelentőséget: a területfejlesztési 
egységek határainak meghúzásakor igyekeznek a vonzáskörzeteken alapuló térbeli szerveződések határvonalait 
figyelembe venni. 
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