
Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

HELYBEN
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ajánlás a

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztés i
Koncepcióról szóló határozati javaslathoz (H/13o94. szám)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága - mint kijelölt bizottság - A Nemzeti

Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióró l

szóló határozati javaslatot (H/13o94 . szám) a 2013. november 25-el ülésén megtárgyalta é s

ahhoz az Ogytv. i5 .§ (3) bekezdése alapján, valamint HHSZ 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi

általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta a Nemzetgazdasági Minisztériumának képvisel őjének Tipold Ferenc

főosztályvezető úrnak a határozati javaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését és azt 12 igen, 3 nem ,

2 tartózkodás szavazattal általános vitára ajánlotta .

A bizottság többségei véleményét írásban nyújtja be .

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el, előadói megosztva :

Gúr Nándor (MSZP)

dr. Nemény András (MSZP)

A bizottság többsége támogatta a törvényjavaslatot és álláspontját az alábbiak szerint fejti ki :

Az elkészült Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megteremti a nemzetstratégiai é s

nemzetgazdasági fordulatot Magyarország számára, ezért egységes jöv őképet vázol fel a

területfejlesztés és a fejlesztéspolitika számára, kijelöli a nemzeti- és szakpolitikai súlypontokat é s

középtávú fejlesztési prioritásokat. Fejlesztési üzeneteket fogalmaz meg a magyar társadalmi é s

gazdasági szereplők részére, illetve egységes szerkezetben kezeli az ágazati és területfejlesztés i

elképzeléseket is . Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a nemzet társadalmi ,

gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva — illeszkedve az EU

2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz — megalapozza a 2014-2020 közötti
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európai uniós tervezési és költségvetési időszak során készül ő tervdokumentumokat (Partnerség i

Megállapodás, Operatív Programok) . A Partnerségi Megállapodáson keresztül közvetve, a

szakpolitikai és területfejlesztési célokon keresztül közvetlenül megalapozza az operatív

programok tartalmát és a nemzeti célú források felhasználását .

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezés i

tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról ,

valamint a magyar településhálózat helyzetérő l szóló Jelentésekb ől egyértelműen megállapítható,

hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996 . évi XXI . törvényben, valamint a

97/2005. (XII. 25.) OGY határozattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban

megfogalmazott célok és elvek kevéssé valósultak meg .

A térségi versenyképesség nem nőtt. A területi felzárkózás nem következett be, sőt a területi

különbségek növekedtek és nem sikerült az ország hátrányos térségeit felzárkóztatni . A

területfejlesztési intézményrendszert átfedések, párhuzamosságok és alacsony hatékonysá g

jellemezte . A területi tervezési rendszer nem újult meg, a visszacsatolás és az átláthatóság ne m

érvényesült . A térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítésének a gyakorlatba n

nem volt jelentősége, részben azért, mert a programok végrehajtásának nem volt forrása . A térségi

szereplők közül csak a regionális fejlesztési tanácsok és néhány térségi tanács rendelkezet t

decentralizált fejlesztési forrással fejlesztési elképzelései megvalósítására . A hazai területfejlesztés i

források – amíg voltak – évente változó összegű, feltételrendszerű pályázati rendszerek keretébe n

kerültek felhasználásra, döntően előre nem tervezhető módon .

Az ágazati tervezés számára nem jelentett irányt ű t sem az Országos Területfejlesztési Koncepció,

sem az OGY határozat . Az ágazatok által az elmúlt években elkészített szakpolitikai

dokumentumok céljai az esetek többségében nem vették figyelembe az egyes országrészek,

tájegységek eltérő sajátosságait, nem voltak teljes mértékben tekintettel az ország

térszerkezetének az adottságaira, ezért a területiség elve többnyire nem is érhet ő tetten az ágazati

szakpolitikákban .

A 2011-es években a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefügg ő törvények megváltozás a

révén a korábban egymástól függetlenül készülő Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció é s

Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozása a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felel ős

miniszter hatáskörébe került. Az új Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és új Országo s

Területfejlesztési Koncepció kidolgozásának szempontjait az 1254/2012 . (VII. 19.) Korm .

határozatban rögzítette .

Az ország társadalmi, gazdasági, területi folyamatai egyértelműen jelzik, hogy új stratégiai irányra

van szükség . A jogszabályi környezet, illetve az egymással szorosan összefügg ő feladat- é s

hatáskörök összevonása révén a Kormány sikeresen megteremtette az ágazati és területi fejlesztési

igények egy tervdokumentumon belüli integrálásának a lehet őségét, egymással való



összehangolásának az alapját . Az ágazati és területi fejlődés folyamatainak közös kezelése a z

eddigieknél nagyobb lehetőséget biztosít a kiegyensúlyozottabb területi viszonyok felé val ó

elmozdulásnak, illetve jelentős előrelépést teremthet a területi és gazdasági fejlődés terén is .

Budapest, 2013. november 25.

Gúr N4ndor
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